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 الجلسة 

 سبتمبر  

تقرير األمين العام/المفوض السامي لحقوق اإلنسان عن اليمن –نقاش عام  – البند 

برميير ومنظمة كير الدولية ومنظمة أوكسفام ومنظمة  الدولية ومنظمة مكافحة الفقرمن قبل منظمة رعاية األطفال مشترك  شفهي بيان 

 س الدولية جانار

السيد الرئيس،

 ت دولية تقدم المساعدات اإلنسانية والدعم لألطفال واألسر المستضعفة في اليمن. امنظم نيابة عن منظمة رعاية األطفال وألقي هذا البيان 

آالف من االطفال الحصول على الغذاء الكافي والرعاية الصحية األساسية والتعليم والخدمات  اتشهراً من النزاع يعجز عشرعقب ثمانية عشر 

 لمدة ترك منازلهم ثلثي هؤالء النازحين على األساسية األخرى. لقد نزح أكثر من ثالثة ماليين شخص من منازلهم جراء النزاع الدائر، وأرغم 

آخرين على األقل. يعيش عشرات اآلالف في خوف من القتال  لقد أسفر الصراع الحالي عن مقتل أكثر من ألف طفل وجرح   .1أشهر أو أكثر

 على األرض ومن الغارات الجوية. 

في االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال من قبل جميع أطراف الصراع، بما في ذلك تجنيد االطفال والهجمات على  مقلقةنَتَج عن الصراع المسلح زيادة لقد 

بشأن األطفال والصراع المسلح. لقد تم تسجيل المزيد  المدارس والمستشفيات كما هو موثق في التقرير السنوي لألمين العام لألمم المتحدة لعام 

.مات على المدارس والمستشفيات وغيرها من االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال خالل عام من ضحايا األطفال والهج

مم المتحدة لقد تم توثيق إدعاءات عديدة أخرى بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي في تقرير المفوض السامي مؤخراً، وكذا من قبل هيئة خبراء األ

 لمجلس األمن ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية ذات المصداقية.المقدم إلى لجنة العقوبات التابعة 

اللتزامات نحن نرحب بالجهود المستمرة إلحالل السالم، ولكن ال بد للمجتمع الدولي من استخدام تأثيره لضمان امتثال كافة أطراف الصراع المسلح با

 بمقتضى القانون الدولي.التي عليها 

قرار جديد لتكليف هيئة تحريات دولية مستقلة تحت إشراف األمم المتحدة إلجراء تحقيقات شاملة في إدعاءات انتهاكات  وعليه، فإننا نحث المجلس لتبني

القانون الدولي من قبل كافة أطراف الصراع  كخطوة عاجلة لمحاسبة المتورطين في االنتهاكات وردعها في المستقبل.

شكراً لكم

 .سبتمبر  –" استناداً إلى استبيان أجرته منظمة أوكسفام، " - 


