
  

 اجة ملحة إلى تحقيق دولي مستقل حول اليمنح
  

مجلس حقوق "إلى الممثلين الدائمين للدول األعضاء والمراقبين في  حكوميةغير  منظماتمشتركة من رسالة 
 "اإلنسان التابع لألمم المتحدة

 
   ، أصحاب السعادة

  
تحقيق دولي مستقل في انتهاكات فريق  إنشاءلى دعم إ ندعوكم نحن المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه،

في اليمن منذ بداية الصراع الحالي. هذه الجارية القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي 
 ةاألمم المتحدة السامي يةضمفوّ "ها منظمات المجتمع المدني الوطنية واإلقليمية والدولية، وهجّ وتُ دعوة ال

ازداد عدد االنتهاكات  .2015منذ عام  "مجلس األمن المعني باليمن"فريق خبراء ، و"لحقوق اإلنسان
  . 2015منذ عام  وأصبحت الحاجة إلى تحقيقات دولية ذات مصداقية أكثر إلحاحا

  
 ماليين شخص على حافة المجاعة 7واجه اليمن حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش ما ال يقل عن يُ 

سوءا لوضع اإلنساني اتزيد الحرب حيث من الكوليرا. هذه األزمة هي من صنع اإلنسان،  مئات اآلالفني اويع
اللجنة "رئيس  قالكما المساعدات اإلنسانية. وصول  انالنزاع يمنع أفقر بلد في الشرق األوسط، وطرفا في

لم تُبد األطراف المتحاربة مزيدا  "ما :2017في ختام زيارته لليمن في يوليو/تموز  "الدولية للصليب األحمر
  من االحترام لقوانين الحرب، أخشى ما أخشاه أن نتوقع انتشار المزيد من األوبئة في المستقبل". 

 
 بحسب، النزاعشخصا في  8719وأصيب ما ال يقل عن  مدنيا 5110 ما ال يقل عن تل، قُ 2015آذار مارس/منذ 

ي والقانون االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدول . استمرتمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
عشرات الضربات بقيادة السعودية التحالف شن . محاسبةدون على يد طرفي النزاع  الدولي لحقوق اإلنسان

 والمستشفيات المدارسصابت أالف المدنيين وآقتلت  ،حرب جرائمترقى إلى الجوية غير القانونية التي قد 
جماعة الحوثي المسلحة والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد هللا صالح استخدمت . والمنازل واألسواق

واستخدمت أسلحة متفجرة ذات  ،األسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة بالسكان في اليمن وجنوب السعودية
إلى  رقىقد ت، مما أدى إلى مقتل وتشويه العشرات في هجمات وعدن تعزآثار واسعة النطاق في مدن مثل 

  حرب.جرائم 
  

، مما اليمنيين الصحفيينو الحقوقيين، الناشطين خفاءات قسرية ضدّ مضايقات واعتقاالت وإ الجانبان ارتكب
في جميع أنحاء البالد. كما أن عدد  ووسائل اإلعالم المجتمع المدنينظمات معمل ل تاحفضاء المُ ص القلّ 

ربه منصور  والقوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ،صالحوالحوثي "المفقودين" آخذ في االزدياد: قوات 
خفت قسرا المئات وحرمت أاعتقلت بشكل تعسفي أو  والقوات اليمنية المدعومة من اإلمارات اإلماراتو ،هادي

 معلومات عن مصير المحتجزين.بل حتى من  ،يهمالوصول إلأقاربهم من 
 
قد استخدم الطرفان أسلحة محظورة على نطاق واسع . للقتالكجنود  تنشرهمو األطفالأطراف النزاع د جنّ تُ 
على  أنواع 7السعودية بقيادة استخدم التحالف ع. اض المدنيين للخطر بعد فترة طويلة من انتهاء الصرعرّ تُ 

المحافظات في عدد من  المضادة لألفرادصالح األلغام -وثيت قوات الح، ووضعالعنقودية الذخائراألقل من 
 .ةاليمني



  
، دعا مجلس حقوق اإلنسان الحكومة اليمنية، بدعم من المفوضية السامية لحقوق 2015في سبتمبر/أيلول 

اإلنسان، إلى "ضمان التحقيق الفعال، بغية إنهاء اإلفالت من العقاب، في جميع حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان 
ز المجلس والية المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، ، عزّ 2016 أيلولسبتمبر/في  القانون اإلنساني الدولي".و

لمفوضية السامية في اليمن لحقوق اإلنسان في تخصيص خبراء دوليين إضافيين " ض الساميالمفوّ من وطلب 
االنتهاكات الحقائق وظروف وتقصي الحفاظ على المعلومات مع اللجنة الوطنية، جريها التي تات التحقيقتمام إل

  ".فترضةالم
  

-الجانب الحوثي رفضقد فإلى تعزيز وجود المفوضية في اليمن، كان ذلك صعبا عمليا.  2016ا سعى قرار بينم
تنفيذ القرار. مخولة لالتعاون مع اللجنة الوطنية اليمنية أو المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بصفتها صالح علنا 
إلى أنها فشلت في  اللجنة الوطنية، مشيرابشأن  عن قلقه المفوض السامي ، أعرب نائب2017 آذار/في مارس

 ر آلياتيسّ لم توضح بعد كيف يمكن لعملها أن يُ ""، وبها دوليامعترف الالمنهجية والنزاهة االمتثال لمعايير "
موثوقة في . كما فشلت آلية التحقيق التابعة للتحالف بقيادة السعودية في إجراء تحقيقات المساءلة المالئمة"

شامل النكار ه في اإلبالمساءلة مع استمرارفي التزامه المفترض  شكوكا التحالف أثاراالنتهاكات المزعومة. 
 هددت السعودية بسحبفي العام الماضي، الموثوقة.  المصادرمن  عددلالنتهاكات والتجاوزات التي وثقها 

المتعلقة باالنتهاكات األمين العام االئتالف من "قائمة العار" السنوية يُزل هامة إذا لم ية التمويل من برامج أمم
 ضد األطفال.

  
  .، وهو مستمر في ذلكإلى إجراء تحقيق دولي مستقلالمفوض السامي منذ عامين  يدعو

 
إلجراء تحقيقات موثوقة في االنتهاكات الجسيمة الجارية. أطول االنتظار ال يمكن لضحايا االنتهاكات في اليمن 

للتحقيق في االنتهاكات  مستقال ادولي فريقا 36 ـخالل دورته ال نشئولذلك ندعو مجلس حقوق اإلنسان إلى أن يُ 
. ها جميع أطراف النزاع في اليمنللقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي التي ترتكب حتملةالم

وجمع األدلة وتوضيح المسؤولية عن االنتهاكات  مالبساتوالحقائق التكون للمحققين صالحية تقصي ينبغي أن 
غية وضع حد لإلفالت وانتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي، بُ  حتملةالم

  المساءلة. تحقيقمن العقاب، و
  

  خالل الدورة المقبلة. فريق التحقيق هذاالمجلس لإنشاء ندعوكم إلى دعم 
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منظمة يمنية، لكن طلبت حجب أسمائها من الالئحة المنشورة خوفا من االنتقام.  11 * أيدت الرسالة
 أسماؤها محفوظة في الملف لدى هيومن رايتس ووتش. 

  
 

 

 


