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كة  رسالة    : املتحدة  لألمم مش

زل ضرورة املستقل والتحقيق الدولية املساءلة ايا العدالةو  اليمن    الدائم السالم تعز   لل

 

ي مجتمع  منظمات بصفتنا قليمية يمنية مد  ألية  شكيل  ع  العمل إ  املتحدة  األمم   األعضاء الدول  ندعو  ودولية،  و

لسة خالل ،اليمن شأن مستقلة  دولية جنائية تحقيق  سان  حقوق  لس 51 الـ ا ا واملقرر  املتحدة باألمم اإل عقاد  ا

ر خالل اري  الش دنة أن منظماتنا وتؤكد .ا ي الوضع يزال ال  إذ  ضعيفة؛ تزال ال  اليمنية ال سا ًسا،ب اليمن  اإل  كما ا

اع أطراف أن يل  تقدم سوى  تحرز  لم  ال اد للغاية، ض ات التصدي شأن يذكر، ال  ي ا  املتواصلة والتجاوزات  لالن

سان  قوق  الدو  للقانون  النطاق واسعة  ي الدو  والقانون  اإل سا ا  يبدو  كما .اإل ً ا وا  األضرار  ج    للنية  افتقار

ا ال ق ن  أ ة طوال  باملدني اع ف دت نفسه، الوقت  .ال ة األسابيع أثناء اليمن، ش ات تجدد ،األخ با ة االش  مما  ،املس

ن من  ايا سقوط عن أسفر ا ال ، والغارات القصف جراء املدني ا طيار بال الطائرات ش مات من وغ  ذه ل  .ال

اجة عكس  العوامل ة ا اسمة امل ود لتفعيل وا  شأن  مستقل  دو  تحقيق  جراءو  ،اليمن شأن  الدولية  املساءلة ج

رائم ا املرتكبة ا  .ف

سان  قوق  السامية املتحدة األمم  مفوضة  انت ام والتنمية  بالعدالة مرتبط الدائم السالم »أن كدتأ  قد اإل  حقوق  واح

سان تمع أن  إال  ، «اإل قيقة  العدالة مبادئ  تحقيق  غفل  الدو ا ض  وا ات عن  والتعو ا سان  حقوق  ان  ن اليم  اإل

ية االحتجاجات ةطاحإ  منذ املتصاعدة ما دة ا ومة  للديمقراطية املؤ س  بح  عام  صا هللا عبد  ع السابق  الرئ

ة مدار  وع  .2011 ن الف لي التعاون  مجلس مبادرة منحت  ،2014و 2011 عامي ب  مجلس أقره  الذي  النحو ع لليمن، ا

ة املتحدة، األمم ب األمن  ع انتقال تنفيذ ل األولو   للسلطة سر
ً

رساء املساءلة ضمان من بدال ة  القانون  سيادة و  لال ومعا

وم ل يا اتال  الطو ا سان حقوق  ن مت  كما. اإل صانة سا س املمنوحة ا ن السابق للرئ  اإلفالت ثقافة ترسيخ  وأخر

ب الذي األمر ،العقاب من ل س اع تجدد  رئ ش اب املس ال ات وارت ا سان قوق  النطاق واسعة ان  وجرائم  اإل

ًبا، سنوات 10 مرور ورغم  .البلد داخل حرب تمع أن يبدو تقر قه  الدو ا طأ  لتكرار طر  .نفسه ا

ت ،2014 ومنذ تلفة األطراف  سب اع، ا ية اململكة ذلك  بما لل ية واإلمارات  السعودية العر ومة املتحدة العر  وا

ف اليمنية  ة  هللا أنصار  وجماعة دولًيا  ا  املع ن ) املس وثي ة  ومعاناة ضرر   ،(ا ن كب  ذه تزال وال  اليمن،  للمدني

ات ترتكب األطراف  ا ة صاعدةمت وتجاوزات ان سان  قوق  الدو للقانون  وخط ي والقانون  اإل سا  الوقت .1i الدو اإل

ضات، تقديم أو وفعالة، جدية تحقيقات إجراء  األطراف ذه جميع  فشلت نفسه، ايا العدالة ضمان أو عو  عف .لل

يل ر  املثال، س ، الش مات أسفرت املا ن بحق ال م  من  ، ية 232 وقوع عن املدني    57بي
ً

د  كما .طفال  األسبوع ش

ادة أع يوليو من األخ   .2020منذ واحد  أسبوع  األطفال إصابات  ز

ق  ان اء فر  الوضع  املتحدة  األمم  تحيل  بأن  ، 2021عام  املفا حله قبل أو  قد باليمن،  املع  البارزون  املتحدة  األمم خ

كمة إ اليمن  نائية ا مية ع مشدًدا ،الدولية ا نائية املساءلة ع تركز دولية تحقيق آلية شكيل  أ  أكد  كما . ا

ق اجة ع الفر ايا حق إعمال إ ا ض  ال ذكر .التعو سان  حقوق  مجلس أعضاء رفض ، 2021عام أواخر   أنه وُ  اإل



ق  والية تجديد قرار اء  فر ن  ا ية اململكة  مارست عدما  اليمن؛ شأن  املتحدة  باألمم  البارز  من  بدعم  السعودية، العر

ا اإلمارات،
ً
سان حقوق  مجلس أعضاء ع ضغوط ت اإل  .التجديد قرار ضد للتصو

تمع منظماتنا تطالب السياق،  ذا  ذا سمح وأال األيدي،  مكتوف بالوقوف يكتفي بأال  الدو ا ت ل ون  بأن التصو  ي

لمة ة ال ود شأن األخ ات عن الدولية املساءلة ج ا سان حقوق  ان رب  وجرائم اإل  مع ونتفق  .اليمن  النطاق واسعة  ا

ق عوةد اء فر ن ا ر  ، البارز  .للمساءلة سعًيا الدو  املستوى  ع محددة مبادرات باتخاذ الدو لمجتمعل ، 2021أكتو

اجة »شأن حدةاملت  باألمم األعضاء الدول  عشرات موقف ع نؤكد  كما ة  ا جراء  للرصد امل ة مستقلة تحقيقات و  ، «ونز

ا د استكشاف»بـ ومطالب شاط البديلة اآلليات من املز رائم عن« املساءلة لضمان...ب  صرح وحسبما  .اليمن  املرتكبة ا

ق اء فر ب ال  »فإنه ،ا ات ي ب العكس، ع .دول  بضع من بقرار املأساوي  املس الصراع ذا ايا إس م ي ل  دعم  ب

قيقة معرفة من يتمكنوا ح  الوسائل ض للعدالة والوصول  ا  .«والتعو

تمع  تدعو  منظماتنا إن ود املساءلة الدولية  ،  املا أخطاء تكرار  لعدم الدو  ا ز ج عز  ذاته  الوقت  ونؤكد.  ومن ثم 

ع احتمال  تصاعد ذلك  بما ،واملعاناة العنف دورة ستمرار ال  إال يؤدي لن العقاب  من  اإلفالت استمرار  أن د  تجو  من  املز

ن األطفال، د إعدام أو و ن  من املز قوق  عن املدافع ن، ا في د وقصف وال   .واملدارس املنازل  من املز

ان  السياق،  ذا   نائية  للمساءلة مستقلة  دولية آلية  بإم ن  وحماية العنف  ردع   حاسم  بدور  االضطالع لليمن ا  املدني

ز عز   .ودائم حقيقي سالم و

سم  ي مجتمع منظمة  90قرابة دعا ، 2021د  ذه  مثل شكيلو  سرعة التحرك إ املتحدة باألمم األعضاء الدول  مد

ات عن  علًنا واإلبالغ لتحقيق ل اآللية ا  جمع  ع  عمل  أن  اآللية  ذه ملثل  بي .اليمن  املرتكبة  الدو القانون  وتجاوزات  ان

ا، األدلة نائية للمالحقات ملفات إعداد جانب إ وحفظ تملة ا  فعال  إلنصاف واألسس القواعد تضع وأن املستقبل،  ا

ايا، تحديد يتضمن بما ض ذا مثل أن ع ونؤكد. املستقبل  با مطالبات أي لدعم األضرار قيوتوث ال  القوي  التفو

س ؛مطلوب رائم  ف أجل من فقط ل ة ا ط  مساءلة  الوثائق ذه استخدام ضمانل أيًضا ولكن اليمن،  املرتكبة ا

ايا الفعال اإلنصاف وتوف العقاب من لإلفالت للتصدي املستقبل  ةفعال جنائية  آلية أية  أن نفسه الوقت  ونؤكد  .لل

ا من  املعاي ذه تفي ال ل اإلضرار شأ ن بالغ ش ن بمالي ة تجاوزات من عانوا  الذين اليمني ة  حرب جرائم من أو خط  وا

 .لعدالةل تطلعون ي زالوا وما

ة    األممية اآللية  ذه  مثل شكيل ضمان ع  العمل إ  حكومتكم ندعو لسة  خالل ذلك   بما املقبلة، الف  القادمة ا

سان حقوق  لس  ود ذه  إنجاح   للمساعدة استعدادنا ونؤكد  املتحدة،  باألمم اإل افة ا  .املمكنة الطرق  ب

 

 :ن املوقع قائمة

1. Amnesty International  
2. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) 
3. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation 
4. DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)  
5. Friends Committee on National Legislation (FCNL) 
6. Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P) 



7. Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
8. Human Rights Watch (HRW) 
9. International Federation for Human Rights (FIDH) 
10. International Service for Human Rights (ISHR) 
11. Mwatana for Human Rights 
12. PAX 
13. Project on Middle East Democracy (POMED) 
14. Abductees’ Mothers Association 
15. Abs Development Organization for Women & Child 
16. Acción Solidaria on HIV/aids 
17. Action on Armed Violence 
18. Alkarama for Human Rights  
19. ALQST for Human Rights  
20. Bridges for Yemen 
21. Campaign Against Arms Trade  
22. CIVILIS Human Rights 
23. Columbia Law School Human Rights Institute 
24. Defence for Children International 
25. Defense Foundation for Rights and Freedoms 
26. Foundation (my Right) to empower women politically and socially 
27. Hearts On Venezuela 
28. Human Life Foundation for Development and Relief ( Human Life )  
29. Human Rights Information and Training Center (HRITC) 
30. International Commission of Jurists (ICJ) 
31. Min Haqqi Foundation to empower women politically and economically 
32. Musaala Organization for Human Rights  
33. Salam For Yemen  
34. SAM for Rights and Liberties 
35. She4Society Initiative 
36. The Yemeni Archive  
37. Vision GRAM-International 
38. Vredesactie 
39. Wa3ifoundtion 
40. Yemen Future Foundation for Culutre and Media Development  
41. Yemen peace school organization  
42. Yemen Relief and Reconstruction Foundation 
43. Yemen Women Union  
44. Democracy School 
45. Watch for Human Rights 
46.  Women Defenders for  Rights and Freedoms Foundation   
47. Min Haqqi Foundation to Empower Women Politically and Economically 
48.  Yemeni Media Freedom Observatory (YMFO) 

49. Studies and Economic Media Center (SEMC) 



 

 
i اع  أطراف جميع  ارتكبت ات  اليمن  ال ا ية، النطاق  واسعة ان ن من  اآلالف  عشرات  صابةو  قتل  ذلك  بما  ومن  .املدني

ية اململكة بقيادة العسكري  التحالف نّفذ ، 2015عام منذ ية واإلمارات السعودية العر ات عشرات املتحدة العر ة  الضر و  ا

صابة مقتل عن أسفرت ال  ،القانونية غ ن و قت أو ودمرت ،املدني شفيات باملنازل  الضرر  أ  واألسواق واملدارس واملس

ية  وثي قوات أطلقت نفسه،  السياق  .األخرى  املدنية التحتية والب اون  قذائف نا خ ال ا  والصوار خ  من وغ  الصوار

ل ي ش ان،  املكتظة املناطق  ع  عشوا ل  األرضية  األلغام وزرعت املدن،  ذلك  بما  بالس ي ش ل  .عشوا ش  عمدت  عام، و

ة األطراف سانية املساعدات وصول  منع املتحار ياة املنقذة اإل ا يحتاجون  الذين أولئك إ ل اعة واستخدموا ، إل  كسالح  ا

ة من رب أس ل  فشلوا كما  ،ا ام  تام ش ق  اح ة  الغذاء  ا  .والتعليم واملياه وال

داف وتم ن اس في ن ال ن والناشط سان حقوق  عن واملدافع م اإل م ومضايق م و  األطفال  تجنيد إ باإلضافة .وقتل

م ساء حقوق  عرضتو  .القتال  واستخدام ض والفتيات ال ات دول  وواصلت. خط لتقو  تأجيج الثالث الطرف وشر

ة بيع خالل  من األوسع الصراع  .األس


