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ا العاملي  سان  يوم تمع الدو بحقوق اإل ام ا اسم الل و االختبار ا  اليمن 
 

سان، والذي    10يوافق اليوم   قوق اإل ، ذكرى إقرار اإلعالن العاملي  سم معية العامة لألمم املتحدة،  د اعتمَدته ا

ميع  معلًنة معاي موحدة  سان  ا بقوق اإل عد بمثابة إنذاًرا سنوً ذا اليوم  اطر الشعوب واألمم.  ال ستواجه    ا

و تحديًدا ما حدث إزاء شعب اليمن.  سانية، و ة إذا ما تم التخ عن القيم اإل شر  ال

ب   تس رائم  اليمن   تصو ن املع بالتحقيق  ا اء األممي ق ا سان ع عدم تجديد والية فر مجلس حقوق اإل

اع املس من العقاب،   ميع أطراف ال امل  سان متعدد األطراف، مقدًما ضمان اإلفالت ال  نكسة لنظام حقوق اإل

ن دون فرصة حقيقية لبلوغ العدا ايا من اليمني ا ال
ً
ض أو اإلصالح. تار  لة أو التعو

اليمن،   ي   العقاب  من  اإلفالت  عد  سا اإل للقانون  سيمة  ا ات  ا واالن سان  اإل قوق  سيمة  ا ات  ا االن ع 

أمًرا صادًما   سانية  رائم ضد اإل رب وا ، بما  ذلك جرائم ا اع بالقانون  عكس استخفاف جميع أطراالدو ال ف 

ة والكرامة. فع مدى   شر ياة ال بما  ذلك قوات التحالف بقيادة  –سنوات، ارتكبت جميع األطراف  8الدو وقيمة ا

ة   أنصار هللا املس ا دولًيا، وجماعة  ف  املع اليمنية  ومة  السعودية واإلمارات، والقوات املدعومة من اإلمارات وا

لس وا ن)،  وثي ي  (ا نو ا ي،    –االنتقا  العشوا القتل  تتضمن   ، الدو للقانون  النطاق  واسعة  ية  من ات  ا ان

ن،  ظل فشل تام  إجراء أي تحقيقات موثوقة ذات مصداقية أو ضمان العدالة وتقديم   اق أضرار جسيمة باملدني و

ضات.  التعو

من   أك  مقتل  عن  اليمن  الصراع   أسفر  اآلن،  م    233.000وح  بي لألعمال    102.000ًصا،  مباشرة  يجة  كن

ات    131.000العدائية؛ و ا ذه االن ية.  ية التحتية ال شار األمراض وتدم الب اع وان اعات املرتبطة بال يجة ا ن

اء معاناة اليمن  ماية الالزمة و تمع الدو بدوره  توف ا ام ا ساؤل محوري حول مدى ال ل سيمتثل  تفرض  ن. ف ي

و اختبار   ذا  يل املصا السياسية؟  تخ عن مسئوليته  س أم س املأساة؟  ذه  ن   داته بمساءلة املتورط لتع

سان ع مستوى العالم. قوق اإل م   محدد وم

تمع الدو ال ل عاجل إلقرار سالم شامل ودائم، ع نحو يتطلب من ا ش اجة و دعم سيادة    شعب اليم  أمس ا

سقة وشاملة رًدا ع ازدراء جميع أطراف   قة م تمع الدو بطر ه ا عا سان، األمر الذي يجب أن  القانون وحقوق اإل

ن  البالد.  ياة وكرامة املدني  الصراع التام للقانون ول

لذا سان،  يتعلق بحقوق اإل اليمن حالًيا  ى   الك سانية  اسم لألزمة اإل ل ا آلية    إن ا شكيل  فإننا نكرر دعوتنا ل

ا،   ات والتجاوزات  اليمن، بما  ذلك جمع األدلة وحفظ ا تحقيق دولية مستقلة للتحقيق واإلبالغ العل ورصد االن

يًدا   ات تم ا ايا وتوثيق االن تملة  املستقبل، باإلضافة لتحديد ال نائية ا امللفات الالزمة للمالحقات ا عداد  و

ضات.ل  لمطالبات املستقبلية بالتعو

ًرا ع    14لقد مر قرابة   تش ن    تصو اء األممي ق ا يل، ع عدم تجديد والية فر سان، بفارق ض مجلس حقوق اإل

ر   أكتو اليمن   يتواصل  2021شأن  ن،  ا ذلك  ومنذ  اج.  زي   عال ا  اإلعالن    ا عل املنصوص  قوق  ل لالمتثال 

ات ال  ا ذه االن دات الدولية. إن غياب أي آلية مساءلة دولية عن  سان، واالتفاقيات واملعا قوق اإل ب  العاملي  س  ي

سان   اإل حقوق  ات  ا الن التوثيق  عدام  وا للمعلومات،  االفتقار  إ  يؤدي  نما  و العقاب،  من  اإلفالت  تف  فقط  

ن  ة بحق املدني ط  ا



دنة ملدة   امل التفاقية ال ل  ش افة األطراف  ، لم تمتثل  ر، املدعومة من األمم املتحدة، وال    6ورغم الضغط الدو أش

ت    ر  ان يك عن  2022أكتو ناملد  عرض. نا انت  ني دنة وال  ات    نادرة  فرصة ، خالل ال ا نحو تحقيق السالم، الن

ي و  ا القصف ال ية و   طيار  بدون   الطائرات   ماتعدة من بي ة ا وتجنيد األطفال،    األرضية  األلغامواستخدام الذخ

يح التف  ل  ش ذا الفشل  االمتثال  شفيات واملدارس.  شآت املدنية مثل املس مات ع امل  عن ال
ً
دنة  فضال اق ال

نقع دموي، تتفاقم آثاره السلبية   ن  مس بقى معه حصار اليمني ًشا، و بقى  عززه س يؤكد أن السالم بدون آلية مساءلة 

ور الوضع  .  االقتصادي بفعل تد  والسيا

دت البالد 2022خالل عام   يجة   57.408قرابة      نزوح، ش ور ًصا ن ي للوضعاملأساوي    التد سا 1اإل
ل    ب تجا س . و

املنظمات   وطالبت  سبق  إذ  العقاب.  اإلفالت من  ثقافة  تفاقم  ي   املد تمع  ا منظمات  ملطالب  املس  اع  ال أطراف 

ن   اع بتأم افة أطراف ال ام  ةبضمان ال ة من خالل    التنقل  حر ط سانية ا ور األزمة اإل د من تد يلولة دون املز وا

تلفة، بما  ذلك طرق مأرب والديل. ورفع  افظات ا ن ا ن الطرق، وضمان استعادة الطرق الواصلة ب استعادة تأم

اتالقيود عن   عسفية، مثل وجوب وجود و أمر عند السفر    اليمنية  املرأة  تحر ل خاص بموجب شروط  ش واملقيدة 

ن) بفتح الطرق املؤدية ملدينة  وثي ذا باإلضافة إ مطالبة جماعة أنصار هللا (ا ا.   عز.داخل الدولة أو خارج

اع منع   ينة، إذ تواصل أطراف ال ايا املعاملة الوحشية وامل ن ال يزالوا  ن اليمني سانية   املساعدات أن املدني من    اإل

ستخدم   ا، و اعاتالوصول إ وج امش ديمقراطي  حرب  كسالح  ا  عن تجنيد األطفال. كما يتج انكماش أي 
ً

، فضال

التع ة  القيود املفروضة ع حر ات األساسية  ظل استمرار  ر التعسفي من  وتنعدم ا رمان  العقيدة وا ة  ب وحر

ات  ا صية. وتتواصل ان ة ال ر يب    القسري   اإلخفاء ا ساءوتر ن و  ال في شطاء و   ال ن و   ال واملدافعات عن    املدافع

سان و  ا، يجب أن يضمن نظام  األقلياتحقوق اإل ا والتحقيق ف ود توثيق رائم، وعرقلة ج ذه ا س ع   من ال
ً
. فبدال

سا ل مستقل من قبل  حقوق اإل ش ا  عد توثيق  ، ة بموجب القانون الدو ط رائم ا ذه ا ن العاملي املساءلة عن 

ن.  ستحقه اليمني ذا اإلجراء القوي سيؤدي إ السالم الدائم الذي  ن. مثل  اء املستقل  مجموعة من ا
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