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س سيادة لك اشكرً   الرئ
تمعن إ ذا الدو ا لس و ل مؤسف اليم شعبال نيخذال  ا اير  .و جسيم ش  اعت العام، ذا من ف

لسة هذ ةبداي معو  1"العالم  م" اليمن  سانية زمة  من مجلس  سان حقوق  لس ا
د ما" وجود ع املتحدة، باألمم سان قوق  السامي فوضامل شدد % 80 يمثلون – يم مليون  21 عن يز

ان من ياةأ مساعدات إ حاجة  –اليمن س ناك ،ساسية ل وا يم مواطن مليون  2,8 و ج  ر ع أُ
م،مناز  ل– تمنع الصراع أطراف أن إ باإلضافة ل ة سانية املساعدات –متكرر  ش كذا  ."اليمن إ املوج

ا ال عتمادات منفقط  %16 ى سو  تلقت لم املتحدة مم فإن  فاظ" أجل من طلب شر حياة ع ا  2".ال
مات تتواصل ،نفسه الوقت   ، كما تتواصلناليمني ناملدني ضد الصراع أطراف ل من الواقعة ال

ات ا سيمة ن ي والقانون  سان قوق  ا ل سا رب جرائم ى ستو مل قد يصل ش ع مدى ف. ا
خ فقط،  سان بفوض امل مكتبوّثق العام  قوق   6268و قتيًال  3539 سقوط ،األمم املتحدةالسامي 

ًح  ة ةسب 3ا،جر يجة سقطتم م كب ي القصف لعمليات ن درجة التحالف، قوات ا قامت ال العشوا  و
وث املتمردون  ،قلأ  .يون ا

ا–اليمن  لقد أصبح اء –كما سور بر ن  رض ملالي ان . يًما ع   لوال تجنبه،من املمكن ذا الوضع 
صانالت التام من العقاب و فوضعية   صانة ال املمنوحة  ات ا ا ا رائم املرتكبة، من ضم ضد ا

س اليم السابق خالل  لي 2011عام اتفاقية منحت للرئ وال أصبحت أحد ، برعاية مجلس التعاون ا
وضاع  اليمن  سية لتفاقم    .ليه اليومإلت آ إ ماسباب الرئ

رائم عادلة و  مستقلة تحقيقات جراءإ بضمان تمقد ال الوعود هؤ وحلفا اليمن خلف لقد  ارتكبت ال ا
  .اليمن 

رائم تلك  دو تحقيق إجراءلقد تأخر  ة موعده عن ا لة، لف  مم   عضاء الدول  عجب و  طو
 ةاليمني املسألة إ النظر  سان حقوق  مجلس شرع عندما، تحقيقذا الإجراء مثل  ضمان املتحدة

تج لن ،اليمن فالت من العقاب  إن استمرار حالة. القادمة جلسته خالل  دائرة استمرار ى سو  اع ي
ل أو بأخر–بما يصب  ن، اليمن تجتاح لا سانية واملعاناة العنف تصاعد التنظيمات  صا  –ش

ابية  البالد  .ر
س سيادة لك اشكرً   .الرئ
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