مجلس حقوق

سان باﻷمم اﳌتحدة – ا لسة الـ32

مداخلة ﺷﻔ ﻴة :البند الرا ع –نقاش عام
مرﻛﺰ القا رة لدراسات حقوق سان
 22ﻳونﻴو2016 ،
ً
ﺷﻜرا لﻚ سﻴادة الرئ س

إن ا تمع الدو و ذا ا لس ﻳﺨذﻻن الﺸﻌﺐ اليم ﺸ ل مؤسف و جسيم .ف اﻳر مﻦ ذا الﻌام ،اعت
م العالم" 1و مع بداﻳة ذﻩ ا لسة لس حقوق سان
مﺠلس مﻦ زمة سانية اليمﻦ "
شدد اﳌفوض السامي قوق سان باﻷمم اﳌتحدة ،ع وجود "ما ﻳزد عﻦ  21مليون ﻳم –ﻳمثلون %80

ُ
مﻦ س ان اليمﻦ– حاجة إ مساعدات أساسية ل ياة ،و ناك  2,8مليون مواطﻦ ﻳم أج وا ع
منازل م ،باﻹﺿافة إ أن أطراف الصراع ﺗمنع – ﺸ ل متكرر– اﳌساعدات سانية اﳌوج ة إ اليمﻦ" .كذا
2
فإن مم اﳌتحدة لم ﺗتلﻖ سوى  %16فقﻂ مﻦ عتمادات ال طلب ا مﻦ أجل "ا فاظ ع حياة ال ﺸر".

ر

الوقت نفسه ،ﺗتواصل ال مات الواقﻌة مﻦ ل أطراف الصراع ﺿد اﳌدني ن اليمني ن ،كما ﺗتواصل
ن ا ات ا سيمة قوق سان والقانون سا ي ﺸ ل قد ﻳصل ﳌستوى جرائم ا رب .فﻌ مدى
ً
ّ
الﻌام خ فقﻂ ،وثﻖ مكتﺐ اﳌفوض السامي قوق سان باﻷمم اﳌتحدة ،سقوط  3539قتيﻼ و6268
ً
جرحا 3،سبة كب ة م م سقﻄت ن يﺠة لﻌمليات القصف الﻌﺸوا ي ال قامت ا قوات التحالف ،و درجة
أقل ،اﳌتمردون ا وثيون.
ًيما ع رض ﳌﻼﻳ ن بر اء .ذا الوﺿع ان مﻦ اﳌمكﻦ ﺗﺠنبه ،لوﻻ
لقد أصبح اليمﻦ –كما سور ا–

وﺿﻌية فﻼت التام مﻦ الﻌقاب و ا صانات اﳌمنوحة ﺿد ا رائم اﳌرﺗكبة ،مﻦ ﺿم ا ا صانة ال
منحت للرئ س اليم السابﻖ خﻼل اﺗفاقية عام  2011برعاﻳة مﺠلس التﻌاون ا لي  ،وال أصبحت أحد
سباب الرئ سية لتفاقم وﺿاع اليمﻦ إ ما آلت إليه اليوم.

لقد خلف اليمﻦ وحلفاؤﻩ الوعود ال قدمت بضمان إجراء ﺗحقيقات مستقلة وعادلة ا رائم ال ارﺗكبت
اليمﻦ.

مم
ﺗلﻚ ا رائم عﻦ موعدﻩ لف ة طو لة ،و ﺠﺐ ع الدول عضاء
لقد ﺗﺄخر إجراء ﺗحقيﻖ دو
اﳌتحدة ﺿمان إجراء مثل ذا التحقيﻖ ،عندما ﺸرع مﺠلس حقوق سان النظر إ اﳌسﺄلة اليمنية
خﻼل جلسته القادمة .إن استمرار حالة فﻼت مﻦ الﻌقاب اليمﻦ ،لﻦ ﻳ تج ع ا سوى استمرار دائرة
الﻌنف واﳌﻌاناة سانية ال ﺗﺠتاح اليمﻦ ن ،بما ﻳصﺐ – ﺸ ل أو بﺄخر– صا ﺗصاعد التنظيمات
ر ابية البﻼد.

ً
ﺷﻜرا لﻚ سﻴادة الرئ س.
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