
 

 

 مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة: الجلسة الـ 45

 البند 2 من جدول األعمال: الحوار التفاعلي
 مداخلة شفهیة مشتركة 1

 29 سبتمبر 2019

 ألقاها: أسامة الفقیه

 شكًرا سیدتي الرئیسة،

على والتعدیات الخطیرة، الحقوقیة واالنتهاكات الحرب جرائم في الدولیة للتحقیقات القوي الدعم على نحثكم الموقرة، األعضاء                  الدول
  للقانون اإلنساني الدولي، وذلك من خالل تجدید وتعزیز والیة فریق الخبراء األممیین البارزین الخاص بالیمن في هذه الجلسة.

  بصفتي مدافع یمني عن حقوق اإلنسان، یمكنني أن أشهد على حقیقة الوضع، الذي یستوجب استمرار عمل هؤالء الخبراء.

عن الیمن في النزاع أطراف جمیع مسؤولیة على الضوء یسلط والذي البارزین، الخبراء لفریق الثالث بالتقریر نرحب نفسه، السیاق                     وفي
 التدهور المستمر في حالة حقوق اإلنسان في البالد.

حد تصل وجرائم الدولي اإلنساني القانون على خطیرة وتعدیات اإلنسان لحقوق انتهاكات ارتكاب النزاع أطراف تواصل ،2014                   فمنذ
 جرائم الحرب. هذا باإلضافة إلى "غیاب حاد للمساءلة" یعاني منه الیمن وفًقا لتقریر فریق الخبراء البارزین.

ِقبل من قانوني غیر بشكل تضرروا الذین الیمنیین، المدنیین من اآلالف لعشرات واإلنصاف العدالة لضمان المفتاح هي المساءلة                    أن
 األطراف المتحاربة طوال فترة النزاع.

الدولیة، الجنائیة المحكمة إلى الیمن في الوضع إحالة إلى األمن مجلس الثالث تقریره في البارزین الخبراء فریق دعا ذلك، من                      واألهم
اآللیة غرار على جنائي، تركیز ذات تحقیق هیئة تشكیل یدعم الذي األمر األمن، مجلس لعقوبات الخاضعین األشخاص قائمة                    وتوسیع

  الدولیة المحایدة والمستقلة الخاصة بسوریا، لمباشرة مزید من التحقیقات وإعداد ملفات القضایا.

االنتهاكات لردع الدول تتحرك كي الوقت حان وقد الیمنیین، الضحایا أمام المتاح الوحید الدولي المكان هو اإلنسان حقوق مجلس                     إن
بأخطر المتعلقة األدلة وتحلیل وحفظ وتوحید جمع ذلك في بما البارزین، الخبراء فریق والیة وتعزیز تجدید خالل من المدنیین،                     وحمایة
البارزین الخبراء فریق وتكلیف القانون، بموجب عنها األطراف مسئولیة حدود وبیان الدولي، القانون بموجب الیمن في المرتكبة                   الجرائم
أكد بعدما سیما ال واإلنصاف. العدالة ضمان في تساعد أن یمكن التي العملیة الخطوات بشأن للدول المشورة یقدم خاص تقریر                      بإصدار
األسلحة، تجارة معاهدة بموجب التزاماتها تنتهك قد باألسلحة النزاع أطراف تزود التي الدول أن أخرى مرة البارزین الخبراء                    فریق

 مطالًبا هذه الدول بإنهاء إمدادات األسلحة لألطراف المتحاربة في الیمن.

ذلك في بما المدنیین وعلى الحیویة التحتیة البنیة على الهائل تأثیره فیها شهدت سنوات، 6 عن یزید لما الممتد المسلح النزاع هذا                        أخیًرا،
أذني، في تتردد كلماتهم الیوم زالت وما االنتهاكات، من مختلفة ألنواع ضحایا مع مقابالت وأجریت شخصًیا والتقیت وأحبائي،                    أقاربي
لضمان المفتاح هي المساءلة "بأن الجندوبي: كامل البارزین الخبراء فریق رئیس كلمة من باقتباس اختتم أن إال لي فما العدالة. إلى                       تدعو

 تحقیق العدالة لشعب الیمن ولإلنسانیة".

 شكرًا جزیًال.
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