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  األمم املتحدة    

  بيان صحفي    
  

بيان عن احلالة يف اليمن صادر عن أداما ديينغ، املستشار اخلاص لألمـني العـام املعـين مبنـع اإلبـادة          
  احلماية  لش، املستشارة اخلاصة لألمني العام املعنية باملسؤولية عنفر وِناجلماعية، وجيِ

خلـاص لألمـني العـام املعـين مبنـع      ) أعرب املستشـار ا ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٩(نيويورك،   
اإلبادة اجلماعية، أداما ديينغ، واملستشارة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة باملسـؤولية عـن احلمايـة،      

  جينِفر وِلش، عن قلقهما إزاء الوضع املأساوي واملتدهور يف اليمن.

املـدنيني  وأعرب املستشاران اخلاصان عن انزعاجهما من األثـر املترتـب علـى السـكان       
 ٢٠١٥آذار/مـارس   ٢٦جراء العمليـات العسـكرية الـيت دشـنتها اململكـة العربيـة السـعودية يف        

بطلب من حكومة اليمن وبـدعم مـن دول أعضـاء أخـرى. وأعربـا أيضـا عـن انزعاجهمـا مـن          
اهلجمــات القاتلــة الــيت ينفّــذها علــى نطــاق واســع تنظــيم القاعــدة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة            

  طراف فاعلة مسلّحة أخرى مرتبطة ما.   واحلوثيون وأ

ــة       ــان عـــن صـــدمتهما بعـــد أن تعرضـــت الفئـــات املتمتعـ وأعـــرب املستشـــاران اخلاصـ
باحلماية، كالعاملني يف اال الصحي، واألهداف املدنية، كـاملرافق الطبيـة والتعليميـة واملنـازل     

را كـلّ األطـراف بـأنّ هـذه     اخلاصة، إىل اإلصـابة يف هجمـات عشـوائية شـهدا املعـارك. وذكّـ      
  املواقع حممية مبوجب القانون الدويل وبأنّ االعتداء عليها يشكل جرائم حرب.

واستنكر املستشاران اخلاصان عدد الضحايا الذين سقطوا منذ تصاعد وترية العنف، والـذين    

فـال.  مـدين، مـن بينـهم عـدد كـبري مـن األط       ٣٠٠بلغ عـددهم حـىت اآلن حبسـب التقـارير أزيـد مـن       

آذار/مـارس   ٣٠وشجبا أيضا اإلصابات اليت حلقت باملدنيني جراء الغارات اجلوية اليت تعـرض هلـا يف   

  خميم املرزق مبحافظة حجة (غرب اليمن) الذي يأوي مشردين داخليني باألساس.   ٢٠١٥

وكــرر املستشــاران اخلاصــان النــداء الــذي توجــه بــه األمــني العــام لألمــم املتحــدة،            
ون، إىل كل األطراف املعنية من أجل احترام التزاماا مبوجـب القـانون اإلنسـاين    م - كي بان

ــة للمــدنيني ولألمــم املتحــدة ولســائر      الــدويل وقــانون حقــوق اإلنســان، وضــمان تــوفري احلماي
  موظفي املنظمات اإلنسانية واألفراد املرتبطني ذه املنظمات.

دة التوترات الطائفية يف الـيمن، وذلـك   والحظ املستشاران اخلاصان مع القلق تزايد ح  
نيسـان/أبريل   ٨بعد ورود تقارير إعالمية تفيد بأنّ زعماء دينيني يف حمافظة عـدن قـد حثُّـوا يف    
آذار/مــارس  ٢٠أتبــاعهم علــى اجلهــاد، وبعــد حــدوث اهلجمــة املروعــة الــيت اســتهدفت  يف       
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احلالــة اإلنســانية املترديــة  مســجدين يف العاصــمة صــنعاء ويف صــعدة (مشــال غــرب الــيمن). أمــا
والندرة يف اإلمدادات األساسية، مبا يف ذلـك الغـذاء وامليـاه، فمـن شـأما أن يزيـدا مـن خمـاطر         
التصـعيد والتــوتر. وحــذّر املستشــاران اخلاصــان أيضــا مــن احتمــاالت انتقــال شــرارة التــوترات  

  ملنطقة، فيؤدي ذلك إىل تفاقم الوضع املتوتر بالفعل.الطائفية إىل ا

ــذ انتفاضــة          ــذل، من ــد ب ــيمين ق ــان أنّ الشــعب ال ٢٠١١والحــظ املستشــاران اخلاص ،
جهودا دؤوبة من أجل حـلّ خالفاتـه بـاحلوار السياسـي. غـري أن هـذا العـزم قـد أصـبح يواجـه           

تنازعــة قضــايا اهلويــة يف صــعوبات بســبب تفــاقم االنقســامات الطائفيــة واســتغالل األطــراف امل
  حتقيق املكاسب السياسية.

ــأنّ       ــان ب ــاران اخلاص ــدعو     ”وصــرحا املستش ــذلك، ن ــة. ل ــةً حرج ــة تواجــه حلظ املنطق
األطراف املعنيـة باألزمـة، مبـا يف ذلـك صـناّع القـرار واألحـزاب واموعـات السياسـية وقـادة           

 اختـاذ كـل مـا مـن شـأنه أن حيـول       اجليش والزعماء الدينيون ووجهـاء القبائـل واتمعـات، إىل   
دون القيــام بأعمــال انتقاميــة طائفيــة يف خضــم العنــف املتواصــل، وإىل املشــاركة البنــاءة يف         

  .“مبادرات السالم وتعزيز مبدأ احترام التنوع

وذكّر املستشاران اخلاصان الدول األعضاء مبا التزم به رؤسـاء الـدول واحلكومـات يف      
من مساعدة على توفري احلماية للسـكان مـن اإلبـادة اجلماعيـة      ٢٠٠٥عام مؤمتر القمة العاملي ل

وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم ضد اإلنسانية، ومـن تعـاون علـى الوفـاء مبسـؤوليتهم      
  اجلماعية املتعلقة بتوفري احلماية.

رية وشدد املستشاران اخلاصان على أنّ محاية السكان، اليت تـأثّرت بسـبب تصـاعد وتـ      
العنف يف اليمن، ال بد أن تشكّل أولويةً من أولويات اتمع الـدويل، وأن يعطـى فيهـا اهتمـام     
خاص إىل حالة الفئات املستضعفة، كالنسـاء واألطفـال واملشـردين داخليـا واألقليـات، وأيضـا       

  إىل الطوائف الدينية الصغرى كالطائفة اإلمساعيلية.

    إلعالم، يرجى االتصال بالسيد:للرد على استفسارات وسائط ا  

  دايفد زارو  

  موظف الشؤون السياسية  

  املكتب املعين مبنع اإلبادة اجلماعية واملسؤولية عن توفري احلماية

http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser 
 +١ ٢١٢ ٩٦٣ ٣٥٣٧اهلاتف: 

  zaru@un.orgالربيد اإللكتروين: 


