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لــيمن علــى  

إىل تصـعيد       
ت التحـالف   
ألكـرب هلـذا       
رتاع يضـع           

جح من املـر 

، وأصـيب     
ين الدينيـــة        

جمـات   اهل    
ملستشــاران      
يل والقــانون    
ل احلـوادث       
ـبتمرب ضـد   
ــوثي يف       حلــ
اجـــات يف  
عــــت يــــوم  
يـف أمكـن            
دة يف عـدد   

 

جرميــة اإلبــادة
لية عـن احلماي

 مستشــار األمــ
ة اخلاصـة لألمـ
ع الــدائر يف الـ

   السكان.
رات األخـرية إ

قـواتات بـني
نيون العـبء األ
حـل سياسـي للـرت
ون متييز، فإن م

قـل قـد قتلـواأل
ـــدارس واملبـــاين
؛ وقـد تشـكل
ب. وأعــرب امل
إلنســاين الــدويل
البلـد. وتشـمل

أيلول/سـ ٢وم        
ــيات احل  ميليشــ
عا لتعبئـــة الزجا
كرية الــــيت وقعـ
ن الواضـح كيـ
، ُسجلت زيـاد

ــدة ــ ــ ــ ملتحـ

 املعــين مبنــع ج
عنيـة باملسـؤو

 أدامــا ديــانغ،
ش، املستشـارة
ري املتزايــد للــرتاع
ليت يتعرض هلا
 تـؤدي التطـور
سرحا للمواجها
ف يتحمـل املـدن
لتوصـل إىل حـ
يع السكان دو

ألمدنيا علـى ا  
ستشـــفيات واملــ
نسـاين الـدويل؛
ة جــرائم حــرب
رية للقــانون اإل
يف مجيـع أحنـاء ا
الـيت وقعـت يـو
ــنته ــذي شــ لــ
تهدفت مصـــنع

العســــك ــربات 
محـر. ولـيس مـن
يف موازاة ذلك،

امل
 

ين صحف
حــدة اخلــاص
املعمم املتحـدة

) أعــرب٢٠١
 وجينيفـر ويلـش

التــأثريهمــا إزاء
 إزاء املخاطر ال
مـن املـرجح أن
حت صنعاء مس
وثيني، وسـوف
مـن الطـرفني با
إلنسانية إىل مجي

٢ ٢٠٤ىل أن
ملدنيـــة، كاملست
ب القانون اإلن
ــة هــداف املدني
هاكات اخلطــري
طريف الـرتاع يف
ريـة اإلرهابيـة ا
ــاروخي ا الصــ
ويـــة الـــيت اســـت
ــة، والضــــ حجــ
لـى البحـر األمح
ة مشروعة. ويف

 

ــ ــ ــ ــ  مـــ
بيا
ار األمــم املتح
ة اخلاصة لألم

٥ول/ســبتمرب
بادة اجلماعيـة،
ايــة، عــن قلقهم
جتمع الدويل
خلاصان، أن مـ
سيما إذا أصبح
السعودية واحلو
ك التـزام جـاد م
 املساعدات اإل

 
ألمم املتحدة، إىل
ل األهـــداف امل
 باحلماية مبوجب
ــدنيني واأله  امل
ن مــزاعم االنتــه
 ارتكبها كال ط
مـات االنتحار
ــوم  ء، واهلجــ
ز، والغـــارة اجلو
ــال حمافظــــة ح
ـاء احلديـدة عل
هدافا عسكرية

األمـ

دينــغ، مستشــا
ش، املستشار

  .يمن
أيلو ١٥ــورك،

 مبنع جرمية اإلب
ؤولية عــن احلما
صمت التام للمج
ى املستشاران ا
ط اليمن، ال س
ململكة العربية ا
 مل يكن هنـاك
ويكفل وصول
.“ضع تدهورا

ري تقديرات األ
راح، وال تـــزال
يتمتع املدنيون
هلجمــات ضــد
ن اجلــزع بشــأن
ق اإلنسان اليت

ثري القلـق اهلجم
ــنعا ــد يف صــ ــ
ســـطس يف تعـــز
ســــطس يف مشــــ
سطس علـى مينـ
 هذه املواقع أه

    
بيــان أدامــا د 

وجينيفر ويلش
الوضع يف الي

نيويــ(  
مب اخلاص املعين
املعنيــة باملســؤ
املدنيني، والص

ويرى  
العنف يف وسط
اليت تقودها امل

وما”العنف. 
حدا للعنف و
أن يزداد الوض

وتشري  
جبـــر ٤ ٧١١

ُتستهدف. ويت
العشــوائية واهل
اخلاصــان عــن
الدويل حلقوق

يت تثاألخرية ال
ــجد املؤيـ مســ
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الـرتاع   احلوادث اليت استهدفت املنظمات اإلنسانية يف اليمن. ودعا املستشاران اخلاصان طـريف 
ــة         ــدويل ومحاي ــانون اإلنســاين ال ــة والق ــوق اإلنســان الدولي ــاحترام حق ــا ب ــاء بالتزاماهتم إىل الوف

  املدنيني.
وردد املستشاران اخلاصان مـا ورد يف تقريـر املفـوض السـامي حلقـوق اإلنسـان حـول          

هنـاك حاجـة ملحـة    ”، وأشارا إىل أن ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٧الوضع يف اليمن الذي نشر يوم 
جراء حتقيقات مستقلة وذات مصداقية وذات والية قضـائية وأهليـة خمتصـة، لكفالـة التحقيـق      إل

يف االنتهاكات اخلطرية املزعومة للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقـوق اإلنسـان مـن    
قبل مجيع األطراف، وحماسبة مرتكبيها ومـنح تعويضـات كافيـة لضـحاياها. وينبغـي للمجتمـع       

ن ينظــر يف مجيــع اخليــارات املتاحــة، مبــا يف ذلــك تشــجيع إنشــاء آليــة دوليــة مســتقلة    الــدويل أ
  .“وحمايدة، لدعم املساءلة يف اليمن. ومن الضروري دعم حقوق الضحايا

كمــا نــدد املستشــاران اخلاصــان بقيــام الفــرع الــيمين مــن تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف     
ة العربيـة باسـتخدام لغـة طائفيـة لتربيـر انتـهاكات       العراق والشام وتنظيم القاعدة يف شبه اجلزير
طـراف علـى كـبح     هذا الصدد، حبثِّ قادة مجيـع األ القانون الدويل وتأجيج االنقسام. وقاما يف

  مجاح التالعب باهلويات الدينية ألغراض سياسية.
وذكــر املستشــاران اخلاصــان أن الســلطات الوطنيــة تتحمــل املســؤولية األساســية عــن     
كان اليمنيني. لكنهما أشارا أيضا إىل أن اجملتمع الدويل يتحمـل املسـؤولية عـن محايـة     محاية الس

ــي واجلــرائم ضــد اإلنســانية،         ــتطهري العرق ــة وجــرائم احلــرب وال ــادة اجلماعي ــن اإلب الســكان م
  .“جيب تكثيف جهوده للوفاء هبذه املسؤولية اجلماعية يف اليمن”  و
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