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 :عقب لقائه وزير حقوق اإلنسان في الجمهورية اليمنية

اليامي يدعو منظمات حقوق االنسان لمتحرك الفوري والتحقيق في الجرائم التى ارتكبتها المميشيات الحوثية في 
 اليمن

  

حماية حقوق اإلنسان في  العربية، كافة ىيئات دعا الدكتور ىادي بن عمي اليامي رئيس لجنة حقوق االنسان
ارتكابيا  وخاصة مجمس حقوق اإلنسان لمتحرك الفوري لمتحقيق في الجرائم التى تم ،المتحدة جامعة الدول العربية واألمم

عداد تقرير عنيا توطئة  في اليمن من قبل المميشيات الحوثية لمالحقة المتورطين ومحاسبتيم عمى ىذه الجرائم ،  وا 
الصعبة التى يرزح  المسؤولة عن تقديم اإلغاثة والدعم لتكثيف جيودىا لتطويق األزمة اإلنسانية تمطالبا كافة الييئا

 .ماليين السكان المدنيين ياتحت
في الجميورية اليمنية عزالدين االصبحي، وجرى  وقال اليامي في بيان لو اليوم انو التقى بوزير حقوق االنسان

الحوثي  الذي تعيشو اليمن جراء االنتياكات الممنيجة التي قامت بيا جماعة اويالمأس خالل المقاء استعراض الوضع
 .والقوات الموالية لمرئيس السابق ضد المدنيين االبرياء

واكد الدكتور اليامي عمى دعم مسار حقوق االنسان باليمن وتمبية دعوة الحكومة اليمنية الى زيارة عدن وتعز وكل 
 .المناطق اليمنية
التمرد المسمح الذى تقوده جماعة الحوثي  ي عمى ان لجنة حقوق اإلنسان العربية تعتبر أنشدد اليامكما 

لحقوق  تيديدا خطيرا وجسيما لجممة الحقوق والحريات الواردة في الميثاق العربي والقوات الموالية لمرئيس السابق
 .اإلنسان ومعايير حقوق اإلنسان العالمية

عمى حق الشعوب في تقرير مصيرىا، وعمى  يشكل اعتداء مباشرا ومتواصالإن التمرد المسمح  واضاف اليامي
نمط نظامو السياسي، وحقو في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة  األخص حرية الشعب اليمني في اختيار

 .جاءت في مقدمة الحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان يوالت الترابية
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الجرائم المنيجية المرتكبة من جانب التمرد المسمح  كشفت عن أنماط  ن عممية تحرير مدينة عدنولفت اليامي الى ا
عدامات خارج القانون، والتي شممت القصف والقصف المباشر  العشوائي لممدنيين ولألعيان والممتمكات المدنية، وا 

 .االعتقال لمسكان المدنيين فضال عن الحصار المفروض عمى المدن اليمنية األخرى وأعماللألحياء السكنية، 
اإلنسانية لماليين المواطنيين اليمنيين فضال عن النزوح  قد أدت لتدىور األوضاع  واكد ان نتائج التمرد والنزاع المسمح

نييار مؤسسات الدولة بما فييا المرافق ا الداخمي وتفاقم مدادات المياه وتوفير الوقود  ألساسية في الكيرباءالمجوء، وا  وا 
 ةوالغذاء والسمع األساس

الداعية لتوثيق جرائم انتياكات القانون اإلنساني  وشدد عمى اىمية تمبية مطالب الحكومة الشرعية في اليمن 
 .وغيرىا من االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في اليمن الدولي وجرائم الحرب

القانون اإلنساني الدولي واالنتياكات الجسيمة  لرصد وتوثيق كافة انتياكات  ي اىمية تشكيل فريق عملواكد اليام
العربي  لمقررات جامعة الدول العربية، وكون الجميورية اليمنية دولة طرف في الميثاق بالنظر لحقوق اإلنسان ، وذلك

  .المحددة بموجب الميثاق العربي ئولياتيا ومياميامن منطمق مس المجنة لحقوق اإلنسان، وبناء عمى ميام ووالية
المسمح يشكل اعتداء مباشرا ومتواصال عمى  ومن جيتو قال وزير حقوق االنسان عزالدين االصبحي ان التمرد

األخص حرية الشعب اليمني في اختيار نمط نظامو السياسي، وحقو في العيش  حق الشعوب في تقرير مصيرىا، وعمى
 .في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ة الوطنية والوحدة الترابية والتى جاءت في مقدمة الحقوق الواردةظل السياد تحت

تيديدا خطيرا وجسيما لجممة الحقوق  واعتبر أن التمرد المسمح الذى تقوده جماعة الحوثي وصالح تعد
 .العالميةلحقوق اإلنسان ومعايير حقوق اإلنسان  والحريات الواردة في الميثاق العربي

 


