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 لجنة حقوق االنسان العربية: ضرورة محاسبة المتورطين باالنتهاكات بحق الشعب اليمني
أكد رئيس لجنة حقوق االنسان العربية ىادي بن عمي اليامي ضرورة مساءلة ومحاكمة كل من يبت بحقو ارتكاب 

 .انتياك لحقوق الشعب اليمني من اتباع ميميشيات الحوثي او اتباع الرئيس اليمني المخموع عمي عبداهلل صالح
جاء ذلك في كممة اليامي امام اجتماع بمقر الجامعة العربية اليوم حضره وزير حقوق االنسان في اليمن عزالدين 
االصبحي وخصص لعرض تقرير زيارة فريق عمل من المجنة العربية لحقوق االنسان )لجنة الميثاق( الذي قام بزيارة 

 .الماضيسبتمبر  11الى  11مدينة عدن بعد تحريرىا في الفترة من 
وأعرب اليامي عن أسفو لالوضاع االنسانية الخطيرة التي يشيدىا اليمن ويعاني من ويالتيا الشعب اليمني الشقيق 

 .كل يوم من قتل وتشريد وتيجير وتبديد لمموارد والمقدرات التي يمكن استغالليا في البناء بدال من التخريب
الحظات واستنتاجات ميمة حول االنتياكات الجسيمة لحقوق وعن تقرير المجنة قال اليامي ان التقرير تضمن م

االنسان ولمقانون االنساني الدولي موضحا ان فريق العمل وضع مجموعة من التوصيات لمعالجة االوضاع الخطيرة في 
 .اليمن

وأضاف ان في مقدمة توصيات المجنة تشكيل مجموعة عمل تكون ميمتيا تنسيق الجيود والبرامج الخاصة 
عدة الشعب اليمني من مؤسسات ووكاالت دولية واقميمية في مجاالت المساعدات الغذائية والطبية ومساعدة الجرحى لمسا

والمصابين باالضافة القامة مستشفيات ميدانية وتقوية مؤسسات الدولة اليمنية ومساعدة الحكومة الشرعية عمى الوفاء 
 .بالتزاماتيا في مجال حقوق االنسان تجاه شعبيا

ال ان االجتماع استعرض تقرير فريق عمل لجنة حقوق االنسان العربية الذي زار اليمن واعد تقريرا بمشاىداتو وق
ومالحظاتو وتوصياتو وتم عرضو عمى االمين العام لمجامعة العربية الدكتور نبيل العربي الستعراضو امام اجتماع مقبل 

 .لمجمس الجامعة العربية
ل انطمق من ثالثة منطمقات رئيسة ىي "االيمان بحق الشعب اليمني في تقرير واضاف اليامي ان فريق العم

مصيره" و"تمبية دعوة الحكومة اليمنية لتوثيق انتياكات حقوق االنسان في اليمن" باالضافة الى "االطالع الميداني عمى 
 ."تمك االوضاع

نسان والتي تتضمنيا احكام الميثاق العربي ولفت الى ان الفريق قام برصد وتوثيق االنتياكات الجسيمة لحقوق اال
لحقوق االنسان والقانون الدولي لحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني وىي االنتياكات الناتجة عن االنقالب المسمح 

 .عمى ارادة الشعب اليمني وحكومتو الشرعية
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االنسان التي شكمتيا الحكومة الوطنية وقال ان المجنة الوطنية اليمنية المستقمة لمتحقيق في انتياكات حقوق 
واعتمدىا المجمس العالمي لحقوق االنسان قادرة عمى القيام بدورىا في تحقيق العدالة وانصاف الشعب اليمني ومساءلة 

 .ومحاكمة كل من ثبت بحقو ارتكاب تمك االنتياكات بحق الشعب اليمني من اتباع الحركة االنقالبية
قرير مفصل عن زيارة فريق المجنة الى اليمن برئاسة المستشار اسعد نعيم يونس وتم خالل االجتماع عرض ت

 .يتضمن رصدا وتوثيقا لالنتياكات بحق الشعب اليمني
وسجل التقرير عددا من التوصيات بناء عمى مشاىداتو عمى ارض الواقع في عدن الفتا الى وجود دمار ىائل 

ق البنية التحتية وتدىور مرافق التعميم نتيجة اغالق المدارس جراء اصاب مناحي الحياة في اليمن عمى مستوى مراف
 .تعرضيا لمتدمير او التخريب

وذكر التقرير ان قطاع الصحة تدىور نتيجة اغالق المستشفيات او تعرض بعضيا لمتخريب او نقص التجييزات 
ات الطبية والدوائية باالضافة الى نقص والطواقم الطبية ومراكز الرعاية الصحية وعدم وجود اعتمادات مالية لممستمزم

 .الغذاء وامدادات الكيرباء والماء
ودعت المجنة في تقريرىا الى مساعدة الحكومة اليمنية في اعادة تدريب وتأىيل قوات األمن وتسييل عالج 

الساسية الطفال الحاالت التي تحتاج السفر خارج اليمن وتوفير الخدمات الطبية ليم باالضافة الى توفير المقاحات ا
 .اليمن

واوصت المجنة ايضا في تقريرىا الجامعة العربية بتشكيل مجموعة عمل خاصة باليمن في اطار عمل الجامعة 
تكون ميمتيا تنسيق الجيود لمساعدة الشعب اليمني في المجاالت الغذائية والطبية واقامة مستشفيات ميدانية ومساعدة 

 .غام الناتجة عن العمميات العسكريةالحكومة اليمنية في جيود نزع االل
من جيتو استعرض وزير حقوق االنسان اليمني عز الدين االصبحي انتياكات ميميشيا الحوثي وصالح ألوضاع 
حقوق االنسان في اليمن في ظل عمميات القصف الممنيجة ليذه الميميشيات ضد السكان المدنيين العزل في العديد من 

 .المدن خاصة في مدينة تعز
ريق عمل لجنة حقوق االنسان العربية الى عدن كما تم اقامة وشيد االجتماع عرض فيمم وثائقي حول زيارة ف

 .معرض صور عمى ىامش االجتماع الذي افتتحو وزير حقوق االنسان اليمني


