
 
 
 

 

 

 األمانة العامة

 الدكتور هادي بن عمي اليامي كممة 
 رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية

  المجنة  فريق عمل ةر تقرير زيا عرض
 إلى الجمهورية اليمنية 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 السيدات والسادة المحترمين

 تحية تقدير ومحبة
معة الدول العربية، الستعراض تقرير فريق عمل لجنة حقوق اإلنسان العربية يطيب لي أن أرحب بكم في رحاب جا

عرضيا عمى معالي األمين العام لجامعة الدول العربية  تو التى سيتمالذى زار اليمن ووضع تقريرا بمشاىداتو ومالحظاتو وتوصيا
ني بيذه المناسبة الترحيب بمعالي وزير وزارة ويسر  مجمس جامعة الدول العربية.الستعراضيا أمام أعمى ىيئة في الجامعة وىى 

 حقوق اإلنسان اليمنية الزميل عزالدين األصبحي بيننا ىذا اليوم .
  رئيسية: من ثالث منطمقاتلقد انطمق عمل المجنة لتشكيل الفريق لزيارة اليمن 

 حقبي لحقوق اإلنسان، والذي تضمن حق الشعب اليمني في تقرير مصيره وىو الحق الذي كفمو الميثاق العر  المنطمق األول؛
بحرية عيش أن تفي  وكل الشعوب العربية اليمني ب رية اختيار نمط نظاميا السياسي، وحق الشعن تقرر بحأفي  الشعوب
 تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية.وكرامة 

االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان  ؛ االطالع الميداني عمى أوضاع حقوق االنسان عبر رصد وتوثيقالمنطمق الثاني
 الناتجة عنوالمضمونة في أحكام الميثاق العربي لحقوق االنسان، والقانون الدولي لحقوق االنسان والقانون الدولي اإلنساني. 

ق اإلنسان في إطار والية لجنة حقوق اإلنسان برصد االلتزام بحقو  اإلنقالب المسمح عمى إرادة الشعب اليمني وحكومتو الشرعية.
  الواردة في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان.

 الدعوة التى تمقتيا المجنة من الحكومة اليمنية لالنتقال في أقرب وقت لتوثيق انتياكات حقوق اإلنسان.تمبية ىو  المنطمق الثالث؛
سان العربية لجنة منتخبة ومستقمة باعتبار أن اليمن دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، وباعتبار لجنة حقوق اإلن

وتثق المجنة بأن المجنة الوطنية المستقمة لمتحقيق في إنتياكات حقوق  عن الدول، ويمارس أعضاءىا عمميم بكل تجرد ونزاىة.
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نصاف الشعب اليمني ومسألة ومحاكمة كل من ثبت بحق ارتكاب  تمك اإلنسان قادرة لمقيام بيذا الدور لتحقيق العدالة وا 
 االنتياكات بحق الشعب اليمني سواء من ابتاع الحركة االنقالبية الحوثية أو اتباع الرئيس السابق عمي صالح.

 السيدات والسادة المحترمين
لألوضاع اإلنسانية الخطيرة التى يشيدىا اليمن ويعاني من ويالتيا الشعب اليمني بمزيد من األلم أود أن أشير ىنا 

 تل وتشريد، وتيجير وتبديد لمموارد والمقدرات التى كان يمكن استغالليا في البناء بدال من التخريب. العظيم كل يوم من ق
كما أشير لما تضمنو التقرير من مالحظات واستنتاجات ميمة حول االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ولمقانون 

تشكيل ع الخطيرة في الجميورية اليمنية، وفي مقدمتيا اإلنساني الدولي. وما وضعو فريق العمل من توصيات لمعالجة األوضا
مجموعة عمل خاصة باليمن في الجامعة تكون ميمتيا تنسيق الجيود والبرامج الخاصة بمساعدة الشعب اليمني من مؤسسات 

قامة قميمية، خصوصا في  مجاالت المساعدات الغذائية والطبية ومساعدة الجرحى والمصابين، وا  مستشفيات  ووكاالت دولية وا 
مجال حقوق اإلنسان وتجاه  عمى الوفاء بالتزاماتيا فيليمنية، ومساعدة الحكومة الشرعية ميدانية، وتقوية مؤسسات الدولة ا

 شعبيا.
 السيدات والسادة 
ظروف ظل في مدينة عدن زيارة عضاء البعثة الذين اوفدتيم المجنة لأل الجزيل والتقدير  لي أن أتوجو بالشكريطيب 

تجسيد حجم اإلطالع عمى واقع الحال وتوثيق تدىور األوضاع اإلنسانية و وبالغة الخطورة .. والذين استطاعوا ومعقدة  صعبة
 جراء اإلنقالب المسمح عمى إرادتو وعمى سيادتو. والزال  المعاناة واألضرار التى يعانييا الشعب اليمني العظيم

كومية اليمنية إلنجاز ميمة المجنة ، ونعمن دعم المجنة الكامل لقرارىا كما اليفوتني اإلشارة إلى الدعم الذي قدمتو الح
 تشكيل لجنة وطنية مستقمة لرصد إنتياكات حقوق اإلنسان ىناك .

 داعين اهلل عز وجل أن يرفع ىذه الغمة عن الشعب اليمني الشقيق ، متطمعين ليمن حر ومستقل مفعم بالتنمية واإلزدىار .
  وقبل ان اختم خطابي ..

لنتائج والتوصيات فميتفضل رئيس البعثة إلطالعكم عمى التقرير النيائي وشرح اأسعد نعيم   /المستشارويسرني دعوة زميمي 
 مشكورا.ً 
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