
العربي يبرئ السعودية
قال األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، 
ان إعالن األمم المتحدة ادراج اسم "التحالف العربي" 
الذي تقوده السعودية في الئحتها السوداء في تقرير 
األمم المتحدة بشأن االنتهاكات  بحق أطفال  اليمن 
جاء وفقا  لتقرير كان مبنيًا على معلومات غير دقيقة 
وغير صحيحة، ولم يأخذ الخطوات الواجب مراعاتها 

في هذا السياق.
وقال العربي في بيان له الثالثاء ٧ يونيو ٢٠١٦م : 

إن قوات التحالف العربي في العديد من المناسبات تؤكد 
حرصها التام وتعاونها إلى أقصى حد فى تزويد األمم المتحدة بالمعلومات 
الدقيقة والتزامها بعدم استهداف المدنيين أو المستشفيات أو المرافق المدنية، 
وأن من يقوم بذلك هم الحوثيون، وهم من يستخدم األطفال في النزاعات 

المسلحة كدروع بشرية.

خارجية المخالفي تبارك قتل أطفال اليمن
رحب عبدالملك المخالفي  في بيان له باسم الخارجية 
اليمنية بقرار األمانة العامة لألمم المتحدة رفع اسم 
المملكة العربية السعودية و التحالف العربي لدعم 
الشرعية في اليمن من قائمة انتهاكات حقوق األطفال 
في النزاعات والــحــروب (القائمة الــســوداء في االمم 

المتحدة).
وذكرت  خارجية المخالفي  أن التراجع عن القرار 
يعكس حــرص األمــانــة العامة لألمم المتحدة على 
الحفاظ على مصداقيتها خاصة بعد ان تبين ان التقرير كان مبنيًا على معلومات 
غير صحيحة.وتجاهل دور دول التحالف العربي وما تقوم به من جهود لمساندة 
(السلطة الشرعية بقيادة هادي )وفقا للشرعية الدولية والقرار االممي ٢٢١٦ 
لة ، وتقديم المساعدات اإلنسانية للتخفيف من معاناة  والقرارات االخرى ذات الصِّ
اليمنيين جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح االنقالبية على 

عدد من المحافظات اليمنية.).

الشورى السعودي يدعم استمرار قتل أطفال اليمن
رفض مجلس الشورى السعودي التقرير الصادر عن األمين العام لألمم 
المتحدة، بان كي مون، واتهامه قوات التحالف العربي بانتهاك حقوق األطفال 
في اليمن. جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى بتاريخ ٢٠١٦/٦/٦ في جلسته 
العادية الثالثة واألربعين التي عقدها، برئاسة رئيس المجلس ، عبدالله آل الشيخ: 
 من 

ً
ان مثل هذه االتهامات من األمم المتحدة مبنية على معلومات مضللة، بدال

العمل على تنفيذ قراراتها الصادرة بحق المليشيات الحوثية "الباغية" وال تزال 
تعيث باليمن فسادًا وتخريبًا.  واضاف أن "الواقع في المشهد اليمني يعكس 
حقيقة أن من يقوم بقتل األطفال وحصار المدن والقرى وتجويع السكان وقصف 

المستشفيات وتدميرها هي مليشيات الحوثي .
وبــارك مجلس الــشــورى السعودي  جهود قــوات التحالف العربي، 
وتقديره العالي لتضحياتهم في سبيل استعادة الشرعية وإنقاذ الشعب 
اليمني الشقيق من المليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله 

صالح.. 

البرلمان العربي :

السعودية تحمي أطفال اليمن !؟
قال رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان في بيان 
له إن "إدراج جهات تعمل من أجل الشرعية وحماية 
المدنيين وإعادة اعمار اليمن على مثل هكذا قوائم، 
عمل مستهجن وغريب ومرفوض، إذ يشهد العالم 
بانجازات التحالف بقيادة المملكة لدعم الشرعية 
في اليمن، في حماية اليمنيين والدفاع عنهم وعن 
أمنهم وحريتهم ضد الجهة الغاشمة والمعتدية من 
الحوثيين وأتباع صالح الذين انقلبوا على إرادة الشعب 

اليمني وقتلوا وروعوا اليمنيين". وأكد الجروان أن البرلمان العربي تابع عن كثب 
مدى البعد اإلنساني واألخالقي لعملية إعادة األمل في اليمن، والمساعدات التي 
تقدمها قوات التحالف للشعب اليمني وباألخص منهم األطفال، مشددا على أن 

قائمة األمم المتحدة خالفت كل الوقائع والحقائق على األرض.
وقال: نستنكر توجيهه االتهامات للتحالف الذي يقوم بمهمة نبيلة تجاه 
الشعب اليمني، ومحاربة المتمردين واإلرهابيين، وإعانة وغوث الشعب اليمني 

وباألخص منهم األطفال، وإعادة بناء وإعمار اليمن.
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44االثنين: 
مظلومية أطفال اليمن تسقط من القائمة

فضيحة القرن الواحد والعشرين

نجيب شجاع الدين

من قال إن صواريخ السعودية والدول المتحالفة معها 
عسكريًا قتلت المئات من اطفال اليمن.. ومن قال إن مشاهد الموت 

والدمار اآلتية من البالد طيلة ١٤ شهرًا حقيقية أو ينبغي التحقق منها والتحقيق فيها ؟!!
يحلو ألهل اليمن التنغيص على اآلخرين باستمرار !!. إذ يقتل الواحد منهم " ٦٤٠٠" مدني  الى اآلن، دون ان يسأل لماذا ويعرف 
السبب ؟.. حتى ذويه يدفنون رفاته ببكاء حار وهم ال يعرفون سبب استهداف القنابل الذكية لمنازلهم واسواقهم ومستشفيات 

ومدارس اوالدهم.. ومع هذا يظل عند اصحاب العواصف الخبر اليقين.
منذ ١٤ أبريل الماضي  رأت االمم المتحدة أن اليمن اضاع شرعيته وطلبت  من المجتمع الدولي تبني موقف جديد من المجتمع 

اليمني يلتزم بعدم " االعتراف " به وأن كل ما حدث ويحدث على ارضه ال محالة باطل أو زائل .
كان يمكن لمناسبة الدورة السبعين للجمعية العامة لالمم المتحدة - الخميس الماضي - ان تمر بسالم لوال أن بان كي مون وجد على 
ع عليه وهو يعلم انه لم يقع في الخطأ أو أن ثالثة من سطور التقرير 

ّ
طاولته تقريرًا بعنوان "االطفال والنزاع المسلح ٢٠١٥م" فوق

قد توقعه في ذلك كونها تدين دول التحالف بقيادة السعودية بجرم قتل ٥١٠ اطفال وجرح ٦٦٧ آخرين  يشكلون ٦٠ ٪ من 
الضحايا الصغار لليمن، فيما ٢٩٪ يتحمل مسئوليتهم القتال البري وهجمات الحوثيين .

درجوا في القائمة السوداء للدول والجماعات 
ُ
هؤالء أ

المسلحة التي تنتهك حقوق االطفال خالل النزاعات 
.

انهالت االتهامات على بان كي مون الذي وضعه 
مجلس التعاون في قائمة المغرر بهم وتمنى عليه 
العودة لجادة الصواب قبل ان يضبط متلبسًا وبحوزته مخطط االنقالب على شرعية هادي .. كما ان قول الحقيقة في شأن اليمن يعد 
مخالفة صريحة لقرارات أممية سابقة ..واذا لزم االمر  يمكنهم القول ان -اصدار هكذا تقرير -  محاولة مكشوفة إلجهاض مشاورات 

الكويت في وقت يحتم على االمين العام االهتمام بفعاليات اليوم العالمي لغسل اليدين .
االثنين الفائت اعلن متحدث االمم المتحدة ان امينها مون ال يشعر بالقلق وانما بالذنب الشديد، إذ عاش ٩٦ ساعة بال معلومات 
صحيحة , لكنه في الوقت الراهن صار مقتنعًا ان التحالف العربي بقيادة السعودية " أحباب الله" ويجب حذفهم من الالئحة السوداء 

اللعينة. 
هذا التقرير الذي أعده فريق من اعضاء مجلس األمن الخمسة عشر يخضع حاليًا العادة صياغة الجزء  المتعلق بمصير اطفال اليمن .

عملية االضافة والحذف االخيرة لحقوق االنسان كما لو كنا في مجموعة دردشة افتراضية أثبتت بالفعل أن المشكلة بلغت من الصعوبة 
والتعقيد حدًا لم يعد احد يعرف فيه من الذي يدافع عن اهل اليمن ومن يثأر منهم!!؟

 يثأر منه؟!
ْ

 يدافع عن اليمن وَمن
ْ

َمن

بان كي مون: رفع السعودية ودول التحالف قرار صعب ومؤلم
شدد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون على ضرورة 
أن تفعل جميع أطــراف الصراع في اليمن المزيد لحماية 
المدنيين واحــتــرام القانون اإلنساني الدولي وإيجاد حل 

سياسي إلنهاء العنف والدمار. 
وقال للصحفيين -الخميس- في نيويورك:

"إن تقريري األخير حول األطفال والصراعات المسلحة 
وثق وضعًا مروعًا ألطفال اليمن. كان هناك رد فعل عنيف 
ــذي تقوده  على قـــراري بشأن رفــع اســم دول التحالف ال

السعودية مؤقتًا من القائمة الملحقة بالتقرير. كان هذا 
واحدًا من أصعب القرارات التي اضطررت التخاذها وأكثرها 
 يتعين أال يشهدها أي طفل."

ً
إيالمًا. إن التقرير يصف أهواال

وقال بان كي مون: إنه اضطر أيضًا إلى النظر في احتمال 
معاناة ماليين األطفال اآلخرين إذا -كما طرح عليه- قررت 

دول سحب التمويل من الكثير من برامج األمم المتحدة.
وأشار إلى المخاطر التي يتعرض لها األطفال في فلسطين 
وجنوب الــســودان وسوريا واليمن والكثير من المناطق 

األخرى، وقال:"من غير المقبول أن تفرض الدول األعضاء 
ضغوطًا غير مبررة. إن التدقيق هو جزء طبيعي وضروري 
في عمل األمــم المتحدة. أنــا أتمسك بالتقرير، وسنقيم 

الشكاوى المقدمة، ولكن الفحوى لن تتغير".
وأعرب بأن عن تفهمه لالنتقادات، ولكنه قال: إن على 
الدول األعضاء أن تدافع عن اآلليات والواليات التي أنشأتها 
عندما تتعرض تقارير األمم المتحدة للهجوم إلثارة قضايا 

صعبة أو توثيق انتهاكات لحقوق اإلنسان والقانون.

أوكسفام: فشل أخالقي 
لألمم المتحدة في اليمن

ـــع األمـــم  ــقــاريــر رف ردًا عــلــى ت
المتحدة، التحالف الــذي تقوده 
السعودية في اليمن من القائمة 
ــيــة بــاألطــفــال  ــمــعــن الــــســــوداء ال
والــصــراعــات، قـــال ســجــاد محمد 
ساجد، المدير القطري لمنظمة 
ــبــدو أن  أوكــســفــام فــي الــيــمــن: "ي
ــوذ  ــف ــن ــســيــاســيــة وال ــطــة ال ــســل ال
الدبلوماسي عاقا من واجــب األمم 
المتحدة لفضح المسؤولين عن قتل وتشويه أكثر من ألف من 

األطفال في اليمن".
وأضاف: أن "قرار شطب التحالف السعودي من القائمة السوداء 
 أخالقيًا ويتعارض مع معايير األمم المتحدة في 

ً
يعد فشال

الوقوف ضد تلك االنتهاكات".
ــمــدارس  ــال فــي مــنــازلــهــم، وفـــي ال ــع: "إن قــتــل األطــف ــاب وت
والمستشفيات ال ينبغي أن يستر الجناة تحت السجادة، وعندما 
تحدد األمم المتحدة جرائم مثل هذه، فإنه يحتاج إلى العمل 

قدمًا وليس التراجع، بغض النظر عمن هم الجناة".

برلمان األطفال يدين شطب 
السعودية من القائمة السوداء

دان برلمان األطــفــال في اليمن 
تراجع األمم المتحدة عن قرارها 
بــإدراج السعودية ضمن القائمة 
ـــســـوداء . واســتــنــكــرت رئيسة  ال
بــرلــمــان األطــفــال مـــرام العريقي 
سحب األمم المتحدة قرار إدراج 
التحالف السعودي ضمن القائمة 
السوداء لمنتهكي حقوق الطفولة 
في اليمن .. مؤكدة أن هذا التصرف 
يعد انتهاكًا لكافة القوانين والمبادئ اإلنسانية. وأشــارت إلى 
اتها المالية لطمس جرائمها ضد  أن السعودية تستخدم إغراء
اإلنسانية في اليمن وهو ما حدث مؤخرًا من قبل األمم المتحدة 

التى تراجعت عن اتهامها للسعودية بقتل أطفال اليمن .

أطفال العاصمة يتبرعون 
بمصروف يوم لألمم المتحدة

ظمت بأمانة العاصمة وقفات احتجاجية لألطفال تنديدًا 
ُ
ن

بسحب األمــم المتحدة قــرار إدراج السعودية ضمن القائمة 
السوداء لمنتهكي حقوق الطفولة في اليمن.

واستنكر األطفال المشاركون في الوقفة التى نظمتها عدد من 
مديريات أمانة العاصمة أمام مقر االمم المتحدة بصنعاء، موقف 
األمم المتحدة تجاه ما يتعرض له اطفال اليمن من حرب إبادة.
وخالل الوقفة االحتجاجية تبرع كل طفل بمصروفه اليومي 

لألمم المتحدة من أجل وقف قتل أطفال اليمن.
وردد االطــفــال فــي وقفتهم- تحت شعار "أطــفــال اليمن 
يتبرعون لألمم المتحدة"- شعارات تدعو للحرية لألمم المتحدة 
ووقف اللوبي السعودي، كما حملوا الفتات منددة بالعدوان على 

اليمن وأطفاله.

قالت هيومن رايتس ووتش و١٩ منظمة 
أخرى، في رسالة إلى بان كي مون، األربعاء، إن 
على األمين العام لألمم المتحدة أن يعيدـ  على 
الفورـ  قوات التحالف التي تقودها السعودية 
في اليمن إلى "قائمة العار" لالنتهاكات ضد 

األطفال في اليمن.
وأشارت إلى أن شطب األمين العام، التحالف 
السعودي من "قائمة العار" يفتح بابًا للتالعب 

السياسي.
وقالت منظمة 
هيومن رايتس 
ووتـــــــــــــش، فـــي 
ــر نــشــرتــه  ــري ــق ت
ــعــهــا  ــوق ـــى م ـــل ع
الـــرســـمـــي بــالــلــغــة 
االنجليزية: إنه في 
٦ يونيو ٢٠١٦م، 
أعلن األمــيــن العام 
شطب التحالف الذي 
ــقــوده الــســعــوديــة  ت
من القائمة السوداء 
"لــحــيــن االنــتــهــاء من 
استعراض مشترك"، 
ــل اإلعـــالم  لــكــن وســائ
ذكــــرت أن المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
هــا قــد هــددت  وحــلــفــاء
بقطع مئات الماليين 
ــــــــــــدوالرات فــي  ــــن ال م
ــى  شــكــل مـــســـاعـــدات إل
األمــــم الــمــتــحــدة إذا لم 
يتم شطب التحالف من 

القائمة.
وقال جو بيكر، مدير برنامج المناصرة لحقوق 
األطفال في هيومن رايتس ووتــش: إن قرار 
األمين العام يعد تهربًا من مواجهة األدلــة 
الدامغة التي تؤكد انتهاكات قــوات التحالف 
بقيادة السعودية والــتــي تسببت فــي مقتل 
وتشويه مئات األطفال في اليمن".. مبينًا أن 
ســمــاح الــحــكــومــات التي 
تــرتــكــب انــتــهــاكــات ضد 
األطفال الضغط إلزالتهم 
مـــن الــقــائــمــة الـــســـوداء، 
يسخر من جهود األمم 
ــمــتــحــدة فـــي حــمــايــة  ال

األطفال.
وأضــــاف بــيــكــر: "إذا 
ــف الـــذي  ــتــحــال كــــان ال
تــقــوده السعودية - 
ـــخـــروج مــن"  ــد ال ــري ي
قائمة الــعــار، "يجب 
أن يتوقف عن قتل 
ــال  ــه األطــف ــشــوي وت
وقــصــف الــمــدارس 
والمستشفيات في 
ــيــمــن".. متابعًا:  ال
"اإلذعـــان لمطالب 
لعربية  ا لمملكة  ا
السعودية يقوض 
مــبــادرات بــان كي 
مـــون فــي حقوق 
ــســان ويشوه  اإلن

تراثه".

٢٠ منظمة دولية تطالب بان كي مون 
بإعادة السعودية إلى القائمة السوداء

المنظمات الموقعة على الرسالة، هي:
أطباء من أجل حقوق اإلنسان UK))الدفاع عن األطفال الدوليةالمدافعون عن الحياد الطبيChild Soldiers Internationalالشبكة الدولية لحقوق الطفلمركز الصحة العامة وحقوق اإلنسانمنظمة العفو الدولية

مركز العدالة العالمية
هيومن رايتس ووتش

IntraHealth الدوليةالمبادرة الدولية لحماية الصحةالمجلس الدولي للممرضاتالعمل المشترك
األمومة والطفولة الدولية

أطباء من أجل حقوق اإلنسانأوكسفام
مبادرة دالير روميو

المنظمة الدولية لحماية األطــفــال من Terre des Hommes International Federationسيف وورلد
الحرب

العفو الدولية: مصداقية األمم المتحدة على المحك
قالت منظمة العفو الدولية: إن مصداقية األمم 
المتحدة قد غدت على المحك عقب رضوخها على 
نحو مخٍز أمام الضغوط لحذف االئتالف العسكري 
الذي تقوده المملكة العربية السعودية من الئحة 
األمم المتحدة للدول والجماعات التي تنتهك حقوق 

األطفال إبان النزاعات.
وأشارت المنظمة إلى أن ليلة االثنين الماضي، أعلن 
متحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة، بان غي 
مون، عن تغيير في الالئحة التي أعلنت في ٢ يونيو، 
كجزء من التقرير السنوي للممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال في النزاع 
ح. وجاء هذا اإلعــالن نتيجة ضغوط دبلوماسية مارستها السعودية، التي 

ّ
المسل

أغضبها توصل األمم المتحدة إلى استخالص بأن عمليات االئتالف قد أدت إلى وفاة 
ومعاناة األطفال في النزاع المسلح في اليمن.

وتعليقًا على الموقف المعيب لألمم المتحدة، قال ريتشارد بينيت، ممثل منظمة 
العفو الدولية ورئيس مكتبها لدى األمم المتحدة، إنه "لم يسبق لألمم المتحدة أن 
تخاذلت وانحنت أمام الضغوط على هذا النحو وغيرت تقريرًا نشرته بنفسها بشأن 
األطفال في النزاع المسلح. ومن غير المعقول أن يتم ذلك تحت ضغوط مارستها 
إحدى الــدول عينها التي أتى التقرير على ذكرها. وقال ريتشارد بينيت، ممثل 
منظمة العفو الدولية ورئيس مكتبها لدى األمم المتحدة: "إن هذا مثال فاضح على 
صحة المطالبات بأن تنهض األمم المتحدة بدورها في الدفاع عن حقوق اإلنسان 
وعن مبادئها هي نفسها-حتى ال تصبح وربما في الغد القريب جزءًا من المشكلة 
وليس من الحل." وطبقًا لألمم المتحدة، فإن هذا الحذف مؤقت إلى حين االنتهاء من 
مراجعة نتائج التقرير على نحو مشترك مع سلطات المملكة العربية السعودية. 
ولكن الدبلوماسيين السعوديين في األمم المتحدة سارعوا إلى إطالق األهازيج بعد 

أن رأوا في هذا نصرًا معنويًا "ال راد له".
ولم يحدث فيما سبق أن حذفت األمم المتحدة اسم دولة قامت بإدراجه على 
لوائحها، ولكنها واجهت االنتقادات على نطاق واسع لتراجعها عن إدراج اسم 
إسرائيل في تقرير السنة الماضية، عقب ورود العديد من المزاعم ذات المصداقية 

عن مقتل مئات األطفال وجرح اآلآلف في نزاع غزة، في ٢٠١٤م.
ومضى ريتشارد بينيت إلى القول: "إن األمين 
العام، بتخطيه ما تم إقراره، قد استن سابقة 
ض حياة األطفال في البلدان  خطيرة ستعرِّ

٤٣ غارة جوية التي تشهد النزاعات لمخاطر أعظم".

استهدفت أطفال اليمن

هــيــومــن رايــتــس تــؤكــد «٤٣ ضربة 

جوية موثقة للتحالف بقيادة السعودية 

قتلت ٢٠٠ طفل تقريبًا منذ بدء الحملة 

الــعــســكــريــة».. وتــضــيــف المنظمة في 

تقريرها السنوي: هناك على االقل ٧٨٥ 

صيب ١١٨٦ آخرين في 
ُ
تلوا وأ

ُ
 ق

ً
طفال

اليمن عام ٢٠١٥م.

وتؤكد ان التحالف بقيادة السعودية 

مسؤول عن ٦٠٪ منهم.

قائمة العار

رويترز: السعودية هددت بوقف مساعدات الفلسطينيين في حال عدم رفع اسمها من القائمة السوداء
 حليفة للسعودية 

ً
نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن دوال

قامت بضغوط قوية على األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بعد 
إدراج التحالف العربي على "القائمة السوداء" األممية.

وأشارت المصادر المقربة من المنظمة، والتي طلبت عدم الكشف 
عن هويتها، في حديث لوكالة "رويترز" األربعاء الماضي، إلى أن 
مكالمات من وزراء خارجية دول خليجية عربية ووزراء من منظمة 
التعاون اإلسالمي انهالت على مكتب بان كي مون بعد إعالنه في 
األسبوع الماضي إدراج التحالف العربي، الذي تقوده الرياض، على 
"القائمة السوداء" األممية بسبب التقارير عن انتهاكات مستمرة 

لحقوق األطفال في اليمن من قبل قوات التحالف.
وتحدث مسؤول في األمم المتحدة، حسب رويترز، عن "ضغوط 
من هنا وهناك" مورست على المنظمة على خلفية هذه الخطوة، 
مضيفًا: أن الرياض لوحت بوقف مساعداتها للفلسطينيين ووقف 
تمويل برامج أخرى تابعة للمنظمة الدولية. وتعليقًا على رد الفعل 
السعودي على إدراج التحالف في "القائمة السوداء" وصف مصدر 

دبلوماسي آخر لـ"رويترز" طلب أيضًا عدم نشر اسمه، ما تعرضت 
له المنظمة الدولية بأنه: "تنمر وتهديدات وضغوط"، مضيفًا: 
أن ما حدث "كان ابتزازًا بمعنى الكلمة". وذكر المصدر أنه كان 
هناك تهديد أيضا "باجتماع شيوخ في الرياض إلصدار فتوى 
ضد األمم المتحدة تقضي بتصنيفها معادية لإلسالم، مما يعني 
أنه لن تكون هناك اتصاالت معها من قبل دول منظمة التعاون 
اإلسالمي، وال عالقات وال مساهمات وال دعم ألي من مشروعات 

أو برامج األمم المتحدة".
وأشارت مصادر دبلوماسية عدة إلى أن وكالة األمم المتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األوسط 
"أونروا"، سوف تتضرر على نحو خاص لو أعيد إدراج التحالف 
العربي بقيادة السعودية على القائمة السوداء.. والسعودية 
هي رابع أكبر مانح لألونروا بعد الواليات المتحدة واالتحاد 
األوروبي وبريطانيا، وقدمت قرابة مئة مليون دوالر للوكالة 

العام الماضي.
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