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تحقيقات التحالف ال تستجيب للمعايير الدولية الخاصة بالشفافية والحياد واالستقاللية

الشــؤون  منســق  قــال 
االنســانية لألمم المتحدة 
إن  مكغولدريــك  جيمــي 
الوضــع االنســاني يزداد ســوءًا، 
الحــرب  ضحايــا  ارتفــاع  مــع 
قتيــل  ألــف   ٥٠ مايقــارب  الــى 
وجريح،اضافــة الى حاجة ماليين 

االشخاص للتأمين الغذائي.
وكشف المنسق األممي لدى عرضه مؤشرات 
الوضع االنساني أن عدد االشخاص المحتاجين 
للتأمين الــغــذائــي يناهز الــــــ ١٨٫٨ مليون 
نسمه (اقل بنسبة ١٠٪ من تقديرات العام 

الماضي)..
مشيرًا إلى ان نحو ١٠٫٣ مليون نسمة في 
حاجة شديدة للغذاء، و٨٫٥ مليون نسمة 
بحاجة متوسطة، و١٥٫٠ مليون شخص هم 

من المحتاجين غير النازحين .
مؤكدًا أن الحرب في اليمن ألقت بمعاناة 
كبيرة على المدنيين أكثر والبنية التحتية 
المدنية.. وكشف مكغولدريك عن اعتزام 
برنامج األغذية استقدام ٤ رافاعات متنقلة 
من اليابان وقبلها من دبي ستصل نهاية الشهر 
الجاري الى ميناء الحديدة من أجل تسهيل 
عملية الــتــفــريــغ لــلــبــواخــر وســرعــة وصــول 
المساعدات الى محتاجيها.. مؤكدًا أن حجم 
األغذية والوقود الواصلة الى ميناء الحديدة 
٣٢٪ فقط من احتياجات السكان الغذائية 
هو ما يصل، في حين يصل حوالى ٦٠٪ من 
احتياجات الوقود والمشتقات النفطية وما 

تحتاجه السوق اليمنية بشكل عام.
الفتًا الى أن هذا النقص ناجم عن الهجمات 
الجوية على ميناء الحديدة وتضرر الرافعات.. 
مشيرًا الى أن ٨ ماليين يمني فقدوا وظائفهم 

واصبحوا عاطلين وتوقفت أعمالهم.
وقــال: ان احتياجات االشــخــاص النازحين 
والعائدين والمتضررين من النزاع المسلح 
كبيرة جدًا ، حيث وصل عدد النازحين الى نحو 

٢٫٢ مليون نسمة.
واشــار إلــى أن مسحًا ميدانيًا ُنفذ شمل ما 
يقارب ٣ آالف موقع ٩٠٪ منها مناطق 
نازحين ومجتمعات مستضعفة، و١٠ ٪ 
مناطق عــودة للمجتمعات المستضيفة في 
جميع مديريات اليمن البالغ عددها ٣٣٣ 

مديرية .
ولفت إلى أن عدد العائدين إلى مناطقهم 
نحو ١٫١مليون شخص، منهم ٨٦٪ نزحوا 
إلى انحاء اخرى في مناطق اقامتهم االصلية، 
و٧٪ نزحوا لــدى عائالت مضيفة، و٧٪ 

استطاعوا استئجار منازل.
ن أن ١١٤ منظمة تعمل حاليًا في اليمن  وبيَّ

من اجل تحسين الوضع االنساني والصحي.
واشار إلى أن عدد ضحايا الحرب من جميع 
االطراف يصل إلى حوالي ١٠ االف قتيل ونحو 

٤٠ الف مصاب.

ات الرسمية يعود  ونوه إلى أن غياب االحصاء
إلى أن المنظمات االنسانية الدولية تعمل في 

اليمن في بيئة معقدة.
الفتًا إلى أن اقفال الموانئ والمطارات فاقم 
الوضع االنساني وتسبب في عرقلة وصول 
المساعدات االنسانية والطبية لليمن" في 
اشارة إلى الحظر الذي يفرضه تحالف العدوان 

السعودي االماراتي على الطيران المدني.
وجدد التأكيد على أن إغالق مطار صنعاء 
فًا 

ّ
أصبح أمرًا غير مقبول تمامًا وطال أمده، مخل

الكثير من المعاناة للشعب اليمني.

قت "هيومن رايتس ووتش" 
ّ
وقالت الرسالة إنه منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ وث

١٧ هجمة للتحالف اشتملت على استخدام ذخائر عنقودية محظورة دوليًا، 
و٦١ غارة جوية للتحالف يبدو أنها غير قانونية، تسّببت في فقدان ألرواح 
ل جرائم حرب.

ّ
وممتلكات في صفوف المدنيين، بما يشمل هجمات ربما تشك

مة "مواطنة" وهي 
ّ
مة "العفو الدولية" ومنظ

ّ
قت األمم المتحدة ومنظ

ّ
كما وث

منظمة حقوقية يمنية بارزة، عشرات الغارات الجوية األخرى للتحالف التي 
يبدو أنها غير قانونية.

تل ٤١٢٥ مدنيًا وأصيب ٧٢٠٧ 
ُ
وبين مارس ٢٠١٥ وأكتوبر ٢٠١٦، ق

آخرين في اليمن، واألغلبية العظمى جــّراء غــارات جوية للتحالف، بحسب 
"المفّوضية السامية لحقوق اإلنسان" باألمم المتحدة.

وأفادت المفّوضية السامية في أغسطس أن الغارات الجوية كانت "السبب 
األكبر للخسائر" على مدار العام المنقضي.

حة ملزمة 
ّ
مة على أن الــدول األطــراف في النزاعات المسل

ّ
وشــّددت المنظ

بالتحقيق في مزاعم جرائم الحرب المتهمة بارتكابها قواتها أو التي يزعم 
وقوعها على أراضيها، وكذلك عليها التزام بالمالحقة القضائية للمشتبه بكونهم 
جناة في جرائم حرب، في محاكمات عادلة، مع توفير الجبر لضحايا االنتهاكات.

ومنذ أغسطس ٢٠١٦، أصدر الفريق المشترك النتائج األّولية للتحقيقات 
في ١٤ هجمة للتحالف، وأصدر معها نحو صورة واحدة لكل هجمة. في حين 
أوصى الفريق المشترك التحالف بتقديم تعويضات للضحايا في ٣٣ من تلك 
خاذ التدابير الالزمة بحق ضابطين متوّرطين في 

ّ
الهجمات، مع إمكانية ات

خذت 
ّ
واقعتين، فال تعرف "هيومن رايتس ووتش" بأية خطوات ملموسة ات

لتفعيل عملية التعويض أو لمحاسبة الضابطين على جرائم الحرب المحتملة. 
قها من 

ّ
افة، بما يشمل سبل تحق

ّ
ولم تكن منهجية الفريق المشترك شف

المعلومات وكيفية اختيارها للوقائع الخاضعة للتحقيق، أو تحقيقاتها في 
أفعال أطراف بالنزاع ال تتبع التحالف. ولم تكن أيضًا توصياتها إزاء أعضاء 
التحالف تتمّتع بالشفافية. في حين أقّر التحالف باستخدام الذخائر العنقودية،  
ي االلتزام بالقانون الدولي، فحتى اآلن ال يبدو أن 

ّ
مّدعيًا أنه فعل هذا مع توخ

الفريق المشترك فحص هجمة واحدة تشتمل استخدام ذخائر عنقودية.
ق فيها الفريق المشترك، بّرأ الفريق 

ّ
وفي ١٠ من الهجمات الـ ١٤ التي حق

التحالف من مسؤوليته عن االنتهاكات المزعومة، في األغلب بالوصول إلى نتائج 
مات 

ّ
معلوماتية وقانونية مختلفة عن التي توّصلت إليها األمم المتحدة ومنظ

قت الهجمات عينها.
ّ
حقوقية وث

وأوضحت الرسالة أوجه التباين من حيث المعلومات والرؤى القانونية بين 

الفريق المشترك و"هيومن رايتس ووتش" في ٥ هجمات تم فحصها ، وكذلك 
وّجهت بعض األسئلة للفريق المشترك حول أوجه التباين ونشاط الفريق في 
مات أخرى، منها "العفو الدولية" و"أطباء بال حدود"، 

ّ
المجمل، إذ أن هناك منظ

توّصلت إلى نتائج مختلفة عن التي توّصل إليها الفريق المشترك إبان تقصيها 
ق فيها الفريق المشترك.

ّ
في هجمات أخرى حق

قصف القاعة الكبرى
زت الرسالة على أنه بعد قصف لقاعة عزاء بصنعاء في ٨ أكتوبر، نفت 

ّ
ورك

في البداية مصادر بالتحالف المسئولية عن الغارة. لكن في  اليوم التالي أعلن 
ق في الواقعة بدعم من الواليات المتحدة. وتوّصل الفريق 

ّ
التحالف أنه سيحق

ات وقواعد  العـه على جميع الوثائق بما في ذلك إجــراء
ّ
المشترك "بعد اط

االشتباك، وتقييم األدلة بما في ذلك إفــادات المعنيين وذوي العالقة في 
الحادثة" ألن طرفًا بالنزاع ينتمي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
مّرر معلومات مغلوطة لطائرة للتحالف مع "اإلصرار على استهداف الموقع 
بشكل فوري". وأشار الفريق المشترك ألن مركز العمليات الجوية باليمن وّجه 
الطائرة لتنفيذ المهمة "دون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة 
ات االحترازية المعتمدة  باع اإلجراء

ّ
التحالف لدعم الشرعية... ومن دون ات

من قيادة قوات التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية 
خاذ التدابير الالزمة ضد 

ّ
محظورة االستهداف". وأوصى الفريق المشترك بات

الضباط المسئولين، وبتعويض الضحايا، وبمراجعة قواعد اشتباك التحالف. 
وبعد أسبوع، قبل التحالف بنتائج تحقيقات الفريق المشترك وأعلن عن بدء 

تنفيذ التوصيات.
 النظر عن المعلومات الخاطئة، 

ّ
وتوّصلت "هيومن رايتس ووتش" ألنه بغض

فإن قوات التحالف سواًء في مركز العمليات الجوية باليمن أو في الرياض إما 
كانت تعرف أو لها أن تعرف بأن أي هجوم على القاعة سيؤّدي إلى خسائر هائلة 
بصفوف المدنيين. كان موعد ومكان العزاء معلنًا، مع امتالء القاعة بمئات 

المدنيين وقت الهجوم.
وقابلت "هيومن رايتس ووتش" ١٤ شاهد عيان على الواقعة ورجلين 
وفدا على المكان فور وقوع الغارة الجوية للمساعدة بجهود اإلنقاذ، من بين 
فات 

ّ
لعت على مقاطع فيديو وصور لموقع الغارة ومخل

ّ
مصادر أخرى، واط

ذخائر. كانت الغارة هجمة غير قانونية إما عشوائية أو غير متناسبة، على 
المدنيين وأعيان مدنية، في انتهاك لقوانين الحرب. ويبدو أن الصالة الكبرى 
ل جريمة حرب، 

ّ
هوجمت بإرادة، أي قصدًا أو من واقع االستهتار، وهو ما يشك

والبد من التحقيق جنائيًا مع الضالعين في الواقعة.

«هيومن رايتس ووتش»: 

مــة "هيومــن 
ّ

وّجهــت منظ
رايتــس ووتش" رســالة إلى 
للفريق  القانونــي  المستشــار 
المشــترك لتقييــم الحــوادث 
التابع لتحالف العدوان الجنرال 
المنصــور  أحمــد  منصــور 
القلــق  عــن  فيهــا  أعربــت 
لكون آليــة التحقيــق للتحالف 
بقيــادة الســعودية "الفريــق 
الحوادث"،  لتقييم  المشــترك 
الدولية  للمعايير  ال تستجيب 
الخاصــة بالشــفافية والحيــاد 
واالستقاللية، وسعيًا للحصول 
علــى معلومــات إضافيــة حول 
الجاريــة  التحقيــق  أنشــطة 

للفريق المشترك.

الفريق المشترك يبّرئ التحالف ويرفض التحقيق في استخدامه ذخائر عنقودية

على دول التحالف االلتزام بالمالحقة القضائية للمشتبه 
بجنايتهم في جرائم حرب وتوفير الجبر للضحايا

قصف القاعة الكبرى جريمة حرب بإرادة وقصد 
ويجب التحقيق مع الضالعين فيها

منسق الشؤون اإلنسانية: 

٥٠ ألف قتيل وجريح في اليمن بسبب استمرار العدوان
٢١ مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية

٤ ماليين يمني فقدوا أعمالهم جراء الحرب والوضع االقتصادي

استمرار إغالق مطار صنعاء أمر غير مقبول

صنعاء- "الميثاق"
ــال مــديــر مكتب بــرنــامــج األمـــم المتحدة  ق
اإلنمائي في اليمن أوكي لوتسما إن اليمن يواجه 
أزمة سياسية وإنسانية وتنموية غير مسبوقة، 
حيث يعتبر اليمن أفــقــر بلد فــي المنطقة 

العربية.
وأوضــــح لوتسما فــي بــيــان صحفي أنـــه في 
الفترة األخيرة ارتفع هذا العدد بشكل حاد، 
حيث يحتاج أكثر من ٢١٫٥ مليون شخص 
إلى مساعدات إنسانية اآلن، وهو ما يقرب من 
٨٠٪ من سكان البالد البالغ تعدادهم ٢٨ 

مليون نسمة.
وأضــاف: "لقد انفرط عقد التحّول السياسي 
في اليمن وتحّول إلى حرب شاملة في مارس 

٢٠١٥م، والتي كان لها عواقب كارثية..
وزاد الصراع من إفقار الشعب اليمني وزاد 
مــن أوجـــه ضعفه. فهناك مــا ال يقل عــن ٨ 
ماليين شخص يعانون بشّدة من انعدام األمن 
الغذائي، مع معاناة أكثر من ٤٦٠ ألف طفل 
من سوء التغذية الحاد. وتخضع قدرة اليمنيين 
الملحوظة على مواجهة األزمة إلى اختبار وصل 
إلى أقصى حــدود التحّمل. لقد دفعت الحرب 

الضعفاء من أفــراد الشعب اليمني إلــى حافة 
المجاعة.

وأّدت زيادة نقص الغذاء والــدواء والكهرباء 
وفـــرص العمل إلــى تفاقم الــوضــع اإلنساني 
المترّدي أصًال. ويشكل ارتفاع نسبة اليمنيين 
الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ضغطًا 
شديدًا على الوكاالت اإلنسانية واإلنمائية التي 
ر 

ّ
تعاني من نقص االعتمادات المالية. فال يتوف

إال أقل من ٥٠٪ من التمويل الالزم من أجل 
خطة األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية لعام 

٢٠١٦م..

 األمم المتحدة: ٨٠٪ من سكان اليمن 
بحاجة إلى مساعدات إنسانية


