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 5102مايو  9: التاريخ

 

 جنيف -اإلنسان وحقوق العادلة المحاكمة لدعم الدولي المجلس من بيان

  أرضه علي الدائر المسلح الصراع من ومعاناته اليمني الشعب مآسي بشأن
 

 ومدافعي العالم أحرار كل مع تضامنه اإلنسان وحقوق العادلة المحاكمة لدعم الدولي المجلس يعلن       

 أجل من( الحكومية غير) اليمنية المدني المجتمع ومنظمات الحقوقية المنظمات وخصوصا اإلنسان قوقح

                            .الشقيق شعبها وعلي اليمنية الجمهورية أرض علي حاليا الدائر المدمر الصراع إيقاف
          

       

 اإلنسان حقوق لمجلس المتحدة لألمم السامي فوضالم باسم المتحدثصوت  إلي صوته المجلس يضم كما

 – فورا بوقفه ويطالب حاليا الجاري العنف أشكال كافة إلدانة  (Rupert Colville)فيلكل روبرت/ السيد

 .( 0251 أبريل 52: بتاريخ http://t.co/C4gxSu3xDk: كالفيل/ السيد تقرير أنظر)

     

 الضحايا عدد بلغو ،الدولي األمن مجلس من تفويض بدون المدمر العدوان بدء فقد للجميع؛ معلوم هو وكما

 األلف وتعدي تصاعد في العدد زال وما ، 220 كلفيل/ السيد تقرير إعداد تاريخ حتى سقطوا الذين المدنيين

  .  البيان هذا إعداد حتى ضحية
 

 القصف بدأ حيث الصادمة، حقائقها علي للوقوف المأساة لهذه الدامية األحداث استعراض بنا وبجدر    

 كتابة حتى مستمرا زال وما 5102 مارس 52 يوم صباح من مبكرة ةساع في اليمنية األراضي علي الجوي

 خارجي لعدوان نسمة مليون 52 تعداده البالغ الشقيق وشعبها اليمنية الجمهورية تتعرض حيث البيان، هذا

 خارجي تحالف قبل من فتاكة وأوروبية أمريكية وأسلحة بطائرات المباغت الجوي القصف في تمثل مفاجئ

 حكومة ذلك نتأعل كما األمريكية المتحدة الواليات مع بالشراكةو السعودية بقيادة عربية دول ةعشر يضم

 ضد بالعدوان حملتها إعالنب السعودية قامت ،حيث األمريكي الموقف حقيقة لآلن تضحت لم بينما السعودية

 كمبرر أراضيها على واضح عدوان أي وبدون دولي تفويض أي وبدون المستقلة ودولته اليمني الشعب

 التزامها أساس على لها بيعت والتي الفتاكة  المحرمة واألسلحة األمريكية الطائرات ستددامال لها قانوني

 ضد العدوان في الستددامها وليس ، فقط خارجي انعدو أي من أراضيها عن الدفاع مهام في باستددامها

 الجوية الغارات تقوم حيث اليمن، في اآلن السافر عدوانها في حاصل هو كما مبرر وبدون األخرى الشعوب

 تمييز وبدون اليمني لشعبا أبناء وقتل  إبادة يستهدف متواصل عشوائي بقصف وشركائها السعودية

                                                               .اإلنسان حقوق وانينوق الدولي للقانون مراعاة وبدون

 العاصمة على السعودي القصف نتيجة قتلوا أطفال ستة أن أمس الدولية العفو لمنظمة تقرير ذكر وقد      

 داعية المدنيين صفوف في الدسائر حيال" القلق" عن األحمر للصليب الدولية اللجنة عبرت فيما اليمنية

 عن يزيد ما أن الماضي الخميس أعلنت قد المتحدة األمم وكانت .المدنيين عن االبتعاد إلى األطراف جميع

 العدوان على مضت أسابيع ستة خالل اليمن في آالف 2 حوالي وأصيب استشهدوا شخص 0211

 األمم في اإلنسانية شؤونال منسق قال ةالدولي المنظمة مقر في نشر بيان وفي .اليمن على السعودي

 تقديم إلى األطراف جميع كالوف ودعا .مدنيون هم الضحايا غالبية إن كالوف در فان يوهانس:  المتحدة
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 وفقا المدنيين بحماية المتعلقة بالتزاماتها والتمسك الجوي القصف مناطق من المدنيين إلجالء آمنة ممرات

 .اإلنساني الدولي للقانون

 عاصفةب يسمي لما العربي التحالف دول وحكومات دول ورؤساء وملوك قيادات الدولي سالمجل ويناشد    

 طريقة بأي العدوان هذا في شاركت التي األخرى الدول وكل السعودية العربية المملكة بقيادة  الحزم

 أدت التي شاكلالم لحل البناء الحوار إلي الممكنة بالسرعة والتوجه القتالية األعمال لكافة الفوري بالتوقيف

 تحديداو السن، وكبار واألطفال النساء من ومعظمهم المدنيين يتكبده الذي المدمر القتال هذا نشوء إلي

 - :  همؤماأس اآلتي إلي المناشدة هذه نوجه

 وحكومة الحزم عاصفة تحالف وزعيم السعودية ك،مل سعود آل عبدالعزيز بن سلمان الملك. 0

  .بالكامل السعودية    

 األردنية المملكة ملك الحسين بن عبداهلل الملك رأسهم وعلى العربي الجانب من العدوان اءشرك. 5

 الحزم عاصفة دول تحالف وملوك زعماء وبقية البشير عمر السوداني والرئيس الهاشمية    

 السعودية

 اتوشرك والفرنسية والبريطانية األمريكية الحكومات :وتشمل العالم دول من العدوان شركاء. 3

 الشعب ضد العدوان في ةالمستددم األسلحة مصانع وشركات األمريكية 02 إف طائرات صناعة    

  .العالم دول من دولة أي في اليمني    

  ومعاونيه يهاد منصور عبدربه /اليمني الرئيس من بدأ اليمني الجانب من الصراع أطراف. 2 

 .ومناصريهم اهلل أنصار وجماعة وحكومته     

 .اليمنيين من السعودية الحزم عاصفة دول تحالف يمؤيد كل. 2

 

 

 فؤاد علي إبراهيم/ الدكتور
 اإلنسان وحقوق العادلة المحاكمة لدعم الدولي المجلس رئيس نائب

 5102 مايو 9: في جنيف
 

 الحزم لعاصفة الجوي القصف من اليمن أطفال لمعاناة صور: مرفقات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Ecumenical Center 150, Route de Ferney, Offices: 191 & 192, PO Box 2100, 1211 Geneva 2 
Tel: +41 (22) 788 4804           Fax: +41 (22) 788 4807 

Website: www.icsft.net    Email: info@icsft.net 

http://www.icsft.net/
mailto:info@icsft.net

