
 

 

 2016أكتوبر/تشرين األول  31

 

 الرئيس باراك أوباما

 البيت األبيض

 NW 1600شارع بنسلفانيا، 

  20500واشنطن، 

 

 لصراع المسلح في اليمنل إجراء مراجعة: الموضوع

 

 سيادة الرئيس أوباما،

 

في انتهاكات قوانين  الواليات المتحدة مساهمة لنعبر عن قلقنا العميق من منكتب لك

 .الصراع المسلح في اليمن جّراءانية حرب والكارثة اإلنسال

 

مدنيا  4125، قُتل "المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة"وفقا لمكتب 

، غالبيتهم بسبب غارات قوات التحالف 2015مارس/آذار  منذآخرون  7207وُجرح 

نين الحرب، منها ما يبدو ن في انتهاكات خطيرة لقوايبقيادة السعودية. تورط كال الجانب

غارة جوية للتحالف يبدو أنها غير  58 "هيومن رايتس ووتش"حرب. وثقت  ائمجر

هجوما اُستخدمت فيه ذخائر عنقودية محظورة دوليا، فضال عن  16قانونية و

 .همئن وحلفامرتكبة من الحوثيياالنتهاكات ال

 

من  بالمائة 80ات أكثر من تسبب القتال في نزوح ماليين المدنيين من ديارهم، كما ب

 .السكان يعتمدون اآلن على المساعدات اإلنسانية

 

في صنعاء  مراسم عزاءأكتوبر/تشرين األول على  8تشكل غارة التحالف الجوية يوم 

لحة إلى إجراء تحقيقات أحدث عمل وحشي ضد المدنيين. يؤكد القصف الحاجة الم

دولية مستقلة في االنتهاكات المزعومة. كما يسلط الضوء على أهمية تعليق الواليات 

 إلىالمتحدة والحكومات األخرى مبيعات األسلحة، وإيقاف شحنات األسلحة والمعدات 

 السعودية على الفور.

 

نصات مجموعة واسعة من األسلحة وم على مدى عقود باعت الواليات المتحدة

الصواريخ للسعودية دونما اعتبار لسجل المملكة السيئ في مجال حقوق اإلنسان. خالل 

تقييد هذه المبيعات، والتي إلى رس غي اليمن، سعى عدد من أعضاء الكونالصراع ف

 مليار دوالر.  1.15كان آخرها شحنة دبابات ومدافع ومعدات بقيمة 

 

ر العنقودية إلى السعودية في مايو/أيار شّكل قرار البيت األبيض تعليق نقل الذخائ

اعترافا هاما بخطر هذه األسلحة على المدنيين وخطر إضافة المزيد منها إلى  2016
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 قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية
 المديرة ة، نائبهلمى فقي

 إريك غولدستين، نائب المديرة

 جو ستورك، نائب المديرة

  شمسي، مدير التواصل والمرافعة أحمد بن

 

 اللجنة االستشارية

 كاثرين بيراتيس، المديرة

 بالي، مسؤولآسلي 

 بروس راب، مسؤول

 غاري سيك، مسؤول

 أحمد المخيني، مسؤول

 جمال أبو علي
 صالح الحجيالن

 يرانيعبدالغني اإل

 غانم النجار

 ليزا أندرسون

 شاؤول بخاش

 ديفيد بيرنشتاين

 روبرت بيرنشتاين
 نيثان براون

 بول شيفيغني

 أحمد الديك

 هناء إدوار

 بهي الدين حسن

 حسن المصري

 منصور فرحان

 لبنى فريح غورغيس
 آيل كروس

 عمر حمزاوي

 أسوس هاردي

 شوان جبارين

 مارينا بينتو كوفمان

 يوسف خالت

 عزة كامل
 أحمد منصور

 ستيفان ماركس

 حبيب نصار

 عبدالعزيز نعيدي

 نبيل رجب

 فيكي رسكين

 تشارلز شماس

 شيد شينبيرغ
 تاماسيبي سوزان

 مصطفى تليلي

 فراس زلت

 

 هيومن رايتس ووتش

 كينيث روث، المدير التنفيذي

نائب المدير التنفيذي  ميشيل ألكساندر،

 والمبادرات العالمية
 ائب المدير التنفيذيـ البرامجن ليفاين، نايا

 تشاك الستينغ، نائب المدير التنفيذي، العمليات

 وليد أيوب، مدير تكنولوجيا المعلومات

 إيما دالي، مدير االتصاالات

 باربرا غولييلمو، مدير المالة واإلدارة

 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدير البرامج

 دينا بوكيمبنير، المستشار العام
 ، نائب مدير البرامجتوم بورتيوس

 جيمس روس، مدير القانونية والسياسية

 جو ساوندرز، نائب مدير البرامج

 فرانسيس سينا، مدير الموارد البشرية
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ترسانة السعودية. على الواليات المتحدة وقف نقل الذخائر العنقودية إلى السعودية بشكل دائم مع 

 .النطاق ليشمل كل البلدان األخرى يعتوس

 

على اإلدارة الذهاب خطوة أبعد ووقف عمليات نقل األسلحة ، جرائم حرب بوقوععم مع تزايد المزا

 ،بالكامل حتى تتبنى السعودية إجراءات جادة تضع حدا لالنتهاكات واسعة النطاق لقوانين الحرب

بتحقيقات  ن لم تكن قادرة على القيامودعم إجراء تحقيق دولي في االنتهاكات المزعومة في اليمن إ

 . بنفسها داقيةذات مص

 

غارة غير مشروعة  21سلحة أمريكية الصنع في أل تحالفوثقت هيومن رايتس ووتش استخدام ال

الذي ، مستباءسوق على  آذار/مارس 15: هجوم دمويّة جدا ا كانتمنه 2على ما يبدو في اليمن، 

 في صنعاء، على مراسم عزاء تشرين األول/أكتوبر 8مدنيا على األقل، وهجوم  97أسفر عن مقتل 

ترقى إلى  متينالهج كاليبدو أن . 500على األقل وجرح أكثر من  شخص 100أسفر عن مقتل الذي 

من أصل  15حرب. وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام ذخائر أمريكية الصنع في المستوى جرائم 

الستخدام . يمكن أن يجعل ا2015اُستخدمت فيه ذخائر عنقودية في اليمن منذ مارس/آذار  اهجوم 16

المتكرر لذخيرة أمريكية الصنع في هجمات غير قانونية الواليات المتحدة متواطئة إن تكرر نقلها 

أسلحة إلى القوات السعودية مستقبال. وكما قال عضو الكونغرس تيد ليو في رسالة بعث بها مؤخرا: 

خطر التورط في المسؤولين األمريكيين في  –التي تعتبر سابقة  –ر قضية تشارلز تايلو تضع"

 ".المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب في اليمن

 

ن القومي ، قال المتحدث باسم مجلس األمعلى مراسم العزاء أكتوبر/تشرين األول 8 عقب هجوم

إن الواليات المتحدة "منزعجة بشدة" من الحادث، "والذي إن تأكد، سيثير  األمريكي نيد برايس

موجة من القلق حول الغارات التي تضرب المدنيين اليمنيين". أعلن برايس أن الواليات المتحدة 

 بادرت "بمراجعة فورية لدعمنا، الذي قُلص بشكل كبير بالفعل، للتحالف الذي تقوده السعودية".

 

دعم الواليات المتحدة للتحالف، إذا كان واسع النطاق بما يكفي، أن ل ةشامل راجعةميمكن إلجراء 

، على الواليات المتحدة، بوصفها وحتى تكون المراجعة ذات مغزىيكون خطوة هامة إلى األمام. 

 ربماالتي طرفا في الصراع الدائر في اليمن، معاينة الغارات الجوية غير القانونية المزعومة 

ها القوات األميركية. لم تعلن الواليات المتحدة حتى اآلن ما إذا كانت قواتها زودت الوقود شاركت في

 .األخرى خالل هذه الحوادث مساعدةأو أي  معلومات استخباراتيةجوا، أو قدمت 

 

قدم المزيد من الوضوح حول ت، أن ا للعلنفورا وصدرت نتائجه ت، إن تمهذه المراجعةيمكن ل

المتحدة في الصراع الدائر في اليمن، وحول الخطوات التصحيحية الواجب مشاركة الواليات 

اتخاذها، بما في ذلك معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب وتقديم تعويضات لضحايا الهجمات غير 

 القانونية. 

 

 نشكركم على اهتمامكم بهذه القضية الهامة.

 

 االحترام والتقديرمع 

  ارغونسارة م

 ن رايتس ووتش في واشنطن مديرة مكتب هيوم


