
قراءات نقدية يف مضامني تقرير الخرباء الدوليني التابعني لمجلس حقوق اإلنسان

تقرير الخرباء الدوليني.. خطوة هامة رغم القصور والنقصتقرير الخرباء الدوليني.. خطوة هامة رغم القصور والنقص

ــاكات والجرائم  ــامة االنته ــراً لجس نظ
املنافية لقانون الدويل اإلنساني والقانون 
ــان التي ارتكبت من  الدويل لحقوق اإلنس
ــدول التحالف منُذ بداية  ــمى ب قبل ما يس
ــارس 2015،  ــىل اليمن يف 26 م ــدوان ع الع
ــة يف الداخل  ــوى الوطني ــد طالبت الق فق
ــة والدولية  ــات الحقوقية املحلي واملنظم
ــدة  ــم املتح ــامي لألم ــوض الس ــذا املف وك
ــة  ــة دولي ــاء آلي ــان، بإنش ــوق اإلنس لحق
ــان  ــاكات حقوق اإلنس ــق يف انته للتحقي
ــراف النزاع يف  ــع أط ــا جمي ــي ارتكبته الت

اليمن.
تقصري وتجاوز

يف البداية دعا الدكتور عبدالله الشامي 
ــط  الضغ إىل  ــدة  الحدي ــة  جامع ــس  رئي
ــة إذا ما تم  ــىل اللجنة يف املرحلة القادم ع
ــة االختالالت  ــا بتصويب كاف التمديد له
ــايس  تن ــي  وه ــر  التقري يف  وردت  ــي  الت
ــة يف  ــم خاص ــن الجرائ ــري م ــاوز كث وتج
محافظة صعدها كونها محافظة منكوبة 
وعسكرية وارتكبت فيها كثري من الجرائم 
ــزل اللجنة  ــم تن ــز ل ــة تع ــا محافظ وثاني
ــىل تقارير من النت  ــا بنت تقريرها ع وإنم

ومعلومات من منظمات غري محايدة. 
ــفري  ــي أعدها الس ــل الت ــة العم ويف ورق
ــة اىل الندوة التي  ــامي واملقدم وحيد الش
ــم الجامعي بعنوان  ــا دائرة التعلي نظمته
ــر فريق  ــة يف مضامني تقري ــراءة نقدي ( ق
ــرباء الدوليني التابعني ملجلس حقوق  الخ
اإلنسان) والتي تطرق فيها لخلفية حول 
فريق الخرباء اإلقليميني والدوليني املعني 
بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف 

اليمن.
ــك أن ملف حقوق  ــه ال ش ــث أفاد أن حي
ــذي يجب أن  ــم امللفات ال ــان من أه اإلنس
يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية يف 
البلد باعتباره سالحاً بيد القوى الوطنية 
ــتخدامه يف إظهار مظلوميتنا  من أجل اس

إىل العالم.
خطوة مهمة

ــه أن العديد من  ــامي يف ورقت ــد الش وأك
ــة الوطنية واإلقليمية  املنظمات الحقوقي
ــق  ــكيل فري ــرار تش ــت بق ــة رحب والدولي
ــك خطوة مهمة عىل  الخرباء واعتربت ذل
ــاءلة وتقديم مرتكبي  طريق تحقيق املس
ــلحة  الجرائم للعدالة وحظر توريد األس
لدول التحالف، إال أن هناك بعض املثالب 
ــة يف صنعاء  ــي أخذتها القوى الوطني الت
ــان رقم  ــوق اإلنس ــرار مجلس حق ــىل ق ع

ــكيل لجنة  ــم ينص عىل تش ــه ل 31 /36 أن
ــق الخرباء ليس له  ــق دولية وأن فري تحقي
ــاكات والجرائم،  ــلطة تحقيق يف االنته س
ــم اختيار  ــوف من أن يت ــك عن التخ ناهي
ــاء يف  ــن دول األعض ــق م ــاء الفري أعض

التحالف أو ممن يدينون لها الوالء.
ــرة 14 من قرار  ــد نصت الفق ــول: لق ويق
ــىل  ــان 31 /36 ع ــوق اإلنس ــس حق مجل
ــني  ــني واإلقليمي الدولي ــق  ــدم فري يق أن 
ــوق  ــاكات حق ــق يف انته ــي بالتحقي املعن
اإلنسان يف اليمن تقريرا كتابيا شامال إىل 
ــامي بحلول الدورة التاسعة  املفوض الس
ــان التي  ــس حقوق اإلنس ــني ملجل والثالث
ستنعقد خالل 10 - 28 سبتمرب 2018، كما 
ــرار عىل أن يقدم  ــرة 18 من الق نصت الفق
ــدة لحقوق  ــامي لألمم املتح املفوض الس
ــن حالة  ــرا ع ــس تقري ــان إىل املجل اإلنس
ــك االنتهاكات  ــان، بما يف ذل حقوق اإلنس
ــبتمرب 2014،  والتجاوزات املرتكبة منُذ س
وعن تنفيذ برامج املساعدة التقنية املقدم 
للجنة هادي، وبناء عىل ذلك صدر تقرير 
ــامي رقك 34  /39 والذي تم  املفوض الس
ــي توصل إليها فريق  تضمينه النتائج الت
ــني البارزين  ــني واإلقليمي الخرباء الدولي
املستقلني، باإلضافة إىل ملخص التعاون 
ــي املقدم من مفوضية األمم املتحدة  التقن
ــمى باللجنة  ــان إىل ما يس ــوق اإلنس لحق
ــق يف ادعاءات انتهاكات  الوطنية للتحقي

حقوق اإلنسان.
ــاء يف التقرير ،الذي تم إصداره  ولقد ج
ــر  ــطس 2018 يف مؤتم ــهر أغس ــة ش نهاي
ــاء الفريق يف جنيف،  صحفي عقده أعض
ــاول األطراف  ــات: األول يتن ــة مرفق أربع
ــاكات والثاني  ــية املتهمة باالنته الرئيس
يتطرق إىل القيود املفروضة عىل الوصول 
من قبل حكومة هادي/التحالف، والثالث 
ــم الحوادث،  ــرتك لتقيي حول الفريق املش
ــة ضد  ــات الجوي ــاول الرضب ــع يتن والراب

املدنيني.
محاولة العرقلة

ــل  فع ردود  أن  إىل  ــه  ورقت يف  ــار  وأش
ــال التقرير  ــراف املعنية تفاوتت حي األط
ــار  ــمي ألنص ــق الرس ــار الناط ــث أش حي
ــن إال جزءاً  ــر لم يتضم ــه إىل أن التقري الل
ــدوان،  ــف الع ــح تحال ــن فضائ ــريا م يس
ــر عن جوانب  ــريا إىل انه وبغض النظ مش
ــض مضامينه  ــور والتحفظ عىل بع القص
ــف التي بني  ــف ادعاءات التحال فقد كش
ــود أي  ــدم وج ــد ع ــار، وأك ــا الحص عليه

ــاة الفائقة  ــربر املعان ــكرية قد ت ميزة عس
واملستمرة ملاليني األشخاص.

ــاً اعترب  ــدر بيان ــف فقد أص ــا التحال أم
ــم يرش إىل  ــه ل ــق وأن ــري دقي ــر غ أن التقري
ــرب يف  ــتمرار الح ــي يف اس ــدور اإليران ال
ــتمر  اليمن وتأجيج الرصاع ودعمها املس

للحوثيني.
ويف موقف مؤيد للتحالف فقد أصدرت 
ــان يف حكومة هادي  ــوق اإلنس وزارة حق
ــد  ــر يع ــه إىل أن التقري ــارت في ــا أش بيان
ــه التي تفتقر إىل  ــاً يف كثري من فقرات صادم
الدقة والحيادية، واعترب البيان أن الفريق 

تجاوز صالحيتهم املمنوحة لهم.
أما املتحدثة باسم الخارجية األمريكية 
ــارت إىل أنهم اطلعوا عىل التقرير  فقد أش
ــاكات املحتملة للقانون الدويل  وأن االنته
ــق  ــكل عمي ــق بش ــا يقل ــار إليه ــي أش الت
الحكومة األمريكية ودعت أطراف النزاع 
ــراءات الرضورية للتوقف  إىل اتخاذ اإلج

عن مثل هذه االنتهاكات.

ــف  ــرى أن التحال ــه ي ــة ورقت ويف نهاي
ــالل الدورة  ــيعمالن خ وحكومة هادي س
ــىل  ــان ع ــوق اإلنس ــس حق ــة ملجل القادم
ــة الفريق او  ــز والي ــد وتعزي ــة تجدي عرقل
ــي تضمنها تقرير  ــاد التوصيات الت اعتم
ــوق  ــس حق ــرار مجل ــرباء يف ق ــق الخ فري
رضورة  ــم  يحت ــذي  ال ــر  األم ــان  اإلنس

االستعداد للمعركة الحقوقية املقبلة.
أنواع االنتهاكات

ــد  ــيل محم ــور ع ــدث الدكت ــا تح بينم
العمدي الوكيل املساعد للقضايا الدولية 
ــاكات وجرائم العدوان  ــه عن انته يف ورقت
ــاوي الجنائية والتي  ــة رفع الدع وإمكاني
ــواع من  ــتة أن ــا س ــن خالله ــتعرض م اس
ــمل  تش ــر  التقري ــا  تضمنه ــاكات  االنته
ــود  والقي ــني،  املدني ــد  ض ــات  (الهجم
ــة،  املدني ــاعدات  املس ــىل  ع ــة  املفروض
ــفي واالختفاء القرسي  االعتقال التعس
ــة، وانتهاكات  ــوء املعامل ــب وس والتعذي
حرية التعبري، والعنف الجنيس، وتجنيد 

ــد  ــال: يع ــتخدامهم ) ،وق ــال واس األطف
ــاء الضوء  ــؤرشاً إيجابياً يف إلق ــر م التقري
ــم التي  ــاكات والجرائ ــم االنته ــىل حج ع
ــماال  ــعب اليمني ش وقعت عىل أبناء الش
ــتوى حجم  وجنوبا إال أنه لم يرق إىل مس
ــي وقعت عىل  ــم الت ــاكات والجرائ االنته
ــانا عىل مدى ما يقارب  اليمن أرضا وإنس

األربع سنوات.
خطوات مهمة البد من فعلها

ــار إىل  أن إمكانية تحريك الدعوى  وأش
ــم الدولية  ــة أمام املحاك ــة واملدني الجنائي
بعد استعراض جرائم العدوان التي ذكرت 
ــوات أهمها  ــتلزم عدة خط ــر تس يف التقري
ــات الدعاوي من خالل التدوين  إعداد ملف
ــادات التي  ــات واإلف ــات والتحقيق واإلثب
تؤيد االعتداء، وكذا تضمني امللف الوثائق 
ــة بموضوع االعتداء  ــر ذات الصل والتقاري

واستيفائها لكافة رشوطها.
ــكيل  ــدي يف ورقته عىل تش وأوىص العم
ــتكمال  الس ــة  متخصص ــة  وطني ــة  لجن

ــدوان، والتوثق  ــة توثيق جرائم الع ومتابع
ــة، ورفع  ــع كافة األدل ــق م ــي الدقي القانون
ــام  أم ــرب  الح ــي  مجرم ــد  ض ــاوي  دع
ــمح  ــم الوطنية واألوروبية التي تس املحاك
ــة  ــىل دراس ــل ع ــك، والعم ــا بذل قوانينه
ــتمل  ــات الوطنية كي تش ــل الترشيع تعدي
ــة الدولية لنتمكن  ــألة الوالية الجنائي مس
ــرب يف املحاكم  ــي الح ــن مالحقة مجرم م
ــرش  ــىل ن ــل ع ــة، والعم ــة والدولي الوطني
التوعية القانونية يف املجتمع تجاه جرائم 

العدوان.
تقرير ناقص

ــي أعدها  ــف الت ــر موق ــة تقدي ويف ورق
ــياغي أستاذ  ــامي محمد الس الدكتور س
ــة  بجامع ــاعد  املس ــية  السياس ــوم  العل
ــة ألولويات  ــة مقرتح ــول رؤي ــاء ح صنع
التعامل الوطني إزاء تقرير فريق الخرباء 
الحقوقي األممي املعني باليمن التوضيح 
ــر تحدث فقط  ــىل أن التقري ــن خاللها ع م
ــها  ــدوان الواقع التي فرضت نفس عن الع
ــكل هذا  ــع نتوقع أن يش ــىل العالم أجم ع
ــادة الضغط عىل قوى  التقرير مفتتح لزي
ــا وإيقاف  ــن انتهاكاته ــدوان للكف ع الع

هذه الحرب العبثية عىل اليمن.
ــوق  حق وزارة  ــل  وكي ــق  الرفي ــد  حمي
ــان قال يف ورقته ان التقرير ذكر 11  اإلنس
ــف العدوان لكن هناك  جريمة لدول تحال
ــرت يف التقرير ولم  ــات ذك أعمال وممارس
ــتهداف املراكز  يحددها كجريمة مثل اس
الصحية ومراكز التعليم واألماكن املدنية 

وغريها.

ــع ملنظمة األمم قوبل  ــان التاب ــني يف مجلس حقوق اإلنس ــرباء الدولي ــر الخ تقري
ــموليته  ــض ما ورد فيه رغم عدم ش ــني القبول والتحفظ عىل بع ــدة ب املتح
واقتصاره عىل بعض جرائم العدوان واالنتهاكات الجسيمة بحق اليمنيني بعدد من أوراق 
ــس ملعركة حقوقية  العمل طرقت التقرير املقدم بقراءة نقدية لبعض النصوص وبما يؤس
ــم وانتهاكات أغفلها وتجاهلها تقرير الخرباء رغم  ــة لفريق الخرباء إال أن هناك جرائ قادم
ــربوا التقرير خطوة يف  ــق اليمنيني، لكنهم هنا اعت ــن املجازر والفظائع بح ــهرة الكثري م ش
االتجاه الصحيح ينطلق منها الجميع ملعرفة ما يجري يف اليمن, داعني ملحاكمة مجرمي 
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