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 الندوة العربية حول اآلثار اإلنسانية لمنزاع المسمح في اليمن

 حكاية إنسانية من اليمن" 011"
 (8102ديسمبر/ كانون أول  01القاهرة )

 
  راضي محمد االستاذ كممة

 اإلنسان لحقوق العربية لممنظمة التنفيذي المدير
 

  واألخوة األخوات
 العالمي لميوم السبعين العام حمول بمناسبة جميعاً  لكم بالتينئة كممتي أبدأ أن لي يطيب

 لحقوق العربية المنظمة لتأسيس والثالثين الخامس العيد مع كذلك يتزامن والذي اإلنسان، لحقوق
 .2894 أول كانون/ديسمبر 23 في اإلنسان

 حقوق وحماية حتراما تعزيز صعيد عمى متزايدة تحديات وسط العام ىذا االحتفال ويأتي
 باتت التي المسمحة النزاعات استفحال التحديات ىذه مقدمة في ويقع العربي، وطننا في اإلنسان
 التعقيدات حجم وسط وخاصة متحركة، ورمال مغيرة خرائط وسط عرفناىا التي بمداننا بقاء لتيدد
 الوطنية المحمة استعادة عمى العمل وبدء النزاعات ىذه لحل السممية التسوية جيود تكتنف التي
طالق الديمقراطية إلى االنتقال وتحقيق اإلنسان حقوق وضمان المواطنة قاعدة عمى  جيود وا 

عادة التنمية  .اإلعمار وا 
 

 واألخوة األخوات
 األصيمة العربية بجذورنا افتخارنا إلى تعود مكانة جميعًا، نفوسنا في خاصة مكانة لميمن

 وفرض المشترك والعيش التماسك عمى القبيمة بثوابت المتشبث اليمني لممجتمع الذاتية وبالقدرة
نتاج التسامح  من الرغم وذلك المختمفة، والعموم والفنون واألدب الثقافة مجاالت في الرواد وا 
 األسمحة وانتشار األساسية الخدمات وتدني االقتصادية البنية وىشاشة التنمية تحديات تضخم
 .السكان أعداد أضعاف ثالثة لتفوق الصغيرة
 من بالرغم النزاع، لياوية بشعبو العظيم البمد ىذا انزالق من شديدة الصدمة كانت وليذا 

 السممية عمى المحافظة من النبيمة ثورتيم من كامل لعام قادرين كانوا - وفتية فتيات – شبابو أن
 .ليا تعرضوا التي الضغوط كافة رغم
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 واألخوة األخوات
 تربطنا والتي اليمن، في اإلنسان حقوق حركة من الزمالء مع الدائمة بالشراكة كثيراً  نعتز 

 يةاليمن المنظمة بزوغ منذ وخاصة مضت، عاماً  وعشرين لثمانية تعود عريقة أواصر جميعاً  بيم
 وتأتي. بعضويتيا نشرف والتي 2881 العام منذ الديمقراطية والحريات اإلنسان حقوق عن لمدفاع
 تمكين ومنظمة الديمقراطي االجتماعي المنتدى في األعزاء الزمالء مع اليوم ىذا في شراكتنا
 خالل تتواصل لشراكة وترسيخاً  الشقيقة، المنظمات دعم في المنظمة لرسالة تجسيداً  المرأة

 .المشتركة األىداف قاعدة عمى القادمة السنوات
 

 واألخوة األخوات
 من سنوات سبع فبعد اليمن، في أىمنا بو يمر الذي العصيب الموقف لتدارس اليوم نمتقي 
 وتدويل السالح بقوة الشرعية عمى االنقالب من سنوات وأربعة االنتقالية، المرحمة فوضى

 الضحايا عدد وتجاوز العالم، في اإلنسانية الكوارث قمة يعتمي الضعيف اليمن بات الصراع،
 من اآلالف عشرات حياة وتتيدد جريح، ألف 41و قتيل ألف 21 من أكثر لمنزاع المباشرين

 السكان من مميون 33 قرابة ويصبح ماليين، ثالثة لنحو داخمياً  المشردين عدد ويبمغ أىمو،
 .المعيشية لممساعدة بحاجة

 -جسامتيا عمى- اإلنسان حقوق انتياكات تتضائل المعقدة، األوضاع ىذه ظل وفي 
 معالجة في الزاوية حجر تبقى لكنيا الصراع، الستمرار المباشرة غير اإلنسانية بالنتائج بالمقارنة
 أي في جوىرياً  عنصراً  االنتياكات ىذه عن المساءلة تكون أن من مناص وال الراىن، الوضع
 .السممية لمتسوية موضوعية مقاربة

 

 واألخوة األخوات
 المسمح لمصراع فوري حد لوضع السويد في الحالية المفاوضات جولة إلى بقوة نتطمع

 . المحنة إنياء وتضمن اليمني الشعب طموحات تمبي جادة لحمول والتوصل
 لحقوق العربية لممنظمة السنوي التقرير سمسمة من كاممة نسخة أيديكم بين نضع وبينما

 الحادي السنوي التقرير ذلك في بما العربي، الوطن في اإلنسان حقوق حالة حول اإلنسان
 إطالق ووقف التسوية لجيود الداعم موقفنا نجدد فإننا شيرين، من أقل قبل الصادر والثالثين

جراء الدستور عمى االستفتاء وخاصة االنتقالية، المرحمة من توقف ما واستكمال النار  انتخابات وا 
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طالق اإلعمار إعادة جيود وبدء السياسي النظام بناء مالواستك حرة  بمد في المنشودة التنمية وا 

 .اليمني اإلنسان مقدمتيا وفي اليائمة، بالموارد يزخر
 السمم استعادة في المشترك ىدفنا لتحقيق جيودنا في والسداد التوفيق ألعمالنا متمنياً  
 .العربي وطننا ربوع شتى وفي اليمن، الغالي بمدنا في اإلنسان حقوق وحماية واحترام األىمي

* * * 


