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نداء عاجل
استخدام النازحني مبحافظة مأرب دروعا بشرية
جرمية حرب جيب إيقافها
تابع المركز اليمني لحقوق اإلنساا تنايي اننهااكا السسايما الهي تساهمر اي ااتهاباا القوا الرساهراا رالمرتز ا
الهابرا لدرل تحالف الردرا على اليمن بقيادة المملها الرربيا السااااروداا ل رالهي رحاااالخ اد ا ااااه دا ي يما
النازاين اي يحااظا يأاب كدارع بشراا خالل المواجاا المهصاعدة على اطراف المدانا.
اقد احاد المركز يا تل القوا اي األاا الماضايا ببناء المهااس القهاليا اي ار ااط أاد الم يما الوا را خااج
الماداناا رأاااد هاااااود ين الناازاين القااطنين اي ي يء حاااانرااء أ القوا ينرهاء ين يغااداة الم يء براد ياايااا
باننهشاااا اي الم يء باألطقء الرسااهراا راأل االحا المهو ا ا ل اي راادة ين ا ااوأ جرا ء الحرب الهي ااتهبخ اي
يحااظا يأاب الوا را تحخ ااهالل ر اي رة القوا الرساهراا الساروداا الهي أعلنخ ا اميا ا تواجدفا اي المحااظا
ينذ عا  2015رأكد ذل الهواجد الشااار الماضااي ين خالل زاااة الناطق الر اامي با ااء وا الهحالف لمناطق
الهماس اياا راق يا بثهه القنوا الفضا يا السروداا .
إ القانو الدرلي د جر إ دا األطراف المهنازعا اي الصاراعا رالحررب على ا اه دا المدنيين كدارع بشاراا
راق اتفا يهي جنيف عا  1929رعا  1949رالبررتوكول اإلضااي لاا عا  1977ر يرافدة اريا عا .1998
إننا إذ نتوجه إلى أجازة انيء المهحدة ر كااا أاراا الرالء أارادا ا ردرل ريؤ اااساااا باذا النداء الراجة لسااارعا
الهدخة رانقاذ فذه الفئا الضاريفا ين تل المماا اا رير اننساانيا رالهي تصانف كواادة ين السرا ء انهاد خ واة
على السها خالل النزاعا المسلحا .
فإنننإا ندكإد الادعوة الى الحفااع على ااراا المادنيين رتسنيان الناازاين راال تلا اننهاااكاا رالسرا ء ل رنحماة
القوا الهابرا لدرل الهحالف – الهي تحهة المدانا  -انضاااراا اي اناراا رالممهلها الهي د اهساااببو باا نهيسا
ا اهمراافء اي ا اه دا ي يما النزرا كموا ع لهنفيذ عملياتاء الرساهراال رالهي تصانف كسرا ء ن تساقط بالهقاد
رانبغي يحا با يرتهبياا راق القانو اليمني ركااا انعراف رالمواثيق الدرليا بما اياا القانو الدرلي اإلنساني.
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