
 

RWM Italia S.p.A.بعة لشركة	وهي شركة Rheinmetall 

نتها قوات التحالف هل يعترب مصّنعو األسلحة والسلطات اإليطالية متواطئون يف الغارة اجلوية املميتة اليت ش

غارة جوية استهدفتم، 2016أكتوبر  8من صباح يوم 

أسفرت حيث .مشال غرب اليمناهلجاري

مت العثور على بقاA قنبلة يف وقد . اجلوية عن مقتل عائلة مكونة من ستة أشخاص، بينهم أم حامل وأربعة أطفال

 Rheinmetall AG، وهي شركة 	بعة لشركة

ن خالل لذي تلعبه اجلهات الفاعلة اإليطالية يف الغارة اجلوية م

 قام املركز األورويب للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان

 بتقدمي،إيطالياومقرها يف اإليطاليةشبكةنزع السالح 

التدخل القانوين إجراء حتقيق يف املسؤولية اجلنائية 

 مدراءوكذا ، األسلحة اإليطالية املخولةبتصرحيصادرات

لف العسكري الذي تقوده السعودية يف التحا

أزمة فيه يواجه املدنيون يف الوقت الذي

التحالف العسكري بقيادة نفذها اجلوية اليت 

إن استمرار تصدير األسلحة "ئبة املدير القانوين يف املركز األورويب حلقوق اإلنسان

 Rheinmetall AGقبل الدول األوروبية تزيد من عمليات القتل يف حني أن بعض الشركات مثل الشركة األملانية

ويف الوقت نفسه، تقدم البلدان املصّدرة 

h ستمرار الفشل يف تنفيذ النفاق هنا فج و  ومستمر

 

.RWM Italia S.p.Aائتالف منظمات غري حكومية يقدم شكوى جنائية ضد شركة

  األملانية املصّنعة لألسلحة وهيئة تصدير األسلحة اإليطالية

هل يعترب مصّنعو األسلحة والسلطات اإليطالية متواطئون يف الغارة اجلوية املميتة اليت ش

 الذي تقوده السعودية يف اليمن؟

من صباح يوم  03:00يف متام الساعة  - م2018أبريل  18

اهلجاريقرية دير  -التحالف العسكري الذي تقوده السعودية  تتبع

اجلوية عن مقتل عائلة مكونة من ستة أشخاص، بينهم أم حامل وأربعة أطفال

، وهي شركة 	بعة لشركة .RWM Italia S.p.A موقع الغارة اجلوية وحلقة تعليق مصّنعة من قبل شركة

لذي تلعبه اجلهات الفاعلة اإليطالية يف الغارة اجلوية معن الدور ا الكشفوبغرض . لصناعة األسلحة

قام املركز األورويب للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان م2018أبريل  17 فإنه بتاريخصادرات األسلحة اإليطالية، 

شبكةنزع السالح و اليمن - حلقوق اإلنسانمواطنةمنظمةشريكته 

التدخل القانوين إجراء حتقيق يف املسؤولية اجلنائية  ويستدعي. املدعي العام اإليطايل يف روماشكوى جنائية إىل مكتب 

املخولةبتصرحيصادراتالسلطة  وهي، UAMAالوطنية اإليطالية لتصدير األسلحة

يف التحادول األسلحة إىل  هملتصدير RWM Italia S.p.Aاإليطايل

 . اليمنالنزاع الذي تشهده

يف الوقت الذيبشكل متكرر،  اليمن حقوق اإلنسان فيالنزاع افلقد انتهكت مجيع أطر 

اجلوية اليت اهلجمات العديد من  أناألمم املتحدة  جدتقد 

  . لقانون اإلنساين الدويلل

ئبة املدير القانوين يف املركز األورويب حلقوق اإلنسانماسك، { –مريAم ساغي 

قبل الدول األوروبية تزيد من عمليات القتل يف حني أن بعض الشركات مثل الشركة األملانية

RWM Italia S.p.A.حhويف الوقت نفسه، تقدم البلدان املصّدرة . من هذه األعمال التجارية جتين االر

النفاق هنا فج و  ومستمر h .ذات السكان املستهدفني �ذه األسلحة

 

 صحفي  بيان

 
 

ائتالف منظمات غري حكومية يقدم شكوى جنائية ضد شركة
AG األملانية املصّنعة لألسلحة وهيئة تصدير األسلحة اإليطالية
 

هل يعترب مصّنعو األسلحة والسلطات اإليطالية متواطئون يف الغارة اجلوية املميتة اليت ش

الذي تقوده السعودية يف اليمن؟
 

18، صنعاء /روما/برلني

تتبع شنتها مقاتالت–

اجلوية عن مقتل عائلة مكونة من ستة أشخاص، بينهم أم حامل وأربعة أطفال الغارة

موقع الغارة اجلوية وحلقة تعليق مصّنعة من قبل شركة

لصناعة األسلحة األملانية

صادرات األسلحة اإليطالية، 

) ECCHR(لتعاون معh شريكته

شكوى جنائية إىل مكتب 

الوطنية اإليطالية لتصدير األسلحةللهيئة

اإليطايلع األسلحة مصنّ 

النزاع الذي تشهدهيف  املنخرط

لقد انتهكت مجيع أطر 

قد و .متفاقمةإنسانية 

لاً انتهاكمتثل السعودية 

مريAم ساغي قالت و 

قبل الدول األوروبية تزيد من عمليات القتل يف حني أن بعض الشركات مثل الشركة األملانية من

.RWM Italia S.p.Aوفرعها اإليطايل

ذات السكان املستهدفني �ذه األسلحة إىلاملعونة لألسلحة 



 

فإن  عليهو "وأضافت”اإلطار القانوين األورويب بشأن مراقبة األسلحة وضبطها مبا يضمن صون حقوق االنسان، 

 ." أمهية قصوى

صاب السعودية قد قتل وأ الذي تقوده

املدارس واملستشفيات واملنازل واجلسور  

الدول اليت تغذي هذه احلرب من خالل بيع األسلحة لبعض 

إلبالغ عنها يف ت اليت مت اعلى الرغم من االنتهاكا

خمالف للقانون األمر وهذا . لتحالف العسكري بقيادة السعودية

، فإنذلك وعالوة على ذلك. مسلحنزاع

اد األورويب بشأن مراقبة صادرات األسلحة واملعاهدة الدولية لتجارة 

ECCHR/اليمن 

، بريد 00 587 - 172(0) 49 +، هاتف 

 info@mwatana.org: ، بريد إلكرتوين

: ، بريد إلكرتوين32833999267 (0) 39+

 

اإلطار القانوين األورويب بشأن مراقبة األسلحة وضبطها مبا يضمن صون حقوق االنسان، 

أمهية قصوىمسألةحتتل لية اجلنائية عن صادرات األسلحة وتصارحيها 

الذي تقودهالتحالف : " نمنظمة مواطنة حلقوق اإلنسا� رئيسة، 

 كل شيء يف اليمن مبا يف ذلك  ويقصف، م2015 عام اآلالف من املدنيني منذ

الدول اليت تغذي هذه احلرب من خالل بيع األسلحة لبعض  إحدىأن إيطاليا هي  جداً ، من احملزن 

 ." لتحالف الذي تقوده السعودية

على الرغم من االنتهاكا: "اإليطالية شبكة نزع السالحوأضاف فرانشيسكو فيغناركا من 

لتحالف العسكري بقيادة السعوديةدوال، تواصل إيطاليا تصدير األسلحة إىل 

نزاعطة يف ، الذي حيظر تصدير األسلحة إىل البلدان املنخر 

اد األورويب بشأن مراقبة صادرات األسلحة واملعاهدة الدولية لتجارة لالحت املوحداألحكام امللزمة للموقف 

/ECCHR:)تقرير احلالة، فيديو، صور(للحصول على معلومات إضافية 

، هاتف أQبيل بريميجو:  للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان
bermejo@ECCHR.eu  

، بريد إلكرتوين9671210755 +، هاتف رضية املتوكل: منظمة مواطنة حلقوق اإلنسان

32833999267 (0) 39+، هاتف فرانشيسكو فيغناركا: اإليطالية

segretaria@disarmo.org 

اإلطار القانوين األورويب بشأن مراقبة األسلحة وضبطها مبا يضمن صون حقوق االنسان، 

لية اجلنائية عن صادرات األسلحة وتصارحيها ؤو التحقيق يف املس

، رضية املتوكلوتؤكد 

اآلالف من املدنيني منذ

، من احملزن واملصانع

لتحالف الذي تقوده السعوديةدوال

وأضاف فرانشيسكو فيغناركا من 

، تواصل إيطاليا تصدير األسلحة إىل اليمن

، الذي حيظر تصدير األسلحة إىل البلدان املنخر 185/1990اإليطايل 

األحكام امللزمة للموقف  خيالف

  ."األسلحة

 

للحصول على معلومات إضافية 

 :للتواصل

 للحقوق الدستورية وحقوق اإلنساناملركز األورويب
bermejo@ECCHR.eu: إلكرتوين

منظمة مواطنة حلقوق اإلنسان

اإليطالية شبكة نزع السالح
segretaria@disarmo.org


