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INTRODUCCIÓ 

Atesa la situació de guerra civil al Iemen i la participació activa per part de l'Aràbia Saudita -a 
través d'una intervenció militar que està recorrent a bombardejos massius i indiscriminats sobre 
objectius no només militars sinó que també civils -des del Centre Delàs d'Estudis per la Pau hem 
considerat necessari analitzar la possible participació d'Espanya en aquest conflicte a través de 
les vendes d'armes a l'Aràbia Saudita, per tal de dilucidar possibles responsabilitats. 

Aquest document analitza breument el context del què està passant al Iemen, les violacions del 
Dret Internacional i del Dret Internacional Humanitari comeses per la coalició liderada per 
l'Aràbia Saudita com a conseqüència dels bombardejos, i la contribució espanyola a la guerra 
mitjançant la venda d'armes i la firma de convenis de cooperació militar amb las autoritats 
saudites. 

El document també pretén anar més enllà de l'estudi de la qüestió, i planteja una sèrie de 
demandes i propostes sobre accions polítiques que s'han de portar a terme tant en l'àmbit 
espanyol com europeu. 

 

1. CONTEXT GEOPOLÍTIC DEL CONFLICTE AL IEMEN 

El passat 24 de març va començar una de les campanyes més intenses de bombardejos massius 
sobre un territori de l’última dècada: l'atac de la coalició de països liderada per l'Aràbia Saudita 
contra els Houthi i les forces lleials a l'expresident Saleh al Iemen, amb el suport del president 
deposat Mansur al-Hadi i dels seus seguidors. 

Sota el nom d'“Operació Tempesta Decisiva” els saudites i els seus aliats van llançar una 
intervenció militar a gran escala en el context de la guerra civil del Iemen. En el transcurs 
d'aquest conflicte fratricida, durant la primavera de 2015 les forces Houthi -majoritàriament 
membres de la branca zaidi del xiisme, originària del nord-oest del país- havien aconseguit 
guanyar terreny fins a arribar a les portes d'Aden, la principal ciutat del sud i lloc on es refugiava 
el govern d'al-Hadi. L'Aràbia Saudita, liderant una coalició d'una desena de països sunnites -entre 
els quals Emirats Àrabs Units, Egipte, Bahrain o Jordània- i amb suport logístic i d'intel·ligència 

militar dels Estats Units
1
, Regne Unit

2
 i Turquia

3
, va decidir intervenir davant del risc que els 

Houthi -considerats com un proxy d'Iran i amb el seu suport- consolidessin el seu control sobre 
tot l'oest i el centre del Iemen. Un país que Riad el considera com el pati del darrere, i a sobre 
del qual la coalició va llançar una ofensiva per terra, mar i aire, amb un contingent d'uns 200 
avions de combat, 160.000 tropes i una desena de bucs de guerra. 

El conflicte del Iemen és un conflicte en què les tensions polítiques internes es mesclen amb les 
geopolítiques, sobretot en un context de confrontació regional entre l'Aràbia Saudita i Iran, 
disfressat d'enfrontament sectari entre sunnites i xiïtes. La lluita està relacionada amb el control 
sobre un racó estratègic de la Península Aràbiga, com a porta del Mar Roig -accés al canal de 

                                                 
1

 “U.S. boosts support role in Saudi-led airstrikes on Yemen”, Los Angeles Times, 2015, disponible a: 
http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-us-yemen-20150817-story.html 

2
“British military allegedly helping Saudi Arabia target locatlions in Yemen”, The Independent, 2015, disponible a: 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/british-military-allegedly-helping-saudi-arabia-target-
locations-in-yemen-a6801616.html 

3
“Turkey to provide intelligence, logistics to Saudi-led operation in Yemen”, Hurriet Daily News, 2015, disponible a: 

http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-provide-intelligence-logistics-to-saudi-led-operation-in-
yemen.aspx?pageID=238&nID=80246&NewsCatID=510 

http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-us-yemen-20150817-story.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/british-military-allegedly-helping-saudi-arabia-target-locations-in-yemen-a6801616.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/british-military-allegedly-helping-saudi-arabia-target-locations-in-yemen-a6801616.html
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-provide-intelligence-logistics-to-saudi-led-operation-in-yemen.aspx?pageID=238&nID=80246&NewsCatID=510
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-provide-intelligence-logistics-to-saudi-led-operation-in-yemen.aspx?pageID=238&nID=80246&NewsCatID=510
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Suez- i de l'estret de Bab-el-Mandeb, per on circula gran part del petroli i gas del Golf Pèrsic 

durant la seva ruta marítima cap a Europa
4
. 

La complexitat del conflicte va molt més enllà d'una dicotomia entre Houthis i fidels al president 
al-Hadi amb suport de la coalició liderada per l'Aràbia Saudita. Inclou altres actors, entre els 
quals destaquen les tropes lleials a l’expresident Ali Abdallah Saleh, el Moviment Secessionista 
del Sud del Iemen, Al-Qaeda a la Península Aràbiga (AQAP)-Ansar al Sharia i l'Estat Islàmic. 

Aquesta multiplicitat d'actors enfrontats complica encara més el panorama de la guerra civil del 
Iemen, en una situació que recorda la que viu Síria però que, en canvi, és víctima d'un silenci 
informatiu per gran part dels mitjans de comunicació occidentals. 

 

2. BOMBES SOBRE EL IEMEN 

Els bombardejos tenen un doble impacte en els conflictes armats. D'una banda, els danys físics 
que es produeixen en el terreny, destruint infraestructures necessàries per la vida diària: 
hospitals, escoles, carreteres, habitatges de civils, terres pel cultiu, etc. D'altra banda, el dany 
psicològic constant que produeix la por de ser bombardejat, el que genera una situació de terror 
tan perjudicial com el dany físic. 

Ambdós tenen un impacte que no distingeix entre bel·ligerants i civils, entre estructures 
militares o estructures vitals, un fet que comportarà greus conseqüències a llarg termini i que 
costarà dècades recuperar. Els atacs deliberats contra civils i contra estructures i béns que no es 
consideren militars són, a més a 
més, crims de guerra segons el Dret 

Internacional Humanitari.5  

Al Iemen els bombardejos de la 
coalició liderada per l'Aràbia Saudita 
estan empitjorant la terrible situació 
humanitària generada com a 
conseqüència del conflicte armat. 
Més de 32.000 persones han perdut 
la vida o estan ferides des de l'inici 
de la coalició al març de 2015, 
havent provocat també més d'un 
milió de desplaçats. Segons dades 
de desembre de 2015 de l'OCHA 
(Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs) com a mínim 
el 80% de la població requereix 

algun tipus de protecció humanitària.6 

L'agressivitat i la potència dels bombardejos fan que sigui impossible per la població civil trobar 

                                                 
4

 “Why the US fully supports the Saudi-led intervention in Yemen”, The National, 2015, disponible a: 

http://www.thenational.ae/world/middle-east/why-the-us-fully-supports-the-saudi-led-intervention-in-yemen 
5

 
“
Los Crímenes de Guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y su base en el Derecho 

Internacional Humanitario” CICR, disponible  a: 
https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/sp_-_crimenes_de_guerra_cuadro_comparativo.pdf 
6
Country Profile; Yemen, OCHA, 2016, disponible a: http://www.unocha.org/yemen 

http://www.thenational.ae/world/middle-east/why-the-us-fully-supports-the-saudi-led-intervention-in-yemen
https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/sp_-_crimenes_de_guerra_cuadro_comparativo.pdf
http://www.unocha.org/yemen
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un refugi d'aquests atacs. A part de les pèrdues humanes pels bombardejos, cal afegir el dany 
dels béns materials que afectarà la recuperació futura del país, que haurà d'afrontar una gran 
despesa de reconstrucció, i suposarà una pèrdua econòmica, però també cultural i sanitària. A 
més a més, cal tenir en compte els traumes tant físics com psicològics que també necessitaran 
una recuperació intensa i llarga. 

Passa el mateix amb la manera de viure, moltes famílies poden haver perdut casa seva i el seu 
mitjà directe de vida, un fet que provoca que molts sectors socials es trobin en una situació 
d'extrema precarietat, convertint-se en dependents de l'ajuda humanitària internacional, una 
situació de la qual els costarà diversos anys, per no dir dècades, recuperar-se'n. 

L'educació és un dels pilars que queda més ressentit durant la guerra per la impossibilitat de 
poder continuar amb les classes, una situació que empitjora quan els bombardejos destrueixen 
les escoles. Segons UNICEF, fins a 1000 escoles han quedat inoperables arran dels bombardejos.  

Tal com remarca un informe d'Amnistia Internacional
7
 el 34% dels nens i nenes no han anat a 

l'escola des de març de 2015. La dificultat per a continuar amb les classes prové, en certa part, 
de la por que tenen els familiars als bombardejos, mentre que a altres llocs les escoles han 
quedat directament destrossades. 

Aquestes generacions, que han vist el seu cicle escolar interromput, en patiran les 
conseqüències de per vida. Les dificultats no només seran reconstruir les escoles, sinó que 
també recuperar el temps perdut en el marc escolar, així com la integritat física i moral 
necessària per a què els nens tornin a integrar-se amb normalitat a l'escola, superant els 
traumes viscuts durant la guerra. 

Les bombes també tenen un impacte sever en la seguretat alimentària del país, en l'economia i a 
l'ocupació, ja que l'ús continuat de bombes deixa restes explosives sobre el terreny, dificultant 
així l'agricultura. Al Iemen l'agricultura és un pilar de l'economia, representa entre un 15% i un 
20% del PIB nacional, que ja afronta diverses dificultats climàtiques com les sequera, i a part és 
un sector que ocupa la meitat de la població activa. La producció d'aliments, fins i tot per a la 
subsistència queda immensament paralitzada durant el conflicte. A finals de gener de 2016 la  
FAO alerta de què més de 14 milions de persones al Iemen es troben en situació d'inseguretat 

alimentària.
8
 

No només queden destrossades les persones i els mitjans de vida, també cal remarcar els danys 
a la cultura i al patrimoni històric, que formen part de l'estratègia de guerra que busca la 
destrucció de l'altre, el que inclou la seva identitat, la seva història, els seus símbols i les seves 
particularitats com a poble. D'aquesta manera es mina moralment no només la part bel·ligerant 
contrària, sinó que també a la població civil. Tot i que aquesta destrucció també es produeix per 
terra, com va passar a Iraq durant els primers mesos de l'ocupació estatunidenca o amb alguns 
dels símbols dels palestins, com les oliveres que crema l'exèrcit israelià, els bombardejos són els 
principals responsables i els que acceleren més aquesta destrucció cultural. El juny de 2015 
l'impacte d'un bombardeig de la coalició va destruir una part del patrimoni històric de Saná, la 

capital iemenita, on, a més a més, van morir 6 persones per l'esfondrament d'edificis històrics9. 

                                                 
7

"El bombardeo de escuelas por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí es un ataque flagrante sobre el futuro 

de la infancia de Yemen” Amnistia Internacional, desembre, 2015, disponible a: 
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/12/bombing-of-schools-by-saudi-arabia-led-coalition-in-yemen 
8
"La FAO alerta del rápido deterioro de la seguridad alimentaria en Yemen” FAO, enero, 2016, disponible a: 

http://www.fao.org/news/story/es/item/380841/icode/ 
9      

"La guerra en Yemen golpea el patrimonio histórico de Saná” El País, junio, 2015, disponible a: 
 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/12/actualidad/1434110208_241263.html 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/12/bombing-of-schools-by-saudi-arabia-led-coalition-in-yemen
http://www.fao.org/news/story/es/item/380841/icode/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/12/actualidad/1434110208_241263.html
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També s'ha d’esmentar el tipus d'armament que s'està utilitzant en el conflicte, tal com 

denuncien Human Rights Watch
10

 i Amnistia Internacional, es probable que la coalició estigui 
utilitzant bombes de dispersió. Aquest tipus de bombes contenen milers de bombes més petites 
a dins que es dispersen pel terreny quan es llancen i totes les que no exploten en l'impacte es 
poden mantenir actives durant més de 40 anys, això les fa altament perilloses per a la població 
civil i també a l’hora d'eliminar-les, ja que es necessiten grans recursos humans i econòmics. Les 
bombes de dispersió es van prohibir en la Convenció sobre Bombes de Dispersió en què l'Aràbia 
Saudita no és estat signant, malgrat que la comunitat internacional reconegui que aquest tipus 
d'armes vulnera el Dret Internacional Humanitari. 

Com es pot veure, les violacions del Dret Internacional i del Dret Internacional Humanitari al 
Iemen són nombroses. Entendre, localitzar i analitzar aquestes vulneracions és essencial per a 
demanar responsabilitats, i per a investigar si les armes espanyoles poden estar contribuint al 
drama humanitari de la població iemenita. 

 

3. EXPORTACIONS D'ARMES A L'ARÀBIA SAUDITA I ACORDS D'ENTE-

SA 
Els acords de cooperació en matèria de defensa acostumen a ser un requisit previ a l'adquisició 

d'armes; el país comprador no compra un sistema d'armes si no existeix una aliança militar i 

política amb el govern venedor que li garanteixi la transferència tecnològica adequada, el suport 

en el cicle de vida de l'arma i el subministrament de recanvis davant de qualsevol esdeveniment 

o formació. En definitiva, el comprador té compromisos de cooperació i acords polítics entre els 

dos governs. Al marge d'aquests acords de cooperació, també es poden establir acords de fina-

nçament que acompanyen als contractes d'adquisicions de material militar que es portaran a 

terme. 

En aquests últims anys 
Espanya ha firmat acords de 
cooperació militar amb 
l'Aràbia Saudita. En concret, 
un acord de cooperació en 
matèria de Defensa entre 
ambdós països (2008) i un 
acord tècnic per 
l'entreteniment en 
l'’Eurofighter` de personal de 
les Forces Aèries Saudites per 
part de personal de l'Exèrcit 
de l'Aire (2010). 

El 2011 es va firmar l'estatut de la Comissió Mixta, un memoràndum d'entesa entre l'Oficina 
Nacional de Seguretat d’Espanya i el Ministeri de Defensa saudita; i també un memoràndum 
d'entesa d'associació de l'Aràbia Saudita al MOU del Programa Eurofighter. Por últim, a finals de 
2014 es va formar un grup de diàleg estratègic en què es treballa pel desenvolupament de totes 
les qüestions bilaterals en l'àmbit de la Defensa. L'Aràbia Saudita també està inclosa en el 

                                                 
10

L'Aràbia Saudita ha utilitzat bombes de dispersió en zones residencials, disponible a:  

https://www.hrw.org/news/2016/01/07/yemen-coalition-drops-cluster-bombs-capital-0 

https://www.hrw.org/news/2016/01/07/yemen-coalition-drops-cluster-bombs-capital-0
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Programa de Cooperació en Ensenyament Militar. 

Pel que fa a les adquisicions de material de defensa espanyol per part de l'Aràbia Saudita, en 
aquests moments s'està negociant l'adquisició de diversos sistemes d'armes. S'està negociant 
amb Navantia la construcció de 5 corbetes tipus Avante 2200, i a part d'aquest contracte de 
construcció es negocia un altre contracte que inclouria els sistemes de control, cicle de vida 
complet, i l'ensinistrament en l'ús dels equips. Aquestes corbetes es poden utilitzar per a fer més 
estret el bloqueig naval al qual l'Aràbia Saudita està sotmetent al Iemen des de març de 2015. A 
la fira de material de defensa marítima celebrada a Doha a finals d'aquell mes, Navantia va 
anunciar que estava portant a terme la negociació d'un contracte per la construcció de 6 bucs de 
guerra per l'armada de l'Aràbia Saudita. 

Amb Santa Bárbara Sistemas- General Dynamics continua oberta la possible venda de 250-270 
(una xifra que es pot ampliar 600-800) carros de combat Leopard, valorats en 3.000 milions 
d'euros a part de la venda de municions corresponent. 

La multinacional britànica BAE Systems ha fet públic l'anunci d'un acord amb l'Aràbia Saudita per 

a vendre-li 72 avions de combat Eurofigther valorats en 5.340 milions d'euros.
11

  Aquests avions 
estan fabricats pel consorci Eurofighter del que forma part l'espanyola EADS CASA. 
 
 

 

En aquests últims 5 anys Espanya ha venut a Riad 5 avions de proveïment en: vol, municions 
d'artilleria, bombes, torpedes, míssils, recanvis d'aeronaus i altres materials. L'informe del SIPRI 
de febrer de 2016 destaca l'Aràbia Saudita com al segon principal importador d'armes del món, i 
les seves adquisicions en el període 2011-15 han augmentat un 275% respecte de les 

                                                 
11

 “BAE confirma un acuerdo en el precio de 72 Eurofigther a Arabia Saudí”, Infodefensa, 2016, disponible en: 

http://www.infodefensa.com/es/2014/02/21/noticia-confirma-acuerdo-precio-eurofighter-typhon-arabia-

saudi.html 
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Exportacions espanyoles de material de defensa a Aràbia 
Saudita 2011-2015 

http://www.infodefensa.com/es/2014/02/21/noticia-confirma-acuerdo-precio-eurofighter-typhon-arabia-saudi.html
http://www.infodefensa.com/es/2014/02/21/noticia-confirma-acuerdo-precio-eurofighter-typhon-arabia-saudi.html
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adquisicions de 2006-11. L'Aràbia Saudita és el principal importador d'armes dels països que 
conformen Orient Mitjà, les seves adquisicions han representat el 27% de les armes que tenen 
com a destí en aquesta regió. El 46% de les armes que va adquirir en el període 2011-15 

procedeixen dels Estats Units,  el 30% del Regne Unit i el 5,9% d'Espanya
12

. 

 

 

4. RESPONSABILITAT ESPANYOLA EN LES EXPORTACIONS D'ARMES A 

L'ARÀBIA SAUDITA 

Les exportacions de material de defensa estan regulades per la Llei 53/2007 sobre comerç 
d'armes, que inclou a l'article 8 els criteris establerts en la Posició Comuna 944/2008 de la Unió 
Europea, i a escala internacional, també estan regulades pel Tractat sobre Comerç d'Armes. 
 

 

            Quadre 1. Els vuit criteris de la Posició Comuna 2008/944/PESC 

Criteri 1. Respecte dels compromisos i obligacions internacionals dels Estats membres, en 
particular les sancions adoptades pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides o la Unió 
Europea, els acords de no proliferació i sobre altres temes, així com altres obligacions 
internacionals (com els embargaments d'armes). 

Criteri 2. Respecte dels drets humans en el país de destí final i també respecte del Dret 
Internacional Humanitari. 

Criteri 3. Situació interna del país de destí final, en relació amb l'existència de tensions o 
conflictes armats. 

Criteri 4. Preservació de la pau, la seguretat i l'estabilitat regionals. 

Criteri 5. Seguretat nacional dels Estats membre i dels territoris en què les relacions 
exteriors  són responsabilitat d'un Estat membre, així com dels països amics i aliats. 

Criteri 6. Comportament del país comprador envers la comunitat internacional, 
especialment en referència a la seva actitud envers el terrorisme, la naturalesa de les seves 
aliances i el respecte del dret internacional. 

Criteri 7. Existència del risc que la tecnologia o l'equip militar es desviïn dins del país 
comprador o que es reexportin en condicions no desitjades. 

Criteri 8. Compatibilitat de les exportacions de tecnologia o equips militars amb la capacitat 
econòmica i tècnica del país receptor, tenint en compte la conveniència de què els Estats 
satisfacin les seves necessitats legítimes de seguretat i defensa amb el desviament mínim 
de recursos humans i econòmics per armaments. 

Elaboració pròpia a partir del Art. 8.c) de la Llei 53/2007, del 28 de desembre, sobre el control del comerç exterior de 
material de defensa i doble ús, recull els 8 criteris de la Posició Comuna. 

 

 

                                                 
12
“Trends in International Arms Transfers, 2015”, SIPRI, 2016, disponible en:

 http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1602.pdf   
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Segons el que estableix la legislació nacional, les exportacions de material de defensa estan 
sotmeses a control del govern a través d'un òrgan interministerial, conegut com la JIMDDU 
(“Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble 
Uso”), que ha d'autoritzar, denegar o revocar les autoritzacions concedides a les sol·licituds 
d'exportació d'armament presentades per les empreses espanyoles, segons l'aplicació dels 
criteris establerts pel marc legislatiu anomenat anteriorment. Això no obstant, les actes de les 
reunions d'aquest òrgan, en què es discuteixen i es decideixen les autoritzacions o denegacions 
de cada sol·licitud, no són públiques, ja que estan classificades com a secret d'Estat. 

Des del Centre Delàs fa anys que es denuncia el secretisme i l'opacitat en l'autorització i 
l'exportació d'armes; l'aposta de l'actual govern per impulsar una política de foment de les 
exportacions d'armes, amb l’única finalitat d'afavorir o enfortir el teixit industrial nacional de la 
defensa; i l'ús de les exportacions de material de defensa com a instrument de política exterior. 
Tot això suposa que es prioritzin criteris estratègics, polítics i econòmics diferents dels de 
caràcter més humanitari, com la prevenció de conflictes o la defensa dels drets humans i el 
respecte al Dret Internacional Humanitari per part dels països receptors. 

Dins d'aquest marc, les exportacions d'armes espanyoles a l'Aràbia Saudita constitueixen un 
exemple especialment preocupant, vistes les condicions actuals de la participació saudita, i de la 
coalició que lidera, en els bombardejos al Iemen. 

A l'informe 2713 del Centre Delàs d'Estudis per la Pau remarcàvem que les exportacions fetes per 
Espanya a l'Aràbia Saudita podrien estar vulnerant el Tractat Internacional sobre Comerç 
d'Armes i la mateixa legislació espanyola i europea pel que fa referència al comerç d'armament. 
Arran de què, tal com hem vist, al Iemen s'està vulnerant el Dret Internacional Humanitari i 
cometent greus violacions dels Drets Humans (per totes les parts en conflicte: Houthis, coalició i 
altres combatents). A més a més, les armes exportades podrien contribuir a empitjorar la 
situació regional en tenir un impacte sobre els conflictes ja existents o contribuint a incrementar 
la inestabilitat de la zona, sense oblidar que es podrien desviar a altres actors també en conflicte, 
com ara els implicats en la guerra de Síria. 

Les vendes d'armes del Regne Unit a l'Aràbia Saudita representen una violació de la legislació 
britànica, europea i internacional, segons una investigació recentment liderada por advocats 
britànics a petició del CAAT (una organització britànica destacada que treballa contra el comerç 

d'armes)
14

, que en una carta dirigida al govern britànic citen l'article 2 de la Posició Comuna  
europea com a base legal. Aquest article estableix que els Estats membres “han de denegar una 
llicència d'exportació si es manifesta un risc que l'equipament o la tecnologia militar exportada 
es pugui utilitzar per a cometre greus violacions del Dret Internacional Humanitari” 
(944/2008/PESC, art. 2.2.c). Aquesta investigació és rellevant des del punt de vista en què els 
criteris i la legislació europea a la qual fa referència també és aplicable a Espanya i als altres 
Estats membre de la UE que han exportat armament a l'Aràbia Saudita i la coalició, un fet que 
reafirmaria que les exportacions espanyoles d'armes també podrien constituir una violació de la 
legislació nacional, europea i internacional; això no obstant, caldrà esperar els resultats 
d'aquesta iniciativa. 

En aquesta mateixa direcció, el Parlament Europeu, a la Proposta de Resolució sobre la situació 

                                                 
13

Tica Font, Eduardo Melero y Camino Simarro (2015) Exportaciones españolas de armamento 2005-2014. 

Alimentando conflictos en Oriente Medio. Centre Delàs d'Estudis per la Pau. 
14
“UK arms sales to Saudi Arabia in breach of national, international and EU law, say lawyers”, Independent, 

10/01/2016, disponible a: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-arms-sales-to-saudi-arabia-in-
breach-of-national-international-and-eu-law-say-lawyers-a6804961.html 

http://www.centredelas.org/images/INFORMES_i_altres_PDF/informe27_cas_web.pdf
http://www.centredelas.org/images/INFORMES_i_altres_PDF/informe27_cas_web.pdf
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-arms-sales-to-saudi-arabia-in-breach-of-national-international-and-eu-law-say-lawyers-a6804961.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-arms-sales-to-saudi-arabia-in-breach-of-national-international-and-eu-law-say-lawyers-a6804961.html
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humanitària al Iemen (2016/2515(RSP)) del 3/02/2016, paràgraf N, resulta contundent: 

“Considerant que, d'ençà que va esclatar la guerra, alguns Estats membres de la 
UE han seguit autoritzant la transferència d'armes i d'altres productes afins a 
l'Aràbia Saudita; que aquestes transferències infringeixen la Posició Comuna 
2008/944/PESC sobre el control de l'exportació d'armes, en què es descarta 
explícitament l'autorització pels Estats membre de llicències d'exportació quan es 
manifesta un risc que la tecnologia o els equipaments militars exportats puguin 
utilitzar-se per a cometre greus violacions del Dret Internacional Humanitari i per 

a debilitar la pau, la seguretat i l'estabilitat a una regió”
15

 

L'anàlisi ens condueix a poder afirmar que el govern espanyol hauria de revisar les exportacions 
fetes als països de la coalició, i especialment a l'Aràbia Saudita, i a totes les parts en conflicte, i 
iniciar una investigació rigorosa que permeti esbrinar la magnitud del possible ús de l'armament 
espanyol en el conflicte iemenita. També s'haurien de revisar les exportacions autoritzades fer-
ne la revocació o la suspensió immediatament mentre no s'aturin les violacions del Dret 
Internacional Humanitari per totes les parts involucrades en el conflicte. En cas contrari, la 
JIMDDU, òrgan competent, hauria de fer públics els criteris en base dels que es decideix 
continuar aprovant i permetent les exportacions d'armament a l'Aràbia Saudita i als altres 
membres de la coalició, tot i tenir coneixement d'aquestes greus violacions. 
 

 

RECOMANACIONS 

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, considerem que és necessari: 

- Suspendre immediatament els contractes de transferències d'armes i d'altres ajudes 
militars a l'Aràbia Saudita i als aliats de la coalició, ja que aquestes armes es podrien uti-
litzar per a cometre violacions dels Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari al 
Iemen; 

- Impulsar una investigació independent per a documentar els possibles casos d'ús d'ar-
mament fabricat a la UE i exportat a l'Aràbia Saudita o als aliats, que s'hagi utilitzat en el 
transcurs de la intervenció militar al Iemen per a portar a terme atacs que hagin suposat 
violacions dels Drets Humans o crims de guerra; 

- Posar fi de forma immediata a les tasques de suport logístic i d'intel·ligència proporcio-
nades per alguns països de la UE a l'Aràbia Saudita i a la resta dels membres de la coali-
ció; 

- Aplicar una interpretació que sigui més estricta i més idònia a l'esperit de la Posició Co-
muna de la UE i permetre els controls parlamentaris nacionals sobre la seva  aplicació 
en els països on això no passi; 

- Suspendre les autoritzacions als contractes de venda d'armament amb l'Aràbia Saudita -

como han fet altres països de la UE com Bèlgica16 i Suècia17- i amb tots els altres països 

                                                 
15

Parlament Europeu (03/02/2016) Propuesta de Resolución Común sobre la situación humanitaria en Yemen 

(2016/2515(RSP)), disponible a: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-
RC-2016-0151+0+DOC+XML+V0//ES 
16

“Belgium Rules Out Arms Sales to Saudi Arabia”, Defense World, 2016. Disponible a: 

http://www.defenseworld.net/news/15029/Belgium_Rules_Out_Arms_Sales_To_Saudi_Arabia 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-0151+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-0151+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.defenseworld.net/news/15029/Belgium_Rules_Out_Arms_Sales_To_Saudi_Arabia
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involucrats en conflictes militares i/o que hagin comès violacions de Drets Humans, com 
els Emirats Àrabs Units, Kuwait, Qatar o Bahrain; 

- Decretar un embargament d'armes a l'Aràbia Saudita i als membres de la coalició que 
actuen al Iemen; 

- Fer tots els esforços necessaris en l’àmbit diplomàtic per a posar fi al conflicte al Iemen, 
facilitant la creació d'una taula de negociació entre tots els actors involucrats que mar-
qui les bases per un procés de pau i reconciliació nacional; 

 
Per tot això, demanem als eurodiputats de l'Estat espanyol que es posicionin i que votin a favor 
de la Proposta de Resolució 2016/2515(RSP) sobre la situació humanitària al Iemen. 

Un món més segur no es construeix omplint-lo d'armes i de municions. Assumim les responsabi-
litats que tenim per a posar fi a la barbàrie al Iemen. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
17
Sweden’s stopped selling arms to Saudi Arabia. Why can’t the UK follow suit? , The Guardian, 2015. Disponible a: 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/12/sweden-stopped-selling-arms-to-saudi-arabia 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/12/sweden-stopped-selling-arms-to-saudi-arabia

