
، تحث المنظمات اإلنسانية في اليمن جميع أطراف   2022أغسطس  2قبل انتهاء اتفاقية الهدنة الحالية التي تقودها األمم المتحدة في  

. واستعادة حياتهم بناءادة وتمديدها لحماية المدنيين في جميع أنحاء البالد والسماح لهم بإع هدنةالنزاع على االلتزام بال  

 

بصفتنا منظمات تعمل في اليمن ، فإننا ندرك ونشيد بالخطوات المهمة التي اتخذتها جميع أطراف النزاع للحفاظ على الهدنة. خالل  

الثاني دوء في البالد منذ أكثر من سبع سنوات. منذ أن دخلت الهدنة حيز التنفيذ في ول فترة هاألشهر األربعة الماضية ، شهد اليمنيون أط

المدنيين بشكل ملحوظ.  الضحايا من  ، تراجع عدد أبريل / نيسان من  

 

يمني بالحصول على الرعاية الطبية المنقذة للحياة  8000سمحت الرحالت الجوية التجارية بين صنعاء وعمان والقاهرة ألكثر من 

األشهر   خالل يدة  المزيد من سفن الوقود إلى ميناء الحد ت  دخل كما وااللتقاء بأحبائهم.  خارج البالد  متابعة فرص التعليم واألعمالو

  الوقود  لوصول إلى، مما أتاح للمستشفيات والشركات ا 2021عام  خالل التي دخلت اليمن تلك بعدد يفوق األربعة الماضية من الهدنة 

البالد. كافة لخدمات العامة في انتاجية إواستمرارية على ساعد في الحفاظ و  

 

  طر. هناك حاجة اخم، مما يعرض حياة الناس في جميع أنحاء اليمن لل ما لم يتم االلتزام بالهدنة وتمديدهاستضيع هذه المكاسب المهمة 

 . الشعب اليمني ومستقبله  حماية  وااللتزامات من اجل إلى مزيد من الخطواتملحة 

 

عدد الضحايا في اآلونة األخيرة ملحوظ لمع ارتفاع خصوصا   ال تزال أرواح المدنيين مهددة بسبب انتهاكات الهدنة في بعض المناطق ، 

 في الشهر الماضي.  

بالتزاماتها بموجب القانون الدولي   نحث جميع أطراف النزاع على تمديد الهدنة لمدة  ستة أشهر أو أكثر ، وااللتزام ببنودها ، والوفاء

 .االتفاقية بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز بنودلحماية المدنيين والوفاء بجميع 

 

أن نفقد هذا التقدم اآلن. من شأن تمديد الهدنة   عنا للشعب اليمني. ال يس االمل و ات من الطمأنينةاألشهر األربعة الماضية لحظ وفرت لقد 

مما   صنعاء  وإلى من الرحالت الجوية التجارية منليمنين من االستفادة من ا لمزيدل والسماح يد من شحنات الوقود إلى البالد دعم المزتأن 

مساعدة الناس  في مكن األطراف من زيادة االستثمارتإلى من هم في أمس الحاجة إليها. سي ةاإلنساني تسهيل وصول الخدماتيوفرايضا 

، فضالً  الضروري الغذاء تقيد العديد من اليمنين من الوصول إلى تياالقتصادي المستمر وارتفاع األسعار العلى التغلب على التدهور 

الهدنة مزيًدا من الوقت لبدء إزالة األلغام األرضية والذخائر غير تمديد تيح ي. سالموظفيينأجور عن االتفاق على آليات فعالة لدفع 

ب  الباامامهم  حياة اليمنيين ويفتحتحمى . واألهم من ذلك سر بسببهاجميع أنحاء البالد معرضين للخطفي  ليمنين التي ال يزال اوالمنفجرة 

 .نحو طريق سالم طويل األمد

 

على المكاسب   افضل ، والبناء بشكل  بها االلتزاموالهدنة تمديد ، نحث جميع أطراف النزاع على المنظمات االنسانية الموقعة ادناه نحن 

 ، اليستحق اليمنين اقل من ذلك.  خالل األشهر األربعة الماضية، والعمل من أجل السالم م تحقيقها التي ت

 

 


