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 ملخص 

وأكثر من خمس سنوات   ،تلو األخرى. عقد من األزمة االقتصادیة والسیاسیةمعاناة الیمن المدنیون في یواجھ 
ار من  لى الفرملیون شخص على األقل ع 3.6من الحرب دمرت البالد. قُتل أو ُجرح آالف المدنیین وأُجبر 

 . ست قوى إقلیمیة ودولیةعلى األقل شاركت فیھ  نزاعدیارھم بسبب  

، المساعدةأحد أشكال   اجة إلىا في ح ملیون 30كان الیمن البالغ عددھم ملیون من س 24مع وجود حوالي 
ار  انتشمع ، تتفشى الكولیرا وأمراض أخرى. أسوأ أزمة إنسانیة في العالم یشھد ھتصف األمم المتحدة الیمن بأن

نصف المرافق الصحیة  فقط یل ، مع تشغالصحي نظام  الوء التغذیة على نطاق واسع، وُشح المیاه، وانھیار س
  في  اإلمدادات الطبیة والموظفین.كبیر في  نقص بو ،أو نحو ذلك بشكل كامل  آالف 5في البالد البالغ عددھا 

 .مرة أخرى اسعة النطاق مجاعة و، حذرت األمم المتحدة من أن البالد على شفا 2020أغسطس/آب  

عن " القاتل الناتج 19-كوفیدوباء " ،فة بالفعل منھم في حالة صحیة ضعی واآلن یواجھ الیمنیون، وكثیر
وفاة بسبب   564و  حالة فقط 1,950 ، أكدت الحكومة الیمنیةأغسطس/آب  30حتى   فیروس كورونا.

من  "فیروس ال ، وأنأعلى بكثیروالوفیات لحاالت العدد الفعلي للكن األمم المتحدة حذرت من أن الفیروس، 
 ". ا من أي مكان آخرعواقب أكثر فتكبل أسرع، وعلى نطاق أوسع، و ر بشكالمرجح أن ینتش

ونقص مراكز الرعایة   ،المحدود الفحوصات  عدد ي الیمن عوائق بسببفلفیروس كورونا  واجھت االستجابة
،  لصحیةالرعایة اموظفي  عشرات . صیةحمایة الشخت ال عداوم في اإلمدادات الطبیة  والنقص الحاد ،الصحیة 

ى  لعصول ح والذین ال یمكنھم ال  ،الذین یتقاضون رواتب منخفضة أو ال یحصلون على رواتب على اإلطالق 
یة على اإلغالق. وفي شمال  ما أجبر المزید من المراكز الصح، وظائفھم تركوا  ،معدات الوقایة الشخصیة 

وھددت   ةإلى وصم الفیروسب اإلصابة   ،الحوثیینعروفة باسم ة والمسلحة، المالسیاسیالجماعة    لت حوّ ،  البالد
أواخر  حتى الموتى سرا.   یدفنون عمال المقابرجعل من طلب العالج و المرضى أخاف  ما ، در الطبیة الكوا
ي  الجتماعوأوقفوا جمیع تدابیر التباعد ا،  كورونا  وسفیر ابة بلإلص  سجل الحوثیون حاالت قلیلة تموز، /یولیو

 .اوا إن الفیروس لم یعد یشكل تھدیدبعد أن قال

واالستجابة لالحتیاجات الصحیة العاجلة األخرى في س كورونا فیرو  الجھود المبذولة لمنع انتشار  رقلةتم عت
الیمن بشدة بسبب القیود والعقبات المرھقة التي فرضھا الحوثیون والسلطات األخرى على وكاالت اإلغاثة  

، نجمت  انحین وأزمة وقود جدیدةتمویل الم اإلنسانیة. وقد تفاقمت ھذه القیود بسبب انھیار   لمنظماتالدولیة وا 
المستشفیات ومضخات    ي تعتمد علیھذ، والظیم الضرائب على الوقود المستوردعن خالفات حول كیفیة تن 

 . المیاه

من  10، ومانحین ؤولینمس 10و ،عامال في المجال اإلنساني 35ي یستند إلى مقابالت مع ، الذھذا التقریر 
یكشف شبكة معقدة من القیود المفروضة على المساعدات واألثر المدمر  ، العاملین الیمنیین في قطاع الصحة

، والخدمات  والصرف الصحي  ،والغذاء ، والمیاه ، لى الرعایة الصحیة عصول الیمنیین ح الذي تخلفھ على 
 . االحتیاجات األساسیة األخرىالصحیة، و
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ملیار   8.35تقودھا األمم المتحدة في الیمن التي  لإلغاثة استجابةً قدم المانحون الدولیون ، 2019و  2015بین 
شكل من  في كل شھر   تقریبا  ملیون شخص 14 والتي وصلت إلى  ،2019ملیار دوالر في  3.6منھا  دوالر،

 2020و 2019في   وكاالت إنھا  ومع ذلك، تقول. 2018عن ملیون شخص  7.5بزیادة أشكال المساعدة، 
من وقتھا وطاقتھا تكافح للحصول على الموافقات في جمیع أنحاء البالد لتقدیم المساعدة  ھائالا قدر  تلكھاست

 وفقا للمبادئ اإلنسانیة ودون تدخل السلطات. 

، انھار دعم المانحین لوكاالت اإلغاثة التابعة لألمم المتحدة في  عرقلة المساعداتجزء منھا   كانباب ألس
، التي وجھت  ، والوالیات المتحدة واإلمارات  ،والسعودیة ،وقطر  ،یت، ال سیما من الكو2020ران حزی/نیویو

قط من  ف %24وكاالت اإلغاثة تلقت  آب، أغسطس/  28أكثر من نصف مساعداتھا إلى جنوب الیمن. حتى 
 . ملیار دوالر التي طلبتھا لھذا العام 3.4

مالیین  9  لـك خفض المساعدات الغذائیة ، بما في ذلیمنییننیین الأثیر وخیم على المدكان ألزمة التمویل ت
حیاة   "وضع ، األمر الذي تقول األمم المتحدة إنھ وتعلیق دعم خدمات الرعایة الصحیة ،شخص إلى النصف
 ". المالیین على المحك 

ي تم  دات الت، والمخاوف بشأن مقدار المساعنحین المفھوم من عرقلة المساعداتعلى الرغم من إحباط الما 
، یدعو ھذا التقریر المانحین إلى  لحربیةأو تحویلھا من قبل سلطات الحوثیین لتمویل جھودھم ااستقطابھا  

المساعدة تقدم التي  في الیمن   مواصلة تمویل المشاریع التي تنفذھا وكاالت األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانیة
 . والحیاد یة نسانیة لالستقاللرام المبادئ اإلمان احت ا على ضالتي تشتد الحاجة إلیھا، بینما تعمل أیض 

ة للموافقة على  التأخیرات الطویل  تشمل األمثلة الحالیة للتدخل والعرقلة من قبل الحوثیین والسلطات األخرى
، ومحاوالت السیطرة على مراقبة  المساعدات لتحدید احتیاجات الناس ، وعرقلة تقییمات  مشاریع المساعدات

اإلغاثة  عمال ضد   ، والعنفالمساعدات إلى الموالین للسلطات یللتحو لمستفیدینائم اقوو  ،المساعدات 
 . وممتلكاتھم

  سجل فظیع في منع وكاالت اإلغاثة من الوصول إلى المدنیین المحتاجین، بشكل خاص، لدى الحوثیین، 
، 2020و 2019 تحویل المساعدات إلى مسؤولي الحوثیین وأنصارھم ومقاتلیھم. فيأسباب ذلك ھي  وبعض
ا على تسلیم الجماعات اإلنسانیة  المسؤولین الحوثیین الذین أصروأمام  عمال اإلغاثة إلى التراجع   اضطر 

والھواتف المحمولة للحوثیین في نھایة المشاریع. ومع    ، وأجھزة الكمبیوتر المحمولة ،مثل السیارات ألصولا
رق آخذة في االزدیاد. في  الجنوب والشومة في ذلك، فإن العراقیل في المناطق التي تسیطر علیھا الحك

یولیو/تموز، أخبر منسق الشؤون اإلنسانیة في األمم المتحدة، مارك لوكوك، مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
وتضیف السلطات   ،أن وكاالت اإلغاثة تواجھ "تصعیدا في حوادث العنف التي تستھدف األصول اإلنسانیة

 یدة". اطیة جدالمحلیة متطلبات بیروقر

على   محمد الحوثي  لسیاسي األعلى للحوثیین في صنعاء، رد العضو البارز في المجلس ا تموز/یولیو 14في 
مصلحة  ھم ت لقال إن الحوثیین لیس. نتائج ھذا التقریر صتلخّ  یولیو/تموز 7 فيرسالة ھیومن رایتس ووتش 

ات مع مبادئ "الشفافیة  اعدالمسمشاریع ، وأن إجراءاتھم تحاول ضمان أن تتوافق في عرقلة المساعدات
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، وأن بعض  مریكیةأ اسیة" عرقلة المساعدات تتبع "أوامر سیدعي ، وأن وكاالت اإلغاثة التي توالنزاھة"
 . فیھا بالغ ما في الیمن ولھا میزانیات حتیاجات اإلنسانیة األكثر إلحاحاالال تلبي  مشاریع المساعدات 

التابع   " ق الشؤون اإلنسانیة والتعاون الدوليرة وتنسیى إلدالع المجلس األ"أغسطس/آب، رد   13في  
تفتقد إلى  یولیو/تموز، مشیرا إلى أن مزاعم عرقلة المساعدات " 6للحوثیین أیضا بعبارات مماثلة على رسالة 

 المصداقیة ولیس لھا أساس من الصحة". 

لحكومة  یو/تموز إلى ا یول 6ل تعلیقات على رسائوتش أي رایتس وسبتمبر/أیلول، لم تتلق ھیومن  9حتى 
 . "المجلس االنتقالي الجنوبي "الیمنیة المعترف بھا دولیا والمسؤولین في 

، بدأ 2015وأوائل  2014وأجزاء أخرى من شمال الیمن في  صنعاء العاصمة بعد سیطرة الحوثیین على
 لمیش .2015ر ذاآ/مارس  ر علیھا الحوثیون فيطق التي یسیط یة على المناتحالف بقیادة السعودیة غارات جو

كانت   .والمغربومصر، والكویت، وقطر، والسودان، البحرین، و  ،اإلمارات و  ،األردن: التحالف األصلي
ادي. قام أعضاء التحالف، وال  العملیات ظاھریا استجابة لطلب من الرئیس الیمني آنذاك عبد ربھ منصور ھ

، والمملكة المتحدة، وفرنسا، من بین دول المتحدةدیة واإلمارات، بشراء أسلحة من الوالیات عولسسیما ا
 . أخرى

من شمال  ، على جزء كبیر حكومیة تلقت بعض الدعم من إیران، وھم جماعة مسلحة غیر یسیطر الحوثیون
  ةبعد سیطراآلن.  ینثی، حیث تتمركز سلطات الحوعاصمة صنعاء ، بما في ذلك ال2014ووسط الیمن منذ 

أنشأت الحكومة الیمنیة عاصمة مؤقتة في مدینة عدن ، 2015ل بر/أیلوالحوثیین على صنعاء في سبتم
ة السكانیة المنخفضة  واحتفظت بالسیطرة على جزء كبیر من األجزاء ذات الكثاف  ،الساحلیة الجنوبیة الغربیة

 . الدبلفي وسط وشرق ا 

من اإلمارات مع   المدعومبكت القوات الموالیة للمجلس االنتقالي الجنوبي  تش، ا2018كانون الثاني /في ینایر
 بعد عام، بدأ . 2019 آب /وأجزاء أخرى من الجنوب في أغسطسالحكومة الیمنیة وسیطرت على معظم عدن 

انتزعھا من حكومة الیمن، لكن حتى  باالنسحاب من بعض المواقع في عدن التي المجلس االنتقالي الجنوبي 
 .أغسطس/آب، استمر القتال والتصعید بین الطرفین  رخأوا

ما أسفر عن مقتل وجرح  ، الجویة العشوائیة وغیر المتناسبةالسعودیة العدید من الغارات  بقیادةحالف شن الت
قوات  قامت كل من الحكومة الیمنیة و المباني المدنیة في انتھاك لقوانین الحرب. قصف اآلالف من المدنیین و

  ، وأطلقتالمحظورة  لألفرادادة المضیة ألرضاأللغام ا ینقوات الحوثیبتجنید األطفال. استخدمت  الحوثي 
، وأطلقت صواریخ بالیستیة عشوائیة على السعودیة.  على المدن، وقتلت وجرحت مدنیین ا عشوائیالمدفعیة 

ھاجمت القوات الیمنیة والحوثیین جرائم حرب. ھا یبدو أن لحوثیین غیر القانونیةبعض ھجمات التحالف وا
  ، وفرنسا  ، والمملكة المتحدة ،طبیة. باعت الوالیات المتحدةأة منش 100والتحالف بقیادة السعودیة أكثر من 
.  جھود المساعدات اإلنسانیة  س الوقت مولتوفي نف ،السعودیة  بقیادةوكندا ودول أخرى أسلحة للتحالف 

وقد تكون متواطئة في انتھاكات   ،األزمة اإلنسانیة في الیمنھذه البلدان ب، ساھمت بسبب مبیعات األسلحة
 .رب نین الحقوا
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إلى تقیید  ، ما أدى 2015فرض التحالف بقیادة السعودیة حصارا بحریا وجویا على الیمن في مارس/آذار  
انتھاك  الغالبیة العظمى من السكان المدنیین، في  ي تعتمد علیھذال   دواءوالقود ذاء والوتدفق الغشدید على 

  6تخدمون حاویات معدنیة بطول لذین یسوشمل ذلك حظرا غیر رسمي على المستوردین القوانین الحرب. 
من   2020أغسطس/آب   12ألول مرة في  رفع دة إنھلشحن البضائع، والتي تقول األمم المتح متر 12إلى 
ما أدى إلى  ، كلفةأكثر  تفریغ ق وطر المستوردین على استخدام وسائل نقل  الحظر أجبر. سفینة واحدةأجل 

السلع   واردات في تأخیر أیضا  ، استمر التحالف 2018في  .  ي الیمنزیادة كبیرة في أسعار السلع األساسیة ف 
 .داعدون  إلى شمال الیمننیة  األساسیة والمساعدات اإلنسا 

ة بشكل متزاید على  والدول المانح ،والمنظمات غیر الحكومیة  ، ، ضغطت األمم المتحدة2019منذ أواخر 
توقیع  ، أدى ذلك إلى 2020في منتصف ة.  سانیاإلن الھیئاتالحوثیین التخاذ خطوات ملموسة لتسھیل عمل 

ن  أ، قائلین . ومع ذلك، أعرب عمال اإلغاثة عن قلقھم2019 منذ ةالمتراكم  ریعاتفاقیات المشا  الحوثیین على 
تترجم إلى أفعال من قبل المسؤولین المدنیین واألمنیین عند  االختبار الحقیقي ھو ما إذا كانت ھذه االتفاقات س

بالعودة إلى   تھمممارسن سیعودون إلى أو ما إذا كان الحوثیو ،والمدن ،ات والبلد ،ي القرىنقاط التفتیش وف
 بطرق جدیدة. غاثةوصول مجموعات اإل دونثم یقیّ ، تنازالتال فیقدمون كل خطة إیجابیة، بعد  الوراء

، ال سیما  ي الیمنحدة لعوائق المساعدات ف ستجابة األمم المتعمال اإلغاثة إن ا قول،  األمرما یزید من سوء و
طر علیھا الحوثیون من البالد، كان لھا العدید من أوجھ القصور وربما فاقمت المشكلة.  في األجزاء التي یسی

سیین في  دخل المسؤولین السیا الدعوة على المسؤولین الخطأ؛ وتود جھ: تركیز أوجھ القصور ھذه وتشمل
عت  ؛ واإلذعان لسلسلة من المطالب التي شجنیة فقطان ینبغي أن یكون مفاوضات إنسا المتحدة فیما ك األمم 

  ھیئات اإلغاثة تبني نھج موحد لوعدم السلطات على السعي إلى مزید من السیطرة على عملیات اإلغاثة؛ 
؛ واالفتقار إلى التحلیل تواجھ مشاكلھا منفردة ات مظ من ترك ال ،بدال من ذلكو ،للتغلب على العقبات 

معینة من عرقلة المساعدات؛ وتوجیھ مبالغ طائلة من   في أنواع ت االستراتیجي لألسباب المحددة التي تسبب
  تواطؤأن بشفافیة بش واإلبالغالتحقیق  معداألموال إلى وزارات فاسدة بشكل واضح دون شروط كافیة؛ و

عن تحویل  اإلبالغ درة إلى المبا  مساعدات، بما في ذلكتحویل مسار البتحدة وكاالت األمم الم مزعوم من
 لمسؤولین الیمنیین. ا إلى  األمم المتحدةحوافز ورواتب 

أسس  الموافقة على عملیات اإلغاثة على  متناع عناالبعدم یطالب القانون اإلنساني الدولي أطراف النزاع 
ذ  تتخوتسھیلھا للمدنیین المحتاجین. قد  ،ایدة السریعة ودون عوائق والسماح بتقدیم المساعدة المح  ،تعسفیة

المساعدات اإلنسانیة، مثل ضمان أن الشحنات ال لب توزیع سخطوات للسیطرة على محتوى و أطراف النزاع
مكن أن یكون للقیود العسكریة القانونیة على  ع ذلك، یُحظر تعمد عرقلة إمدادات اإلغاثة. ال یتشمل أسلحة. وم
 سب على السكان المدنیین.غیر متنا المساعدات تأثیر 

مالیین   اإلغاثةى علسلطات الحوثیین التي فرضتھا   غیر المبررةو لبیروقراطیة المرھقة الشروط ا  منعت
یمن، إال أنھم یجب أن  حوثیین لیسوا حكومة معترف بھا في الأن ال  مع للحیاة.  الیمنیین من المساعدات المنقذة

ص في األراضي التي یسیطرون علیھا، بما في ذلك الحق في  خاحمایة حقوق اإلنسان لجمیع األشل یعملوا 
ان ومستوى معیشي الئق، بما في ذلك الغذاء والماء. یُلزم القانون الدولي لحقوق اإلنس ،والصحة  ،الحیاة
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قوق األساسیة. على الرغم من أن الموارد والقدرات  السلطات المدعومة من الحكومة في الجنوب بحمایة الح
عني أن الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة ال یمكن أن تتحقق بالكامل إال بمرور الوقت، فإن  ت  المحدودة قد

ساسیة للرعایة الصحیة، بما في ذلك  السلطات ال تزال ملزمة بضمان تلبیة الحد األدنى من المستویات األ
 . ولیةالرعایة الصحیة األ

إنھا  عنھا ھیئات  الالتي تقول  ھیئات اإلغاثة مرھقة على  كما فرضت الحكومة الیمنیة متطلبات بیروقراطیة
 لحكومة بحقوق اإلنسان.رت دون داع وصول المساعدات إلى مالیین المدنیین، في انتھاك اللتزامات اأخّ 

الف بین الحوثیین والحكومة الیمنیة حول استخدام عائدات الضرائب من ، أدى الخ2020منذ یونیو/حزیران 
  قدوإلى منع العدید من السفن التجاریة التي تحمل الوقود قبالة الساحل،  لحدیدةإلى میناء ا الوقود الذي یصل

ات، وإمدادات المیاه.  لى الغذاء، وعملیات المستشفیعصول الیمنیین ح ھدد ی فأن الخالحذرت األمم المتحدة 
مشاریع  خفض وتعلیق  في أواخر أغسطس/آب، قالت األمم المتحدة إن نقص الوقود الذي أعقب ذلك تسبب في 

  ما أثر على مئاتوالمأوى،  ، المساعدات التي تشمل الرعایة الصحیة، والمیاه، والصرف الصحي، والغذاء
 األشخاص.  آالف

رفع جمیع  فورا  لحوثیین والحكومة الیمنیةینبغي ل ع في الیمن،اني المروالوضع اإلنس تحسینبدء في لل
  ، والمیاه ، ن إلى الرعایة الصحیة المنقذة للحیاة ع السكا لتسھیل وصول جمی افورالعقبات غیر الضروریة  

في الجنوب إطالق حملة إعالمیة شفافة حول طبیعة  وغیرھا من الخدمات. على الحوثیین والسلطات  ،والغذاء
، والخطوات الضروریة التي یجب على األفراد والسلطات، الذین یعملون عن ورونا روس كفی  تشارومدى ان
 خاذھا لمنع انتقال الفیروس ورعایة المصابین. ، ات ھیئات اإلغاثةكثب مع 

  الشؤون اإلنسانیة یھم منسق الشؤون اإلنسانیة في الیمن ومنسق بار مسؤولي األمم المتحدة، بمن ف كینبغي ل
اإلغاثة في حاالت الطوارئ التابع لألمم المتحدة، مارك لوكوك، االستمرار في تقدیم تقاریر منتظمة إلى  و

تفرضھا   التي ألمم المتحدة، والتأكد من أن ھذه التقاریر توضح بالتفصیل طبیعة العقباتل مجلس األمن التابع 
قدم إلزالة تلك العقبات. على المجلس تحدید كبار  أي ت وعلى اإلغاثة،  لسلطات في شمال الیمن والجنوبا

  عقوبات  رضوف ، إلنسانیةمسؤولي الحكومة الیمنیة والحوثیین المسؤولین عن عرقلة إیصال المساعدات ا
 ).2014(  2140بموجب قرار مجلس األمن رقم حظر السفر جمید األصول وتشمل ت علیھم

اسي ممكن على سلطات الحوثیین والحكومة  على المانحین الدولیین زیادة الضغط على أعلى مستوى سی
ورونا.  روس كلفی ستجابة اال المساعدات، بما في ذلك أي عوائق تؤثر على من طریق  عقباتالزالة  إلالیمنیة 

نسانیة في الیمن التي تقدم المساعدة على المانحین االستمرار في تمویل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات اإل
 تمثلة في االستقالل والحیاد. مع التمسك بالمبادئ اإلنسانیة الم

مجلس  "  ى، عل عرقلة المساعدات في الیمنمع  المجتمع اإلنساني  تعاملبشأن واسعة  الفي ضوء المخاوف 
إلجراء   ، ھ األمم المتحدةالذي أنشأت "،لمعني بالیمنافریق الخبراء البارزین  " أن یفوض  "حقوق اإلنسان 

كما   .2015شمال وجنوب الیمن منذ   في ستجابة األمم المتحدة لعرقلة المساعداتمراجعة مستقلة وشاملة ال
إلجراء مثل ھذه   "الخبراء المعني بالیمنفریق  "أن تفوض لجنة عقوبات الیمن التابعة لمجلس األمن لینبغي 
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عن كثب مع فریق الخبراء البارزین  أن یعمل " مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة"اجعة. على المر
إلى مجلس حقوق اإلنسان ومجلس األمن   عنھا قدم التقاریر الناتجةتوفریق الخبراء المعني بالیمن، ویجب أن  

 والمسؤولینوكاالت الیة، و طوات التي یتخذھا مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانبشأن الختوصیات محددة 
خرى لالستجابة بشكل أكثر فعالیة ألزمة المساعدات في  ، والمنظمات اإلنسانیة األ األمم المتحدةاآلخرین في 

 . الیمن
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 التوصیات 
 إلى سلطات الحوثیین 

سانیة األخرى وموظفیھا  حدة والمنظمات اإلنمت نیة التابعة لألمم الاإلنسا  اإلغاثة ھیئات وصول تسھیل  •
تحدید االحتیاجات اإلنسانیة ومساعدة جمیع  إلى جمیع المناطق حتى یتمكنوا مندون عوائق و فورا

 األشخاص المحتاجین بحیادیة؛ 
مع   عن كثبوضع حد لجمیع العقبات والتدخالت غیر الضروریة المحددة في ھذا التقریر والعمل  •

ظمات غیر التابعة لألمم المتحدة للمعالجة السریعة لجمیع مقترحات  حدة والمن متألمم الوكاالت ا
 المساعدة وطلبات السفر في المستقبل؛ مشاریع 

والخطوات الضروریة التي  فیروس كورونا،  شفافة حول طبیعة ومدى انتشارإطالق حملة إعالمیة  •
، مع إعطاء األولویة  صابینالم یة روس ورعا یجب على األفراد والسلطات اتخاذھا لمنع انتقال الفی

 لدیھماألشخاص الذین بمن فیھم  لذین یُعتبرون أكثر عرضة لإلصابة بأمراض خطیرة،ألولئك ا
 ؛ وكبار السن مزمنةحاالت صحیة 

اإلنسانیة واإلنمائیة األخرى للحد من انتشار   یئات ھوال "منظمة الصحة العالمیة"العمل عن كثب مع  •
 بین؛ صا لم وعالج ا ونا فیروس كور

في  للمساعدة لمستویات العلیا اجتماعات في الیمن مع مسؤولي الحكومات المانحة على ا عقد تیسیر  •
 تأمین أقصى دعم من المانحین لمواجھة األزمة اإلنسانیة؛

لمساعدة  الحكومیة بشأن األدویة والوقود والسلع األخرى التي تعطل ا لتعلیماتصدار اإتجنب   •
 اإلنسانیة دون مبرر. 

 
 الیمنیةحكومة لا إلى

ة المحددة في ھذا التقریر والعمل عن كثب مع  وضع حد لجمیع العقبات والتدخالت غیر الضروری •
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر التابعة لألمم المتحدة للمعالجة السریعة لجمیع مقترحات  

 ستقبل؛ مشاریع المساعدة وطلبات السفر في الم
للمساعدة في  ي الحكومات المانحة على المستویات العلیا مع مسؤول مناجتماعات في الی عقد تیسیر  •

 تأمین أقصى دعم من المانحین لمواجھة األزمة اإلنسانیة؛
والخطوات الضروریة التي   ،فیروس كوروناإطالق حملة إعالمیة شفافة حول طبیعة ومدى انتشار  •

ع إعطاء األولویة  ، مة المصابینایاألفراد والسلطات اتخاذھا لمنع انتقال الفیروس ورعیجب على 
 لدیھملخطر اإلصابة بأمراض خطیرة، بما في ذلك األشخاص الذین   للذین یعتبرون أكثر عرضة

 ؛ حاالت صحیة مزمنة وكبار السن
اإلنسانیة  اإلغاثة ود والسلع األخرى التي تعطل الحكومیة بشأن األدویة والوق لتعلیماتصدار اإتجنب   •

 دون مبرر.
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 االنتقالي الجنوبيس إلى المجل

والخطوات الضروریة التي  فیروس كورونا،  حول طبیعة ومدى انتشارة شفافة  حملة إعالمیإطالق   •
 یروس ورعایة المصابین؛ یجب على األفراد والسلطات اتخاذھا لمنع انتقال الف

 عرقلة المساعدة اإلنسانیة أو عمال اإلغاثة عند نقاط التفتیش بشكل تعسفي.  عدم •
 
 لألمم المتحدة األمن التابعس إلى مجل

الضغط على جمیع أطراف النزاع في الیمن لرفع مجموعة واسعة من العقبات التي تعیق أو تمنع  •
 الوصول السریع إلى األشخاص الذین یحتاجون إلى المساعدة اإلنسانیة؛ من  ھیئات اإلغاثة 

یصال المساعدات اإلنسانیة  إ ةتحدید كبار مسؤولي الحكومة الیمنیة والحوثیین المسؤولین عن عرقل •
  2140بموجب قرار مجلس األمن رقم   ھمسفرحظر  ھم وأصولتجمید تقضي ب علیھم عقوباتوفرض 

 ؛ )2014(
المعني بالیمن بإجراء مراجعة   على لجنة عقوبات الیمن التابعة لمجلس األمن تكلیف فریق الخبراء •

؛ 2015مال وجنوب الیمن منذ شفي ت مستقلة الستجابة المجتمع اإلنساني لعرقلة وصول المساعدا
  أنو، الخبراء ثیق مع فریق بشكل وأن یعمل  مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة على

التقریر الناتج، الذي سیتم تقدیمھ إلى مجلس األمن، توصیات ملموسة للخطوات التي ینبغي  یحتوي 
،  األمم المتحدة ن في مسؤولین اآلخریالو  وكاالتالو ،نیة شؤون اإلنسا أن یتخذھا مكتب تنسیق ال

 لعقبات المساعدة. الستجابة أكثر فعالیة  ،جتمع اإلنسانيوالم
 

الشؤون  ومنسق   وكیل األمین العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانیةإلى األمین العام لألمم المتحدة و
األمم المتحدة   وفریق خبراء،  في الیمن  نسانیة، ومنسق الشؤون اإلاإلغاثة في حاالت الطوارئاإلنسانیة و

 المعني بالیمن 

طبیعة المعوقات التي تفرضھا السلطات في شمال   ل تفصیة إلى مجلس األمن الدولي تقدیم تقاریر دور •
 تھا.  إزال  أي تقدم یتم إحرازه فيووجنوب الیمن على المساعدات اإلنسانیة  

 

 إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

لمتحدة بشأن الیمن إلجراء مراجعة مستقلة  البارزین الذي أنشأتھ األمم ا  براءلختفویض فریق ا •
مكتب األمم  على؛ 2015لعرقلة المساعدات في شمال وجنوب الیمن منذ المجتمع اإلنساني   الستجابة 

تقریر أن یقدم الو  ،فریق الخبراء البارزینعن كثب مع أن یعمل المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة 
، 2021 سبتمبر/أیلولفي  47دم إلى مجلس حقوق اإلنسان للنظر فیھ في دورتھ ، الذي سیُقتجالنا 

ووكاالت األمم  ،توصیات ملموسة للخطوات التي ینبغي أن یتخذھا مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة 
 .قبات المساعدةوالمجتمع اإلنساني الستجابة أكثر فعالیة لع ،والمسؤولین ،المتحدة األخرى
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 ستجابة التي تقودھا األمم المتحدةلیمن واال اإلى  الدعم مدقت لحكومات المانحة التي ا إلى

م االستمرار في التواصل مع السلطات في الشمال والجنوب إلزالة العقبات التي تحول دون تقدی •
طراف  جمیع األمشاركة  ، وضمان 19-كوفید ـ تجابة ل ر على االس المساعدة، بما في ذلك التي تأث

 أعلى مستوى سیاسي ممكن؛ على مستقبال
عاجل لوكاالت األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانیة األخرى في الیمن التي یمكنھا  زیادة الدعم بشكل  •

واألمن  ، الوصول وتقدیم مساعدة محایدة لألشخاص المحتاجین، مع التركیز على الرعایة الصحیة
 لمساعدات اإلنسانیة األخرى؛ ا ش، من بینعی وسبل ال ، والصرف الصحي ،والمیاه ، الغذائي

الیمن، وحث لجنة عقوبات  بسان على تفویض فریق الخبراء البارزین المعني حث مجلس حقوق اإلن •
إلجراء مراجعة مستقلة للتحقیق في استجابة  الیمن التابعة لمجلس األمن على تفویض فریق الخبراء  

، وتقدیم توصیات محددة 2015ذ مندات في شمال وجنوب الیمن عالمجتمع اإلنساني لعرقلة المسا 
 . اإلغاثةجھود التي تعترض   عقباتلأن الخطوات التي ینبغي اتخاذھا لالستجابة بشكل أكثر فعالیة لبش
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