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ﻣﻠﺧﺹص
تُظه %%ر م %%شاه %%دات م %%يدان %%ية ل %%ألوض %%اع ف %%ي ع %%دد م %%ن م %%ناط %%ق ال %%يمن ،الس %%يما ت %%لك ال %%واق %%عة ت %%حت س %%يطرة
ال %%حوث %%يني ،أو ال %%واق %%عة ت %%حت س %%يطرة الج %%ماع %%ات املس %%لحة األخ %%رى س %%واء ال %%تاب %%عة ل %%لحكوم %%ة ،أو الج %%ماع %%ات
امل%%ناوئ%%ة ل%%ها ،أ ّن األوض%%اع اإلن%%سان%%ية ال%%كارث%%ية ال%%تي ظ ّ %لت تح %ذّر م%%نها م%%نظمات أم%%مية وه%%يئات إغ%%اث%%ية ع%%لى
مدار األشهر املاضية ،باتت متح ّققة بالفعل في عدد من تلك املناطق.
وب%%عد  5س%%نوات م%%ن ال%%نزاع املس%%لح املس%%تمر ف%%ي ال%%بلد ،ي%%تضح أن الح%%رب ع%%لى ال%%يمن خ%%لفت واق%%عا ك%%ارث%%يا
غ %%ير مس %%بوق ف %%ي وق %%ت ك %%ان ال %%يمن ي %%رزح ف %%يه ت %%حت ال %%فقر وال %%بطال %%ة وان %%عدام األم %%ن وان %%خفاض الخ %%دم %%ات
ال%صحية ،وغ%ياب امل%راف%ق ال%حيوي%ة لتخ%لق واق%عا أك%ثر ت%ده%ورا وت%دف%ع ال%بالد ن%حو امل%جاع%ة وت%ضع امل%الي%ني ع%لى
حافة الهالك.
ويس%لط ه%ذا ال%تقري%ر "ال%فقر ف%ي ال%يمن  ..م%آس ت%فاق%هما الح%رب وش%بح امل%جاع%ة يه%دد امل%الي%ني" ع%لى م%ا خ%لفته
الحرب الدامية على حياة املدنيني ،من فقر وجوع حتى بات شبح املجاعة يهدد املاليني.
وي %%طلق مج %%لس ج %%نيف ل %%لحقوق والح %%ري %%ات ال %%تقري %%ر ب %%ال %%تزام %%ن م %%ع ال %%يوم ال %%دول %%ي ل %%لقضاء ع %%لى ال %%فقر ،ال %%ذي
يوافق  17تشرين األول/أكتوبر من كل عام.
وك%ذل%ك ف%ي ال%ذك%رى ال%سنوي%ة ال%ثان%ية وال%ثالث%ني ل%لدع%وة إل%ى ال%عمل ال%تي وج%هها األب ج%و ِزف ري%سنسكي —
وم%%ثلت اإلل%%هام ال%%حقيقي إلع%%الن ي%%وم  17تش%%ري%%ن األول/أك%%توب%%ر ي%%وم%%ا ع%%امل%%يا إلن%%هاء ال%%فقر امل%%دق%%ع —وم%%ن ث%%م
اعتراف األمم املتحدة بذلك اليوم بوصفه اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
وأظه%%رت امل%%عطيات ال%%تي ع%%رض%%ها ال%%تقري%%ر ع%%لى أن الح%%رب خ%%لفت دم%%ارا ه%%ائ%%ال ف%%ي م%%بان%%ي ال%%سكان ،وال%%بنية
ال%%تحتية م%%ن م%%راف%%ق خ%%دم%%ية وص%%حية ل%%تنقل األوض%%اع امل%%عيشية ف%%ي ال%%يمن إل%%ى ك%%ارث%%ة إن%%سان%%ية غ%%ير مس%%بوق%%ة
وباتت البالد على حافة املجاعة بعد ارتفاع معدالت الفقر ملستويات مخيفة.
ورص%%د مج%%لس ج%%نيف ع%%دة تح%%ذي%%رات دول%%ية م%%ع وص%%ول نس%%بة ال%%فقر مل%%ا ي%%قارب  ،%80وب%%ات أك%%ثر م%%ن 22,2
م%ليون إن%سان م%ن إج%مال%ي  27,4م%ليون ب%حاج%ة مل%ساع%دات ع%اج%لة وظه%رت م%ؤش%رات امل%جاع%ة ف%ي أك%ثر م%ن
محافظة.
وت%%عان%%ي األس%%ر ال%%يمنية م%%ن ان%%عدام األم%%ن ال%%غذائ%%ي وس%%وء ال%%تغذي%%ة ،وب%%ات س%%كان امل%%ناط%%ق ي%%عان%%ون م%%ن وض%%ع
م%%عيشي سي ‰ن%%تيجة ت%%وق%%ف ال%%عدي%%د م%%ن ال%%قطاع%%ات ال%%حيوي%%ة ف%%ي ال%%بالد ،وف%%قدان االالف م%%ن أرب%%اب االس%%ر
ملصادر رزقهم ،األمر الذي فاقم املشكلة وزاد من نسبة الفقر والبطالة في هذه املناطق.
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وت %%شير امل %%عطيات إل %%ى أن  18.8م %%ليون %%ا م %%ن ال %%سكان ي %%حتاج %%ون ل %%لمساع %%دة اإلن %%سان %%ية ،ب %%ينهم ن %%حو 10.3
م%ليون ش%خصا ب%حاج%ة إل%ى م%ساع%دة ع%اج%لة ،إال أن ت%عنت األط%راف ورف%ضهم إي%صال امل%ساع%دات اإلن%سان%ية
إل%ى ك%ثير م%ن امل%حاف%ظات ال%تي ت%خضع ل%سيطرت%هم ،أدى ل%ظهور ح%االت م%جاع%ة ألول م%رة ي%عرف%ها ال%يمن ف%ي
تاريخه الحديث.
وق%د اط%لع مج%لس ج%نيف ع%لى ت%قاري%ر ي%منية تح%دث%ت ع%ن ارت%فاع نس%بة ال%فقر ب%ني ع%دد ال%سكان إل%ى م%ا ي%زي%د
ع %%ن  ،% 85ف %%ي ح %%ني ل %%م يشه %%د ال %%وض %%ع االق %%تصادي أي ت %%حسن بس %%بب اس %%تمرار الح %%رب .ك %%ما ي %%واج %%ه
ال %%سكان ص %%عوب %%ات ف %%ي س %%بيل ال %%حصول ع %%لى الخ %%دم %%ات األس %%اس %%ية م %%ن م %%اء وكه %%رب %%اء وغ %%ذاء ،ح %%يث ي %%فتقر
 15.7م%%ليون ن%%سمة ل%%لمياه ال%%صال%%حة للش%%رب وم%%ياه االس%%تخدام ،م%%ما ي%%ؤدي إل%%ى وف%%اة  14أل%%ف ط%%فل ي%%مني
دون سن الخامسة كل عام.
ورص%د ال%تقري%ر  8أن%ماط م%ن االن%تهاك%ات ال%تي ت%مارس م%ن خ%الل%ها األط%راف س%ياس%ة اإلف%قار وال%تجوي%ع ال%تي
تسببت بتدهور األوضاع اإلنسانية في البالد.
وخ %%لص ال %%تقري %%ر أن ب %%عض امل %%مارس %%ات ،خ %%اص %%ة ال %%حصار ،وال %%تعرض ل %%قواف %%ل امل %%ساع %%دات ،إل %%ى س %%ياس %%ة
ممنهجة لتجويع السكان ،واستخدام ذلك كأسلوب من أساليب الحرب ،وهو أمر يجرمه القانون الدولي.
وي%% %رى مج%% %لس ج%% %نيف ي%% %رى ب%% %أن أط%% %راف ال%% %صراع ف%% %ي ال%% %يمن تتح%% %مل م%% %سؤول%% %ية ال%% %نزاع املس%% %لح واألزم%% %ة
اإلن%%سان%%ية امل%%تفاق%%مة ف%%ي ال%%يمن ،وال%%تي تس%%ببت ب%%معان%%اة ال ت%%وص%%ف ل%%لمالي%%ني م%%ن امل%%دن%%يني ،وأف%%رزت واق%%ع م%%ن
ال %%فقر وامل %%جاع %%ة يه %%دد وب %%شكل خ %%طير ح %%ياة ال %%سكان ،وق %%د خ %%ال %%فت ه %%ذه األط %%راف ق %%واع %%د ح %%قوق االن %%سان،
وان%تهكت امل%بادئ وال%قواع%د ال%خاص%ة ل%لقان%ون ال%دول%ي ،وات%فاق%يات ج%نيف ،وت%جاه%لت ك%ل ال%دع%وات ال%دول%ية ل%وق%ف
ال %%قتال وت %%حييد امل %%دن %%يني وت %%فادي اس %%تهداف م %%ناط %%قهم وع %%دم ت %%عطيل وص %%ول االغ %%اث %%ات واالم %%دادات ال %%غذائ %%ية
العاجلة.
وف%ي ه%ذا ال%تقري%ر ي%تناول مج%لس ج%نيف ف%ي أرب%عة م%حاور ت%فاص%يل م%تعلقة ب%األوض%اع اإلن%سان%ية امل%تده%ورة
ف%ي ال%يمن ،وحج%م ال%كارث%ة ال%تي ته%دد بح%دوث م%جاع%ة وال%تي ي%مكن أن ت%جتاح ال%بالد ب%رم%تها ،وتس%ليط ال%ضوء
ع %%لى ط %%بيعة ال %%نزاع املس %%لح ال %%حال %%ي ،وأب %%رز أط %%راف %%ه ،واالط %%الع ع %%لى االن %%تهاك %%ات ال %%جسيمة ال %%تي خ %%ال %%فت
وان %%تهكت ق %%واع %%د وم %%بادئ ال %%قان %%ون ال %%دول %%ي ،وال %%وق %%وف ع %%لى واق %%ع ال %%فقر وامل %%جاع %%ة ،وع %%رض ش %%هادات ح %%ية،
وإظ%%هار اح%%صائ%%يات ع%%ن واق%%ع م%%ا يج%%ري ف%%ي األرض ال%%يمنية ،م%%ع ع%%رض م%%وج%%ز ألب%%رز األس%%باب ال%%تي أدت
ل%%لفقر وامل%%جاع%%ة ،وج%%ملة م%%ن ال%%نتائ%%ج ال%%تي ت%%وص%%ل ال%%يها مج%%لس ج%%نيف م%%قرون%%ة ب%%توص%%يات ل%%لمعال%%جة وت%%دارك
الوضع اإلنساني املتدهور في اليمن.
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املحور األول :طبيعة النزاع املسلح الحالي وأبرز أطرافه:
تفج%رت األزم%ة ال%يمنية ن%تيجة خ%الف%ات ي%منية داخ%لية وم%ن ث%م ت%دخ%لت أط%راف خ%ارج%ية ل%فرض ح%لول ت%تناس%ب
م %%ع م %%صال %%حها وت %%دع %%م ح %%لفائ %%ها داخ %%ل ال %%يمن ف %%كان %%ت الح %%رب ال %%تي ش %%نها ال %%تحال %%ف ال %%عرب %%ي ال %%ذي ت %%قوده
السعودية بدعوى دعم الشرعية اليمنية.
األح%%داث ب%%دأت بتفج%%ر ث%%ورة ش%%عبية ع%%ام  2011أط%%اح%%ت ب%%ال%%رئ%%يس ع%%لي ع%%بد اهلل ص%%ال%%ح ب%%عد  33ع%%ام %ا ً م%%ن
ال%حكم ،ات%هم ف%يها ب%ال%فساد والفش%ل ف%ي تحس%ني أم%ور ال%بالد أو إن%هاء ال%نزاع املس%لح م%ع ج%ماع%ة ال%حوث%يني،
وهي جماعة مسلحة تتمركز في شمال البالد ،ويعتنق أعضاؤها املذهب الزيدي ،وهو أحد فروع الشيعة.

وإث%%ر ه%%ذه ال%%ثورة ،اس%%تبدل ص%%ال%%ح ب%%نائ%%به ع%%بدرب%%ه م%%نصور ه%%ادي ،ل%%تمهيد ال%%طري%%ق مل%%ؤت%%مر ال%%حوار ال%%وط%%ني.
وب%عد ع%ام%ني م%ن امل%شاورات ،ق%دم م%ؤت%مر ال%حوار ال%وط%ني م%سودة لخ%ري%طة ات%حادي%ة ج%دي%دة ق%سمت ال%يمن إل%ى
مناطق دون النظر في الوضع االجتماعي االقتصادي أو اإلقليمي ،قوبلت بمعارضة واسعة.
ف %%ي ظ %%ل ه %%ذه ال %%حال %%ة ،وف %%ي س %%بتمبر/أي %%لول  ،2014ت %%م َّكن ال %%حوث %%يون م %%ن ت %%وس %%يع ن %%طاق س %%يطرت %%هم ع %%لى
األراض%ي ،واس%تول%وا ع%لى ع%دد م%ن امل%واق%ع ال%عسكري%ة واألم%نية ف%ي ال%عاص%مة ص%نعاء  -وق%د س%اع%د ع%لى ذل%ك،
إل%%ى ح%%د م%%ا ،ت%%حال%%ف امل%%صال%%ح ال%%ذي ُع%%قد ح%%دي%%ثا ً م%%ع ال%%رئ%%يس ال%%ساب%%ق ع%%لي ع%%بد اهلل ص%%ال%%ح ،ال%%ذي ك%%ان%%وا ق%%د
ق %%ات %%لوه ع %%لى م %%دى ع %%قود .وع %%قب اس %%تيالء ال %%حوث %%يني ع %%لى ص %%نعاء ف %%ي م %%طلع  ،2015أُرغ %%م ال %%رئ %%يس ه %%ادي
وأعضاء حكومته على الفرار.
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وبح%لول  25م%ارس/آذار  2015ت%شكل ت%حال%ف م%ن ع%دة دول ب%قيادة ال%سعودي%ة واإلم%ارات ال%عرب%ية املتح%دة،
ب %%ال %%تدخ %%ل ض %%د ال %%حوث %%يني ب %%نا ًء ع %%لى ط %%لب ال %%رئ %%يس ه %%ادي به %%دف إع %%ادة ال %%حكوم %%ة امل %%عترف ب %%ها دول %%يا ً إل %%ى
السلطة.
وأط%لق ذل%ك ش%رارة ن%زاع مس%لح ش%ام%ل ،ح%يث شَّ %ن ال%تحال%ف ح%ملة ق%صف ج%وي%ة ض%د ق%وات ال%حوث%يني .وع%لى
م%دى ال%سنوات ال%الح%قة ام%تدت رق%عة ال%نزاع ل%تشمل ال%بالد ب%أس%ره%ا وشه%د ت%كاث%ر أط%راف ال%نزاع ،م%ن ب%ينها
ع%%دد م%%ن الج%%ماع%%ات املس%%لحة امل%%دع%%وم%%ة م%%ن ال%%تحال%%ف .ف%%اإلم%%ارات ال%%عرب%%ية املتح%%دة ،ع%%لى س%%بيل امل%%ثال ،رغ%%م
أن %%ها ذك %%رت أن %%ها ان %%سحبت م %%ن ال %%يمن ف %%ي أك %%توب %%ر/تش %%ري %%ن األول  2019ت %%نفذ ت %%دري %%بات وت %%موي %%ل وتس %%ليح
ج %%ماع %%ات مس %%لحة م %%ختلفة م %%نذ م %%نتصف ال %%عام  2015ح %%تى أواخ %%ره ،ودع %%مت ب %%ذل %%ك ان %%تشار ال %%عدي %%د م %%ن
امل %%ليشيات ال %%تي ال ح %%صر ل %%ها وال %%تي ال ت %%خضع ل %%لمساءل %%ة ،م %%ن ق %%بيل "الح %%زام األم %%ني" و"ق %%وات ال %%عمال %%قة"
و"قوات النخبة ،واملجلس االنتقالي الذي بات يسيطر على عدن ومدن أخرى في الجنوب.
وف%ي دي%سمبر/ك%ان%ون األول  ،2017أح%ك َم ال%حوث%يون س%يطرت%هم ف%ي أع%قاب اغ%تيال ح%ليفهم ال%رئ%يس ال%ساب%ق
علي عبداهلل صالح ،وما زالوا حتى اآلن يسيطرون على معظم املراكز السكانية ،ومنها العاصمة صنعاء.
وب%%عد ك%%ل ه%%ذه ال%%سنوات م%%ن ال%%ضرب%%ات ال%%جوي%%ة وال%%قتال ع%%لى األرض ،ال ت%%زال ق%%وات ال%%حكوم%%ة امل%%دع%%وم%%ة م%%ن
قبل التحالف عاجزة عن االنتصار على الحوثيني ،بينما تهدد األزمة اإلنسانية ماليني السكان.
وفيما يلي أبرز القوى الفاعلة في النزاع املسلح في اليمن:
(1
(2
(3
(4
(5

اململكة العربية السعودية.
اإلمارات العربية املتحدة.
حكومة اليمن املعترف بها دوليا.
املجلس االنتقالي الجنوبي املدعوم من اإلمارات.
جماعة الحوثي.

إض%%اف%%ة ل%%ذل%%ك ه%%ناك ع%%دة مج%%موع%%ات مس%%لحة ب%%عضها ذا ط%%اب%%ع ق%%بلي أو م%%ناط%%قي ،ت%%سيطر أو ل%%ها ن%%فوذ ف%%ي
ب %%عض امل %%ناط %%ق ف %%في ال %%ساح %%ل ال %%غرب %%ي تنش %%ط :ق %%وات امل %%قاوم %%ة ال %%وط %%نية وق %%وات امل %%قاوم %%ة ال %%تهام %%ية وأل %%وي %%ة
العمالقة.
وف%%ي ج%%نوب ال%%يمن ،ت%%سيطر ق%%وات الح%%زام األم%%ني وق%%وات ال%%نخبة الش%%بوان%%ية وق%%وات ال%%نخبة ال%%حضرم%%ية وه%%ي
تتبع املجلس االنتقالي.
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املحور الثاني :االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي:
ك%شفت ت%قاري%ر دول%ية ع%ن ال%عدي%د م%ن الج%رائ%م واالن%تهاك%ات امل%تنوع%ة وامل%خيفة ال%تي ارت%كبت ب%حق ال%يمنيني م%ن
مختلف أطراف الصراع في اليمن.
ف%في أح%دث ت%قري%ر ل%فري%ق خ%براء األم%م املتح%دة ال%بارزي%ن ال%دول%يني واإلق%ليميني ،ت%حت ع%نوان “ال%يمن :ج%ائ%حة
ٍ
أرض م%%عذّب%%ة” ف%%ي  9أي%%لول/س%%بتمبر  ،2020ي%%غطي ال%%فترة م%%ن ت%%موز/ي%%ول%%يو 2019
اإلف%%الت م%%ن ال%%عقاب ف%%ي
إل%ى ح%زي%ران/ي%ون%يو  ،2020و ُق%دم رس%ميا ً إل%ى مج%لس ح%قوق اإلن%سان ف%ي أك%توب%ر  ،2020خ%لص إل%ى أن%ه م%ا
%شيرا إل%ى أن م%سؤول%ية االن%تهاك%ات ت%قع ع%لى ع%ات%ق ج%ميع
م%ن أي%ادي ن%ظيفة ف%ي ال%نزاع ال%دائ%ر ف%ي ال%يمن ،م ً
أطراف النزاع.

وع %%بر ف %%ري %%ق ال %%خبراء ع %%ن ق %%لقه ألن اإلف %%الت م %%ن ال %%عقاب ال ي %%زال مس %%تمرا دون ه %%وادة ب %%النس %%بة ألول %%ئك ال %%ذي %%ن
ي%رت%بكون ان%تهاك%ات خ%طيرة .ورغ%م أن ال%فري%ق أش%ار إل%ى إح%راز ب%عض ال%تقدم ف%يما ي%تعلق ب%ال%تحقيقات ال%تي
تج%%ري%%ها األط%%راف وإح%%ال%%ة ب%%عض ال%%قضاي%%ا ل%%لمحكمة ال%%جنائ%%ية ،إالّ أن%%ه أك%%د ع%%دم م%%حاس%%بة أي ش%%خص ع%%لى
هذه االنتهاكات حتى اآلن.
واس %%تنتج ال %%تقري %%ر ،اس %%تنادا ً إل %%ى ال %%نتائ %%ج ،أن االن %%تهاك %%ات ارتُ %%كبت م %%ن ح %%كوم %%ة ال %%يمن وال %%حوث %%يني واملج %%لس
االن%%تقال%%ي ال%%جنوب%%ي ،ف%%ضال ع%%ن أع%%ضاء ال%%تحال%%ف ،وال س%%يما امل%%ملكة ال%%عرب%%ية ال%%سعودي%%ة واإلم%%ارات ال%%عرب%%ية
املتحدة.
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وت %%رق %%ى ال %%كثير م %%ن االن %%تهاك %%ات ال %%تي ت %%قترف %%ها األط %%راف ف %%ي ع %%موم ال %%يمن إل %%ى ج %%رائ %%م ح %%رب وج %%رائ %%م ض %%د
اإلنسانية.
وبح %%لول ن %%هاي %%ة  ،2019ت %%شير ال %%تقدي %%رات إل %%ى أن أك %%ثر م %%ن  233أل %%ف ي %%مني ل %%قوا م %%صرع %%هم ن %%تيجة ال %%قتال
واألزم %%ة اإلن %%سان %%ية .ف %%ي غ %%ضون ذل %%ك ،وث %%قت م %%فوض %%ية األم %%م املتح %%دة ال %%سام %%ية ل %%حقوق اإلن %%سان ق %%تل وج %%رح
أكثر من  200ألف مدني في القتال منذ مارس/آذار .2015
أبرز االنتهاكات:
وم%ن خ%الل م%تاب%عة مج%لس ج%نيف ل%لحقوق والح%ري%ات ،واق%ع ال%نزاع املس%لح وم%ا تخ%لله م%ن هج%مات ،ف%إن أب%رز
االنتهاكات لقواعد القانون الدولي ،والقانون الدولي اإلنساني ،تمثلت فيما يلي:
ت%نفيذ الهج%مات ال%عشوائ%ي ع%لى امل%دن%يني واألع%يان امل%دن%ية ،دون م%راع%اة م%بدأي ال%ضرورة وال%تناس%ب :وت%مثلذلك في آالف الغارات والهجمات باألسلحة املختلفة التي استهدفت منازل وأحياء مدنية.

ان %%تهاك ال %%حق ف %%ي ال %%حياة والس %%الم %%ة ال %%بدن %%ية :وت %%مثل ذل %%ك ف %%ي ع %%مليات ال %%قتل امل %%تعمد س %%واء ع %%برا ل %%قصف
العشوائي ،او االغتياالت ،وكذلك اإلصابات الناجمة عن االستهدافات املختلفة.
التهجير القسري.جرائم اإلخفاء القسري واالعتقال التعسفي والتعذيب.جرائم تجنيد األطفال.ج %%رائ %%م م %%تعلقة ب %%ال %%حقوق االق %%تصادي %%ة واالج %%تماع %%ية ال س %%يما الح %%رم %%ان م %%ن ال %%حق ف %%ي ال %%صحة وال %%طعام،والعمل.
انتهاكات متعلقة بالحقوق املدنية والسياسية ،ال سيما تقييد الحريات.
جرائم متعلقة بالعنف املبني على النوع االجتماعي.7

وف%%ي م%%قاب%%لة م%%ع ال%%سيد م%%يري%%ال ح%%دي%%ب ال%%ناط%%قة ال%%رس%%مية ب%%اس%%م ال%%لجنة ال%%دول%%ية ل%%لصليب األح%%مر وال%%تي أنه%%ت
م %%ؤخ %%را م %%همتها ف %%ي ال %%يمن ،ت %%طرق %%ت إل %%ى أن ال %%لجنة ال %%دول %%ية تح %%دث %%ت ب %%وض %%وح ع %%ن ان %%تهاك %%ات واض %%حة م %%ن
األط %%راف امل %%تحارب %%ة ل %%لقان %%ون ال %%دول %%ي اإلن %%سان %%ي ،وق %%د وجه %%ت دع %%وة ص %%ري %%حة له %%ذه األط %%راف ت %%طلب م %%نهم
االمتثال إلى قواعد قانون الحرب.
وأض%اف%ت ب%أن ال%قان%ون ال%دول%ي اإلن%سان%ي يح%دد أط%راف%ا ل%لعمل ال%عسكري خ%الل ال%نزاع%ات وي%سعى ل%تقليص
ال%خسائ%ر امل%دن%ية ،ول%كن ب%ال%يمن ل%ألس%ف ن%رى ان%تهاك%ات ل%لقان%ون ال%دول%ي اإلن%سان%ي م%ن ج%ميع األط%راف ،وه%ذا
يؤدي إلى خسائر إنسانية فادحة1.
املحور الثالث :واقع الفقر واملجاعة:
بس%%بب ال%%نزاع املس%%لح وت%%داع%%يات%%ه ي%%واج%%ه م%%الي%%ني ال%%يمنيني ال%%فقر وال%%جوع ،ووف%%ق م%%عطيات األم%%م املتح%%دة ه%%ناك
ما يقرب من  16مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.
وه %%ناك ح %%ال %%يا ن %%حو  15.9م %%ليون ي %%مني ي %%ندرج %%ون ت %%حت ت %%صنيف م %%ن ي %%عان %%ون ان %%عدام األم %%ن ال %%غذائ %%ي ب %%ني
السكان البالغ عددهم  28مليون نسمة.

وم%%طلع ع%%ام  ،2020ح%%ذر م%%نسق ال%%شؤون اإلن%%سان%%ية ف%%ي ال%%يمن رام%%يش رج%%اس%%ينغام ،أم%%ام مج%%لس األم%%ن
ال%دول%ي م%ن م%طاردة ج%دي%دة لش%بح خ%طر امل%جاع%ة ف%ي ال%بالد .ون%دد امل%سؤول األم%مي ب%ال%عوائ%ق ال%تي ي%واج%هها

 1اإلنساني ،مجلة تصدر عن مجلس جنيف اإلقليمي لإلعالم ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،حوار أحمد زكي عثمان.
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إي%%صال امل%%ساع%%دات اإلن%%سان%%ية ،م%%وض%%حا أن "ال%%قيود ت%%طال  6,7م%%الي%%ني ش%%خص ي%%حتاج%%ون إل%%ى م%%ساع%%دة"
و"هذا الرقم هو األكبر حتى اآلن".
وق %%ال امل %%سؤول األم %%مي ملج %%لس األم %%ن ع %%بر ال %%دائ %%رة امل %%غلقة "م %%ع ال %%تده %%ور الس %%ري %%ع ل %%قيمة ال %%ري %%ال )ال %%يمني(
واالض%%طراب%%ات ف%%ي دف%%ع ال%%روات%%ب ،ن%%الح%%ظ مج%%ددا ب%%عض ال%%عوام%%ل ال%%رئ%%يسية ال%%تي ج%%علت ال%%يمن ع%%لى ش%%فير
مجاعة قبل عام .علينا أال ندع ذلك يتكرر".

وأض%اف أن "ب%رن%ام%ج األغ%ذي%ة ال%عامل%ي وش%رك%اءه ي%قدم%ون ال%غذاء ألك%ثر م%ن  12م%ليون ش%خص ك%ل شه%ر ف%ي
م %%ختلف أن %%حاء ال %%بالد .ب %%دع %%م م %%ن ال %%وك %%االت اإلن %%سان %%ية ،ف %%إن س %%بعة م %%الي %%ني ش %%خص يس %%تفيدون م %%ن م %%ياه
الشرب .وثمة  1,2مليون معاينة طبية كل شهر وأكثر من ألفي مركز طبي تتلقى دعما".
ووف%ق ت%قري%ر )نش%ر ف%ي ي%ول%يو  (2020أع%دت%ه ه%يئات ت%اب%عة ل%ألم%م املتح%دة ،م%ن ب%ينها ب%رن%ام%ج االغ%ذي%ة ال%عامل%ي
وم%%نظمة ال%%غذاء وال%%زراع%%ة )ال%%فاو( وم%%نظمة األم%%م املتح%%دة ل%%لطفول%%ة )ال%%يون%%يسيف( ،ف%%إن ع%%دد ال%%ذي%%ن ي%%واج%%هون
خ%طر ان%عدام األم%ن ال%غذائ%ي ب%شكل ح%اد س%يزداد م%ن م%ليون%ي ش%خص ف%ي ال%فترة م%ا ب%ني ف%براي%ر/ش%باط إل%ى
إب%ري%ل/ن%يسان ف%ي ال%عام ال%جاري إل%ى  3.2م%ليون ش%خص ف%ي ال%فترة م%ا ب%ني ي%ول%يو/ت%موز إل%ى دي%سمبر/ك%ان%ون
أول في نفس العام.
وي%%مثل ه%%ؤالء  %40م%%ن ع%%دد ال%%سكان ف%%ي  133م%%نطقة م%%ن م%%ناط%%ق ج%%نوب%%ي ال%%يمن ال%%تي ش%%ملها ال%%تقري%%ر،
بزيادة تبلغ  25باملائة.
ووف %%ق م %%عطيات األم %%م املتح %%دة ف %%إن ن %%صف س %%كان ال %%يمن -ح %%وال %%ي  14م %%ليون %%ا -ال ي %%زال %%ون ي %%واج %%هون خ %%طر
امل%جاع%ة ،ك%ما أن ه%ناك ث%مان%ية م%الي%ني ال ي%عرف%ون م%ن أي%ن ي%مكنهم ال%حصول ع%لى وج%بتهم ال%تال%ية ،ف%يما ب%ات
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ث%الث%ة أرب%اع ال%سكان -أك%ثر م%ن  22م%ليون%ا -ب%حاج%ة ل%لمساع%دات اإلن%سان%ية ،م%ن ب%ينهم أك%ثر م%ن  11م%ليون%ا
يصنفون باعتبارهم في "حاجة ماسة" للمساعدة للبقاء على قيد الحياة..
ووص%فت م%سؤول%ة رف%يعة ف%ي ب%رن%ام%ج ال%غذاء ال%عامل%ي ال%وض%ع ف%ي ال%يمن ب%أن%ه ش%دي%د الخ%طوة ،وه%ناك تح%ذي%رات
مما يشهده اليمن من تصاعد مستوى انعدام األمن الغذائي لعدة أسباب منها انتشار فيروس كورونا.
وف%ي دراس%ة خ%اص%ة ل%برن%ام%ج األم%م املتح%دة اإلن%مائ%ي اط%لع ع%ليها مج%لس ج%نيف ت%شير إل%ى أن%ه إذا م%ا ط%ال
أم%د ال%صراع س%يصبح ال%يمن أف%قر ب%لد ف%ي ال%عال%م .وبحس%ب ال%دراس%ة ف%إن الح%رب رف%عت م%نسوب ال%فقر م%ن
 47ف%%ي امل%%ائ%%ة إل%%ى  75ف%%ي امل%%ائ%%ة ،وإذا م%%ا اس%%تمر ال%%قتال ح%%تى  2022فس%%تصنف ال%%يمن ك%%أف%%قر ب%%لد ف%%ي
ال%%عال%%م ،ح%%يث ي%%عيش  79ف%%ي امل%%ائ%%ة م%%ن ال%%سكان ت%%حت خ%%ط ال%%فقر وي%%صنف  65ف%%ي امل%%ائ%%ة م%%نهم ع%%لى أن%%هم
ف%%قراء ج%%دا ،وق%%د ق%%ال ال%%سيد أخ%%يم ش%%تاي%%نر م%%دي%%ر ب%%رن%%ام%%ج األم%%م املتح%%دة اإلن%%مائ%%ي :ل%%قد ج%%علت الح%%رب ال%%يمن
بالفعل أكبر كارثة إنسانية في العالم ،وتهدد اآلن بجعل سكانها أفقر سكان العالم2.
مالك طفل بوزن  2كجم

وي %%شير مج %%لس ج %%نيف إل %%ى ح %%ال %%ة ال %%طفل ال %%يمني ع %%بد امل %%لك ك %%أح %%د ال %%نماذج وال %%ذي ك %%ان ي %%رق %%د ف %%ي امل %%شفى
ي %%تقلب وي %%تلوى م %%ن األل %%م ألن %%ه ي %%عان %%ي م %%ن س %%وء ال %%تغذي %%ة ،ال %%طفل ي %%زن  2كج %%م أو أق %%ل م %%ن ذل %%ك ب %%قليل وق %%د
أح%%ضرت%%ه ع%%ائ%%لته إل%%ى مس%%تشفى الس%%بعني ل%%ألط%%فال ال%%تي ت%%دع%%مه ال%%يون%%يسيف وي%%قع ف%%ي ال%%عاص%%مة ص%%نعاء،
ك%ان%ت أس%رت%ه ق%د ن%قلته ب%عد أن ت%وق%ف ع%ن االس%تجاب%ة ل%لمؤث%رات ال%بصري%ة أو ال%سمعية ع%لى أث%ر ت%ده%ور ح%ال%ته،
وي%%عان%%ي م%%ا ي%%قارب  2.2م%%ليون ط%%فل ي%%مني م%%ن س%%وء ال%%تغذي%%ة ال%%حاد ،ب%%ينما ي%%عان%%ي م%%ا ي%%قدر ب 462،000
ط%فل أي م%ا ي%قارب م%ن ث%الث%ة أض%عاف ع%دد امل%صاب%ني م%ن س%وء ت%غذي%ة ح%اد وش%دي%د ،ف%إذا اس%تمر واق%ع ال%فقر

 2برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،تاريخ النشر  28سبتمبر  ،2019الرابطhttps://cutt.us/JmXo1 :
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وال%%جوع ون%%قص ال%%عالج ف%%سيكون%%ون أك%%ثر ع%%رض%%ة ل%%لوف%%اة ب 11م%%رة م%%قارن%%ة ب%%األط%%فال األص%%حاء ح%%تى ل%%و ن%%جوا
م%ن امل%وت ف%إن%هم س%يواج%هون خ%طر ع%دم ت%حقيق إم%كان%ات%هم ال%تنموي%ة ،م%ما ي%شكل ته%دي%دا خ%طيرا ل%جيل ك%ام%ل
في اليمن ،ويبقي البالد غارقة في حلقة مفرغة من الفقر والجوع.3
فقراء بسبب الحرب
وت%%قول ال%%نازح%%ة أم ح%%واء إن م%%همة كس%%ب ال%%رزق أص%%بحت م%%همة ص%%عبة ل%%لغاي%%ة ألن ال%%نزاع ال%%عسكري م%%ا زال
مس %%تمرا ف %%ي ال %%يمن .وت %%ضيف ال %%سيدة " ك %%ان ال %%صيد م %%صدر رزق زوج %%ي ل %%كننا اآلن ف %%قراء ج %%دا بس %%بب
الح%رب ال%تي دف%عتنا إل%ى ه%ذا ال%وض%ع ال%بائ%س" .وت%اب%عت ل%قد أص%بحنا ب%ال م%أوى ون%ناض%ل م%ن أج%ل ال%حصول
على االحتياجات األساسية مثل مياه الشرب النظيفة أو الطعام من منظمات اإلغاثة.

وقف الصراع بوابة القضاء على الفقر
وي%%قول س%%ال%%م زاه%%ر وال%%ذي ك%%ان ي%%عمل م%%درس%%ا ف%%ي م%%دارس اب%%تدائ%%ية ل%%كنه اآلن ب%%فعل الح%%رب أص%%بح ن%%ازح%%ا "
س %%يتمكن ال %%ناس م %%ن ال %%عودة إل %%ى أم %%اك %%ن ع %%ملهم ب %%عد إي %%قاف الح %%رب ال %%ظامل %%ة ال %%تي أدت الرت %%فاع مس %%توي %%ات
ال%فقر ،وي%ضيف ال%رج%ل " ت%نضم ع%ائ%الت ج%دي%دة ف%ي ك%ل لح%ظة إل%ى خ%ط ال%فقر بس%بب الح%رب ال%تي م%ا زال%ت
ت%%غذي ال%%فقر وت%%ساه%%م ف%%ي ان%%تشاره ،وي%%رى س%%ال%%م أن ال%%قضاء ع%%لى ال%%فقر وال%%جوع ل%%ن ي%%تم إال م%%ن خ%%الل وق%%ف
هذا الصراع املميت وإيجاد حلول اقتصادية إلنقاذ الشعب اليمني.

 3يونيسف ،في اليمنُ ،ي ِ
فاقم الصراع والفقر من سوء التغذية لدى األطفال ،الرابطhttps://cutt.us/7K76j :
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ب%%ينما ن%%اش%%د أش%%رف أح%%مد وال%%ذي ي%%عمل مش%%رف%%ا ف%%ي م%%خيم ال%%نازح%%ني ف%%ي ع%%دن امل%%نظمات اإلن%%سان%%ية ال%%دول%%ية
ال%عام%لة ف%ي ال%يمن ع%لى م%ساع%دة ال%عائ%الت ال%جائ%عة ف%ي ال%نزوح ،ول%فت أش%رف إل%ى أن ال%عدي%د م%ن ال%عائ%الت
ي %%عان %%ي االن ف %%ي خ %%يام ال %%نزوح م %%ن ن %%قص االح %%تياج %%ات األس %%اس %%ية ال %%يوم %%ية ك %%ال %%طعام والش %%راب وم %%ا زال %%وا
يأملون في تلقي املساعدات الغذائية.
املحور الرابع :االنتهاكات املسببة للفقر والجوع:
ت %%نام %%ت ح %%ال %%ة ال %%فقر ب %%شكل ح %%اد وص %%وال إل %%ى ش %%بح امل %%جاع %%ة ،ف %%ي ال %%يمن؛ بس %%بب ان %%تهاك األط %%راف امل %%ختلفة
امل%%عاي%%ير ال%%دول%%ية ال%%تي ت%%حكم ال%%وص%%ول ل%%إلغ%%اث%%ة اإلن%%سان%%ية خ%%الل ال%%نزاع%%ات املس%%لحة ،ب%%موج%%ب ق%%واع%%د ال%%قان%%ون
الدولي اإلنساني.
ف%ال%قان%ون ال%دول%ي اإلن%سان%ي ال%ذي يح%ظر ت%جوي%ع ال%سكان امل%دن%يني ك%أس%لوب م%ن أس%ال%يب الح%رب ،ي%نص أي%ضا
ع%%لى ض%%رورة ت%%نفيذ أع%%مال ال%%غوث ،وي%%لزم أط%%راف ال%%نزاع املس%%لح ب%%ال%%سماح ب%%مرور م%%واد اإلغ%%اث%%ة اإلن%%سان%%ية
ل %%لمدن %%يني امل %%حتاج %%ني إل %%يها ،وت %%سهيل م %%روره %%ا دون إع %%اق %%ة ،ش %%ري %%طة أن ت %%كون ه %%ذه اإلغ %%اث %%ة ذات ط %%بيعة غ %%ير
متحيزة وأن تقدم دون أي تمييز مجحف.
وال %%واق %%ع أن ك %%ل ذل %%ك ج %%رى اخ %%تراق %%ه ب %%شكل م %%منهج ف %%ي ال %%يمن ،ح %%يث س %%اه %%مت أط %%راف ال %%نزاع ف %%ي ت %%ده %%ور
ال %%وض %%ع اإلن %%سان %%ي م %%ن خ %%الل ط %%ري %%قة إدارة ال %%عمليات ال %%عسكري %%ة وم %%ن خ %%الل إع %%اق %%ة وص %%ول امل %%ساع %%دات او
السيطرة عليها ،وهو ما أدى تقليص قدرة املدنيني على الوصول للمساعدات.
ومن أبرز االنتهاكات املؤثرة على قدرة املدنيني على الوصول للمساعدات ما يلي:
 (1الحصار والقيود على حرية الحركة والتنقل:
س%اه%مت س%ياس%ة ال%حصار ال%خارج%ي امل%فروض م%ن ال%تحال%ف ال%سعودي اإلم%ارات%ي ع%لى ال%بالد ،وامل%تمثل ف%ي
ال%سيطرة ش%به ال%كام%لة ع%لى ح%رك%ة ال%طيران ،وال%سفن ،ف%ي ال%تحكم ف%ي م%سارات امل%ساع%دات واس%تيراد الس%لع
األس %%اس %%ية .وك %%ذل %%ك س %%اه %%مت ال %%قيود ال %%داخ %%لية ن %%تيجة ال %%حواج %%ز م %%ن امل %%ليشيات املس %%لحة امل %%ختلفة ف %%ي إع %%اق %%ة
وصول السلع واملساعدات.
 (2قccصف األعccيان املccدنccية املسccتخدمccة فccي إغccاثccة املccدنccيني وإبccقاءهccم عccلى قccيد
الحياة:
وم %%ن ذل %%ك ق %%صف امل %%خازن ،وم %%صان %%ع األغ %%ذي %%ة وامل %%طاح %%ن ،وم %%ن أم %%ثلة ذل %%ك م %%ا ت %%عرض %%ت ل %%ه م %%طاح %%ن البح %%ر
األح%مر ف%ي الح%دي%دة ب%وص%فها مج%معا رئ%يسيا لتخ%زي%ن ال%قمح وم%عال%جته ،وذل%ك ف%ي ال%فترة م%ن أغس%طس إل%ى
أكتوبر  ،2018أثناء سيطرة الحوثيني على املخازن.
وف%ي ه%جوم ف%ي م%اي%و  2020ش%نه ال%حوث%يون أدى إل%ى دم%ار ف%ي خ%طوط إن%تاج وأج%زاء م%ن ال%صوام%ع م%ا أدى
إلى تعطل العمل  10أيام ،وتسبب في توقف توزيع املساعدات.
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ووث%%ق ت%%قري%%ر خ%%بر األم%%م املتح%%دة ،هج%%مات وق%%يود أخ%%رى أث%%رت ع%%لى مخ%%زون ب%%رن%%ام%%ج األغ%%ذي%%ة ال%%عامل%%ي ،م%%ثل
احتجاز شاحنات البرنامج عند نقاط التفتيش وتفريغ حمولتها وتعرض أخرى للقصف.
ووف %%ق ب %%يان %%ات ال %%حكوم %%ة ال %%يمنية ت %%م ت %%دم %%ير ن %%حو  % 45م %%ن امل %%نشآت ال %%صحية بس %%بب الح %%رب ،ك %%ما ت %%وق %%فت
نصف املنشآت األخرى عن العمل بسبب تعرضها لنهب معداتها.
 (3األلغام تعيق الوصول للغذاء:
تس%ببت األل%غام ال%تي ت%زرع%ها امل%ليشيات املس%لحة ال%تاب%عة ألط%راف ال%نزاع ف%ي إع%اق%ة وص%ول امل%دن%يني ل%لغذاء،
ف%ضال ع%ن تس%ببها ب%وق%وع ق%تلى وإص%اب%ات ف%ي ص%فوف%هم .ف%في ع%ام  2028انفج%ر ل%غم بح%ري ف%ي الح%دي%دة
أدى إل%ى م%قتل ث%الث%ة ص%يادي%ن م%نهم ام%رأة ،وإص%اب%ة  4آخ%ري%ن ،وت%دم%ير ج%زء ك%بير م%ن س%فينة ال%صيد ال%تي
يعملون عليها.
ك%ما أع%اق%ت األل%غام امل%زروع%ة ف%ي ال%شوارع وح%ول ب%عض امل%ؤس%سات وص%ول امل%دن%يني إل%ى امل%ساع%دات ،وك%ذل%ك
أعاقت وصول املساعدات لبعض املناطق.
 (4االستيالء على املساعدات اإلنسانية:
أق%دم%ت امل%ليشيات املس%لحة ال%تاب%عة ألط%راف ال%نزاع ف%ي ع%دة م%رات ع%لى االس%تيالء ع%لى ق%واف%ل امل%ساع%دات،
وس%%رق%%تها ،وت%%حوي%%ل م%%ساره%%ا ،والتس%%بب ب%%إت%%الف%%ها ،وت%%وزي%%عها ب%%شكل غ%%ير ع%%ادل .وع%%لى س%%بيل امل%%ثال م%%نذ ع%%ام
 ،2017يش%تكي ب%رن%ام%ج األغ%ذي%ة ال%عامل%ي م%ن ت%دخ%ل ال%حوث%يني ف%ي امل%ساع%دات وت%حوي%لها .وف%ي ي%ون%يو ،2020
قرر البرنامج التعليق الجزئي لعمليات اإلغاثة التي ينفذها في مناطق الحوثيني.
 (5وضع قيود على العمل اإلنساني:
أق %%دم ال %%حوث %%يون وال %%حكوم %%ة ال %%يمنية ع %%لى وض %%ع ق %%يود ع %%لى ع %%مل ال %%وك %%االت وامل %%نظمات اإلن %%سان %%ية ف %%يما ي %%تعلق
ب %%تصاري %%ح ال %%عمل والتح %%رك وإدارة ع %%مليات %%ها .ف %%في م %%ارس  2020اقتح %%م مس %%لحون م %%ن ال %%حوث %%يني ،م %%قر
م%نظمات إغ%اث%ية اتخ%ذت م%ن م%دي%ري%ة الح%زم ف%ي ال%جوف م%قرا ل%ها ،م%ا دف%ع ه%ذه امل%نظمات ل%وق%ف ع%ملها ،وح%ول
املس%%لحون امل%%بان%%ي إل%%ى ث%%كنات ع%%سكري%%ة .وق%%د سج%%ل اع%%تقال ال%%عدي%%د م%%ن ال%%عام%%لني ف%%ي ال%%عمل اإلن%%سان%%ي ،أو
أخفوا قسرا ،ألنهم لم يتعاطوا مع طلبات املليشيات في تسليم برامج املساعدات.
 (6تعطيل إمدادات الكهرباء واملياه:
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ن %%تيجة ال %%قصف ال %%عشوائ %%ي وال %%نزاع املس %%لح ،وال %%تره %%ل اإلداري ،وال %%بنية ال %%تحتية امل %%دم %%رة أو امل %%تهال %%كة،
ك%ثيرا م%ا ت%نقطع إم%دادات امل%ياه والكه%رب%اء ع%ن األح%ياء ال%سكنية ل%تزي%د م%ن م%عان%اة ال%سكان وت%ساه%م ف%ي
زي %%ادة ال %%فقر وال %%جوع ،وأح %%يان %%ا التس %%بب ب %%ان %%تشار األوب %%ئة .ف %%ال %%قتال املس %%تمر أص %%اب ن %%ظام ال %%رع %%اي %%ة
الصحية وأنظمة الصرف الصحي في اليمن بالشلل ،مما أدى إلى تفشي األوبئة واألمراض.
وت%فيد ت%قاري%ر ب%وج%ود م%ا ي%قدر بـ 1.2م%ليون ح%ال%ة ك%ول%يرا ،و 2515ح%ال%ة وف%اة م%نذ ع%ام  ،2017وبحس%ب
م%مثلة م%نظمة األم%م املتح%دة ل%لطفول%ة )ي%ون%يسيف( ف%ي ال%يمن م%يريتش%ل ري%الن%و ف%إن%ه ج%رى ت%سجيل أك%ثر
م%ن  250أل%ف ح%ال%ة ك%ول%يرا و 358ح%ال%ة وف%اة بس%بب ال%وب%اء م%نذ ب%داي%ة ع%ام  ،2018ك%ما ي%مثل األط%فال
 %30من اإلصابات بالكوليرا.

 (7التالعب بالرواتب واإلفقار:
ن%%تيجة الح%%رب وص%%راع األط%%راف ،ي%%دف%%ع امل%%وظ%%فون ال%%ثمن م%%ن خ%%الل ال%%تالع%%ب ب%%روات%%بهم ،وع%%دم اس%%تالم%%ها
ب %%ان %%تظام ،وك %%ذل %%ك ان %%خفاض ق %%يمة ال %%عملة ،ف %%ضال ع %%ما تس %%ببه الح %%رب ف %%ي ت %%دم %%ير ال %%بيئة االس %%تثماري %%ة
وامل%%شاري%%ع االق%%تصادي%%ة األم%%ر ال%%ذي ان%%عكس ع%%لى ت%%ده%%ور خ%%طير ف%%ي دخ%%ل األف%%راد وض%%اع%%ف مس%%توي%%ات
ال%بطال%ة .وت%ؤك%د امل%ؤش%رات وال%بيان%ات ال%صادرة ع%ن امل%ؤس%سات امل%ال%ية ال%دول%ية أن ن%حو  % 80م%ن س%كان
اليمن يعتمدون على املساعدات ويواجه ماليني الجوع.
 (8النزوح والتهجير:
ي %%عد ال %%نزوح أح %%د أك %%بر ع %%واق %%ب ال %%نزاع ف %%ي ال %%يمن ،ف %%هناك امل %%الي %%ني اض %%طروا ل %%ترك أم %%اك %%ن س %%كناه %%م
وبالتالي فقدوا مصادر رزقهم ،وتحولوا إلى مصاف الفقراء والالجئني الباحثني عن مأوى وطعام.
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النتائج:
(1هناك أسباب معقولة تظهر بأن حكومات اليمن ،والسعودية واإلمارات ،واملجلس االنتقالي الجنوبي،
وسلطة األمر الواقع )الحوثيني( وجماعات مسلحة أخرى متورطة ومسؤولة عن الوضع اإلنساني املتدهور
والذي أدخل سكان اليمن في مراحل مخيفة من الفقر والجوع والذي يهدد حياة اآلالف.
(2ت %%ورط أط %%راف ال %%صراع ف %%ي ان %%تهاك %%ات خ %%طيرة أث %%رت ع %%لى األم %%ن ال %%غذائ %%ي وم %%نعت وص %%ول اإلم %%دادات
ال%عاج%لة ل%لسكان م%ا أدى ل%تعري%ض ح%ياة ف%ئات م%ختلفة م%ن امل%دن%يني للخ%طر الش%دي%د وتس%بب ب%وف%اة ع%دد ك%بير
من األطفال وكبار السن واملرضى بسبب نقص الغذاء.
(3ت%رق%ى ب%عض امل%مارس%ات ،خ%اص%ة ال%حصار ،وال%تعرض ل%قواف%ل امل%ساع%دات ،إل%ى س%ياس%ة م%منهجة ل%تجوي%ع
السكان ،واستخدام ذلك كأسلوب من أساليب الحرب ،وهو أمر يجرمه القانون الدولي.
(4اس %%تمرار ال %%قتال ب %%ني األط %%راف أث %%ر ع %%لى الح %%رك %%ة ال %%تجاري %%ة ح %%يث ش %%لت ح %%رك %%ة امل %%وان ‰وان %%خفض حج %%م
االس %%تيراد ل %%لمواد ال %%غذائ %%ية وب %%ال %%تال %%ي س %%اه %%م ذل %%ك ف %%ي ش %%حها م %%ن ال %%سوق وارت %%فاع أس %%عاره %%ا وج %%عل م %%ن
الصعب على املواطنني الحصول عليها.
 (5ت%%عرض ال%%سكان املح%%ليون ل%%الب%%تزاز وأج%%بروا ل%%دف%%ع األت%%اوات م%%ن املج%%موع%%ات املس%%لحة وذل%%ك بس%%بب عج%%ز
بعض هذه املجموعات عن تمويل أنشطتها القتالية القائمة ما أدى لتدهور الظروف املعيشية للمواطنني.
 (6ت%ضرر االق%تصاد ووق%ف ح%رك%ة االس%تيراد وال%تصدي%ر ب%فعل الح%رب ال%دائ%رة خ%لق عج%زا ك%بيرا ف%ي امل%وازن%ات
األم %%ر ال %%ذي ان %%عكس س %%لبا ع %%لى دف %%ع األج %%ور وامل %%رت %%بات وت %%أخ %%ر ص %%رف %%ها ل %%فترات ط %%وي %%لة م %%ا أدى إل %%ى ت %%فاق %%م
الوضع املعيشي للسكان ودخول شرائح أخرى من املجتمع تحت خط الفقر.
(7الح%%رب ف%%ي ال%%يمن خ%%لفت واق%%عا إن%%سان%%يا ص%%عبا ج%%عل ال%%يمن ع%%لى أع%%تاب م%%جاع%%ة ق%%د ت%%ودي ب%%حياة اآلالف
وي %%كون م %%ن ال %%صعب م %%عال %%جتها ف %%ي وق %%ت ق %%صير وه %%ذا ي %%فرض ت %%دخ %%ل األط %%راف ال %%دول %%ية ل %%لتدخ %%ل ن %%حو وق %%ف
القتال لتتمكن الجهات اإلغاثية من ادخال االمدادات.
(8م %%ن ال %%صعب إن %%قاذ ال %%قطاع %%ات ال %%تي ت %%عان %%ي م %%ن ال %%فقر وال %%جوع وال %%تدخ %%ل مل %%ساع %%دة ال %%سكان ف %%ي ظ %%ل
اس%تمرار ال%قتال وال%قصف امل%تواص%ل ألن ذل%ك يه%دد ح%ياة ال%طواق%م ال%عام%لة وي%جعل امل%همات ع%سيرة ف%ي ظ%ل
إغالق املناطق ووجود الحواجز واستمرار القصف العشوائي وعدم استجابة األطراف.
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التوصيات:
(1دع%%وة ج%%ميع األط%%راف إل%%ى ال%%وق%%ف ال%%فوري ل%%ألع%%مال الح%%رب%%ية ،خ%%اص%%ة ع%%مليات ال%%قصف ال%%عشوائ%%ية وت%%لك
ال %%عمليات ال %%تي ت %%خال %%ف ق %%واع %%د ال %%قان %%ون ال %%دول %%ي اإلن %%سان %%ي ف %%ي ال %%يمن؛ ل %%يتسنى ح %%ماي %%ة امل %%دن %%يني ،وإن %%قاذ
امل%%واط%%نني ال%%ذي%%ن ي%%عان%%ون م%%ن ال%%فقر ويته%%دده%%م خ%%طر امل%%جاع%%ة ح%%تى ي%%تم ت%%وف%%ير امل%%ساع%%دات ال%%غذائ%%ية ال%%الزم%%ة
والضرورية.
(2دع%%وة األم%%م املتح%%دة وآل%%يات%%ها ال%%خاص%%ة ،إل%%ى تح%%مل م%%سؤول%%يات%%ها ل%%وق%%ف االن%%تهاك%%ات والج%%رائ%%م ،وم%%حاس%%بة
األطراف املتورطة فيها.
 (3دع %%وة امل %%جتمع ال %%دول %%ي إل %%ى ف %%تح ت %%حقيق دوي مس %%تقل ،ف %%ي اس %%تخدام ال %%تجوي %%ع ك %%أس %%لوب ح %%رب ،وف %%ي
سياسات اتي أدت إلفقار وتجويع اليمنيني ،ومحاسبة املتورطني فيها.
 (4إع %%ادة ف %%تح امل %%وان ‰وامل %%طارات واألس %%واق ل %%تعود الح %%رك %%ة ال %%تجاري %%ة ويس %%تأن %%ف ال %%نشاط ال %%تجاري ك %%ي
ي%%تعاف%%ى االق%%تصاد ال%%يمني م%%ن خ%%الل ع%%ودة االس%%تيراد وال%%تصدي%%ر االم%%ر ال%%ذي ي%%نعش األس%%واق وي%%وف%%ر ف%%رص
ل%توف%ر ال%بضائ%ع والس%لع ال%غذائ%ية وت%نخفض أس%عاره%ا وت%صبح ف%ي م%تناول امل%واط%نني وه%ذا م%ن ش%أن%ه أن ي%قلل
ويخفض من نسب الركود والفقر.
 (5إط %%الق ب %%رن %%ام %%ج إغ %%اث %%ة ع %%اج %%ل وت %%وف %%ير خ %%طوط إم %%داد آم %%نة ي %%مكن م %%ن خ %%الل %%ها ال %%وص %%ول لج %%ميع امل %%ناط %%ق
ال%%يمنية ،خ%%اص%%ة ال%%تي ت%%عان%%ي م%%ن ش%%ح امل%%واد ال%%غذائ%%ية؛ ب%%ما ي%%ضمن إدخ%%ال اإلغ%%اث%%ات اإلن%%سان%%ية وال%%غذائ%%ية
ال%الزم%ة مل%واج%هة ح%ال%ة ال%فقر والح%د م%ن ان%تشار امل%جاع%ة وت%وف%ير م%ا ي%لزم ب%شكل دوري ل%تفادي ح%دوث ك%وارث
أخرى تخلف االف الوفيات بسبب نقص أو انعدام الغذاء.
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