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 مقدمة

اعنذ أن ساااف جم ععةهة أن اااة    دخلت األزمة اإلنساااةنفة ال انفعا هةماة انساااةلي ً،انفة    

  ودخ،ل انمحةنف انعجلل ندهم انشاجهفة 2014ساتمعتج  21هلى انعةصاعة صانعةف ال   "انح،ثففا"

  انعكساااااات  ذ  2015نلقمةل لجةنب انحك،مة انشااااااجهفة ال انفعا وااااااد انح،ثففا ال مة    

انظجوف هلى انغةنتفة انعظعل ما انفعنفا وال مقدممام انعدنففا ما اننساااااااةف واأل  ةل  

% ما انساااااااكاااةن ال  اااةعاااة  نى 80ص  أي أ  ج ما ملف،ن شااااااا  24و ، ماااة ععااا  أ  ج ما 

انعسااااةهدام اإلنسااااةنفة و   شااااك  ما أشااااكةل انحعةاة  ساااا،اف  ةنت مسااااةهدام  تفة او 

ملف،ن ال  ةعة مةسااااااة ناذ    4 14غذائفة  أو غفج ذنك ما انعسااااااةهدام انع مل ة   عة ا،عد  

   1انعسةهدام

ًهشااااجف هلفاة انعنظعةم اإلنسااااةنفة واناف ةم  ومي ذنك احمل انعسااااةهدام اإلنسااااةنفة انمل 

ساااااامحقة  األمعفة واعات هجاقف  وهقتةم ال   ااااااج ناة ال سااااااتف  وصاااااا،ناة  نى ان  ةم انع 

وانعمضاااااج آ ما اثة  اننلاس انعسااااال   خةصاااااة ال صااااانعةف وال انعحةاظةم انشاااااعةنفة انذي 

ً اةقم معاةناةآ انع،ا نفا انفعنففا  نى  "انح،ثففا" ماة أدي ا ساااااااف ج هلفااة ععاةهاة أن اااااااة   

لساتب اسامف ف انح،ثففا هلى  فف واساي ما  ذ  انعساةهدام  لجةنب انقف،د انمل ً جوااة 

هلى هع  انعنظعةم اإلنسااةنفة ال صاانعةف وال انعنة خ ان ةوااعة نسااف جًاة  مة ًسااتب 

إلنسااااةنفة ال انفعا ال وقت سااااةلخ  لجنةمجة  انسااااةنفة  نلعسااااةهدام ا 15ال ً  فض و اقةف  

انعقتةم انمل ً،اعه انعسااةهدام اإلنسااةنفة  وأصاات  م اافج   ها لسااتب نقص انمع،ا   اننةعم

لجنةمجة  أخج   ا ً لل انح،ثففا ها انقف،د انذي ووااااااع، ة نلسااااااف جآ هلى انعسااااااةهدام   30

 غجاندي  اإلنسةنفة  واقة نعنسقة األمم انعمحدآ نلشؤون اإلنسةنفة ال انفعا  نفل 

وال انساافةن ن سااه  ولجةنب انقف،د انع جووااة هلى دخ،ل انعسااةهدام اإلنسااةنفة انل انفعا  

ع  لدخ،ناة  و ، مة نجم   ملفشافة انح،ثلاسام،نت   هلى  عفةم  ةئلة ما انعساةهدام انمل سا 

هنه هدم وصااااا،ل  ذ  انعساااااةهدام انل مسااااامحقفاة  ولةنمتعفة  ةن نذنك ًيثفج هلى انفعنففا 

ايدم هعلفةم االسااامف ف هلى انعدام األما انغذائل  لةإلواااةاة  نى ًد ،  اننظةم ان اااحل ال 

  2انفعا

لجةنب اإل ة    ماعت للسالالالالال نملة وحة ن قإلن من سالالالالا سااااة  وال  ذا انمقجاج  ًج ل مؤساااا 

انقاةن،نل نلعساااااااةهادام اإلنساااااااةنفاة أثناةف اننلاهاةم انعسااااااالحاة هلل هعلفاةم االسااااااامف ف هلل 

انعسااةهدام اإلنسااةنفة وانقف،د انع جووااة هلل  ذ  انعسااةهدام  وااثة  اننةععة هلل هجقلة 

و ذا انمحداةم انجئفساااافة انمل ً،اعه   انعسااااةهدام اإلنسااااةنفة الساااافعة هلل اننسااااةف واأل  ةل

 ًداخ انعسةهدام اإلنسةنفة ال انفعا  

 
 ، للمزيد على الرابط التالي:2020سبتمبر  23، أخبار األمم المتحدة، األمم المتحدة: الصراع واألزمة االقتصادية يدفعان اليمن إلى حافة المجاعة  1

https://tinyurl.com/y5sozo7u  
2 Lack of funding cripple’s humanitarian operations in Yemen, The United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs, 23 September 2020, Available at the following link: https://tinyurl.com/y2rywn3g  

https://tinyurl.com/y5sozo7u
https://tinyurl.com/y2rywn3g


2 

 أنال: منطار ملقا إل ي للوساعدمت من سا حة أث اء مل زمعات ملوسلحة

اعن  انقةن،ن اإلنساةنل اندونل  انعدنففا ال اننلاهةم انعسالحة  انحخ ال انحعةاة  وانح ا،ل 

  واعني أ جاف اننلاس ما ووااااي انع،ائخ وانعجاقف  هلى انعسااااةهدام اإلنسااااةنفة أثنةف انحج 

واااد هعلفةم اإلغةثة  واحط أ جاف اننلاس سااا،اف ما اندول وغفج ة ما انجعةهةم ان ةهلة ما 

غفج انادول  هلى ًقادام انعساااااااةهادآ انعحاةاادآ انساااااااجاعاة ودون هقتاةم  وًساااااااافا  ًعجاج اة 

 نلعدنففا األشد ا مفةعة  

نلسااااف جآ هلى ً،زاي انعسااااةهدام اإلنسااااةنفة  ان اااات   و ظجم اً ةذ أ جاف اننلاس خ ،ام

  هلى وع،  انقفااةم 1949ما انتجوً، ،ل اإلواااااااااةال األول الً ااةقفااة عنفف نعااةم  70انعااةدآ 

لةنعسااةهدام اإلنسااةنفة نلسااكةن انعدنففا لشااك  محةاد ولدون ًعففل  ون اات ان قجآ ان ةنفة 

جاج انعساااااةهدام اإلنساااااةنفة ما ن س انعةدآ هلل ساااااعةا أ جاف اننلاس وًسااااااف  هعلفة ًع

و انقاةئعفا هلفااة  مى ون،  اةنات  اذ  ألادون وواااااااي هجاقفا  انعقتاةم واااااااد ًجافلام انغ،  

  3انعسةهدآ معدآ نلسكةن انعدنففا انمةلعفا نل  م

هلل  خ انعدنففا غفج  18  ال انعةدآ  1949ونص انتجوً، ،ل اإلواااااةال ان ةنل الً ةقفةم عنفف  

اننلاس انعساال  ال انح اا،ل هلى انعسااةهدام اإلنسااةنفة  ووااجو آ  ًة ة ذنك انعشااة  فا ال 

انحخ ما قت  أ جاف اننلاس نضاااعةن لقةف انساااكةن انعدنففا هلى قفد انحفةآ  حخ أصاااف  ما 

  هلى 1988نعاةم  43/131   عاة نص قجا  انجععفاة انعاةماة نلم انعمحادآ  قم 4 ق،ن اإلنساااااااةن

نفة ال  ةالم انك،ا   ان تفعفة و ةالم ان ،ا ئ انق اااا،   ا ف األ عفة نلعسااااةهدآ اإلنسااااة

واألزمااةم اإلنسااااااااةنفااة  هلل أن ًق،م لااذنااك لجااةنااب اناادونااة انعنظعااةم اناادونفااة اإلنسااااااااةنفااة  

   5وانعنظعةم غفج انحك،مفة  مي انمي فد هلى  ن نسفةدآ اندول أون،اة ق ،ي

وشالال نو نملقحإل   ثا حا: ملوسالالاعدمت من سالالا حة لي ملحو  ما اح  مل ير اح  مل

 ملٌوةعد ة

د م اال مفةعةم اإلنسةنفة انع ل،لة نلفعا  ال انعةم انعن جم  لنح،   ملفة  دوال  أمجاكل    2 3ق 

ملفة  دوال  نمغ فة األنشااااا ة اإلنساااااةنفة ال ان مجآ ما ا،نف،  نل   41 2أواااااحل م ل،  مناة 

الم اإلغةثفة واناف ةم   ونم ا ا   مل  ذ  انلحظة  نل انعنظعةم وان، ة2020ناةاة داساعتج  

ملفة  دوال  ًعاد لاة اندول انعشااة  ة ال   35 1ملف،ن دوال  اقط ما لفا  588األمعفة ساا،ي  

لاةنجااة   نكا  مل  اذ  انمعاادام نم ًكف نمغ فاة  2020ا،نف،  2مؤًعج انعاةنحفا نلفعا ال 

 نةك   نعا  اكةن سااامجةلة اإلنساااةنفة ال انف  2020اال مفةعةم اإلنساااةنفة انكةملة واقة ن  ة  

ً قاد  لعلفاة  دوال  هلل األقا   وقاد م خ اة االسااااااامجاةلاة اإلنساااااااةنفاة نلفعا نعاةم  اج،آ ًع،الفاة 

% مناة اقط  اعلل سااااااتف  انع ةل واقة 43ملفة  دوال  أمجاكل  عج  ًع،ا     85 3لعتلغ   2021

 فا نعكمب األمم انعمحدآ نمنساااافخ انشااااؤون اإلنسااااةنفة  ن لجامل اإلنسااااةنفة ان ةصااااة لةننةز

 
 ، للمزيد على الرابط التالي:70، اللجنة الدولية للصليب األحمر، مادة 1977)البروتوكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، الملحق   3

https://tinyurl.com/y6k5sm4j  
   https://tinyurl.com/y56uvhd2، على الرابط التالي:5ة، اإلنجازات والفجوات، ص أنظر، التنظيم القانوني للمساعدات اإلنسانية في النزاعات المسلح  4
   https://tinyurl.com/yxud9lhe، للمزيد على الرابط التالي:4دور منظمة األمم المتحدة في إرساء نظام دولي إنساني: بين النص والتطبيق، ص  5

https://tinyurl.com/y6k5sm4j
https://tinyurl.com/y56uvhd2
https://tinyurl.com/yxud9lhe
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%  وال سااافةن مم ااا  احمةم لجنةمل 10وانتجامل ان اااحفة لح،انل    2021% نعةم   5مع،نة لنح، 

 937  نم اقادم انعاةنح،ن منام سااااااا،ي 2021ملفاة  دوال  ال  9 1األغاذااة انعاةنعفاة ماة اجل، هلى 

  6ملف،ن دوال 

وص،ل نل هدآ أم،  ما لفناة هدم  عينة انعةنحفا ل  ،ص    ذ  اننقص ال انمع،ا  اعلو 

مج انعساةهدام اإلنساةنفة  نى مسامحقفاة انمعادام ال ا  انقف،د انمل ً جوااة سال ةم األ 

انح،ثل( ولعض محاةاظاةم انشاااااااعاةل انفعنل  و ، انساااااااتاب  ملفشااااااافاةان،اقي ال صااااااانعاةف  

  7انجئفسل ن،قف انجاةم انعةنحة ًع،الام نتعض انتجامل اإلنسةنفة واإلغةثفة ال انفعا

 مالسةحاء على ملوساعدمت من سا حةثالثا: 

ًضي ععةهة أن ة      فف واسي ما انعجاقف  أمةم ً،زاي انعسةهدام اإلنسةنفة ما أع  

نفاة انعسااةهدام  وانعنظعةم انمل ًق،م لم،زاعاة  وًساام دم   ةم انمل ً اا  انمحكم ال ان 

واااااااد انعادنففا ال اننلاس انعسااااااال  انادائج لفنااة ولفا انمحاةنف انعجلل نادهم ا  انمج،اي  سااااااا 

انشاااااااجهفااة ال انفعا  لعااة امعااة   مي انععااة اادام وانع،اثفخ اناادونفااة  لعااة ال ذنااك أ كااةم 

ل   عة اق،م انح،ثففا لععلفة ً،عفه نلعسااااةهدام اإلنسااااةنفة ومتةدئ انقةن،ن اندونل اإلنسااااةن

ما خ ل ً،زاي  عفةم  ةئلة ما انعسااااااةهدام انمل ًساااااام،نل هلفاة  هلى انعقةًلفا انمةلعفا 

ناة ال عتاةم انقمةل سا،اف واد انمحةنف انعجلل ندهم انشاجهفة او انجفل انفعنل   عة ًق،م 

نساا،داف ما أع  لفعاة واساام دام هةئدام ل جا  عفةم أخجي ما انعسااةهدام ال انساا،ن ا

وقةمت ععةهة أن ااااة    انح،ثففا     8 ذ  انعسااااةهدام ال ًع،ا  هعلفةم انقمةل انعساااال 

  لععلفةم سجقة وناب نلعسةهدام اإلنسةنفة  مى ال ا  عةئحة افجو   ، ونة انعسمجد 

  ااةد انسااااافنةً،  األمفج ل انجعا، ي عفم  ال هضااااا، نجنة انع قةم ان ة عفة 2021ال مةا،  

اإلنساااةنفة انمةلعة ن، ةالم األمم انعمحدآ انمل  ةنت   هلل انعساااةهداملإن انح،ثففا ساااف جوا  

م  اا ااة أل  ةل انعدا    وذنك ًلامنة مي مة  شاا مه ًحقفقةم منظعة األغذاة انعةنعفة 

لإن منظعاة محلفاة ًةلعاة ن،زا آ انمجلفاة وانمعلفم ال  ك،مة اإلنقاةذ غفج انععمجف لااة دونفاة  قد 

  ةل  ما خ ل  جا  ذ  انعساااةهدام ساااف جم هلل انعساااةهدام انغذائفة انع  ااا اااة نل

  9ال انس،ن انس،داف

 440  وثقت ًقة اج محلفة اعنفة  قفةم ععةهة أن ااة    انح،ثففا لسااجقة نح، 2020وال مةا، 

هلى ممناة مساةهدام غذائفة وأدواة ومسامللمةم  تفة ووق،د خةص لةنعسامشا فةم  شاة نة

دادآ  ونم اال محةاظةم صاانعةف  و نت قة ها    وانح  اعني وع،د نجنة انعجاقتفا اندونففا انع 

داساااااعتج ما اسااااامعجا  هعلفةم انناب وانساااااجقة انذي قةمت لاة  23اً ةن سااااام، ا،نم ال 

شاااااااة نة  غةثفة ال  697ععةهة أن اااااااة     لةإلواااااااةاة  نى ذنك  قةم انح،ثففا لناب وا مجةز  

ة وذمة  ومداخ  انعحةاظةم   وًعل و جاان جن انجال ة لفا محةاظةم انحدادآ وصاانعةف و
 

 ، علي الرابط التالي:2021يونيو  10، رويترز، المساعدات الغذائية إلى اليمن في تزايد مع استمرار أزمة التمويل  6
idARAKCN2DM251-ea6-aid-https://www.reuters.com/article/yemen  

   https://tinyurl.com/y3gnv53n، للمزيد على الرابط التالي:1، ص2020أخر المستجدات اإلنسانية، مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية " أوتشا" يونيو  7
 ، للمزيد على الرابط التالي:2020أبريل  23، العين اإلخباري، سياسة الحوثي يسرق قوت اليمنيين.. المساعدات اإلنسانية لمليشيات الجبهات 8

y32aqhkq/https://tinyurl.com  
   https://bit.ly/3eXg8je، علي الرابط التالي:2021مايو  6، العربية، السيناتور ريش: الحوثي استولى على مساعدات أطفال المدارس  9

https://www.reuters.com/article/yemen-aid-ea6-idARAKCN2DM251
https://tinyurl.com/y3gnv53n
https://tinyurl.com/y32aqhkq
https://bit.ly/3eXg8je
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انحاداادآ  ئلسااااااا فناة  غاةثفاة وًجاة ااة ال مفناة 88ان اةواااااااعاة نساااااااف جًااة   واااااااةااة  نى ا مجاةز 

 10أشااااااج  مى ًل ت معظم  ع،الًاة  6سااااا فنة ا مجلًاة أل  ج ما    34وان ااااالفف  ما لفناة 

انل     أاضااااة ا مجلم ععةهة أن ااااة    "انح،ثففا" شااااحنةم ادواة  تفة  ً اااا 2020وال مةا، 

أنف  ،نمفنج  اشاااع  مساااةهدام صاااحفة  ومسااامللمةم  تفة نع،اعاة عةئحة افجو   ، ونة 

   ذ  ان،قةئي ال ًع    ال ق جآ ال لحج االخم ساةم 11انعسامجد  ال مفنةف انحدادآ غج  انفعا

وناب انعساااةهدام اإلنساااةنفة انمل قةم لاة انح،ثففا ال انعنة خ ان ةواااعة نساااف جًام مة 

فعنففا ال أشاد انحةعة  نى انعساةهدام اإلنساةنفة وهلى شا ل   جآ ما ان،ق،س ًجك م افا ان

  ًااداول نشااااااا ااةف اعنففا  محم،ي مجئل ا ظاج م،اد 2020ألجااا   20ال لجاثا انعجااةهااة  ا ل 

غذائفة م ت،س هلفاة  شااعة  لجنةمل األغذاة انعةنعل ال من قة صااجواا غج  محةاظة مي   

 ااااة     وانعساااالحفا انع،انفا نام  قت  أن اساااامجد ة وانذي  ةنت ًحت سااااف جآ ععةهة أن

انجفل انفعنل  ماة أعتج انح،ثففا نل جوم منااة  واؤ اد وع،د  اذ  انع،اد انغاذائفاة  ن انح،ثففا 

اق،م،ن لمح،ا  مسااة  انعسااةهدام اإلنسااةنفة  والساافعة انعسااةهدام انغذائفة  اتدال ما أن 

واأل  ةل وانعساااانفا وانعجةئل  ًق،م ععةهة أن ااااة  ًذ ب  نى ان  ةم األ  ج ا مفةعة   ةننسااااةف 

  وهلل  اذ  انشاااااااة لاة  قاةمات ععاةهاة أن اااااااة   " 12  لم،زاعااة هلى انعقاةًلفا انماةلعفا نااة

 ن ة ما انعساةهدام اإلنساةنفة انمةلعة نتجنةمل األغذاة انعةنعل  127انح،ثففا “لةالسامف ف هلى  

ة  جااة شاااااااعااةل غج  انفعا  لعااد اقمحااةم ااجاد انااةاج ما انعااةم انحااةنل  ال محااةاظاا  26ال 

ة نلتجنةمل ال مداجاة هتس لةنعحةاظة  وقةم،ا لم جاغه   مسلحفا ًةلعفا نلح،ثففا مسم،ده 

   13وسجقة    مة لداخله

 

% ما 65  قاااد م ًقاااة اج  ق،قفاااة  اسااااااامف ف انح،ثف،ن هلى 2019 نل  2016وال ان مجآ ما 

انعساااااةهدام اإلنساااااةنفة  ودألت مفلفشااااافةم انح،ثل هلى هجقلة ومني وصااااا،ل انعساااااةهدام 

وسااجقماة واخ  عجافام معناجة ًادف  نى ًج،اي انفعنففا وق ي  مدادام انحفةآ هنام ال 

 ق،ن اإلنساااااااةن ونفس دنف   هلل ذناك أ  ج ما ق اااااااف وً جفج انح،ثففا  ًجنل واوااااااا  هلى

أل لعة شااة نةم  غةثفة ال محةاظة مي    ةنت ًةلعة نعج ل انعلك ساالعةن نةغةثة واألهعةل 

اإلنساااةنفة  و ةنت ال  جاقاة نلعسااامحقفا ال محةاظة انتفضاااةف   عة قةمت لإ جان م ةزن 

 ا ما انقع  ما محم،اةم انع لن ال مدانة   4000ما    لجنةمل األغذاة انعةنعل وأًل ت أ  ج

انحاداادآ  واااااااةااة  نى اقمحاةمااة م اةزن انتجناةمل أ لي مجام ال أ  ج ما م،قي ال انعحاةاظاة 

   14واسم دمت لعض انعتةنل انعجةو آ نلع ةزن ثكنةم هسكجاة

 
 

 ، للمزيد على الرابط التالي:2020يونيو  30نشوان نيوز، ، الحوثيون يسرقون الغذاء من أفواه الجائعين: سلسلة رصد وتوثيق لبعض جرائم النهب 10
https://tinyurl.com/yyvdkcut   

   https://tinyurl.com/y3bteln3، للمزيد على الرابط التالي:2020يونيو  17، العربية، تابعة للصحة العالمية.. "الحوثي" تحتجز مساعدات ضد الوباء  11
   https://tinyurl.com/y2qyrjuv، للمزيد على الرابط التالي:2020مايو  20، العربية، اليمن.. قوت الفقراء مؤنة لمقاتلي الحوثي على الجبهات  12
 ، للمزيد على الرابط التالي:2020يناير  29، الشرق األوسط، طناً من المساعدات في حجة و»الشرعية« تندد 127الميليشيات تنهب   13

https://tinyurl.com/y5hhx4aj  
 ، للمزيد على الرابط التالي:2019يناير  6، االتحاد، ميناء الحديدة % من المساعدات اإلنسانية الموجهة للشعب عبر 65الحوثيون نهبوا   14

https://tinyurl.com/y6bzqc9m  

https://tinyurl.com/yyvdkcut
https://tinyurl.com/y3bteln3
https://tinyurl.com/y2qyrjuv
https://tinyurl.com/y5hhx4aj
https://tinyurl.com/y6bzqc9m
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ذ جم ًقة اج خةصااااة لةنعنظعةم األمعفة انمل ًعع  لةنعجةل   2019وال شاااااجي ا،نف، وا،نف، 

 ةد  مني وهجقلة نلعساااااااةهدام اإلنساااااااةنفة  قةم لاة انح،ثف،ن نعني  299اإلنساااااااةنل أن نح، 

ملف،ن م،ا ا اعنل   اةن،ا ال  9 4أثج هلى وصااااااا،ل انغاذاف  نى انعحماةعفا ال ًلاك ان مجآ  ماة 

صاةد  انح،ثففا   عفةم  تفجآ ما   2019أغسا س    31أشاد انحةعة انل  ذ  انعساةهدام  وال 

انعساةهدام اإلنساةنفة انع  ا اة نلنةز فا انفعنففا  لادف ً،زاعاة نعنةصاج وأاجاد م،انففا 

ة صاااانعةف  ما أع  ًع،ا  ناة  لةإلوااااةاة  نى لفعاة ألصااااحة  انعح م انمجة اة ال انعةصااااع

  15انعجا،د انحجلل ال اننلاس انعسل  مي انجفل انفعنل وانمحةنف انعجلل ندهم انشجهفة

 

 رماعا: ملقحإل  على ملوساعدمت من سا حة  

نم اكمف انح،ثففا لععلفةم االسااااااامف ف هلى انعساااااااةهدام اإلنساااااااةنفة  وًح،ا  مساااااااة  ًلك 

سااامحقة  نكناة وال سااافةن االلملاز انعلنل نلعنظعةم اإلنساااةنفة  انعساااةهدام  نى ان  ةم   انع 

واناف ةم األمعفة  قةمت ل،وااي هقتةم وهجاقف  ال   ااج ناة   مى ًساامجدي م،ااقة و ةالم 

األمم انعمحدآ هلى م ةنب انح،ثففا ل  ا،ص انساف جآ انكةملة هلى انعساةهدام اإلنساةنفة 

ناعا ااااة ام وانامالا،اا  لا اج  انضاااااااجائااااب هالى وعااااةفم اال ماقاااادمااااة  ااااذ  اناعاجاقافاااا    غا ن ا

انعسااااااااةهاادام اإلنسااااااااةنفااة  نااة فااك ها انقف،د اإلدا اااة  وانماااداااد نلعااةملفا ال انعنظعااةم 

نة انتغل اإلشاة آ  نى مساينة  ةمة نلغةاة  و ل  ن انمقجاج  اإلنساةنفة نلمعةون مي انح،ثففا  و  

دام اإلنساةنفة  نكا لجنةمل ال احع  ن،س ما انمجنل هلى انح،ثففا افعة ا ص مساينة انعساةه

عجق  نلعساااااةهدام اإلنساااااةنفة   انغذاف انعةنعل انمةلي نلمم انعمحدآ   ، ما  دد ان جف انعه

وأشة  أنه امم انم هب لةنعسةهدام انغذائفة ال انعنة خ انمل ً ضي نسف جآ انح،ثففا هلى 

  16عسةهدام سة  األ  ةل واننسةف وانجعةل انذاا  م ال أشد اال مفةم انل  ذ  ان

 إاان ملوطارمت   .1

  أهلنت ععةهة أن ااااااة    "انح،ثففا"  غ ن م ة  صاااااانعةف اندونل  أمةم 2020سااااااتمعتج  9ال 

ععفي انج  م اإلنساااااااةنفاة انمل ًق،م لااة األمم انعمحادآ وانعنظعاةم انماةلعاة نااة  لاده،  هادم 

انادونل من اذا ً،ااج انعشااااااامقاةم انن  فاة انكاةافاة نمشاااااااغفا  انع اة   واعاد م اة  صااااااانعاةف 

أساااةسااافة ننق  مساااةهدام أمعفة وأخج  نعنظعةم دونفة  ةن ااالفب األ عج وأ تةف ل   دود  

 ن وزا آ ان ة عفة ال    نى   وةاة  نى نق  انع،ا فا األمعففا  وال انسفةن أ د ختجاف أمعففا

لجساااااااةناة  2020أغسااااااا س  30 ك،ماة اإلنقاةذ غفج انععمجف لااة  خاة تات األمم انعمحادآ ال 

 30م ةدا ة"  نه نكل اسمعج انع ة  ال خدمة    ًه  اجب هلى األمم انعمحدآ ًلواد انع ة  لااا 

 األخج    نمج ما زات ان،ق،د نلععدام 3000أنف نمج ما انتنلاا و 15أنف نمج ما اندالل و

 
   https://tinyurl.com/yyvdkcutمصدر سبق ذكره، على الرابط التالي:  15
 ، للمزيد على الرابط التالي:2019يونيو  18، إندبندنت عربية، لغذاء العالمي": الحوثيون يتالعبون بالمساعدات في اليمن ويمنعون وصولها"ا 16

https://tinyurl.com/y5o7bkdo  

https://tinyurl.com/yyvdkcut
https://tinyurl.com/y5o7bkdo
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لي  ح  إ  مالالا تحةالالالالالا ملوطالالار للعوالالس نلقالالا ل و  مل م مء فإل أهالالس م    الالالالالالال  فالال    

  ناة فاك ها  ن انساااااااتاب انحقفقل اناذي ن، ات  نفاه هادااد ما انمقاة اج انحق،قفاة   ن 17ملكوحالات

 غ ن انع اة   ، وسااااااافلاة نلح،ثففا نلضاااااااغط هلل األمم انعمحادآ  وانحك،ماة انشاااااااجهفاة ال 

داادآ  انفعا ما أعا   اسااااااام ناةف هعلفاة ًاجااب انن ط اإلاجانل اناذي اادخا  انفعا هتج مفناةف انحا 

ليساعةف مسام، داا  وما ثم لفعه واسام دام هةئداًه ال ًع،ا  اسامعجا  انحج  واد انجفل 

 ا ما انعساااةهدام ان تفة  207  و ةن إلغ ن م ة  صااانعةف  أثجا  ال ًيعف  وصااا،ل  18انفعنل

نة انعساااااامجد  لةإلوااااااةاة انل ًيخفج وصاااااا،ل لعض انعةملفا ال انعةعلة نع،اعاة عةئحة  ، و

  مة اقل  ما قد آ انفعا هلى م،اعاة عةئحة افجو   ، ونة 19مجةل انعسااااةهدام اإلنسااااةنفة

انعساامجد  لةإلوااةاة انل األمجا  األخج  انعساامشااجاة م   انك،نفجا  وانمشااة  ساا،ف انمغذاة 

د ال اسااااااامكعاةل هعلفاة ًع،اا  انتجامل هلى ن اةن واساااااااي  وماة اجعا  انجااةم انعاةنحاة ًمجد

 اإلنسةنفة ان ةصة لةنعسةهدام 

 ملةيدتد او ض ملض مئر نرلض  ظال ملةسجحس ملمحإل محة ي  2

ال محةونة اللملاز انعنظعةم اإلنساةنفة واإلغةثفة  قةم انح،ثففا لةنمل،ا  ل ج  واجاتة قد  ة 

ن هلفاة  و ةن انمل،ا  % هلى انعسااااااةهدام اإلنسااااااةنفة انمل ًدخ  انعنة خ انذي اسااااااف جو2

ل ج   ذ  انضجاتة  أ د أ م األستة  انمل داعت ان،الاةم انعمحدآ  ثةنل أ تج مع،ل نلتجامل 

( ن،قف ًع،ا  لجامل اإلغةثة وانتجامل اإلنسااااةنفة ال انفعا 2019اإلنسااااةنفة ال انفعا ال هةم  

  وما لفا 2019 ملف،ن دوال   مى نااةااة هاةم 746وللغات مساااااااةهادام ان،الااةم انعمحادآ نح، 

عم ما أع   األساتة  انذي داعت ان،الاةم انعمحدآ أاضاة  اض انح،ثففا " نظةم ًساجف " صاه

وصاااا،ل انعسااااةهدام انل انعساااامادافا ما  ذ  انتجامل اإلغةثفة  و ، نظةم ل ااااعة انعفا  

و ، اننظةم انذي  اضااااااامه انجاةم انع م اااااااة انمةلعة نلح،ثففا واسااااااامتدنمه لنظةم أخج و ، 

صاااااةلي  و ، نظةم ا ساااااا  هعلفة انم هب لةنعسااااامادافا ما  ذ  انعساااااةهدام ل اااااعة األ 

  20اإلنسةنفة

  2019وال انسااااااافاةن ذاًاه  قاةم لجناةمل األغاذااة انعاةنعل انماةلي نلمم انعمحادآ ال منم اااااااف 

أنف شاااا ص ال صاااانعةف ولعض انعنة خ ان ةوااااعة   850لمعلفخ اإلمدادام اإلنسااااةنفة  نى  

 -انحك،مة انمةلعة نلح،ثففا ال صاانعةف غفج انععمجف لاة-ضاات  نسااف جآ انح،ثففا  لعد أن  ا

و مة اعجف لاااااااا  انت اعة لةنعفا(  وانذي أووا  لجنةمل أانع،ااقة هلى نظةم ًساجف  لف،ممجي 

األغذاة انعةنعل  نه واااااااجو ي نعني ًلواج انعساااااااةهدام اإلنساااااااةنفة  وواااااااعةن وصااااااا،ناة انل 

 
17 Houthis suspend flights to Sanaa, Middle East Online, 09, September,2020, Available at the following link: 
https://tinyurl.com/y5oappd2  

   https://tinyurl.com/y3bteln3، للمزيد على الرابط التالي:2020يونيو  17، العربية، الحوثيون وتسليم اليمن للهيمنة اإليرانية  18
 ، للمزيد على الرابط التالي:2020سبتمبر  21، ت، الجزيرة. ناألمم المتحدة: تأجيل مساعدات طبية عاجلة بسبب إغالق مطار صنعاء  19

https://tinyurl.com/yy6upzss   
 ، للمزيد على الرابط التالي:2020فبراير  10، الحرة، بسبب القيود الحوثية على المساعدات الدولية.. أميركا تعيد حساباتها في اليمن  20

https://tinyurl.com/yxcngwxl  

https://tinyurl.com/y5oappd2
https://tinyurl.com/y3bteln3
https://tinyurl.com/yy6upzss
https://tinyurl.com/yxcngwxl
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تخ ما  مساامحقفاة  هلى انجغم   ال انعحةاظةم انجن،لفة انمل ًسااف ج هلفاة  ن  ذا اننظةم   

  21انحك،مة انشجهفة وانمحةنف انعجلل ندهم انشجهفة
 

 ملع مهحس من مرتة   .3

قةم انح،ثففا لعجع،هة ما انعجاقف  اإلدا اة واااااد  ج ة انتضاااااةئي وانعةملفا ال انعنظعةم 

 ةالم ان ،ا ئ اإلنساااةنفة  وواقة و ف  األمفا انعةم نلشاااؤون اإلنساااةنفة منساااخ اإلغةثة ال 

ة ما ان، ةالم اإلنساةنفة انعةملة  92مة ك ن، ،ك ال   ة ة أمةم مجلس األما   ن  نةك    لت 

عمجف لاة ال صااانعةف  لعة  ال منة خ ساااف جآ انح،ثففا ال ًلال معلقة ند  انحك،مة غفج انع 

ًايخاذ شاااااااا، ا  قاةدماة نلتادف ال انععا  لااة  لجاةناب ذناك امعج   40ال ذناك  ة اعكا أن    لتا 

انعةملفا لةن، ةالم اإلغةثفة نساااا،ف معةملة وًساااا،اف شااااداداا إلًعةم ماةمام اإلنسااااةنفة  

وال   فج ما األ فااةن امعج  انعااةملفا ال  اذ  ان، اةالم نلماايخفج ألوقاةم  ،الااة هنااد نقااة  

انم مفل  مى لعد  ًعةم  ةاة اإلعجافام ان ةصااااااة لةنعسااااااةهدام اإلنسااااااةنفة ولدون أسااااااتة  

ثففا ما خ ل اج  اإلعجافام انتفجوقجا فة انععجقلة نلعسااااااةهدام  قفقفة  واسااااااعل انح،

اإلنساةنفة  نعجاقتة  ذ  انعساةهدام  وانساف جآ هلى ق،ائم انعسام فداا منه  نمح،ا  مساة  

  22انعسةهدام ما ان  ةم األ  ج ا مفةعة   نى األاجاد انع،انفا نلح،ثففا

  حةخامسا: مآلثار مل الوة ع  ع هلة ملوساعدمت من سا
 

معة ال شاااك افه  ن غةنتفة انفعنففا ال ان،قت انجا ا  اعمعدون هلى انعساااةهدام اإلنساااةنفة 

ان ةصااة لةألمم انعمحدآ  ولجامجاة انع مل ة  والساافعة انعسااةهدام انغذائفة نلتقةف هلى قفد 

اإلغااةثااة انحفااةآ  ومي ًقلفص انجاااةم انعااةنحااة نلمع،ااا  ان زم نلتجامل اإلنسااااااااةنفااة وو ااةالم 

لساااااتب انقف،د انع جوواااااة هلى انعساااااةهدام ومحةوالم ً،عفه هعلفة انعساااااةهدام  نى غفج 

انعسااااااامحقفا   ااةن ما اثااة  ذنااك انافااة  األما انغااذائل ننح، ث ثااة أ لااةس انفعنفا  نفس  ااذا 

احساااب  نكا  اقةف  ذ  انتجامل اإلنساااةنفة أو  مل ًقلفص علف مناة   ةن هةم   واواااحة  ال 

 ظةم ان حل  ومة ًجًب هلل ذنك ما ًد ،  ان حة انعةمة نل  ةل واننسةف انافة  انن

 

 م عدمل مألم  ملغ مئي  .1

ال اعكا ًجة   انع قة لفا انعدام األما انغذائل ال انفعا ولفا  هةقة وصااا،ل انعساااةهدام 

اإلنسااااةنفة   فط وصاااالت نسااااب انعدام االما انغذائل  نى مساااام،اةم غفج مساااات،قة  مقة نة 

ما انغذائل ال للد ملف،ن اعنل اعةن،ن ما انعدام األ  20انساااااةلقة  ايصااااات  نح،    لةنسااااان،ام

ملف،ن م،ا ا اعنل ما انعميثجاا لةننلاس انعسااال  وهجقلة  13ملف،ن  واحمةم    30هدد ساااكةنه  

انعساااةهدام اإلنساااةنفة  نعساااةهدام غذائفة هةعلة  ةن اقدماة لجنةمل األغذاة انعةنعل انمةلي 

ًقلفص  ذ  انعساةهدام لساتب انقف،د هلل دخ،ل انعساةهدام انغذائفة  نلمم انعمحدآ  قت 

 
 ، للمزيد على الرابط التالي:2020فبراير  10، العربية، د يعلق مساعدات اليمن بسبب عراقيل الحوثيصحيفة أميركية: ترمب ق  21

https://tinyurl.com/y4axaf3u  
 ، للمزيد على الرابط التالي:2020أبريل  12، المشهد العربي، ال إغاثات في جبهات الحوثي.. الغذاء العالمي يعاقب المليشيات  22

https://tinyurl.com/y5z493yx  

https://tinyurl.com/y4axaf3u
https://tinyurl.com/y5z493yx
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ملف،ن اعنل ال  ةعة  5ال منة خ سااااف جآ ععةهة  ن ااااة     لةإلوااااةاة انل وع،د أ  ج ما  

  23ال س،ف امعجو،ن ن  ج انعجةهة ال أقج  وقت معكا شدادآ  نل  ذ  انعسةهدام و

 

 عاااة أدي انمضااااااا م غفج انعسااااااات،ن  نى معااادالم مجً عاااة ما انعااادام األما انغاااذائل ال  

  ها 2020% ال شااااااااج ا،نف، 3انعحاةاظاةم انجن،لفاة   فاط ساااااااجلات  اذ  انعحاةاظاةم زااةدآ 

% 8انشاا،  انساةلقة  ال انسافةن  ا ً عت مسام،اةم هدم   ةاة االساما ك انغذائل لنساتة 

نل انلااةدآ    واعلو ذناك 2020% ال ا،نف، 38نل  ل ماةا، % ا30ال انعحاةاظاةم انجن،لفاة ما 

ال ًكل ة انحد األدنى نلسي انغذائفة وان  ة  قفعة انجاةل انفعنل  واسمعجا  اننلاس انعسل   

 2020ععةنل ان،ا دام انغذائفة ال انشااااا،  انسااااتعة االونل ما   نل ان  ة   دي لدو   أانذي 

  24 2019م% مقة نة لن س ان مجآ ما هة22لنستة 

 

وثعة ه قة واوااااحة لفا األمة ا انمل ًشاااااد هعلفةم اقممةل  وا ً ةس معدالم انعدام األما  

و ليخج ن ج  قف،د هلى انعساااااااةهدام اإلنساااااااةنفة أانغذائل  اععلفةم االقممةل ًؤدي لشاااااااك   

وان،صااا،ل  نى األسااا،ان   عة ًساااتب ال نلوا انساااكةن لشاااك  دو ي ما أمة نام مة اجع  

  25اما انغذائل محدودآ نلغةاةاجصام ال ا

 م يحار ملقطاو مل حي  .2

ًساااااااتاب ه،اما  م مل اة   اةسااااااامااداف انعسااااااامشااااااا فاةم وانك،اد  ان تفاة  وهادم داي  واًب 

 م أانع،ا فا ال مداجاةم ان اااااااحة ال انفعا  نى انافة  انق ةس ان اااااااحل  نكا ما لفا أ د 

هجقلة انعساةهدام اإلنساةنفة خةصاة انع،ام  انعجًت ة لةنافة  اننظةم ان احل ال انفعا   ،  

انعسااااةهدام ان تفة  وً،قف لجامل انمع،ا  ان ةصااااة لةنق ةس ان ااااحل  ال للد ا،عد لاة أ  ج 

ونمفجة   2020  وال شااج ألجا  26ملف،ن شا ص احمةع،ن  نى خدمةم انجهةاة ان احفة 9 17ما  

 احفة  ًم  اقةف ن  ض وًقلفص لجامل انمع،ا  نعساة عماة نلتجامل انعجًت ة لةن دمةم ان

انفاة خةصاااااااة لةن،صااااااا،ل نلجهةاة ان اااااااحفاة ال ساااااااتي محاةاظاةم اعنفاة لعاة ال ذنك ان ادمةم 

ملف،ن م،ا ا ال  3 1ان،قةئفاة انعمعلقاة لةنمقاةل أمجا  م ا  انك،نفجا   وًجًب هلل ذنك  جمةن  

انستي محةاظةم انفعنفة ما ان،ص،ل ناذ  ان دمةم  لةإلوةاة  نل ذنك اعا لفا انمداهفةم 

ما انك،اد  ان تفة س،اف   1800 لاااااا   نعمجًتة هلل وقف لجامل انمع،ا    اقةف داي  ،اال خةصةا

ما   110و انعةملفا ال انق ةس ان تل  ولةنع   أوقف داي انح،اال ان ةصااااة لااااااااااا أما األ تةف 

ان جن ان تفة ان ة ئة انمل ًق،م لم،زاي انعسااامللمةم ان تفة األساااةسااافة  لعة ال ذنك أ قم 

ملف،ن شا ص ن  ج ان،اةآ لساتب هدم وع،د ان دمةم   6 1جة اإلصاةلةم مة هج   م،اد معةن

 
 ، للمزيد على الرابط التالي:2020سبتمبر  23، أخبار األمم المتحدة، األمم المتحدة: الصراع واألزمة االقتصادية يدفعان اليمن إلى حافة المجاعة  23

https://tinyurl.com/y5sozo7u  
 ، للمزيد على الرابط التالي:4، ص 2020سبتمبر  3تقرير عن الوضع " اليمن"، مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية اليمن،   24

https://tinyurl.com/y5c9om4s  
   https://tinyurl.com/y2qfk9gg، على الرابط التالي:2مصدر سبق ذكره، ص   25
 ، للمزيد على الرابط التالي:2020سبتمبر  2، 28، الحرف "الصحة العالمية": مراكز الفشل الكلوي باليمن تعاني نقًصا حاًدا في األدوية والوقود  26

https://tinyurl.com/y62nae5c  

https://tinyurl.com/y5sozo7u
https://tinyurl.com/y5c9om4s
https://tinyurl.com/y2qfk9gg
https://tinyurl.com/y62nae5c


9 

االنف هةم  ال انق ةس ان اااحل انذاا اععل،ن ال  4انججا فة  وأخفجا  أوقف داي انح،اال ناااااااااا  

ملف،ن شاااا ص لسااااتب  ذ  اإلعجافام اننةععة  18انعداجاةم انع مل ة  مة  ةن نمفجمه ًضااااج  

ًت ة لةنعقتةم انمل ً،اعاه انتجامل اإلنسااةنفة ال مسااةهفاة ها نقص هعلفةم انمع،ا   انعج

  27نلم  فف ها انع،ا نفا انفعنففا

نذنلك  ةن انق ةس ان ااااااحل أ تج انق ةهةم ًيثجا  لةننلاس انعساااااال  لفا األ جاف انع مل ة ال 

انفعا و اذا هعلفاة  هاةقاة انعساااااااةهادام اإلنساااااااةنفاة   فاط ً،قف ن اااااااف انعجااخ ان اااااااحفاة 

نفعا ًقجاتة   لساااااااتب اننلاس  ولدو  ة أثجم هجقلة وًيخج وصااااااا،ل انعساااااااةهدام انع،ع،دآ ال ا

مجاخ صاااااحل  ً،ق ،ا ها انعع  خ ل   300اإلنساااااةنفة هلل انق ةس ان اااااحل ال انفعا انح،  

اوااا جم األمم   2020  وال ان مجآ ما مة    مل ا،نف،  2020ان مجآ ما ألجا   نل أغسااا س  

لجنةمجة  اخج ن س انع اااافج   30نسااااةنفة  ال انفعا  ا،اعه  لجنةمجة  ا 15انعمحدآ إلغ ن وً  فض  

ًاداخ انعساااااااةهادام اإلنساااااااةنفاة  ونقص انمع،اا   ولاةنماةنل   اةناة اسااااااامعجا  وع،د ه،ائخ واااااااد 

  .28ً ةقعت األزمةم ان حفة نع افا اننسةف واأل  ةل

 

 مألطوال .3

ة  واثجم ملف،ن     اعنل نعساااةهدام  نساااةنفة  ما لفناة مساااةهدام  تفة هةعل  2 12احمةم 

هجقلة انعسااااةهدام اإلنسااااةنفة هلى نح، ملف،نل     اعنل  اعةن،ن ما ساااا،ف انمغذاة انحةد  

م،قي  ن اساااامعجم مسااااينة هجقلة انعسااااةهدام وًقلفص انمع،ا  ها لجنةمل انغذاف  وما انع 

انعاةنعل وانتجامل اإلغاةثفاة األخج  ان اجً ي هادد األ  اةل اناذي اعاةن،ن ما سااااااا،ف انمغاذااة انل 

  ما لفنام ملف،ن     نا اح ا  هلى انعكع م انغذائفة 2020لف،ن     لناةاة هةم  م  4 2

انحف،اااة وافمااةمفا أ  وال انسااااااافااةن ذاًااه قااد م منظعااة األمم انعمحاادآ نلم،مااة وان  ،نااة 

االالف ون اااف     هجواااه نلع،م نلساااتة  اعكا ان،قةاة  ذا  6"انف،نفساااف" وع،د أ  ج ما  

    ما انذاا اعةن،ن ما ساااااا،ف انمغذاة   500أنف و 23وااااااةاة انل  اًفحت أدواة ان،قةاة  لةإل 

% ما األ  اةل اعاةن،ن 50  وأ  ج ما  29انحاةد هجواااااااه نل،اةآ ال  ةنة هدم ً،افج انمع،ا  ان زم

ما انمقلم لساااتب هدم انمغذاة انجفدآ  وما انمداهفةم انسااالتفة ن،قف هعلفة ًع،ا  انتجامل 

هةمة  ما  16جآ أخجي ال انفعا لعد نح، أ  ج ما  اإلنسااااااةنفة  ً شاااااال مج  شاااااال  األ  ةل م

انقضاةف هلفه  نمفجة ًنةقص أدوام انعنةهة وانمغذاة ان احفة غفج انسالفعة ومفة  انشاج  غفج 

  30ان ةنحة نلشج 

 

 
 

 ، للمزيد على الرابط التالي:4، ص 2020أغسطس  23تقرير عن الوضع " اليمن" مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية، " اوتشا"،   27
https://tinyurl.com/y2qfk9gg  

28 Lack of Funds Forces UN to Close Down 15 Aid Programs in Yemen, The Latin American Herald Tribune, September 
23,2020, Available at the following link: https://tinyurl.com/y2b83466  

 ، للمزيد على الرابط التالي:2020يونيو  26، مصر العربية، المساعدات.. يونيسيف تحذر من »مجاعة« بين أطفال اليمنبسبب نقص   29
https://tinyurl.com/y35mpqmy  

 ، للمزيد على الرابط التالي:2020سبتمبر  20أونالين، ، ميدل إيست انتهاكات الحوثيين تضع اليمن مجددا أمام خطر تفشي شلل األطفال  30
https://tinyurl.com/y58r9quv  

https://tinyurl.com/y2qfk9gg
https://tinyurl.com/y2b83466
https://tinyurl.com/y35mpqmy
https://tinyurl.com/y58r9quv
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 مل ساء  .4

ا لفا األثاة  انعمجًتاة هلى هجقلاة انعساااااااةهادام اإلنساااااااةنفاة وأسااااااا،ئااة هلى اإل  ن   غ ن م

% ما انعجااخ ان ااحفة ان ةصااة لةن ااحة اإلنجةلفة نلعجأآ 80انعمحدآ نلسااكةن  صااندون األمم 

انفعنفااة  لساااااااتااب نقص انمع،ااا  وانعجاقفاا  انمل ً،اعااه ان اااااااناادون ال انفعا  واهعااد ً،قف 

ان ااااااحة اإلنجةلفة نلنسااااااةف   انمع،ا  ها اناف ةم األمعفة سااااااتتة  أسااااااةساااااافة  ال  ذا انمد ، 

غذاة األ  ةل  ا ندن األمم انعمحدآ نلسكةن  ، انعةن    لجةنب ً ةقم أزمة س،ف ًانفعنفةم

 6ان، فد نلعساااامللمةم ان تفة واألدواة انعجًت ة لةن ااااحة اإلنجةلفة نلنسااااةف ال انفعا   فط  

  31هةمة   49هةمة  انل  15ملف،ن أمجا  ال سا اإلنجة  ال ان  ة انععجاة ما 

د أدي انمجاعي ال ًقادام انمع،ا  اكاةن إلغ ن  اذ  انعجااخ  أثج سااااااالتل شااااااادااد ان  ، آ  اقا 

نلق ةس ان ااااحل ال انفعا  نى ً،قف ًقدام ان دمةم انعمعلقة لةن ااااحة اإلنجةلفة نلعجأآ ال 

مجاقة صاحفة  ايصات  امم ًقدام  ذ  ان دمةم اان ما خ ل   180مجاقة  صاحفة   ما أصا    140

أنف أمجا   ةم    320د   واهعد ذنك نةق،  خ ج اهاد32مجاقة صااااااحفة ال ععفي أنحةف انت د  40

أنف أمجا    48أنف معجوا،ن ن  ج اإلصاةلة لعضاةه ةم  لجةنب    144ال انفعا  ما لفنام نح،  

عجوااااة نلع،م ال أي نحظة لسااااتب مضااااةه ةم ان،الدآ  لجةنب ذنك اإن    ااااةئفةم األمم  مه

ً شاافج انل  ة ثة  نسااةنفة اك  سااةهمفا امجا  اعنفة ًع،م لسااتب ان،الدآ  لةإلوااة اة انعمحدآ 

امجأآ أخج  ما  صااااااااةلاةم أو هادو  أو  20مقاةلا   ا  امجأآ اعنفاة ًع،م أثناةف ان،الدآ  ًعاةنل 

 هااةقااةم اعكا ان،قااةاااة مناااة  و ل ام،  ًجعاا  انفعا وا اادآ ما أخ ج انتلاادان افعااة امعلخ 

  33لةن،وي ان حل نلنسةف هلى اإل  ن 

دهل زاناب ن ًا  ل،ااةآ لعاد والدًااة لساااااااتاب وما لفا انحاةالم انعاذ ، آ  ًعجوااااااات أمجأ  اعنفاة 

مضااااةه ةم مة لعد ان،الدآ  فط ًعجواااات  نى نلاف  ةد   ةنت زانب ً كج قت  واةًاة نلذ ة  

 نى أ د انعسامشا فةم انمل اع،ناة صاندون األمم انعمحدآ نلساكةن  نكا هدمة ذ تت نم اعد 

 نةك  تفتة نساةف ال انعسامشا ى لساتب نقص انمع،ا  وًعلفخ ان اندون نععظم خدمةم 

ن احة اإلنجةلفة  اةوا جم زانب أن ًلد ال انعنلل نكناة نم ًملخ انعساةهدآ هندمة ًعجوات ا

 نعضةه ةم أثنةف ان،الدآ  ام،ات ال انحةل 

 

ًادهل مجام و ل أم أل لي امفاةم   اةنات ًملقى  هاةااة ماة قتا    وال  اةناة أخجي ً،اات امجأآ ثاةنفاة 

ذي ادهعه صاااااندون األمم انعمحدآ ان،الدآ ال مج ل لنل انشاااااعةح ان اااااحل لعحةاظة  اعة  ان

و ، انعج ل ان اااااااحل ان، فاد ال انعن قاة  أ صااااااافتات مجام لحاةناة نلاف  اةد  وهنادماة -نلساااااااكاةن

 
 ، على الرابط التالي:5، صندوق األمم المتحدة للسكان، ص 2020المتحدة للســـكان في اليمن  األمملصندوق  اإلنسانية االستجابة  31

https://tinyurl.com/yysuj7mt  
 ، للمزيد على الرابط التالي:2020يونيو  1، صندوق األمم المتحدة للسكان، نفاذ التمويل يهدد حياة النساء والفتيات في اليمن  32

m/y4jfqp3chttps://tinyurl.co  
 ، للمزيد على الرابط التالي:2020مايو  6، أخبار األمم المتحدة، % من مرافق الصحة اإلنجابية باليمن بسبب نقص التمويل80إغالق   33

https://tinyurl.com/y56sewvk  

https://tinyurl.com/yysuj7mt
https://tinyurl.com/y4jfqp3c
https://tinyurl.com/y56sewvk
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وصااااااالات  نى انعجاخ ان اااااااحل وعادم أناه ً،قف ها ًقادام خادماةم األم،ماة وهلعات لعغاةد آ 

 34ان تفتة انع م ة  ولعد ة ً،ات لستب اننلاف 

 ملةحدتات مل ئحسحة  سا سًا: 

الًلال انفعا أس،ف  ة ثة  نسةنفة ال انعةنم  وما انعحمع  أن اظ  هدد األش ةص انذاا   1

% ما 80ملف،ن اعنل  أي نح،  24ال  اةعاة  نى انعسااااااااةهادام اإلنسااااااااةنفاة وانحعاةااة نح، 

انساااااكةن  و ، مة ا ج  هلى انعجمعي اندونل  اجةد  ل،ل غفج ًقلفداة هلى وعه انساااااجهة  

  ً ةقم األزمة اإلنسةنفة ال انفعانعني 

امع   انمحدي ان ةنل  ال اساامعجا  اساام دام انح،ثففا نلعسااةهدام اإلنسااةنفة  يداآ اللملاز   2

انعجمعي اندونل وانعنظعةم األمعفة انعةملة ال انعجةل اإلنساةنل  ما أع  انضاغط هلى 

 اسااامعجا  هجقلة انجاةم انعةنحة وانعنظعةم األمعفة نلعع  واقة نشاااجو  انح،ثففا و ال 

انعساااةهدام اإلنساااةنفة  لعة اعج  انعدنففا ال انعنة خ ان ةواااعة نساااف جآ انح،ثففا 

 أل تج خ ج معكا منذ لدااة اننلاس انعسل  

ا ع ا  أاضاااااااة هادم وع،د انفاة أمعفاة واواااااااحاة ًجعا  ععاةهاة أن اااااااة    و اةااة األ جاف    3

نسااااةنل  ًحداة  اسااااةساااافة  امةم األمم انعمنةزهة ال انفعا االمم ةل نق،اهد انقةن،ن اندونل اإل 

انعمحدآ  اإن نم ًنج  اذنك سااافعنل ملاد ما انعقتةم أمةم انعع  اإلنساااةنل ال انفعا  

 وهدم وعةن ًعجاج انعسةهدام اإلنسةنفة هلى األ ع   نى مسمحقفاة 

لجغم  ن انقةن،ن اندونل اإلنساةنل  انظم هعلفةم وصا،ل انعساةهدام اإلنساةنفة اةننلاهةم   4

سااااااالحاة  نكا االمم اةل نق،اهاد انقاةن،ن انادونل ال انحج  انادائجآ ال انفعا هلى ماة اتادو انع

عمجف لااااة هااادم   نااااة غفج م،ع،دآ هلى اإل  ن  وال اعنل  ،ن انح،ثففا  ك،ماااة غفج م 

االمم اةل نعتاةدئ انقاةن،ن انادونل اإلنساااااااةنل  و ال ساااااااق ات انفعا ال لجاثا انعجاةهاة و ل 

ذنك  مة سااااافك،ن نه لةنغ انميثفج هلى انعدنففا وهلى اننساااااةف لةن ع  هلى شااااا ة   جآ ما  

 واأل  ةل هلى وعه اندقة 

هج  ق ي انعساةهدام اإلنساةنفة والسافعة ان تفة مناة ل،واي صاحة األ  ةل واننساةف    5

ال انفعا هلى انعحاك  و ، ماة اع ا  ًحادااة   ئفسااااااافاة  نلعنظعاةم األمعفاة واناف اةم اإلغاةثفة 

ً،ازن لفا أمجاا  األول  هدم انجوااا،ح نشاااجو  انح،ثففا انعجح ة وانمل نا ن أانمل انتغل 

ًح  األزمة اإلنسااااااةنفة ال انفعا  وان ةنل اال ًمجك انعدنففا واألشاااااا ةص األ  ج ا مفةعة  ال 

 انفعا اجاسة أل جاف اننلاس وهلى  أسام انح،ثففا 
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 ملةإلصحات

 :لةاًل نلس م وانمنعفة و ق،ن اإلنسةن ً،صل مؤسسة مةهتال األخفج 

 إلي لواعة أ  ار هللا لي ص عاء   •

واجو آ  زانة  ةاة أشاكةل انعجاقف   وانعقتةم انع جوواة هلى انعساةهدام اإلنساةنفة  

نضاااااااعاةن وصااااااا،ل  اذ  انعساااااااةهادام  نى انع،ا نفا انفعنففا السااااااافعاة ال انعناة خ 

ال ًساام دم ععةهة أن ااة     انعسااةهدام اإلنسااةنفة أان ةوااعة نسااف جآ انح،ثففا  و

ع  انجواا،ح نشااجو اة انمعساا فة وانمل ال ًضااعا أ يداآ ًتمل لاة اناف ةم األمعفة ما  

 هلى أي  ةل ووص،ل  ذ  انعسةهدام انل مسمحقفاة 

 إلي ملجيات ملوا حة •

لياعةل ال انتغل معةقتة انشعب انفعنل  و ، ال أمس انحةعة نلعسةهدام اإلنسةنفة  

انح،ثففا  وناذناك اللاد ما اسااااااام ناةف هعلفاة ًع،اا  انتجامل اإلنساااااااةنفاة ال انفعا  مي 

اننظج ال اساامحدا  انفةم عدادآ ما شاايناة  ا ااةل انعسااةهدام  نى مساامحقفاة لعة 

 اهنقذ انفعا ما م ة ج انعجةهة 

 إلي مجل  مألم  ااألمم ملوةحدة •

ها هجقلة انعساااةهدام اإلنساااةنفة  انتغل هلى انعجلس ًحداد انعساااؤونفا ان ةهلففا  

واج  هق،لةم  ةسااااعة وااااد م   ةنحظج ما انساااا ج  وًجعفد األصاااا،ل  لعة ال ذنك 

  2014نعةم  2140ًن فذ قجا  انعجلس  قم 

 إلي مكةر ت سحق ملشئإل  من سا حة لي ملحو   •

اللد ما ًحداد انعساؤونفا انجئفساففا ها األزمة انعمعلقة لةنعساةهدام اإلنساةنفة ال 

عا و ا ةد  ذ  انععل،مةم لشااك  دقفخ ودون أي  ظج او خ،ف ما أهعةل انمقةمفة انف

  نى مجلس األما اندونل 

 إلي ملدنل مألعضاء لي مألمم ملوةحدة •

ال اجاب ألي دوناة هضااااااا، ال األمم انعمحادآ ًلملم لعتاةدئااة أن ًسااااااامعج ال انمعاةون مي 

لى اندول األهضاااااةف اج  عاةم مةزانت ًع،ل انح،ثففا لةنعةل وانسااااا ا وهلفه اإن ه

هق،لةم هلى    ما ا  تت ًع،الاة نلح،ثففا لةنساا ا  وانعع  هلل ًن فذ قجا  مجلس 

انقةوااااااال لحظج ً، اد األسااااااالحة وانعمةد ووساااااااةئ  اننق    2015نعةم  2216األما  قك 

 انعسكجاة  نلح،ثففا و ةاة األ جاف انمل ًعع  ن ةنحام 

 


