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 19-كوفيد وباء لحماية المدنيين من ضرورية تدابير عاجلةاليمن: 

 بيان مشترك

نصراب   تم تأكيد، الجاري أبريل 10في والعالم. سروأ أمم  نسسراسي  عرف ا أ وقد أسررر عن اع في اليمن عامه السراد يدخل الصرر 
ا  وبذلك في البالد.   19-كوفيردبريرو  أول حال   على األطراف المتحرارب  والدول المراسحر  واألمم المتحردال وادتحراد  أصررررربم لمام 

  ، وأثره الكرارثي المتوق  في اليمن، حير المحتمرل  19-من ترشررررري كوفيردروبي اتخراذ خطوا  فوري  وعاجلر  لارررررمران الحرد األو
 يتعرض المدسيون للخطر بشكل خاص وحاد.  

وفي ذلك سؤكد على ارررورال أن تتحمل السررلطا  في مختلف أسحاي اليمن مسرراولي  اتخاذ تدابير وقااي  وخطوا  فعال  لحماي  
سررتجاب  للريرو  حقو  اد، ولكن يسبغي أن تحترم 19-في المساطق الخااررع  لسرريطرت ا من استشررار وباي كوفيد األشررخاص

، بما في ذلك اررورال نعالم اليمسيين بمثل ري  ومتساسرب اررواإلسسران والحريا  األسراسري ، وأن تكون جمي  تدابير الطوار  
وبار ، . فري أوقرا  األدون تمييم هرذه اإلجرايا  وخطت را الممسير . كمرا يجرت أن تتمراشرررررى تردابير الطوار  م  القراسون الردولي و

فقد  1تتعاظم أهمي  الوصرول للمعلوما ، وتتاراعف الحاج  للتغطي  الشرراف  للوار  اإلسسراسي وحال  استشرار الريرو  في اليمن.
سرربق وأسرراي القاامين على السررلط  اسررتخدام أوقا  األمما  بشرركل متكرر لتبرير فرض قيود ةير قاسوسي  على اليمسيين. فمسذ 

أسصررار ع على صررسعاي، أتةلق  األماكن العام  في البالد، وقتيد الحق في التعبير، وهاجم   ، وبمجرد سرريطرال2014سرربتمبر 
 األطراف المتحارب  واحتجم  الصحريين والسشطاي والعاملين في وساال اإلعالم وفي المجال اإلسساسي.  

 الوضع الراهن يهدد بخطر مدقع:

ا جسررريم ،على مدى سرررسوا  الحرت، لحق بالسظام الصرررحي في   وصرررول  وعرقل  األطراف المتحارب  وأعاق  اليمن ااررررار 
وجراي هذه الحرت،  في مرافق ادحتجام. مس ا المعدي  في البالد، مراض األ العديد من استشرر للمدسيين. و المسراعدا  اإلسسراسي 

الماا  من سكان  ب 80اآلن أكثر من  ا داخلي ا؛ بيسما يعتمدمليون شخص   3.6؛ وسمح أكثر من وجرحى قتلى  من المدسيينآدف  سقط
ون  مم المتحدال للشرامسسرق  األ حسرتوبالغذاي والمأوى والخدما  األسراسري  األخرى.  لى المسراعدا  اإلسسراسي ، بما في ذلكاليمن ع

سرررروي ماليين آخرون يعاسون  7ا على بعد خطوال من المجاع ، وشررررخصرررر   مليون 10"ثم   ي اليمن، ليما جراسدي:اإلسسرررراسي  ف
 ."التغذي 

  األمما  الصحي  واإلسساسي  وادقتصادي   •

بشرركل متكرر وصررار ،   ادسررتجاب  اإلسسرراسي اس ار القطاع الصررحي في اليمن، واس ار ادقتصرراد، وعرقل  األطراف المتساحرال 
ارتراع معدد  القتل واإلصراب  في صرروف لمرافق الرعاي  الصرحي ، و التدمير الروتيسي وادحتالل المتكرر  نلى أدىاألمر الذي 

 حي  مثل تلك للكوار  الصر جعل البالد أكثر عرار  في معاساال واسرع  السطا  للمدسيين، و العاملين بالقطاع الطبي. وقد سراهم ذلك
المعدا  واللوامم  يتوافر القليل من . وبالكاد تعملد المرافق الصرحي  سصرف فاليوم في اليمن، .  19-كوفيدالمتوقع  بسربت جااح  

ا بأسالحماي  الشرخصري  وأج مال التسر  ادصرطساعي .   سراسري ، بما في ذلك األدوي  ومسرتلمما األ ترشري   وعاسى لليمن ه سربقعلم 
 اإلصاب  بالكوليرا في التاريخ الحدي .  أكبر عدد من حاد  اشتباه  مسجال   ، األمراض المعدي

ن، بمن  الموظرين المدسيين اليمسيي فحرم  معظم 2على تسرليم ادقتصراد والغذاي، األطراف المتحارب  عمل خر على الجاست اآل
، خلص فريق الخبراي 2019في عرام ومرا يقرت من عرامين. من رواتب م ل، بقطراع الصرررررحر  في م بعض األطبراي والعراملين

 
على "ميادال الوصررول نلى المعلوما  واإلحصررايا  الدقيق  بشرركل كبير"،  ، حث  المروارر  السررامي  لحقو  اإلسسرران السررلطا 19-بسرربت وباي كوفيد  1

إلعالم ال ادع  إلس اي أي قيود على حري  وسراكما سقاذ األرواح في األمما  الصرحي " ا في نمشريرال نلى أن "الشررافي  أمر بالا األهمي  وقد تكون سربب  
 . اسظر:ادتصالوسااط  نس اي أي نةال  لإلسترس  أوووحري  التعبير، 

 NewsID=22533٪26LangID=E؟https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx  
ياال نلى  أدى الحصرررار الذي يرراررره التحالف بقيادال السرررعودي  واإلمارا  على المطارا  والمواس  اليمسي  نلى مس  أو تأخير دخول السرررل  المسقذال للح 2

كما اعدا . معقدال على المسر  اوفرار  عوااق وقيود    ،عرقل  جماع  أسصرار ع االحوثي   المسرلح  دخول السرل  األسراسري  نلى أماكن مثل تعمواليمن. 
رم  المسررراعدا .   التابع  للحكوم  والتحالف الجماعا  المسرررلحسررررق    من  أخرون ىلسرررسوا ، عاس   مرواتبمن بعض موظرو الخدم  المدسي  وفيما حت

https://reliefweb.int/report/yemen/first-case-covid-19-reported-authorities-yemen
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25668&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25668&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25668&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25668&LangID=E
https://reliefweb.int/report/yemen/taizz-central-prison-hit-resulting-multiple-fatalities-and-injured-enar
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22533%26LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22533%26LangID=E


مي  أطراف الحرت من قبل جأسراليت من  أسرلوت كالتجوي   اسرتخدامالدوليين واإلقليميين البارمين بشرأن اليمن نلى أسه ربما تم 
وثيين الماارري ستيج  تدخل الح أواخر مار    لليمن تعليق بعض المسرراعدا المسظما  الدولي   أعلس  يأتي هذا بيسما السماع. 

، قرر  الوديا  المتحدال، أكبر ماسم  2020مار   27في و 3المسررراعدا  ونسرررايت م اسرررتخدام األموال.  في عملي  توصررريل
قبل يوم من ومس  استشرررار فيرو  كوروسا.  ا في ذلك التمويل الذي سررريسررراعد في، بمعس ا قط  المسررراعدا  اإلسسررراسي لليمن، 

نلى السصف  مساعدا امج الغذاي العالمي أسه تم خرض البرس أعلنليمن، في ا  19-كوفيد بريرو   نصاب  اإلعالن عن أول حال 
مثل السامحين  -بالرعل   الارعراياألشرخاص في أجماي من اليمن، األمر الذي قد يخلق كارث  متصراعدال في اليمن ارحاياها هم 

 .من حريت م والالجاين والم اجرين والمراى والجوعى والرقراي والمحرومين 

ا  لعقوبا  الدولي دعوت ا للمجتم  الدولي بشررأن رف  الذا في  ، 19-كوفيدوباي ل ضعر تلمس  أمما  الجوع في البلدان التي ت فور 
يين المحاصرين في مساطق "نيالي اهتمام خاص لوا  المدس بررررر  باألمم المتحدال بالحق في الغذاي  المعسي  الخاص الالمقرر   حث

 الحال في اليمن".   ا  خطيرال لحق م في الغذاي، كمابالرعل من است اك لاك المعاسوند سيما أوالسماع، 

 وتحسين ظروف ادعتقال في ظروف احتجام ممري  تعسرا   المعتقلين المحتجمين •

الصررررحريين والمدافعين عن حقو  اإلسسرررران،  ، بمن في مسرررررا  ق ماا  المدسيين األطراف المتحارب  في اليمن وأخر  اعتقل 
تعاسي معظم ا من ةيات األمراض المعدي ، واحتجمت م في ظروف ممري ، حي  مرافق احتجام مكدسرر  وةير صررحي ، تعج ب

على  القدرال نترتقر أسظم  السرجو مان جمي  المعتقلين مس ا بالكامل. كماالرعاي  الصرحي  الروتيسي ، وفي بعض الحاد  يتم حر 
اللجسر  الردولير   حرذر . وقرد 19-وبراي كوفيرد م اإلمردادا  الطبير  أو الموارد الالممر  للتعرامرل  يعومهراو، الصرررررحير  الرعراير 

، سريصربم من المحتمل أن يصرات 19-بمجرد نصراب  شرخص واحد بكوفيدو، "في السرجون المكدسر للصرليت األحمر من أسه 
   ".لوفيا  بين السجساي سيكون أعلىماا  األشخاص ]...[ وهذا يعسي أن معدل ا

مجموع  الخبراي الدوليين واإلقليميين البارمين حول اليمن جمي  األطراف باتخاذ تدابير فعال  للتخريف طالب  في هذا السيا  و
ظروف اعتقال المحتجمين "الارررعراي والمعرارررين لخطر كبير في اإلفراج عن السرررجساي واستشرررار المرض، بما في ذلك من 

عن قلقه البالا نماي واررر  المعتقلين والسرررجساي في مسطق  الشرررر   ااتالف من المسظما  ةير الحكومي  ." كما أعرت  مروع
الغالت مكتظ  وةير صرحي  وتعاسي د سريما في الدول التي تكون في ا السرجون ومرافق ادحتجام في  األوسرط وشرمال نفريقيا،

 من سقص الموارد.  

 ال جما  اد المدسييناستمرار القتال و •

، اسرتمر  الحكوم  اليمسي  وجماع  أسصرار ع االحوثي   المسرلح  والتحالف 2015ا بتصرعيد مار  ومرور    2014مسذ سربتمبر 
وقد  الذي تقوده السرعودي  واإلمارا  والقوا  التابع  ل ما في ارتكات است اكا  جسريم  للقاسون اإلسسراسي الدولي ولحقو  اإلسسران. 

، والقصررف العشرروااي، واسررتخدام األلغام األرارري ، وادعتقاد  التعسررري ،  ادست اكا  الغارا  الجوي  ةير القاسوسي  هذه شررمل 
 وةاب  المسايل .   شل  ج ود مختلر  في تحقيق السالم،فسري، والتعذيت، وتجسيد األطرال، بيسما وادختراي الق

دعرا األمين العرام لممم المتحردال أسطوسيو جوتيري    مردد ا سردايه من أجرل وقف عرالمي إلطال  السرار ، 2020مرار   25في و
ا "أولاك الذين خاذ  ، واتالتراوضلعدااي  والتركيم على التوصررل لتسرروي  سررياسرري  بعن األعمال ا يتقاتلون في اليمن نلى الكف فور 

 وقصرررف الحوثيون  ،الدعوا  اسرررتمر القتالورةم هذه   ".19-كوفيدوباي لمواج   ترشررري محتمل ل من نجرايا  كل ما هو ممكن
 .ن ورجل مدسيبيس م س  سساي وفتاتي ونصاب  تسع  -وشرطي  فتاتين س نبي-   سسايقتل خمس م ما أسرر عن "تعم "في ا سجس  

 
 3اليمن، ورقر  ةرفر  اجتمراعرا   ،الردوليين واإلقليميين البرارمين، مجموعر  الخبراي للمميرد راج ت بسرررربرت تعسر  الطرف المتحرارت. تخريض الرواتر 

 عررررررررررلررررررررررى:، A / HRC / 42 / CRP.1، 2019تررررررررررمرررررررررربررررررررررر سرررررررررررررربرررررررررر 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx. 

ن األطراف المتحارب  جماع  أسصررار ع االحوثي   المسررلح ، فاررال  ع من قبّلل عرقل  للمسرراعدا  اإلسسرراسي  وثَّق  مواطس  لحقو  اإلسسرران أعما 3
 /two/section11-life/part-https://mwatana.org/en/withering: اج راألخرى. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/240/85/PDF/G1924085.pdf?OpenElement
https://www.reuters.com/article/yemen-security-aid/wfp-to-halve-food-aid-in-houthi-yemen-as-funding-drops-idUSL5N2BX4YH
https://www.nytimes.com/2020/03/27/world/middleeast/yemen-health-care-aid-coronavirus.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52239645
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25761&LangID=E
https://mwatana.org/en/detention-places-in-yemen/
https://www.icrc.org/en/document/protecting-prison-populations-infectious-disease
https://mwatana.org/en/protect-the-prison-population/
https://mwatana.org/en/protect-the-prison-population/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-03-23/secretary-generals-appeal-for-global-ceasefire
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25777&LangID=E
https://mwatana.org/en/withering-life/part-two/section11/
https://mwatana.org/en/withering-life/part-two/section11/
https://mwatana.org/en/withering-life/part-two/section11/


وقف نطال  السار من جاست واحد لمدال أسرررربوعين في    2020أبريل  9قد أعلن في  التحالف بقيادال السررررعودي  واإلمارا وكان  
،  اليمنالمجتم  المردسي من جمي  أسحراي العرالم في سردايه من أجرل وقف نطال  سرار عرالمي، بمرا في ذلرك في  دتوحرّ بيسمرا  ،اليمن

 جمي  أطراف السماع ادلتمام بوقف نطال  السار. مطالب ا ، 19-كوفيدوباي  لامان مواج  

 خطوات فورية وعاجلة لحماية المدنيين في اليمن:

 فإننا نطالب باآلتي:  مواج   هذا الوباي،ل طرافاألفوري  من قبل جمي  وبالسظر نلى الحاج  الماس  دتخاذ تدابير فعال  

، وجماع  أسصرار ع  والحكوم  اليمسي تحديدا  التحالف بقيادال السرعودي  واإلمارا ، ا :بالسسرب  لمطراف المتحارب  في اليمن أوال:
 االحوثي   المسلح 

ليمن، وذلك من خالل ادلتمام  في ا المسراعدا  اإلسسراسي  والسرل  األسراسري  المسقذال للحياال القيود المرروار  على وصرول رف  ●
بقواعد المسراعدال اإلسسراسي  الدولي  والتأكد من عدم تحويل أي مسراعدال ألةراض أخرى أو نسرايال اسرتخدام ا لتحقيق مكاسرت  

  سياسي  ومالي .

في جمي   يصررول والتسقل للمسرراعدا  اإلسسرراسي  واإلمدادا  الطبي  والعاملين في المجال اإلسسرراستسرر يل الورف  العوااق و ●
؛ ونس راي أي حصرررررار أو نةال  وأي نجرايا  أخرى تمس  أو تقيّرد الواردا  اإلسسررررراسير  دون تردخرل أو تمييم  أسحراي اليمن

 والتجاري  األساسي ؛  

من خالل   19-وبراي كوفيردعلى مكرافحر  ترشررررري  ود جالتركيم في اليمن ووقف ادقتترال، و تسريرذ وقف كرامرل إلطال  السرار   ●
ق ؛ والعمل م  المبعو  الخاص لممم المتحدال دسررتاساف المراواررا   الحوار بين األطراف المتحارب  وتسريذ اسررتجابا  مسسررّ

 السياسي  الشامل  على وجه السرع  إلس اي الصراع؛ 

ا، ومس ا: تقليل عدد السجساي في اليمنأجل اتخاذ خطوا  عاجل  من  ●  ، والكشف عن مصير المخترين قسر 

رَرج عس م؛ نطال  سراح جمي  المعتقلين تعسرا   -1  بشكل يامن كرام  وسالم  وأمن المت
نجراي مراجع  شرررررامل  للموجودين بالسرررررجون، واإلفراج الروري عن المحتجمين والسرررررجساي "ذوي الخطورال  -2

 ؛ 19-المسخرا " والاعراي، بما في ذلك األطرال والمسسين والمراى األكثر عرا  إلصاب  بريرو  كوفيد
مستظم للمرافق الصررحي  تمويد مراكم ادحتجام بمسشرر   صررحي  مالام ، واررمان وصررول المعتقلين بشرركل  -3

 في السجون. 19-وحصول م على رعاي  صحي  سريع  ادستجاب ، بما في ذلك نتاح  اختبارا  كوفيد
اررررمان قدرال مراقبي ظروف ادحتجام المعترف ب م على الوصررررول لجمي  مرافق ادحتجام الرسررررمي  وةير  -4

 الرسمي ؛  
 ل ادتصال م  العالم الخارجي.امان الحق في محاكم  عادل  للمحتجمين، وتمويدهم بوساا -5

الوفراي برالتمامرات م وواجبرات م بموجرت القراسون الردولي لحمراير  واحترام حقو  الشرررررعرت اليمسي في جمي  أسحراي اليمن في  ●
 ادستجاب  للوباي؛ و، 

الصررررحيين،  الوصررررول نلى اترا  للبدي فورا  في دف  رواتت موظري الخدم  المدسي  لليمسيين، م  نعطاي األولوي  للعاملين ●
 والعمل على تس يل أشكال الدعم األخرى للمدسيين اليمسيين.  

 باألمم المتحدال ومجل  األمن: بالسسب  لمجل  حقو  اإلسسان ثانيا:

ووقف أعمرال العسف من قبرل جمي   ،اتخراذ تردابير لارررررمران احترام وقف نطال  السرار في اليمن مجل  األمنعلى  •
 . 19-أطراف السماع من أجل تسسيق وتسريذ استجاب  ألمم  كوفيد

المحتجمين تعسرررا ، واتخاذ خطوا  عاجل  لتحسررين ظروف ف المتحارب  باإلفراج عن مطالب  األطراعلى المجلسررين  •
   الحرج ؛سساسي  والواردا  دا  اإلالمساعيعو  وصول  تدخلوتخريف تكدس ا، والمطالب  بوقف كل  ادحتجام 

على المجلسييين التيكيد على أهمية ضييمان المسيياءلة وتحعيا اللدالة للضييحايا كيسيية لير قابلة للتقاو  لتحعيا  •
 ؛أي سالم مستدام في اليمن

الترأكرد من أن ودير  فريق الخبراي البرارمين تشرررررمرل جم  وحرظ األدلر  على است راكرا  على مجل  حقو  اإلسسررررران  •
في   19-لمراقب  حقو  اإلسسران واآلثار اإلسسراسي  لكوفيد سسران، وتوفير كل الدعم الالمم للخبرايوتجاوما  حقو  اإل

 اليمن، بما في ذلك الخطوا  التي اتخذت ا أطراف الصراع لحماي  الحق في الصح  لسكان اليمن.

https://www.globalceasefire.org/our-movement
https://www.globalceasefire.org/our-movement
https://www.globalceasefire.org/our-movement
https://reliefweb.int/report/yemen/joint-statement-59-nongovernmental-organizations-announcement-temporary-ceasefire-yemen


وادتحاد   والمملك  المتحدال تحارب ، بمن في ا الوديا  المتحدالد سرريما تلك التي ل ا تأثير على األطراف الم ثالثا: بالنسييبة للدو  
 األوروبي والدول األعااي فيه:

مسسررررق األمم المتحدال  دعوالالبرامج اإلسسرررراسي  في اليمن، بما في ذلك دعم شرررركل عاجل وملحوظ لمجموع  ميادال التمويل ب ●
 ون اإلسساسي  لليمن دستمرار عمل برامج األمم المتحدال؛للشا

الخدما  اإلسسررراسي  األسررراسررري  في  المميد من ر يتوفبما يسعك  على لليمن،    اتمويلبعض الدول  نعادال السظر في تخريض  ●
 ، واتباع تدابير الوقاي  والت دا  الاروري  لتجست اإلعاقا  والتدخال ؛ 19-مواج   الت ديد العاجل لكوفيد

تسرر يل ي  وأسشررط  الوقاي ، وميادال توفير الخدما  األسرراسرري ، واإلمدادا  الطبي ، ومراكم العالج، والمسررتشررريا  الميداس ●
د لمميد من المخاطر ةير الارررروري ، ض اليمسيين  لتجست تعر  19-جااح  كوفيد سي  لتجست وتخريف آثار اإلجرايا  التعاو

ن في المساطق الشررمالي ، القدرا  الخاصرر  والم مشررين والمشررردين داخليا  والالجاي سرريما السسرراي واألطرال واألشررخاص ذوي
 دستشار المرض؛  أكثر عرا   والذين هم

جمي  األطراف المتحارب  في اليمن للتشرجي  وقف توريدات ا لسرلح  والذخاار والمعدا  العسركري  ونس اي جمي  تراخيص األ ●
يترق م  و   2020ا  2511و   2015ا  2216رقم على تسريذ وقف األعمال العدااي ، بما يتماشرى م  قرارا  مجل  األمن 

 معاهدال تجارال األسلح  والموقف الموحد لالتحاد األوروبي بشأن صادرا  األسلح ؛

 األمم المتحدال لتحقيق وقف نطال  سار فوري ومستدام في اليمن؛ مواصل  تقديم الدعم الرعال لعمليا  وأدوا   ●
دعم الج ود المتعلق  بتحقيق المسرايل  والتعويض عن است اكا  القاسون اإلسسراسي الدولي والقاسون الدولي لحقو  اإلسسران التي  ●

 .ترتكب ا جمي  أطراف السماع
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