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للنشر الفوري

الیمن: ینبغي للحوثیین فتح طرق تعز على وجھ السرعة
ینبغي إعادة حریة التنقل ووصول المساعدات اإلنسانیة

الحوثیین،لقواتینبغيإنھالیوماإلنسانلحقوقمنظمة16قالت–)2022أغسطس/آب29(بیروت،
، وحولھا على الفور،الیمنالمعروفة أیضا بـ "أنصار هللا"، فتح الطرق الحیویة في تعز، ثالث أكبر مدینة في

وأن تعید حریة التنقل لجمیع المدنیین، لمنع المزید من التدھور في األزمة اإلنسانیة الخطیرة أصال في تعز.

ویعیقالمدنیین،تنقّلحریةبشدةیقیّدما،2015منذوإلیھاتعزمنالرئیسیةالطرقالحوثیینقواتأغلقت
تدفق السلع األساسیة واألدویة، ووصول المساعدات اإلنسانیة إلى سكان المدینة.

رایتس ووتش: "القیود التي فرضھا الحوثیون أجبرت، نائب مدیرة الشرق األوسط في ھیومنمایكل بَْیجقال
المدنیین على استخدام طرق جبلیة خطیرة وسیئة، وھي تشكل الرابط الوحید بین السكان المحاصرین في
مدینة تعز وبقیة العالم. فتح الطرق الرئیسیة سیساعد بشكل كبیر في تخفیف معاناة السكان الذین ظلوا في

عزلة شبھ تامة سبع سنوات".

تقع تعز بین العاصمة صنعاء، الخاضعة لسیطرة سلطات األمر الواقع الحوثیة، ومدینة عدن الساحلیة.
التيالرئیسیةالطرقجمیعإلىالوصولوتعرقلالمدینةوتعزل،2015منذتعزالحوثیینقواتتحاصر

تربط تعز ببقیة البالد، بینما تسیطر القوات المدعومة من الحكومة على وسط المدینة. بالتالي، فإن األزمة
اإلنسانیة شدیدة في تعز تحدیدا".

إلى الغذاء والمیاه على نحو خطیر في تعز"."اللجنة الدولیة للصلیب األحمر": "تزداد شدة االحتیاجاتقالت

قالت المنظمات إنھ ینبغي لقوات الحوثیین ضمان أن یتمكن جمیع المدنیین من المغادرة بأمان من أي منطقة
معرضة لخطر محتمل وأن تكون أي قیود على حریة التنقل مؤقتة فقط وألسباب تقتضیھا الضرورة العسكریة

الملحة، نظرا إلى الھدنة المستمرة. ینبغي للحوثیین ضمان حریة التنقل اآلمن لجمیع العاملین في المجال
اإلنساني، وتسھیل إیصال الغذاء واإلمدادات الطبیة وغیرھا من المواد والخدمات األساسیة إلى المدنیین في

المدینة وجمیع أنحاء المحافظة.

لم یكن ھناك تقدم یُذكر في فتح الطرق، رغم جھود "األمم المتحدة". أعلنت األمم المتحدة عن ھدنة لمدة
بدعوةغروندبرغھانسالیمنإلىالخاصلمبعوثھابنداتضمنت،2022أبریل/نیسان2مناعتباراشھرین،

"األطراف إلى اجتماع لالتفاق على فتح طرق في تعز وغیرھا من المحافظات لتیسیر حركة المدنیین من
رجال ونساء وأطفال".

إلعادةخططاالخاصالمبعوثمكتبنشریولیو/تموز،3فيعّمانفيجرتالتيالمفاوضاتأعقابفي
رفضتفتح الطرق على مراحل في تعز للمساعدة في تخفیف معاناة المدنیین. لكن سلطات الحوثیین
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نادرة من جانب وفد "االتحاد األوروبي" إلى الیمن، الذي قال: "یأسف االتحادانتقاداتاالقتراح، ما أثار
األوروبي كثیرا لرفض الحوثیین للمقترح األخیر".

باتجاه منطقة الحوبان، وكذلك الطرق المؤدیةالحوثیون الطرق الرئیسیة المؤدیة إلى الشمال الشرقيأغلق
إلى الشمال والشمال الغربي والتي تربط مدینة تعز ببقیة الیمن. كانت الرحلة من مدینة تعز إلى منطقة

لمغادرةساعات.ثمانيإلىستمناآلنتستغرقلكنھا،2015قبلدقیقة15أو10حواليتستغرقالحوبان
غیر المعبّد، وھو التفاف حول المدینة یزیدالسكان إلى سلوك طریق األقروض الجبليیُضطرمدینة تعز،

منوالعدیدالحادةالمنعطفاتمنالكثیروفیھاوضیقة،متعرجةاألقروضطریقكیلومتر.60عنطولھ
نقاط التفتیش الحكومیة والحوثیة.

قال أحد سكان مدینة تعز للمنظمات: "ھناك إصابات وحوادث یومیة بسبب حالة الطریق. ھي ملیئة بالمعاناة
والخسائر كل یوم".

أغلق الحوثیون أیضا الطرق الرئیسیة التي تربط عدن بتعز، ما أجبر المدنیین على اللجوء إلى طریق ھیجة
العبد الخطیر إلى عدن. قال أحد سكان مدینة تعز للمنظمات: "یسمیھ البعض طریق الموت، فھو مليء بالحفر

حول تضاریسیلتفوبحالة سیئة، لكن الناس لیس لدیھم أي بدیل. طریق ھیجة العبد ضیق وغیر معبد، و
جبلیة شدیدة االنحدار. تجعل ھذه الظروف من الصعب للغایة على الشاحنات الكبیرة، والشاحنات األخرى،

.حوادثوقوعدونوالحافالت، التي تحمل البضائع والركاب، التنقل في المنعطفات الحادة والعبور السریع

یسافر سكان المناطق الریفیة في محافظة تعز منذ زمن إلى مدینة تعز للحصول على الرعایة الصحیة
حصار قوات الحوثي للمدینة، كان من الممكن عبور ھذه. قبلالعالج الكیمیائياألساسیة، مثل غسیل الكلى أو

تستغرق ساعة واحدة ما یصل إلى ثمانيسابقاالطرق. أما الیوم، یمكن أن تستغرق الرحالت التي كانت
ساعات، ما یتسبب في معاناة المرضى بال داع لساعات على الطرق الجبلیة الوعرة.

بشكل كبیر ألن الطرق الترابیة غیر المعبدةخطر ھذه الطرق الجبلیة البدیلةیزدادخالل موسم األمطار،
المیاه بسھولة وتمتلئ بالردم.تغمرھا

األساسیة األخرى من المحافظة وإلیھا.إغالق الطرق بشّدة حركة األغذیة، واألدویة، والسلعیعیق

قالت المنظمات إن على سلطات الحوثیین ضمان الوصول المستدام واآلمن لجمیع المدنیین الیمنیین على
الفور عبر الطرق الرئیسیة المؤدیة إلى مدینة تعز ومنھا.

في الیمن، لـ"وكالة فرانس برس" مؤخرا إندییغو زوریال، نائب منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانیةقال
في إیصالصعوبة"الوضع في تعز تحدیدا خطیر جدا". واجھت الھیئات الدولیة والمنظمات اإلنسانیة أیضا

الطعام واألدویة إلى السكان المدنیین.

فتحالحوثیینسلطاترفضعلىلالحتجاجتعزفيالشوارعإلىالیمنیینمئاتخرجیولیو/تموز،26في
الطرق الرئیسیة.

توسطتالتيللھدنةالثانيالتجدید،المتحدةلألممالخاصالمبعوثغروندبرغ،أعلنأغسطس/آب،2في
فیھا األمم المتحدة لمدة شھرین، واعدا بتكثیف جھوده للتوصل إلى "اتفاق ھدنة موسع" من شأنھ أن ینص

على التوصل إلى اتفاق بشأن "فتح الطرق في تعز".
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رغم ھذه الجھود، ال یزال التقدم في فتح الطرق بعید المنال.

اإلمدادات الغذائیة والطبیة للمدنیین في تعز بینالمنظمات الحقوقیة قیام قوات الحوثیین بتقییدوثّقت
المدنیینالتفتیشنقاطعندالحوثیونالحراسمنع.2016الثانيوینایر/كانون2015األولدیسمبر/كانون

من إدخال المواد األساسیة مثل الفاكھة، والخضروات، وغاز الطھي، وجرعات اللقاحات، وأكیاس عالج
غسیل الكلى، وأسطوانات األكسجین، وصادروا بعض ھذه األغراض بشكل غیر قانوني.

یضمن "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة"، والیمن طرف فیھ، الحق في حریة التنقل. كما أن
إقامتھمحلاختیاروفيالتنقلحریةفيحقفرد"لكلتكفلاإلنسان"لحقوقالعالمي"اإلعالنمن13المادة

داخل حدود الدولة". یُلزم القانون اإلنساني الدولي أطراف النزاع بالسماح بمرور المساعدات اإلنسانیة
المحایدة بسرعة ودون عوائق إلى المدنیین المحتاجین وتسھیل ذلك. على األطراف السماح للمدنیین في

المناطق المحاصرة بالمغادرة وضمان حریة التنقل لموظفي اإلغاثة اإلنسانیة المصرح لھم.

قالت رضیة المتوكل، رئیسة "مواطَنة لحقوق اإلنسان": "حصار تعز أصبح مجرد ورقة على طاولة
المفاوضات. یدفع المدنیون ثمنا باھظا لممارسة حقھم في التنقل وتأمین االحتیاجات األساسیة، مثل الغذاء،

والماء، والمواد األساسیة. ینبغي لـ أنصار هللا (الحوثیین) رفع القیود غیر المبررة على الحركة فورا من
خالل فتح الطرق الرئیسیة والسماح لجمیع المدنیین الیمنیین بالتنقل بحریة في جمیع أنحاء بالدھم".
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