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 ولدريك اكغالسيد جيمي م، في اليمن ةاإلنسانيالشؤون منسق  عن بيان صادر

 في اليمنتقلّص مساحة العمل اإلنساني حول 

 

مر جميع حيث تست .اإلنساني في اليمنيساورني قلق بالغ جداً إزاء تقلّص مساحة العمل : 2017 أغسطس 16صنعاء، 

 .دون إي تأخير لمساعدات اإلنسانية إلى المحتاجين من السكانا رأطراف النزاع في عرقلة توفي

في في تسهيل وصول موظفي اإلغاثة إلي اليمن من قبل السلطات تأخيرات  يواجه شركاء العمل اإلنساني عدة أشهرمنذ 

اعاقة عمليات التقييم و  إلىباإلضافة منفذين شركاء الالاإلنسانية وتدخل في اختيار صنعاء و كذلك تدخالت في توصيل المساعدات 

توزيع المساعدات اإلنسانية بعيدأ عن الفئات المستهدفة في مناطق تخضع لسيطرة  تزايدت عمليات حرفالمسح الميداني. هذا و قد 

  السلطات في صنعاء. 

االخرى في محافظة تعز حيث تم رصد ثالث حاالت منفصلة  الغذائية واإلنسانية إزاء نهب المساعدات  خاصأشعر بقلق 

تم اختطاف إحدى عشرة عربة تستخدمها المنظمات اإلنسانية في المناطق ، 2017منذ يناير الماضي كذلك . خالل فترة شهرين

 .مدينة تعز داخلاقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية الو

المواد المنهوبة، إال أنه من الضروري القيام بالمزيد من  الستعادةغم أنني أقّر بجهود السلطات والقادة المحليّين بالرو

من السكان. تتسبب  المحتاجينالجهود لضمان وجود بيئة آمنة ومضمونة تساعد على اإليصال المالئم دون تأخير للمساعدات إلى 

 تأخير توفير المساعدات وتضع الموظفين العاملين في اإلغاثة اإلنسانية في خطر. كّل هذه الحوادث في

مات اإلنسانية ، هناك ضغط كبير و متزايد على المنظالنهيارجتماعية األساسية في اليمن علي حافة احيث وأن الخدمات اال

حياة من يعتمدون  ألنفاذدون إي عراقيل أمر حيوي و على الوصول اآلمناإلنسانية. لذلك ان التأكيد  من أجل توسيع عمليات اإلغاثة

سبعة ماليين على المساعدات اإلنسانية و باألخص أن اليمن تواجه كارثة غير مسبوقة في انتشار وباء الكوليرا ووجود أكثر من 

 شخص يواجهون خطر المجاعة. 

اإلنساني الدولي لتسهيل إيصال المساعدات اإلغاثية وإنني أحّث جميع أطراف النزاع على الوفاء بالتزاماتهم وفقاً للقانون 

للمدنيين المحتاجين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ولبذل أقصى ما يمكن لتحقيق الوصول اآلمن لمساعدات اإلنسانية دون 

 عراقيل.

 

 

 

 


