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  يمن، الفي  بيان صادر عن منّسق الشؤون ا�نسانية

 حول تصعيد العنف في كافة أنحاء اليمن السيد جيمي ماكغولدريك،
 

 

القلق جّراء  عميقيمن بفي المنّسق الشؤون ا�نسانية  يشعر م:2016 أغسطس 12، صنعاء
وتشويه أطفال قتل ب إعGمية محليةتقارير  أفادت ، حيثتكثيف أعمال العنف في كافة أنحاء البلد

 لّ ك بسببوأحد ا�سواق  مصنع منتجات غذائيةبونساء، وتدمير منازل، وإلحاق ا�ضرار أو الدمار 
جويّة، خصوصا في مدينة صنعاء ومحافظات صنعاء وصعدة الضربات الة وبريّ الھجمات من ال

 وتعز والحديدة.

قبول ا�طراف يظل شعب اليمن ھو الطرف الذي يتحمل وطأة المعاناة كنتيجة لعدم و
ب العودة الكلية تتسبّ وونصف.  التوصل إلى حّل سياسي للنزاع الذي يتصاعد منذ أكثر من عامٍ 
 ل\عمال القتالية في الدفع فقط نحو المزيد من ا7حتياجات ا�نسانية.

أّدى إلى تعقيد إمكانية حصول من العملة ا�جنبية البنك المركزي إحتياطي كما أن نضوب 
ين على أدوات ا�ئتمان، ا�مر الذي جعل من المستحيل تقريبا استمرار الجھات الحكومية المستورد

شخص من مرضى  40,000في تقديم الخدمات ا7جتماعية ا�ساسية. فھناك على سبيل المثال 
لتعامGت المصرفية عراقيل ال ا�دوية الذي يحتاجون إليه نظرا سرطان في عموم البلد لن يتلقوا دعمال
تمت دعوة المنظمات ا�نسانية مرة أخرى لسّد الفراغ في بند الخدمات واستيرادھا.  قي تعيالت

 توفير المزيد من الموارد.المجتمع الدولي  يتطلب منذي لا�جتماعية ا�ساسية، ا�مر ا

 بموجب يدعو منسق الشؤون ا�نسانية لليمن جميع أطراف النزاع إلى ا7متثال لواجباتھم و
الضرورية لحماية المدنيين  التدابير كافةتّخاذ االدولي وقانون حقوق إنسان، وإلى ا�نساني  القانون

تعمل بأن أيضا  مجتمع العمل ا�نساني يطالبأن والبنى التحتية المدنية أثناء العمليات القتالية. كما 
ا�طراف على تسھيل وصول المساعدات ا�نسانية على نحو آمن ومستمر دون عراقيل إلى السكان 

 حرية الحركة الطوعية للمدنيين للوصول إلى المساعدات ا�نسانية.ضمان الذين يحتاجون إليھا مع 

ودفعھا  المتنازعة تأثير على ا�طرافالعلى الشؤون ا�نسانية المجتمع الدولي  قويحّث منسّ 
، وھو ما يستحقه ا7عتباراتيضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل إلى حّل سلمي  سريعا التوصلإلى 
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