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 في اليمنالشؤون اإلنسانية لتنسيق األمم المتحدة مكتب 

 
 في اليمن، ةاإلنسانيالشؤون منسق بيان صادر عن 

 ولدريك،غجيمي مكالسيد 
 الغذائيةزمة استمرار األوأضرار النزاع حول 

 م2017فبراير  21صنعاء، 

 .األمر الذي سيكلف المدنيين غاليا  لليمن،  ةاحل الغربيوفي السالحشد العسكري عد النزاع ويتصجّراء  يساورني قلق بالغ 
 

لرئيسية، إلى ا الغذائيةمواد ال بما في ذلك، المنقذة لألرواحسلع العلى دخول المتزايدة والقيود  ةاحل الغربيوالقتال المتزايد على طول السيتسبب 
مليون شخص غير قادرين حاليا  على إطعام  17أصال  في اليمن. أكثر من المتردية  ةاإلنسانيع اوضتفاقم األجميعها تؤدي إلى ميناء الحديدة 

من يتناول  النساء والفتيات آخروقد أصبحت  – اختصار الوجبات الغذائية  الضروريةمجبرين بشكل متكرر على أصبحوا أنفسهم بشكل كاٍف و
 .من أي وقت مضى لمون من أين ستأتي وجبتهم التالية وهم أقرب إلى المجاعةسبعة ماليين يمني ال يعويوجد . الطعام أقل من غيرهن

 
للقتل أو إما عشرات المدنيين وتعرض محافظة تعز. ب ءلمخاافي مناطق ذباب و لمدة شهرين تقريباي والبحر يوالجوالبري لنزاع لد يتصعجرى 

صواريخ كما سقطت والجسور الحيوية في محافظة الحديدة.  اتالطرقأضرت بأو  الغارات الجويةودمرت منازلهم. بعيدا  عن أجبروا على الفرار 
من فقط لم تعد تستخدم الميناء سوى شركة واحدة السفن والواردات. في كبير األمر الذي أدى إلى انخفاض داخل ميناء الحديدة،  أيضا  لم تنفجر 

ن ميناء عدن ال إال أ، بما في ذلك اإلمدادات اإلنسانية، إلى عدن. هااتالسفن على إعادة توجيه شحنمما يُجبر ،  رئيسيةست شركات شحن أصل 
أنحاء نقل البضائع من عدن إلى بقية فإن عالوة على ذلك، والستيعاب الطلب على الواردات في اليمن. الالزمة ملك القدرات أو البنية التحتية ي

 الدائر. القتالوالتالفة ونقص الوقود الطرق المسدودة أو و ضافيةاإلتكاليف غير مضمون بسبب الالبلد 
 

الغذاء سعار في أ ا  وارتفاعكميات المواد الغذائية في  نحن نشهد نقصا  وألسواق في خطر وشيك. أصبحت وفرة المواد الغذائية وقنوات اإلمداد ل
ات في القطاع العام ألكثر من ستة أشهر. عدم دفع المرتبنتيجة لوالوقود، واضطرابات في اإلنتاج الزراعي، وتراجع القوة الشرائية، خاصة 

دق ناقوس الخطر. إلى  ونا مضطرّ نأنف، من الخارج لمواد الغذائيةاحتياجاته من ا داستيراعلى في المائة  90-80يعتمد بنسبة إلى أن البلد  ا  نظرو
 .عدم إيجاد الحلول لها في حال تهدد البلد بالمجاعةأن يمكن لهذه العوامل مجتمعة و
 

يتسبب في ي يمكن أن ذ، والالمسبب لإلعاقاتسوء التغذية مخاطر معاناة مئات اآلالف من األطفال من لمنع  ينجاهدالعمل اإلنساني شركاء يعمل 
في  200تصل إلى زيادة وهي لمساعدة؛ كأولوية لما يقرب من نصف مليون طفل تم تحديد اآلن. له إذا لم يتم التصدي بالتقزم كامل جيل إصابة 

 .فعّالالتجاري القطاع المحل  وافي المجال اإلنساني أن يحلال يستطيع العاملون الرغم من كل الجهود، وب. لكن 2014المائة منذ عام 
 

جميع بشكل عاجل وأدعو وإنني حرب غير مقبولة وتخالف القوانين اإلنسانية الدولية. إلذكاء الكوسيلة الغذاء قتصاد أو ستخدام اإلإإن وحشية 
الضرورية إلنقاذ الرئيسية الغذائية مواد لعلى تسهيل الدخول السريع لف النزاع وأولئك الذين لهم تأثير على هذه األطراف أن يعملوا أطرا

إلى ة الرئيسي المواد الغذائيةالبنية التحتية الالزمة لنقل بر ادمالضرر وإلحاق الن يمتنعوا أو أال يساهموا في ألإلى جميع موانئ اليمن؛ واألرواح 
 .لهممتاح كي يتمكن المحتاجون من شراء ما هو رواتب العاملين في القطاع العام ؛ وإيجاد ودعم طريقة لدفع كافة أنحاء البلد

 
إلى طاولة المفاوضات. المتحاربة وأن تعود األطراف في جميع أنحاء البلد  إسكات لغة السالحعبر منع المجاعة في اليمن هو أفضل وسائل 

العمل  ئالقائمة على مبادنسانية اإلستجابة االى المجتمع الدولي أيضا  أن يتحمل مسؤوليته وأن يوفر التمويل الضروري للسماح بينبغي عل
 .يضع الشعب اليمني أمله فيكم بعد هللا. في أوقاتها دون تأخيراإلنساني و
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