
 

 

بالغ إزاء قرار التحالف الذي تقوده السعودية بإغالق كافة المطارات والمنافذ البرية  قلقشعر مجتمع العمل اإلنساني بي

والموانئ البحرية لليمن، األمر الذي يمنع إيصال المساعدات اإلنسانية الضرورية ودخول اإلمدادات التجارية إلى البلد 

 إلى اليمن.من و وكذلك سفر موظفي عمال اإلغاثة
 

اء عرقلة لقنوات اإلمداد الحيوية مثل الغذ ةأي   يمكن أن تتسببنية في اليمن من ضعف شديد وتعاني األوضاع اإلنسا

 والموت. جوعلل السكانتعريض ماليين والوقود واألدوية في 

 

يواجهون أوضاع قريبة من  سبعة ماليين منهم للمساعدات اإلنسانية؛في اليمن مليون شخص  20أكثر من  يحتاج

سيتم استنفاد اإلمدادات الغذائية المخصصة والمجاعة ويعتمدون بالكامل على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة. 

طفل يعانون من  385,000مليون طفل من سوء التغذية، منهم  2.2يعاني أكثر من كما إلطعامهم خالل ست ة أسابيع. 

 ويحتاجون إلى إجراءات عالجية للحفاظ على حياتهم. سوء التغذية الوخيم

 

نظراً لمحدودية التمويل، بينما يعتمد نحو ثلثي السكان  السكان سوى أن تستهدف ثلثالمنظمات اإلنسانية ال تستطيع 

لمنع على اإلمدادات التجارية التي يتم استيرادها من الخارج، لذا، فإن استمرار توفير السلع في األسواق ضروري 

ة جديدة في أي  نقص في المواد الغذائية سيؤد ي إلى زيادحيث أن  ي مستويات انعدام األمن الغذائيحدوث تدهور ف

 تقفز حيثر على الحياة اليومية لليمنيين بدأ اإلغالق في التأثيوقد تتجاوز القوة الشرائية لليمنين العاديين. ل هاأسعار

 أسعار غاز الطبخ إلى الضعف. بينما ارتفعتفي المائة  60بنسبة  لة وضحاهاأسعار الوقود لترتفع بين لي

 

يتوقع حدوث حالة عدم تعويض المخزون  لن يكفي المخزون الحالي من اللقاحات في البلد سوى لشهر واحد فقط. وفي

ل كارثية، خصوصا على األطفا تبعات نجم عنهاأن ت مكنية مثل شلل األطفال والحصبة يحاالت تفش ي ألمراض معد

 الذين يعانون من سوء التغذية.األطفال دون الخامسة من العمر و

 

ر معظم أدى إلى تدميومسل ح دام ألكثر من عامين ونصف يعيش الشعب اليمني في أتون تبعات كارثية ناجمة عن نزاع 

من الغذاء والوقود قد ة قيود إضافية على الواردات . أي  االنهيارالتحتية الحيوية ودفع بالخدمات األساسية إلى حافة  البنى

 وباء الكوليرا. وانتشارراجع عكسي للنجاح المحقق مؤخراً لتهدئة تهديد المجاعة تتسبب في ت

 

السكان الذين يعانون  فةمع تبعات مهلكة لكا حرمانية سوى المزيد من المشاق  واللن يجلب استمرار إغالق الحدود اليمن

 .لم يتسببوا فيهأصالً من نزاع 

 

يدعو مجتمع العمل اإلنساني في اليمن إلى الفتح الفوري لكل  الموانئ الجوية والبحرية لضمان دخول الوقود والمواد 

اإلغاثة لمساعدة  الغذائية والدوائية إلى البلد. وإننا نطالب التحالف بقيادة السعودية بتسهيل الوصول غير المعاق لموظفي

 كل  الرحالت الجوية اإلنسانية. استئنافالمحتاجين، وااللتزام بالقانون الدولي عبر ضمان 

 

ر بأن  المساعدات اإلنسانية ليست الحل  للكارثة اإلنسانية في اليمن. ولن تنتهي المعاناة المروعة لماليين المدنيين كما  نكر 

 حل سياسي. األبرياء في اليمن سوى عبر التوصل إلى

 

 

 

 

 

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 liny.suharlim@acted.orgبريد إلكتروني:   5434 110 71 967+هاتف:   |، المدير القُطري لمكتب منظمة أكتد ليني سوهارلم

 khouryg@un.org بريد إلكتروني: | 207 222 712 967+ :هاتف:  |لتنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمنجورج خوري، مدير عام مكتب األمم المتحدة 
 

 حول اإلغالق الكامل للمنافذ الحدودية لليمن مجتمع العمل اإلنساني في اليمنلبيان 
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