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الدوليةلتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( هي حشد وتنسيق العمل اإلنساني الفّعال والقائم على المبادئ بالشراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية و مهمة مكتب األمم المتحدة  

 

 للشؤون المساعد لألمم المتحدة األمين العام بيان صادر عن 

 حول اليمن يناستيفن أوبرمنسق اإلغاثة الطارئة،/اإلنسانية

 م2015نوفمبر  24 -نيويورك 

التي تكثّفت فيها و لقاطنين في مدينة تعز وسط اليمنينتابني قلق بالغ إزاء األوضاع اإلنسانية المتدهورة للسكان ا

من الحصار  حالة  شخص مدني ضعيف يعيشون في  200,000تالية منذ شهر سبتمبر الماضي، وأصبح األعمال الق

وهم في حاجة ماّسة لمياه الشرب والغذاء والعالج الطبي وغيرها من المساعدات المنقذة لألرواح كامل شبه ال

 وللحماية.

ع أنحاء المدينة باستمرار، في حين تقوم نقاط يتم قصف األحياء المدنية والمرافق الطبية والمباني األخرى في جمي

 مساعدات.العلى التفتيش بمنع السكان من االنتقال إلى مناطق أخرى أكثر أمناً ومن السعي للحصول 

ويقطع الحوثيون واللجان الشعبية طرق اإلمداد ويستمرون في عرقلة إيصال المساعدات اإلنسانية واإلمدادات 

 بالتعامل مع أعدادال تزال قادرة على العمل المستشفيات التي  والت تكادمدينة تعز. إلى داخل الضرورية والطارئة 

 الجرحى وتواجه نقصاً حاداً في األطباء والممرضين واألدوية األساسية والوقود.

وعلى الرغم من المحاوالت المتكررة من قبل وكاالت األمم المتحدة والشركاء العاملين في المجال اإلنساني 

طريق والوصول إلى الناس، إال أن شاحناتنا ظلت عالقة عند نقاط التفتيش، ولم يسمح سوى الفتح  للتفاوض حول 

ا من التقارير التي تفيد بأنه يتم تحويل بعض ي قلق أيضً نبدخول كميات محدودة جدا فقط من المساعدات. كما أن

 ها.فيغير األشخاص المستهدفين لالمساعدات الموجهة لمدينة تعز إلى وجهات أخرى 

هذا األمر غير مقبول. وأدعو جميع األطراف إلى العمل مع األمم المتحدة وغيرها من المنظمات المحايدة والنزيهة 

لتسهيل إيصال المساعدات المنقذة لألرواح وإلى حماية المدنيين وإتاحة الوصول اآلمن غير  ،على وجه السرعة

 تأخير.أي  للعاملين في المجال اإلنساني دون  ،المشروط إلى مدينة تعز

أن الضروري دون مساعدات أساسية في مناطق أخرى بمختلف أنحاء اليمن. ومن وتعيش آالف األسر في خوف 

السكان من المساعدات المنقذة  يحرم تبذل جميع أطراف هذا النزاع قصارى جهدها لحماية جميع المدنيين. ويجب أال 

ي على المجتمع الدولي أن يضع كل األطراف المنتهكة للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لألرواح. وينبغ

 لحقوق اإلنسان تحت طائلة المساءلة.
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