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مكتب األمم انمتحذة نتىسيق انشؤون اإلوساوية  -انيمه
منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن ،يوهانز فان دير كالو
تصريح حول الوضع في اليمن
 32أبريل /نيسان 3102
أدى تصاعد الصراع خالل األسابيع األربعة الماضية إلى تفاقم األزمة اإلنسانية واسعة النطاق القائمة بالفعل في اليمن .كما أدى انتشار
العنف إلى تعميق الصعوبات التي يواجييا المواطنون العاديون وتقميص حماية المدنيين .أثر القتال وضربات التحالف الجوية عمميًا عمى

البالد بالكامل .كانت حصيمة الضحايا من المدنيين مرتفعة لمغاية .تشير التقديرات المتحفظة إلى أنو منذ  01مارس /آذار  ،3102لقى

أكثر من  0101شخص حتفيم وأصيب حوالي  0221آخرين ،ونزح أكثر من  021111شخص .يتحتم عمى جميع أطراف الصراع أن
يحموا المدنيين من تأثيرات القتال طبقاً لمقانون اإلنساني الدولي.
تعطمت إمدادات الغذاء والوقود والمياه والكيرباء في مختمف أنحاء البالد .تعرضت المدارس والمنشآت الصحية ومنازل المواطنين لمتمف
أو ا لدمار .تشير التقديرات إلى أن مميونين من األطفال ال يستطيعون الذىاب إلى المدرسة .يتعرض النظام الصحي في البالد لخطر

محدق من االنييار بسبب نقص اإلمدادات الطبية والوقود الالزم لمولدات الكيرباء .زادت حاالت اإلسيال المدمم والحصبة واالشتباه في
المالريا.
ولم تفمت األمم المتحدة وشركاؤىا من األذى .في العاصمة صنعاء ،تعرضت مكاتب عدة وكاالت تابعة لألمم المتحدة والمنظمات
الشريكة لمدمار بسبب القصف في  30أبريل /نيسان واضطرت منظمة شريكة واحدة عمى األقل إلى تعميق عممياتيا .في صعدة ،تعرض
مخزن لشريك آخر لمقصف الجوي في  01أبريل /نيسان .تم تعميق إخالء مواطني الدول األخرى من صنعاء مؤقتاً بسبب االنفالت

األمني.

نحن نرحب بأية مبادرات تؤدي إلى خفض مستوى العنف ،ال سيما القصف وضربات التحالف الجوية عمى المناطق المأىولة بالسكان
مما يصيب المدنيين والبنية التحتية المدنية باألضرار .تعتبر الموانئ الجوية والبحرية في البالد بمثابة شرايين لمحياة نظ اًر ألن اليمنيين

يستوردون  11في المائة من غذائيم ومعظم احتياجاتيم من الوقود .من ناحية أخرى ،تم تعطيل ىذه الشرايين حيث أن معظم المطارات
اليمنية غير مفتوحة لمحركة المدنية كما تخضع الموانئ البحرية لمتفتيش نتيجة الحظر التي تفرضو قوات التحالف عمى األسمحة طبقًا

لقرار مجمس األمن الدولي.

نهمزيذ مه انمعهىمات ،رجاء االتصال بـ:
إيريك أوجىسى ،مكتب تىسيق انشؤون اإلوساوية ،انيمه ogoso@un.org ،هاتف22537250726900:
ياوز الريك ،مكتب تىسيق انشؤون اإلوساوية ،جىيف laerke@un.org ،هاتف 2209775929907:مىبايم220925027:
اياد وصر ،مسؤول ان عالقات انخارجية واالعالمية/انمتحذث اإلقهيمي ، nasri@un.org ،رقم انهاتف + 729250000337
تتوفر البيانات الصحفية لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في  www.unocha.orgأو .www.reliefweb.int
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and
coordinate effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors

ىناك حاجة ماسة ليدنة إنسانية لدخول العاممين باإلغاثة والمساعدات اإلنسانية إلى اليمن وايصال المساعدات لماليين من اليمنيين
المحتاجين لممساعدة .وىذا يتطمب دعم جميع أطراف الصراع ل تسييل المرور اآلمن لممساعدات والوصول غير المشروط لعاممي اإلغاثة
اإلنسانية إلى المناطق المتضررة طبقاً لمقانون اإلنساني الدولي .تستمر العمميات اإلنسانية من قبل  11منظمة عندما يكون ذلك ممكناً،

بصفة رئيسية بواسطة الموظفين والشركاء المحميين ولكن ىذه الجيود أقل من المطموب بكثير حيث أن واردات السمع التجارية قد توقفت
ىي األخرى مما يزيد من معاناة اليمنيين العاديين .بعد تدابير ترحيل العاممين المؤقتة ،تقوم األمم المتحدة وشركاؤىا باستكشاف وسائل

إلعادة نشر الموظفين الدوليين في اليمن خالل األيام القادمة لدعم جيود االستجابة.

نحن ممتنون لمم ممكة العربية السعودية لتبرعيا بمبمغ  370مميون دوالر أمريكي استجاب ًة لمنداء الطارىء الذي تم إطالقو مؤخ ًار .سوف

يمكن ىذا التبرع األمم المتحدة وشركاءىا من زيادة مساعداتيم المنقذة لمحياة وتوفير الحماية إلى  7.2مميون شخص خالل األشير
الثالثة القادمة .ومع ذلك ،تتجاوز االستجابة اإلنسانية الكمية بكثير الحد األدنى من االحتياجات الواردة في النداء الطارىء في ظل
تواصل الصراع .سوف تحتاج خطة االستجابة اإلنسانية لميمن ،التي سيتم مراجعتيا خالل األسابيع القادمة ،إلى دعم إضافي لممتبقي من

عام  3102لضمان تمبية االحتياجات بالكامل ولكي تستطيع منظمات اإلغاثة تقديم المساعدة المباشرة لجميع المتضررين طبقًا لمبادئ
الكرامة اإلنسانية وعدم التحيز.

نحن نعتمد عمى استمرار دعم جميع أطراف الصراع والمجتمع الدولي لممساعدة في إنقاذ وحماية األرواح في اليمن.
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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and
coordinate effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors

