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  جيمي ماكغولدريك، حول الوضعالسيد منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن،  صادر عنبيان 
  في ذوباب والمخا

 
 

  م:2017يناير  31صنعاء، 

أشعر بقلق بالغ إزاء أمن وسالمة المدنيين في مديريتي ذوباب والمخا في محافظة تعز، حيث تشير 
سكان ذوباب على مغادرة ة العسكرية في ھذه المنطقة الساحلية أجبرت غالبي معلومات ميدانية إلى أن العمليات

وفي  نفسھم عالقين داخلھاالمدينة، أ ألف من أھالي المخا، أي ثلث عدد سكان 30إلى  20بيوتھم، بينما يجد ما يقَدر ب 
القناصة في مدينة المخا  والقصف وھجماتبت الضربات الجوية المتكررة حاجة إلى حماية وإغاثة فورية. وتسبَ 

 سواقساسية، ومن ضمنھا األوحواليھا في قتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين، كما تسببت في شَل معظم الخدمات األ
  المياه. شبكةو

ر لسلك طرق مزروعة على الفرار من منازلھم، ومنھم من اضطَ  أجبروا عشرات الآلالف من المدنيين
ضحية للصراع حيث فقدت  أصالً  كانت العديد من األسر النازحةوسالمة في مناطق مجاورة. عن الغام بحثا باألل

  بسببه سبل العيش وعانت من النزوح سابقا. وتحتاج ھذه األسر اآلن إلى حماية عاجلة.

المياه والغذاء ة الطارئة مثل يمواد اإلغاثال تقوم حاليا بالحشد من أجل توصيلالمنظمات اإلنسانية إن 
وعدم توفر  راع الصَ ن أواء والمساعدات الطبية. ولكن احتدام القتال يعيق الوصول اآلمن إلى مدينة المخا، كما واإلي
من أجل  اليةوقف األعمال القتمجاورة في محافظة تعز. ھناك حاجة ملحة إلى المديريات الالوصول إلى  انيعيق األمن

  تسھيل إيصال المساعدات للمخا وتمكين المدنيين من حرية التحرك.

ميناء  الجسور التي تربطلحق بالطرق وي لذالقلق إزاء التقارير بشأن األضرار والدمار ار ببالغ كما أشع
تعتبر حيوية  بنى التحتيةال علما أَن ھذهية في األيام السابقة، اء غارات جوَ الحديدة بالمحافظات األخرى جرَ  مدينةو

زيد من عزلة ن تمثل ھذه األعمال التي من شأنھا أ ية والتجارية في اليمن. وإني أستنكرلحركة المواد اإلنسان
  .في اليمن تفاقم حالة األمن الغذائي الخطيرة أصالً و التجمعات المدنية

تسھيل مرورھم اآلمن القانون الدولي اإلنساني بحماية المدنيين وفي ظَل  ملزمونأطراف النزاع إن 
واجتناب تدمير البنى التحتية المدنية، بما يشمل المدارس والمستشفيات ومحطات المياه الضرورية للحفاظ على 

  األرواح.

وعليه، أدعو كافة أطراف النزاع إلى احترام التزاماتھم بموجب القانون الدولي اإلنساني. كما أدعو جميع 
ن ودون عوائق للمنظمات اإلنسانية بشكل عاجل إلى المحتاجين في مدينة سريع وآم األطراف إلى ضمان وصولٍ 

  المخا والمناطق المتضررة المجاورة.

بإنھاء المعاناة  كافة األطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وحده السالم الدائم كفيلٌ كما أجَدد دعوتي 
 في اليمن.

 


