
  اليمن فيالزوال  خطرفي  المعنية بإنقاذ الحياة المساعدات أن من يحذرون ا�نسانية / المنظمات الوكا�ت قادة

 من اقتربت لحياةالمعنية بإنقاذ ا المساعدات أن من حذرت اليمن فيومنظمة إنسانية  ةكالو 17 من مجموعة اليمن، في العنيف القتال من شھر من أكثر بعد

  .الوقود 1ستيراد الفور على والجوية والبحرية البرية الطرق فتح يتم لم ما أسبوع خ)ل المفاجئة نھايتھا

 على سيارات ث)ث تشغيلنقوم ب نحن" ،"أيام خ)ل الوقودمخزون  نفقد أنبإمكاننا ) "ACF( الجوع ضد عملـ المدير القطري لمنظمة ال معلم ھجير وقال

 على الحصول من نتمكن لم إذا.  اليمن شمال في الحديدة، في الحاد التغذية سوء من يعانون طفل 1600 من =كثر وا<مدادات الطبية الكوادرلنقل  ا=قل

 الموت ا=طفال يواجه أن1 يجوز . كبير خطرب ا=طفال ھؤ1ء حياة وضع وسيتما=نشطة  ھذه تتوقف سوف ،أيام  10 غضون في الوقود من المزيد

  ". مقبول غير ھذا. الوقود نقص بسبب

 و إنسانية مساعدات إلى حاجة في كانواـ  ي باليمنسكانتعداد الال من٪ 60 وھو عبارة عن -  يمني مليون 16 العنف، أعمال في ا=خير التصعيد قبل حتى

 ھذه العنف، ھذا تصاعد وسط .جيد صحي وصرف نظيفة مياه إلى لوصولھم طريقة للدي يكن لمالتعداد السكاني باليمن ـ  نصفأي  –مليون  13

ليس لديھم المواد الغذائية ا=ساسية، كما تشير التقديرات ، عشرة م)يين شخص 2014وفي عام ، 1 توصف بسرعة حاليا تتزايد ا<نسانية ا1حتياجات

  .السكان مجموع من٪ 80 فيما يعادل ال نسمة، مليون 20 إلى أقرب الرقم ھذاا=خيرة إلى أن 

انقاذ فسوف يكون من المستحيل لنا كمنظمات انسانية لتوفير خدمات من دون ا1ستيرادات المعتادة، نقص الوقود في اليمن وصل الى مراحل حساسة. "
اذ الحياة تشمل "لقد استطعنا تأمين مساعدات انق. المدير القطري لمنظمة انقاذ الطفلالمتزايدة لذوي الحاجة"، ما قاله ادورد سنياغو،  Jعدادلالحياة 

طفل، منذ تصاعد  21000شخصا، تشمل  50000ضافة الى مواد طبية، والتي استفاد منھا أكثر من صرف صحي، با<مساعدات غذائية، توفير مياه و

 معرضة ا=رواح من الم)يينالمستمر.  مع تضاعف ا1حتجاجفي نقص دائم، =ن مخزون الوقود لدينا قلقون نحن مزيد. لا=زمة، ومع ذلك نحن بحاجة ل
  1حتياجاتھم". ا1ستجابة على قادرين نكون لن وقريبا، خاصة ا=طفال، للخطر

 يساھم الوقود نقص. التحتية وبنيتھا اقتصادھا على للحفاظ، وذلك  ا1قل علىمن النفط يومياً  برميل 144000 إلى بحاجة اليمن العادية، الظروف ظل في

 الوقود على أيضا تعتمدبسبب أن نظم إمدادات المياه  ، ماء دون بأكملھا مجتمعاتداخل اليمن ھناك . اليمن في اPن الجارية ا<نسانية الكارثة إلى مباشرة
 بعضبا<ضافة إلى إغ)ق ال ا=قصى، الحد إلىأيضاً استھلكت  الطبية المرافق. وع)جھا وتنقيتھا معھا التعامل يتم أن قبل السطح إلى الجوفية المياه لضخ
1  الكھرباءكما أن  كما تم التبليغ بأن شبكة ا1تصا1ت سوف تغلق في غضون أيام. .ا=ساسية الخدمات توفير على ة حتىقادر غير منھا والكثير منھا

  .ا=حوال أحسن في يوميا ساعات بضع سوىتعمل 

 والوقود الغذاء مثل ا=ساسية لسلعل للسماح والجوية والبحرية البريةإعادة فتح الخطوط  ويجب للصراع ودائم فوري وقفيجب إيجاد طريقة اPن ل"
  .اليمن في )Oxfam( أوكسفام المديرة القطرية لمنظمة ،أمر غريس، ما قالته  "ماسة حاجةالذين في  من اليمنيين الم)يين إلى للوصول الطبية وا<مدادات

 والبحرية الخطوط البرية فتح إلى النزاع أطراف جميع يطالب اليمنفي  الدولية الحكومية غير المنظمات منتدىفإن  ،الحالي  لوضعالمستوى الحرج ل مع
 من خففي لن ا<ع)ن ھذا ،محتملة ةإنسانيبالقيام بوقفة  ا=خير ا<ع)ن. اً فورللمواد ا=ساسية بدخول الب)د  السماح أجل من السرعة وجه على والجوية

 فوري وقفحل ل إلى للتوصل النزاع أطرافيلح على  الدولية الحكومية غير المنظمات منتدى أعضاءمع ذلك فإن ، و الحالي للصراع ا<نسانية اPثار
  .الصراع لھذا ودائم
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