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 في الیمن، ةاإلنسانیالشؤون ق منسّ صادر عن بیان 
  جیمي ماكغولدریك،

 الیمن مفتوحةالدخول إلى  منافذ على لإلبقاءاألھمیة الحیویة حول 
 
 

 صلیف على البحر األحمرالالحدیدة وینائي فتح مرحب بالخطوة البناءة المتمثلة في أ :م2018ینایر  11صنعاء، 
ء غذااحتیاجاتھا األساسیة من الفي المائة من  90تستورد حوالي فالیمن نسانیة. اإلتجاریة والشحنات الأمام 

الحدیدة موانئ ذلك  بما في -جمیع الموانئ  فإن عمل الوقود واألدویة، وبالتالي تقریبا كل احتیاجاتھا منو
 للیمنیین. لتلبیة االحتیاجات الحیویةأمر بالغ األھمیة  –لیف وعدن صالو
 

بینما ھناك سفن أخرى ووقود تشتد الحاجة إلیھ إلى الیمن،  ئیةغذامواد بإیصال  دیسمبر 20منذ نة سفی 13قامت 
لكنھ أقل بكثیر مما ھو مطلوب لتلبیة االحتیاجات اإلجمالیة من إیجابي،  ھذا أیضا أمرٌ و. ھا للوصولفي طریق

  ود.والوق الغذاء
 

السعودیة على نقل أربع رافعات إلى میناء الحدیدة، األمر الذي سیعزز  بقیادة تحالفبموافقة الأیضاً أرحب كما 
 .أكبریساعد على تجنب كارثة إنسانیة مما سأسرع للسفن  فریغیسمح بتسقدرة المیناء، ومن 

 
ملیون منھم إلى مساعدات إنسانیة، تعتمد على إبقاء الموانئ مفتوحة  22إن حیاة الیمنیین، الذین یحتاج أكثر من 

ة أعمال تتسبب في عراقیل أو أحث جمیع أطراف النزاع على االمتناع عن أیفإنني دون انقطاع أو تأخیر. ولذلك 
 .ؤدي إلى مزید من المعاناة للشعب الیمنيتقد 

 
 ینالحوثی أدعوو موانئ البحر األحمر،إلى سفن ال بدخول إلى مواصلة السماح تحالفأدعو ال ،وجھ التحدیدعلى و

 مالیینلإن التدفق المستمر للواردات ھو شریان الحیاة ل .الحیوي الخطھذا  الوصول عبرعن تھدید إلى االمتناع 
ً  من الیمنیین  .من الفئات األكثر ضعفا

 
ضمان وصول بأدعو جمیع أطراف النزاع في الیمن إلى الوفاء بالتزاماتھا بموجب القانون اإلنساني الدولي كما 

یتعین على جمیع والبلد.  أنحاءالمساعدات اإلنسانیة بسرعة ودون إعاقة إلى جمیع السكان المحتاجین في جمیع 
 .عمل الشركاء في المجال اإلنساني سھیلاألطراف ت
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