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 جميعا، الخير صباح

السيدة و  المتحدة لألمم اإلعالمي المركزمدير  غوشة سنسوالسيدة  أشكر أن أود اليمن، في المتحدة لألمم اإلنسانية لشؤونل ا  منسق   بصفتي

 المؤتمر هذا عقدوشمال أفريقيا، لترتيبهم  األوسط الشرق في اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب مديرة مسيس،إ-جاموس ريما

 في للجمهور وتوضيحها اإلنسانية األوضاع حول الوعي مستوى لرفع اإلنساني المجتمع مع شراكتكم على أشكركم أن  أود كما. الصحفي

 .أجمع والعالم المنطقة

 لالستجابة جهودنا: ثالثا األزمة؛ لهذه والمباشرة الكامنة األسباب: ثانيا اإلنسانية؛ األزمة ونطاق حجم: أول  . قضايا أربع على اليوم سأركز

 .للنزاع سياسي لحل لتوصلل العملب الدولي المجتمع قيام ضرورة: ورابعا   اآلن؛ حتى

 اإلنسانية ونطاق األزمة حجم( 1

 الماضية السبعة األشهر خالل شديد نحو على ،أصال   المتدهورة ،اإلنسانية األوضاع تدهورت فقد. اليمن يدّمر الدائر النزاع .

 النطاق واسعة معاناة حدوث في تسبب الذي األمر وهو اليمن، في محافظة 22 أصل من محافظة 20 إلى القتال أعمال انتشرت

 شخص مليون 21.2 بنحو يةنساناإل لمساعداتل المحتاجين عدد نقّدرإننا . للمواطنين قسري ونزوح األساسية للخدمات وانهيار

 نسبة يمثل رقم وهذا - األساسية حقوقهم حماية أو األساسية احتياجاتهم لتلبية  اإلنسانية المساعدات أنواع من لنوع يحتاجون

 .اليمن سكان عدد من المائة في 82 إلى تصل جدا   ضخمة

 

 كما يلي مجالت أربع في الحتياجات هذه تصنيف يمكن: 

 

o التقارير أفادت حيث. األساسية والحقوق المدنيين حياة على خطيرة تداعيات إلى النزاع أدى: المدنيين حماية 

طفال  وامرأة.  830بينهم  5,700ومقتل  – شخص 32,200 إصابة عن مارس 26 منذ الصحية المرافق من الواردة

. اإلنسان لحقوق انتهاك حالة 8,875 وقوع إلى تشير تقارير من الفترة نفس في اإلنسان حقوق مفوضية تحققت دقو

 .الواحد اليوم في انتهاك 43 إلى معدله في يصل ما أي

o من أكثر أن حاليا نقدر نحن. متسارع بشكل يحدث اليمن في األساسية الخدمات انهيار يزال ما :األساسية الخدمات 

 أو الحوامل والنساء األطفال من ماليين 3. الكافية الصحية الرعاية على الحصول يستطيعون ل شخص مليون 14

 منذ خارج مقاعد الدراسة طفل مليون 1.8. التغذية سوء من الوقائية الخدمات أو عالجلل يحتاجون المرضعات

 للنزاع المباشر التأثير بسبب انكماش في عموما المقّدمة األساسية الخدمات حجم أصبحهذا وقد . مارس منتصف

 .عاجلةال الصيانة عمليات أو الرواتب لدفع الموارد كفاية وعدم

o لضمان أساسية مساعدات تلقي إلى بحاجة اليمن في الناس من الماليين: الحياة الستمرار األساسية االحتياجات 

 الصرف وخدمات للشرب الصالحة المياه إلى يفتقرون شخص مليون 19 من أكثر أن نقدر ونحن. األزمة من نجاتهم

 انعدام من يعانون مليون 7.6 ذلك في بما الغذائي، األمن انعدام من يعانون شخص مليون 14 من أكثر. الصحي

 .الشديد الحاد التغذية سوء من يعانون طفل 320,000 يقارب وما ؛بشكٍل شديد الغذائي األمن

o شخص 120,000 فرّ  كما. ديارهم عن بعيدا   الفرار على أجبروا شخص مليون 2.3 أن الشركاء يقدر: النزوح آثار 

 أسر على كبيرا عبئا يشكل الذي األمر أصدقاء، أو أقارب لدى النازحين معظم ويعيش. البالد خارج إلى آخرين

 .عامة مباني في سكنوا أو العراء في آخرون ويعيش. الضعف من أصال   تعاني
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 لالحتياجات هائلة مستويات ،للنزاع الحالي التصعيد قبل اليمن، واجهت ولقد جديدة، ليست اليمن في الحالية اآلزمة إن 

 نوع من أنواع إلى حاجة في كانوا شخص مليون 16 حوالي أن إلى تشير التقديرات كانت ،2014 عام أواخر في. اإلنسانية

 .اليوم شخص مليون 21بـ بالمقارنة اإلنسانية، اتالمساعد

 ما وهذا. القانون سيادة وضعف المتقطعة والنزاعات البيئي والتدهور والتخلف الفقر من سنوات عن ناجمة الحتياجات هذه 

 .تأقلمها آليات على سلبا   وأثر الضعيفة المحلية المجتمعات على ضغط

 تقريبا   تام تجاهل ،النزاع هذا في شهدنا فلقد. اإلنساني الوضع تفاقم في مباشرا سببا   تعتبر الصراع بها يخاض التي الطريقة إن 

 القانون لالنتهاكات موثقة تقارير وهنالك. المدنية التحتية والبنية المدنيين على العشوائية الهجمات خالل من البشرية للحياة

 .حرب جرائم مستوى إلى بعضها تصل قد والتي -النزاع أطراف جميع من اإلنسان لحقوق الدولي والقانون اإلنساني الدولي

 على للدولة الشديد لالعتماد ونظرا  . التجارية الواردات على قاسية قيود فرض في يتمثل اإلنسانية للمعاناة األخرى األسباب أحد 

 بشكل منخفضة األسواق في السلع هذه جميع مخزونات فإن  األساسية، السلع من وغيرها واألدوية والغذاء الوقود واردات

 وارتفعت خدماتها الصحية المرافق وأوقفت المناطق، من الكثير في ونقلها المياه ضخ عملية توقفت لذلك، ونتيجة. خطير

 .يوميا   الكهرباء من واحدة ساعة من بأقل إل تنعم ل البالد من كثيرة أجزاء وأصبحت جذريا   الغذائية المواد أسعار

 

 اآلن حتى المقدمة اإلنسانية االستجابة (3

 

 وقد يونيو، شهر في المعدلة اإلنسانية الستجابة خطة اليمني، الشعب معاناة من التخفيف بهدف اإلنساني، المجتمع أطلق وقد 

 700 من أكثر الخطة تلقت وقد. شخص مليون 11 من ألكثر الضرورية لالحتياجات لالستجابة دولر مليار 1.6 الخطة طلبت

 اآلمنة الصحية والخدمات النظيفة والمياه الغذاء تشمل والتي األساسية والخدمات البضائع تقديم يتيح ما وهو دولر مليون

 .الناس من لماليين التعليم وتوفير المنزلية والمستلزمات والمأوى والحماية الصحية والرعاية

 

 مليون 2.6 لعدد يسمح بما الكافية الطبية اإلمدادات وتوفير شخص، مليون 7.8 لعدد الغذائية المساعدات توفير ذلك يشمل 

 شخص، مليون 3.7 لعدد الصحي والصرف المياه خدمات قدمنا كما. الصحية الرعاية إلى الوصول اليمنيين من شخص

 وشركاء المتحدة األمم وتقوم الجهود من المزيد بذل إلى بحاجة ونحن. الحاد التغذية بسوء مصاب طفل 97,000 وعالجنا

 وهذا. ضعفا األكثر المناطق في البلد، أنحاء جميع في إضافية تشغيلية مراكز فتح خالل من جهودهم بتوسعة اإلنساني العمل

 في تتزايد االحتياجات كون ذلك كل من الرغم على بالمزيد للقيام ضرورة هنالك يزال ما. وإب وصعدة وعدن الحديدة يشمل

 .الحالية االستجابة سرعة لتتجاوز تسارعها

 

 لحاجة إلى حٍل سياسي:  (4

 ا يستطيع التعاطي مع جذور النزاع ومعاناة الناس.  يمكن لالستجابة اإلنسانية أن تتعامل مع  تتطلب األزمة اليمنية حال  سياسي 

األعراض في محاولٍة للحد من معاناة الناس وإنقاذ األارواح المهددة.  إننا نصبو للقيام بذلك وفق ا لمبدأ اإلنسانية وعدم التحيز 

 والحياد والستقالل.

   ا للنزاع قبل فوات األوان وتدهور اليمن بشكٍل أكبر. وعليه فإننا ندعو المجتمع الدولي للعمل على إيجاد حال  سياسي 

  كما اننا ندعو المجتمع الدولي بأن يعمل على تخفيف الحظر المفروض على الواردات وخاصة الوقود والمستلزمات الطبية

 والطعام.

  ا، فإننا ندعو أطراف النزاع بمبادئ القانون الدولي وأن يوفوا بالتزاماتهم المتعلقة بحماية المدنيين وأن يسهلوا  لاللتزام وأخير 

 عملية تقديم المساعدات بشكٍل سريٍع وبدون إعاقة.

 من المعلومات، يرجى االتصال بـ:لمزيد 
 .(أوتشا) اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة اإلقليمي لمكتب األممالناطق اإلعالمي ، إياد نصر
 nasri@un.orgبريد إلكتروني:  00967712222854وهاتف   00201095558662– هاتف رقم

 00967712222819:رقم هاتف un.orgkropf@ ،اليمن ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،فيليب كروفأو  

 الوطنية الفاعلة الجهات مع بالشراكة المبادئ على والقائم الفعال اإلنساني العمل وتنسيق تعبئة في (أوتشا) اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب مهمة تتلخص
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