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 السيد الرئيس،

 

  

لمجتمعات والبنى الصراع في اليمن يقتل ويشوه المدنيين ويسبب معاناة ال حد لها ويدمر سبل كسب العيش والمنازل وا ال يزال

من قبل الطرفين. سجلت المراكز الصحية ة التحتية المدنية األساسية. أغلب هذه األحداث ناتج عن القصف والتفجيرات العشوائي

حالة وفاة في جميع أنحاء البالد. وتؤكد األمم  6000ضحية من بينهم أكثر من   35,000م أكثر من 2015منذ شهر مارس 

أكثر د وجطفل قتلوا و 700من المدنيين. وتشير تقديرات متحفظة أن أكثر من  على األقلجريح  5659ل قتي 2997قتل المتحدة 

 طفل قسرا من قبل الطرفين. 720ما ال يقل عن  بتجنيدهناك تقارير تفيد و. جريح طفل 1000من 

 

  

مليون شخص  7.6د على اآلقل ويوجمليون شخص من منازلهم.  2.7زح أكثر من حيث نيكبد الصراع خسائر بشرية كبيرة. 

نحو مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والنساء الحوامل أو هناك و الغذائي.  كبير في أألمن انعدام يعانون من

 .ةعاجلات المرضعات بحاجة إلى عالج

 

 

ن يمني ال يحصلون على ما مليو 14يعني أن حوالي والتدمير المصاحب للصراع  الرواتبوعدم دفع كبير في األدوية النقص ال

األضرار بسبب  صحيق مرف 600ما يقرب من تم منذو شهر مارس العام الماضي اغالق يكفي من خدمات الرعاية الصحية. 

أدوية  وفركانت ت الصحية من هذه المنشآت 220 حيث أننقص اإلمدادات الحيوية أو نقص العاملين الصحيين.التي لحقت بها و

 صعدة ومنشأتين  مستشفى واحد في محافظةو  ال يقل عن ثالثة مرافق صحيةما  فقط تضررفي يناير سوء التغذية الحاد. 

 .م من محافظة صنعاءنهفي منطقة  صحيتين

 

  

الى ألطفال خارج المدرسة عدد اإجمالي  م وبذلك وصل2015مليون طفل خارج المدرسة منذ منتصف مارس  1.8أكثر من 

ير صالحة مدرسة متضررة  وغ  1,170 أكثر منتوجد حاليا ما قبل األزمة.  اعدادمع  لعددعند جمع امليون  3.4أكثر من 

 .عليها جماعات مسلحةأستيالء أو النازحين وجود أو  لالستخدام بسبب األضرار الناجمة عن الصراعات 

 

  

على األقل بالضربات الجوية شخص   900,000البنية التحتية للمياه التي تقدم خدمة  لما ال يقل عنتم تدميرتضررت أو 

شخص  بغارة جوية   40,000تدمير كامل لخزان مياه يخدم تم والمدفعية والصواريخ. في األسبوع الماضي على سبيل المثال  

 .في العاصمة صنعاء 

  

 

 سيدي الرئيس

 

طيرة للغاية في جميع أنحاء تقدم وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة مساعداتها في ظل ظروف صعبة وخ

البالد. فعلى سبيل  المثال قامت طائرات التحالف التي تقودها السعودية  يوم األحد الماضي بغارة جوية ضربت مبنى على بعد 

 الدبلوماسي الذي يقيم فيه موظفي األمم المتحدة والدبلوماسيين.مركز العبور متر من  200

  



 2 

أكثر من  وتم تزويدمليون شخص.  2.6ير الحصص الغذائية الشهرية المنتظمة لنحو قدم المجتمع اإلنساني في شهر ينا

 وتم ايصالماليين شخص.  3أكثر من التي تخدم المياه ضخ لمحطات لوقود تم توفير ا. ومباشرة مياةالشخص ب  234,000

 3700ذية الحادة وتم قبول سوء التغ يعانون منطفل   36,000تم فحص حوالي كما  شخص 102,000 الىالصحية  الخدمات

  42,700ة أخرى إلى أكثر من يمواد إغاث وتم تقديمبرامج التغذية. في يعانون من سوء التغذية  تحت خمس سنوات ممن طفل

 .شخص

 

 

 سيدي الرئيس

 

 

عند االستجابة  نواجهأشعر بقلق بالغ ازاء التقييد الكبير للعمل اإلنساني الذي إال أني  والشجاعة رغم هذه الجهود الحميدة 

 .أطفالونساء و رجاالليمنيين الكبيرة ل حتياجاتلال

 

إضافة إلى البيئة الخطرة فعليا تشارك أطراف النزاع في الحد من وصول المساعدات اإلنسانية. حيث يستمرإعتراض الحوثيين 

ورغم إعطاء بعض وكاالت األمم  والجماعات المتحالفة  حركة ووصول البضائع اإلنسانية واألفراد. فخالل األسبوع الماضي

 .المتحدة تصاريح مروراال ان عدد اخر من البعثات المشتركة بين الوكاالت  لم تمنح تصاريح الى إب وتعز وصعدة

 

الحركة تظل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية  يتواجد بها اإلنسانية في المناطق التيالمساعدات  تسليمرغم استمرار  

تعاني حيث  ايضا في عدنحضرموت وفي محافظة  أماكنلدولية إلى هذه المناطق صعبة وخطيرة للغاية. وهذا يشمل اإلنسانية ا

 .من اضطرابات امنية كبيرة

 

من   22وصلت المساعدات اإلنسانية مدينة تعز المحاصرة بعد زيارتها ببعثة رفيعة المستوى بقيادة منسق الشؤون اإلنسانية في 

شخص.  200,000المنطقة من الحصار الخانق المفروض عليها من قبل الحوثيين رغم انها موطن ألكثر من  يناير. تعانيشهر 

طبية المستلزمات الأسرة.  أما  1250شخص والمواد غير الغذائية لحوالي   18,000شملت المساعدات مواد غذائية لحوالي 

كما وصلت مساعدات إضافية  الى المنطقة  الكلى. وحدة  لجلسات غسيل  30,000اسطوانة اوكسجين و 170فوصلت الى 

 لمرضىأدوية  شخص و 18,000من  ألكثرمواد غذائية شملت تلك المساعدات  نهاية األسبوع اجازةخالل المحاصرة 

. هذه  نقص المناعة البشرية حيوية و عالجاتمواد جراحية والسوائل الوريدية ومستلزمات التخدير، وكذلك مضادة السرطان و

تعز مدينة وصول الى بالسماح بال ين الحوثي إيجابية . كما أكد المبعوث الخاص في زيارته األخيرة إلى اليمن التزامطورات ت

. في الميدانمفاوضات طويلة مع األطراف  المنطقة المحاصرة اإلنسانية إلى  تسليم المساعداتتطلب ي و .لبيمحادثات  أثناء

   بدال عن عمليات االيصال العشوائية لمرة واحدة. الحقيقي  الوصول تمكن آلية مراقبة ب لخروجل مستمرةالجهود 

 

بسبب الصراع  تتحديا رغم ما سنواجه منفي البالد  حيث  يتواجد إحتياج شديدسنواصل الوصول إلى المحافظات الشمالية 

حيث الصراع  السعوديةحدود المملكة العربية من القريبة  خاصة في المناطق الحدوديةالضربات الجوية  المحتدم والذي يشمل

لحوالي الصرف الصحي النظافة وقديم اإلمدادات الغذائية والصحة ووت عملها بتنفيذالوكاالت اإلنسانية والشركاء  تلتزمشديد. 

ي الغذائية ف من المساعدات شخص  276,000الشهر الماضي أكثر من  حيث استفادشخص في محافظة صعدة.   350,000

 .المحافظة

 

 

أثّر تواصل المملكة العربية السعودية حول سالمة العاملين في المجال اإلنساني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين على   

منسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي  ثم تم منعتخطيط المجتمع اإلنساني وسبب تأخر في المهام الملحة طوال األسبوعين الماضيين. 

 المستأجرة و MV Mainport Cedarتم إيقاف سفينة فبراير  11في  ويناير. 17إلى المملكة العربية السعودية يوم  من الدخول

  الحديدةفي ميناء  ان تتوقفالمقرر وكان من  من جيبوتي قادمةتحمل إمدادات إنسانية العالمي والتي  الغذاءبرنامج من قبل 

 في المملكة العربية السعودية.جيزان لف الى ميناء تم تحويلها من قبل قوات التحالكن باليمن 
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 سيدي الرئيس

 

الموظفين في بما في ذلك  -تحري حماية جميع المدنيين واألعيان العمليات العسكرية أثناءأطراف النزاع جميع  يجب على

استخدام األسلحة  منع المتنازعة يجب على األطرافكما هجوم. من اي   -وموظفيها مرافق الرعاية الصحية و المجال االنساني

 وتسبب ضررا غيرمقبول كونها  في المناطق المأهولة بالسكانمخلفات الحرب من المتفجرات ورائهم  دم تركوع المتفجرة 

. وأود والبعيدالخدمات الحيوية على المدى القريب بشكل كبير تعرقل المنازل ور وتدم المدنيينقتل أعداد كبيرة من تتسبب في 

القانون اإلنساني الدولي لتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية إلى جميع مناطق بالتزاماتها ضرورة ذكر جميع األطراف أ  أن 

 .اليمن

  

ستستمر وكاالت األمم المتحدة وشركائها في تقديم المساعدات دون تحيز وبشكل محايد لجميع أنحاء اليمن حسب الحاجة، وذلك 

الحركات اإلنسانية، بما في ومدادات اإللموظفين وفيما يتعلق با في الرياض مع التحالف أنشئت  يالت التنسيق األمنيباستخدام 

 .الحديدة وإب وعدن صعدةو بمحافظات  المكاتب الفرعيةذلك 

 

 سيدي الرئيس

 . 

 

 

تم اعاقتها والتي حاح المطلوبة بال لبضائع التجاريةاإلنعاش االقتصاد وتدفق  حثيثة جهود اإلنسانية المساعدات تصاحبيجب أن 

ونظرا العتماد اليمن الكبير على  على استيراد المواد الغذائية والوقودالكبير اليمن العتماد شدة الصراع الدائر. ونظرا بسبب 

على تدفق السفن  2216استيراد المواد الغذائية والوقود سيصعب  ضمان عدم تأثير عمليات التفتيش وفقا لقرار مجلس األمن 

 .ية لليمن وبالتالي تدفق المواد األساسية التي يعتمد عليها المدنيين اليمنيين في حياتهمالتجار

 

 مستوياآللية اآلن في استمرار تحسن تسهم التفتيش. يجب أن و األمم المتحدة للتحققآلية ب الرسمي بدءالويسرني أن أشير إلى 

ة اليمنية والتي لم يتم توجيهها من خالل وكالة األمم المتحدة أو الواردات التجارية إلى الموانئ اليمنية خارج سيطرة الحكوم

 .معترف بها منظمة إنسانية دولية

 

  

 في  التسيير الحكومة اليمنية وقوات التحالف بقيادة السعودي تعيين ممثلين للجلوس في لجنة من وقد طلب األمين العام رسميا

تنتقل إلى وسلمدة ستة أشهر من جيبوتي، مبدئيا  تعمل اآلليةسألمم المتحدة. جميع الدول األعضاء في ا أ بلغتفبراير. وقد  22

للعمل  دبي وجدة وصاللة  من مراقبي التحقق والتفتيش عمل عدن و / أو صنعاء عندما يسمح الوضع األمني بذلك. سيتمركز

 مع الجهات ذات العالقة.

 

 

 

 الرئيس يسيد

 

مليار $ لتلبية  1.8مبلغ إلى هذه الخطة  تحتاجاليمن.   2016ة للعام جابة اإلنسانيإطالق خطة االستفي جنيف سيتم يومين  بعد

ودعم  ماليين شخص.  9ية في جميع المحافظات في البالد، بما في ذلك المساعدات الغذائية لحوالي الملحة واألول االحتياجات 

عاجل  والتدخل في حاالت ال الصحي دعممليون شخص  10.6 ودعم الصرف الصحيالنظافة والمياه ومليون شخص ب 7.4

الحاجة في في أهمية دعم المانحين لهذا المسعى، وال  ال يمكنني اإلسهابالطوارئ لتخفيف النمو ومعدالت سوء التغذية الحاد. 

 اشتداد الصراع.ب تزاداالملحة التي نواجهها في االستجابة لالحتياجات اإلنسانية التي 
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في اليمن.  نتناول ونكشف عن الوضع الكارثيمن أي وقت مضى أن ات فمن المهم اآلن أكثر اعالصر فيعام  مضى قرابة

تسهيل الوصول في  تزاماتها بألقناع أطراف النزاع أ فيأوسع  بشكلهذا المجلس والمجتمع الدولي دور أؤكد مرة أخرى على 

يضغط هذا عاجل أن ال يطلبأيضا  أكرر. واية المدنيينأكبر لحم اجراءاتاليمن، واتخاذ  المشروط والمستمر لجميع أجزاء  غير

 .ستئناف محادثات السالم واالتفاق على وقف إطالق النارباتجاة إمجلس ال

 .اآلن واأن تتحرك م. انهم بحاجة لكيعانيالشعب اليمني 

 .شكرا


