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 نسانیة في الیمنمكتب منسق األمم المتحدة المقیم ومنسق الشؤون اإل
 

 الخاصة بمطار صنعاء الدوليأجھزة االتصاالت  حولبیان 
 

 :في الیمن، دیفید غریسلي، بالبیان التالي الیوم اإلنسانیةالمتحدة المقیم ومنسق الشؤون  األمممنسق  أدلى – م 2021دیسمبر  31صنعاء، 
 

 للعملیات اإلغاثیة في المناطق الواقعة شمال الیمن.مھم للغایة یعتبر مطار صنعاء الدولي 

األخرى تعتمد على المطار   وجھات العمل اإلنساني، إال أن األمم المتحدة  م2016أمام الرحالت المدنیة المنتظمة منذ عام  ھ  على الرغم من إغالق
 .شھریًامالیین األشخاص لألرواح إلى المنقذة  اتالمساعد إیصالاإلغاثة واإلمدادات التي تساعد في  العاملین في مجاللنقل 

 .حدوث المزید من التعطیالتوما زلت أشعر بقلق عمیق إزاء  ،ةاإلغاثعملیات یقوض بشدة اإلنسانیة إن إغالق المطار أمام الرحالت الجویة 

  21المطار في  الیة، زار فریق من األمم المتحدة  دیسمبر والھجمات الجویة في اللیلة الت  19إغالق المطار من قبل السلطات في صنعاء في  عقب  
    في حاالت الطوارئ.بالنسبة الستخدامھ  صالًحا للعمل أن المطار ال یزال  ، حیث وجددیسمبر

كان ذلك السلطات في صنعاء االمتناع عن تعلیق الرحالت الجویة اإلنسانیة مستقبالً، ولو    أناشد  .بطابع الطوارئالرحالت الجویة اإلنسانیة    تتسم
  ا دیسمبر تطورً   27في    فتح المطار بصورة مؤقتةإعادة  عملیة  مشاورات مسبقة واتفاق متبادل مع األمم المتحدة. كانت  إجراء  ألسباب فنیة، دون  

 ا. إیجابیً 

االتصاالت في مطار صنعاء   أجھزةشروط السالمة واألمن. تعرضت  درجة ممكنة من  أن تعمل الرحالت الجویة اإلنسانیة في ظل أقصى  نبغي  یكما  
حاالت على األقل لم یتمكنوا فیھا   10اإلنسانیة التابعة لألمم المتحدة عن  الجویة  شھًرا الماضیة، أبلغت أطقم الرحالت    18  ال فترةطولمشاكل فنیة.  

الھیئة العامة  خطیًرا. تعتبر  ھذا الوضع  یكون    یحتمل أن  –ة  تصاالت غیر واضحاالمن االتصال ببرج المراقبة الجویة في مطار صنعاء أو كانت  
 . ھذه األجھزة قدیمة جدًافي صنعاء أن  للطیران المدني واألرصاد

م، التي وافقت األمم المتحدة على عملیة نقلھا 2019لبرج المراقبة في عام  عملت الھیئة العامة للطیران المدني واألرصاد على شراء أجھزة جدیدة  
على الرغم من ،  نقل األجھزةللتحالف بقیادة السعودیة على عملیة  التابعة    خلیة اإلجالء والعملیات اإلنسانیة   أذنلم ت   صنعاء. ولكنجًوا إلى مطار  

 موافقة الحكومة الیمنیة. لحاجة ، مشیرة إلى المطالبات األمم المتحدة العدیدة

والتي تم  ،  األجھزة  تسمح باستیرادأن  بصورة عاجلة  الحكومة الیمنیة  اإلنسانیة، أناشد  الجویة  لضمان أقصى قدر من السالمة والموثوقیة للرحالت  
 للرحالت  مطار صنعاءاستخدام  ضروریة لضمان    األجھزة.  م2021في دیسمبر  والعملیات اإلنسانیة  خلیة اإلجالء  التحقق من محتویاتھا من قبل  

 .ة في الیمنیلعملیات اإلغاثااستمرار ، وبالتالي، اإلنسانیةالجویة 

 
*** 

 للمحررین التسلسل الزمني لألحداث
 

األجھزة الخاصة بمراقبة المالحة الجویة من من األمم المتحدة أن یتم نقل    الھیئة العامة للطیران المدني واألرصاد  طلب رئیس  –  م2019نوفمبر  
 جیبوتي إلى صنعاء. 

 األجھزة.للحصول على تصریح من خلیة اإلجالء والعملیات اإلنسانیة لنقل  أرسلت األمم المتحدة الطلب األول  – م2019نوفمبر  23
 تتعلق بالسالمة لدواعي  مطار صنعاء الدولي  الرحالت الجویة من وإلى    الھیئة العامة للطیران المدني واألرصادعلق رئیس    –  م2021یسمبر  د  19

 مراقبة المالحة الجویة. منظومةتم اإلبالغ عنھا في أجھزة االتصاالت الضروریة لعمل   أعطال جراء
المتحدة    –  م2021دیسمبر    20 األمم  بشاركت  المتعلقة  باالتصاالت في عامي  التقاریر  لحقت  التي  خلیة اإلجالء  م مع  2021م و2020األعطال 

 والعملیات اإلنسانیة.
لنقل األجھزة من جیبوتي إلى صنعاء، التي قدمتھ مجددًا للحصول على إذن/التصریح الالزم  استجابة لطلب األمم المتحدة    –  م2021دیسمبر    22

 سمح باستیراد ھذه األجھزة.في عدن لم ت من منح التصریح بسبب ان الحكومة الیمنیةوضحت خلیة اإلجالء والعملیات اإلنسانیة أنھا لن تتمكن 
بأجھزة  الرحالت الجویة اإلنسانیة بصورة مؤقتة، عقب إجراء إصالحات  المدني واألرصاد  أعادت الھیئة العامة للطیران    –  م2021دیسمبر    27

    قدیمة جدًا.غیر مضمون على المدى الطویل ألنھا استمراریة عمل ھذه األجھزة  أناالتصاالت الموجودة، لكن أشارت الھیئة 
  
 


