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 األمن مجلس في الموقرون األعضاء
  

 التوارئ، حاالت في اإلغاثة منسق عن نيابة اليمن في اإلنسانية التتورات آخرب حاتتكمإل الفرصة هذه منحي على أشكركم

 .أوبراين ستيفن السيد

 

 حيث ،اليمن في النفسية والصدمات الفظيعة المعاناة من كاستراحة تويلا  انتظرناه تالما الذي القتال وقفب نرحب

 الفرار على جبرواأُ  الذين النازحين عدد ارتفعو. آخرين شخص 30,500 من أكثر جرحو شخص  6,400 من أكثر قُتل

 حوالي فيالكث اعنزال من لعام نتيجة ويوجد. بالناس العيش سبل وضاقت. شخص مليون 2.8 حوالي لىإ ديارهم عن بعيداا 

 لتبيةا المستلزمات نقص أدىو ،الكافية الصحية الرعاية إلى الوصول في اتمساعد إلى  اآلن بحاجة شخص مليون 14.1

 في الصحية الخدمات توفير في عجز إلى التبيةوالمعدات والموظفين الكهرباء لمولدات والوقود الكهرباء وغياب واألدوية

 منذ تعز مدينة وحول داخل القتال اشتد حيث تعز محافظة مثل ،بأكملها محافظات رالمستم العنف اجتاح. البلد أنحاء جميع

 .االغاثة جهود كبير بشكل وأعاق والجرحى القتلى عشرات مخلفاا  مارس منتصف

. اليمن في ذلك من ضعفاا  أكثر وهم مجتمع أي في اضعفا  شد  األ الفئات هم األتفال الن – خاص بشكل األتفال تأثر

ا  يشوهون او يقتلون الذين األتفال عدد وصل القتالية، األعمال وقف تنفيذ بدء موعد أبريل 10 تاريخ فحتى  ستة إلى يوميا

 تقديرات تشير إذ. السكان قتل في أيضا واإلهمال لحربل الثانوية اآلثار تتسبب كما. الماضي العام من مارس شهر منذ فالأت

 الوقاية يمكن أمراض بسبب الماضي العام حتفهم لقوا قد الخامسة سن دون تفل  10,000 حوالي أن إلى اليونيسف منظمة

   .ةمساخال سن بلوغهم قبل اليمن في امع كل يموتون تفل 40,000 إلى إضافة - منها

 اترادار على ملحظتها تتم بالكاد أزمة اليوم، اليمن في المرأه تواجهه يذال الكئيب الواقع تجاهل يمكننا ال وهنا

 هأن رغمف ، آمنة والدة لهن تضمن التي الصحية الرعاية على لحصولا إلى يفتقرن حامل امرأة مليون نصف من أكثر. العالم

 في المسجلة الحاالت عدد أن إال ،اليمن في  االجتماعي النوع على القائم العنفب مرتبتة قضايا عن كبير بشكل اإلبلغ يتم ال

 حيث االزدياد، في الوقت ذات في اليمن نساء على العبء أبدو. ةمترد زيادة في االجتماعي نوعال على القائم لعنفا قضايا

 أنحاء جميع في نساء تديرها التي الشركات من ئةاالم في 40 من أكثر .النازحة األسر ثلث من ألكثر األول المعيل أصبحن

 .الماضي العام في أبوابها أغلقت البلد
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 الرئيس سيدي

 
 مناتق في الهدوء يعني القتالية األعمال وقف  .حذرال للتفاؤل يدعو ما هناك ولكن جدا، قاتمة صورة يرسم هذا

 المبذولة الجهود وشركائها المتحدة األمم تتابع ذلك، إلى إضافة .المجتمعات هذه دمر الذي عنفلل وحدا  البلد من كثيرة
 المناتق في ستجابةا عمل اإلنسانية المنظمات بدأت  .القتالية األعمال وقفل تنبؤ في أمكن حيثما العمليات لزيادة للتحضير

 إعادة أعمال بدء أعادة من صعدة في اليونيسف منظمة مكنتت المثال، سبيل علىف. قبل من اليها الوصول يصعب كان التي
 لهدوء  ونتيجة .شخص  10,000حوالي تخدم والتي كتاف مديرية في الجوية الغارات من المتضررة المياه مرافق تأهيل

 فتح إلعادة تبذل اآلن والجهود ،أخرى مرة رساالمد إلى أتفالهم رسالإل مستعدون المحافظة في األمور أولياء اصبح الوضع
 زيادةو منزل إلى منزل من  التتعيم فرق بتنقل الوضع هدوء سمح صعدة، في السابقة للجهود وخلفا . مدرسة 100 نحو
ا المدن أكثر احدى تعز، مدينة في أما . مإليه الوصول تم الذي األتفال عدد  متنقلة فرق ثلث نشر تم قدف القتال، من تضررا

 130,000 من ألكثر التبية المساعدات إيصالب شركاءال وسيقوم "المحاصرة" المديريات ذلك في بما والتغذية للصحة
 وقف استمرار تعزيز إن. وتعز والضالع الجوف محافظات في  غذائية مساعدات شخص  240,000 حوالي يتلقى. شخص
 .تضرراا  األكثر المناتق في ياا ميدان المساعدات تقديم زيادة على اإلنساني المجتمع قدرة إلى يؤدي  القتالية األعمال

. البلد أنحاء جميع في الجارية اإلغاثة جهود تكثيف وشركائها المتحدة األمم وكاالت تواصل ،الوقت نفس وفي
 تستهدف التي البلد أنحاء جميع في بنجاح األتفال شلل ضد التتعيم حملة إتلق تم ،القتالية األعمال وقف بدء مع وتزامناا 
 العادي غير الجهد هذا في شارك. الدولي والبنك العالمية الصحة ومنظمة اليونيسيف منظمة من بدعم تفل نمليو 5 حوالي
 تم سيارة 5000 وحوالي الصحة مجال في وعاملة عامل  46,000من أكثرب متنقل تتعيم قيفر  19,000 من أكثر

 الغذاء برنامج من شهرية غذائية مساعدات شخص ونملي 3.5 حوالي يتلقى. المحافظات جميع في المتابعة لتسهيل استئجارها
 شراء خلل من محافظة 22 في صحية تدخلتب شخص مليون 2.2 حوالي إلى الوصول تم العام، هذا من اآلن إلى .العالمي
 تم كما . انقتاع دون التوريد سلسلة إدارة نظام على ةظافحموال والتتعيمات واإلصابات الصدمات أدوات تقمأ وتوفير األدوية

 المتحدة األمم صندوق وقام الصحي، والصرف التوارئ حاالت في المياه برامج ضمن شخص مليون 2.3 نحو إلى الوصول
 على الحصول االجتماعي نوعال على القائم العنف من لناجياتل يمكن حيث اليمن في يواءإ مرفقي إنشاءب الشهر هذا للسكان

 .والصحية والنفسية القانونية الخدمات

 – القتال جبهات من مواقعهم عن النظر بغض – اليمن أنحاء مختلف في المرعوبين األبرياء المدنيين من المليين
  .القتالية األعمال وقف يتم أن يجب إذ. يكفي ال هذا أن غير. األرواح إنقاذ على العمل وجاري إليهم الوصول يتم

 الرئيس سيدي

 السلتات من رئيسي بشكل  البيروقراتية العوائق بعض هناك أن إال نسانيةاإل الوكاالت من المبذولة الجهود رغم

 اختيار في التدخل كثرة ايضاو تصاريح، وجود لعدم نظراا  الزيارات إلغاء يتم ما اا كثيرف . الحيوية العمليات تعيق التي الميدانية

 في الصحية والتغذية الغذائي منألل التارئة مسوحاتال في البدء حول المفاوضات في تقدم أي يوجد ال. ينالمنفذ اءشركال

 اإلغاثية المواد من تويلة قوائم هناك أن كما  .اآلن حتى أشهر سبعة منذ متوقفال التقييمي المسح وهو – البلد أنحاء جميع

 المتحدة ألممل تابعة مدرعة سيارة ضمنها من – السلتات موافقة تنتظر الموانئ في أو المخازن في موجوده الهامة اإلنسانية

 في سيما ال بأمان العملو النشات لتوسيع المتحدة األمم لموظفي الزمة للحماية واقية وخوذ جاكت 100 حوالي إلى إضافة

 إزالة من البد .التحالف مع الحالية التنسيق آلية تبسيت نحو بختوات التقدمو عملال من البد أيضا.  صنعاء خارج الزيارات

 اإلنسانية اإلغاثة جهود لوصول يضاا أو وبعده يةالقتال األعمال وقف أثناء جدي بشكل عملياتال لتوسيع وراا ف  العوائق هذه

 .احتياجاا  األكثر لألشخاص باستمرار

 أيضا ولكن القتالية األعمال وقف فقت شملت ال يةالقتال األعمال وقف شروت أن على التأكيد الوضع هذا في وأود
 بموجب لزممُ  التسهيل هذا أن األتراف جميع ذكرأُ  أن وأود. عوائق دون اإلنسانية لمساعداتا وصولب لسماحا األتراف لزمتُ 

 العقبات هذه تسهم تمييز دون المدنيين البري والقتال والصواريخ الجوية الغارات تقتل ومثلما. الدولي اإلنساني القانون
 .والموت نوالحرما والمرض جوعال في مباشر بشكل الروتينية اإلدارية
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ا اإلنسانية العمليات تضررت كما  االستجابة ختة تزال ال ،2016 عام من الثاني الربع في اآلن نحن. أيضا ماليا
 اآلن حتى. المتلوب التمويل من فقت المائة في 16 إلى سوى يصل لم الذي التمويل في ركبي نقص من تعاني ليمنل اإلنسانية
 اإلنسانية الوكاالت تحتاجو. دوالر مليار 1.8 بحوالي المقدر المتلوب المبلغ أصل نم دوالر مليون 296 إلى التمويل وصل

 هذه تصل أن جدا المهم ومن. التمويل من مزيدال غلى عملها إلتمام – الحكومية غير المنظمات وأ المتحدة األمم سواء -
 ختة خلل من التمويل هذا يتم أن المهم من أنه كما تحيز دون البلد أنحاء جميع في المحتاجين جميع إلى المساعدات
 .العام هذا من سابق وقت في الصادرة اإلنسانية االستجابة

 

 الرئيس سيدي

 قوى تأخير هو لتأخرل الرئيسي السبب ،الماضيين الشهرين خلل  ملحوظ بشكل التجارية الواردات انخفضت
 البضائع إيصال في لتأخيرا ويحمل. الحديدة ميناء الى الوصول تحاول التي لسفنل خاصة – التخليص  إلجراءات فالتحال

 في التبية واإلمدادات والوقود الغذاء أنابيب خت تقليص .اإلنسانية األوضاع على مباشرة نتائج اليمن إلى المتوجهة التجارية
 فبراير في المثال، سبيل ىعل. المتوفرة السلع اسعار سترتفع وبالتالي أقل ستكون للمستهلك  المتاحة العروض ان يعني البلد

 ارتفعت لذلك، ونتيجة. الربع إلى الغذائية الواردات انخفضت كما الشهرية الوقود متتلبات من فقت المائة في 15 تسليم تم
 .أكبر صعوبات يواجهون المدنيين وأصبح سعاراأل

 18 في آخر اجتماع ذلك وأعقب يلأبر 11 في األولى للمرة والتفتيش للتحقق المتحدة األمم آلية تسيير لجنة جتمعتا
 أن وافقت اليمنية الحكومة أن المتحدة لألمم التسيير لجنة في اليمنية الحكومة ممثل أكد الماضية ساعة 12 خلل و. ابريل
 جبوي ائا تار امراا  اللجنة عمل تفعيل اآلن اصبح. جيبوتي في والتفتيش للتحقق المتحدة األمم آللية يرئيسال مكتبال مقر يكون
. اليمن في التجارية السفن لتخليص وحيدة كآلية والتفتيش للتحقق المتحدة األمم آللية كامل تفعيل القادم االجتماع خلل يتم ان

 .حاليا الكبيرة نسانيةاإل االحتياجات في زيادة في وسيتسبب المدى بعيدة عواقب له سيكون التأخير من فمزيداا 

 الرئيس سيدي

 خلل ،النزاع أتراف أن أملب متمسكين سنظل اننا إال اليوم، اليمن يعانيها التي الكبيرة انيةاإلنس المأساة رغم
 هذا في تظهر قد التي الصعوبات عن النظر بغض والحوار التفاوض في متمثلا  لحلل الوحيد التريق تختارس المقبلة، األسابيع
 كل قبل األول بالمتل هو السلم ولكن للمحتاجين إلنسانيةا المساعدات تقديم في نستمروس. عسكري حل يوجد ال. االتجاه
 يعود ولكي للبلد القادم جيلال فهم مدارسهم إلى تفل ونصف مليون ةثلث حوالي ليعود متلوب السلم. اليمن في شيء

 والمجتمعات راثيةالت والمواقع االجتماعية للخدمات التحتية البنية بناء وإلعادة العيش سبل وإلنعاش ديارهم إلى لنازحينا
 .المحلية

 االتزامه مضاعفة إلى األتراف أدعو أنا. بحياتهم كثيراا  يرتبت ألنه لليمنيين اعتيادي غير مهم متلب السلم

. الحثيثة الجهود هذه دعم مواصلة إلى والمجلس األعضاء الدول جميع دعوأو اع،للنز تفاوضية سياسية تسوية إلى لووصبال

 في بمسؤوليتها االعتراف النزاع أتراف على يجب. متلوب العمل. أملب االنتظار فقت يمكننا ال ليةالعم هذه تتور وأثناء

 تسليم إدارة يجب وبالمثل،. المحتاجين إلى معوقات دون المنحازة غير المساعدات وصول وتسهيل اليمن في المدنيين حماية

 ولتوفير األسعار ارتفاع من للتخفيف والتفتيش للتحقق تحدةالم األمم آلية خلل من أفضل بشكل للدولة التجارية البضائع

 عدم أو االيصال تأخيرو عليهم المفروض الحظر خلل من ياليمن شعبال على حواجز عمل. اليومية الحياتية الضروريات

 أمد من يتيل قد أنه بل. اليمني لشعبا مصلحة في وال السلم مصلحة في ليس  اإلنسانية اإلغاثة لموظفي التأشيرات منح

 العمل افذةن القتالية األعمال وقف عديُ . للحياة وتهديد حقيقي ختر نحو وأكثر أكثر بالمجتمعات دفعي قدو المحتاجين معاناة

 .العاجلة المساعدات تلقي من ليتمكنوا قبضته في وقعوا الذين لمدنيينول السلم في للتفكير النزاع أتراف لكل ةالحاسم

 

 .شكراا و


