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 أمام مجلس األمن الدولي حول اليمن بيان 
 

 م2017 كتوبر أ  10نيويورك، 

 
 من قبل السيد جون غنغ، مدير العمليات بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية كما تمت قراءته

 

 سيدي
ً
 الرئيس،  شكرا

 
ي 
 
ي األفق. وكانت الكدخلت اليمن ف

 
اع دون نهاية واضحة تلوح ف ي السنة الثالثة من هذا الن  

لفة الشهر الماض 
اع مدّمرة ية لهذا الن   ي  البشر

ي المناطق المدنية الت 
 
ي ف حيث تستمر الهجمات الجوية والقصف والقتال النر

ي يع
تمدون عليها. وقد شهد ُيقتل ويصاب فيها مدنيون، كما يتم فيها تدمنر البت  التحتية الحيوية الت 

ت نحو 
َ
ف
ّ
ي خل

ي اآلن والذي يعتنر نتيجة لهذه األزمة الت 
 15المجتمع الدولي الدمار الذي يعيشه الشعب اليمت 

ي من المياه النظيفة وخدمات النظافة والرصف الصحي 
مليون شخص يفتقرون للوصول إل ما يكف 

ي عام يواجه سبعة ماليير  شخص خطر المجاعة؛  ا منيبوالخدمات الصحية؛ 
 
ا ف ي للكولنر

وقد زاد أكنر تفشر
اع، وهم و واحد عىل اإلطالق من تفاقم هذه المعاناة.  ي شخص نازحير  مع استمرار الن  

ال يزال هناك مليون 
ي تجمعات سكانية عشوائية مكتظة وغنر آمنة وغنر صحية  معرضير  لمختلف العوامل الخارجيةيعيشون 

 
ف

ي الشوارع. مصنوعة من الخرق والكرتون وأي  وُمخجلة
 
تستمر هذه و مواد أخرى يمكن أن يجدوها ملقاة ف

ي التسبب األ
 
ي صنعها البشر ف

ي زمة الت 
 
.  ف  معاناة ال تطاق لليمنيير 

 السيد الرئيس،

صول و  هي و  أنتهز هذه الفرصة إلبراز ثالثة تحديات تواجه السكان اليمنيير  والمنظمات اإلنسانية،
 تاساكعنارواتب الموظفير  الحكوميير  و  آثار توقف رصفو ، هيعل ةضو ر فملا والقيود  المساعدات اإلنسانية

ي تواجه وصول السلع 
ورية، والمخاطر المستمرة الت  ي والخدمات الرص 

 ةير اجتلاذلك عىل انعدام األمن الغذان 
 إل البلد. 

ي اليمن ميدقتل المنظمات اإلنسانية جهود  تواجه
 
. عقبات غنر مقبولة تتسبب فيها جميع األطراف اإلغاثة ف

ي صنعاء الوصول  وأكنر مشكلة
 
هي منع وصول المساعدات اإلنسانية. عىل سبيل المثال، تمنع السلطات ف

ات الطلبات ي أو رفضت عشر
ي ا نم ةمدقملا المنتظم للمساعدات الغذائية وأوقفت بشكل تعسف 

 
لعاملير  ف

ي 
كاءدخول البلد عنر صنعاء. کما أبلغ لالمجال اإلنسان  ات الد شر ي عن تجميد إصدار تأشنر

خول العمل اإلنسان 
ي عدن للمنظمات الدولية غنر 

 
 منذ عدة أسابيع.  الحكوميةمن قبل السلطات ف

ي بلد يهدد فيه خطر المجاعة ماليير  السكان، إذ يوجد أكنر من  
 
إن وضع مثل هذه العقبات أمر مقيت ف

ي  800,000
 
ا ف ي ظل عمل  90حالة يشتبه إصابتها بالكولنر

 
ي المائة من المجتمعات المحلية، وف

 
ي  45ف

 
المائة ف



  

جم  ي أن تن 
 
ي إزهاق األرواح. ويحدونا األمل ف

 
فقط من المرافق الصحية. وببساطة، فإن هذه العوائق تتسبب ف

ي تحديد أولويات وصول المساعدات اإلنسانية دون عراقيل. 
 
ي قطعها الطرفان مؤخرا ف

امات الت   االلن  
 

 السيد الرئيس،
 
 إضافيا التوقف عن دفع الرواتب الشهرية لمليون إن 

ً
 مسببا

ّ
ي الخدمة المدنية يعد

ورب  ع المليون من موظف 
، وهذا األ لالحتياجات اإلنسانية، ال سيما مع انعدام األمن الغذ ي
ّ بما يقان  ي البلد  اربمر يرص 

 
 -رب  ع السكان ف
ي األسواق، لم تعد القدرة النقدية لدى ال

 
سكان وهم الموظفون الحكوميون وعائالتهم. وحت  عند توفر الغذاء ف

ي تمكنهم 
وريات األساسية الت  اء الرص  التحليل األخنر لألسواق  وحسبارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ.  من شر

ي بعض الحاالت يصل  30متوسط سعر السلة الغذائية أعىل بنسبة فإن 
 
ي المائة مما كان عليه قبل األزمة، وف

 
ف

ي المتوسط،  60السعر إل 
 
ي المائة ف

 
ي عىل الرغم من وجود آليوذلك ف

ة األمم المتحدة للتحقق والتفتيش الت 
تعمل عىل تيسنر دخول معظم االحتياجات الغذائية الشهرية لليمن. وقد ارتفع سعر غاز الطهي حاليا بنسبة 

ي عىل قدرة السكان  70تزيد عن  ي عدن والحديدة. هذا الواقع له تأثنر سلتر
 
ي المائة عما كان عليه قبل األزمة ف

 
ف

اء بن السكان آلعىل التأقلم، ويقوم ا ي يمتلكونها أو االستدانة لشر
مواجهة مثل هذه الظروف ببيع األصول الت 

 المواد الغذائية. 

، ال سيما 
ً
 باهظا

ً
 ثمنا

ً
طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. وحت  لو  460,000يدفع األطفال تحديدا

ر توقف القتال اليوم، فسيستمر النمو المصحوب بالتقز  
 
ي من النيل من جيل بأكمله.  م والتأخ

ي النمو الذهت 
 
ف

ي اضطرار آالف األطفال للعمل بدال من التعليم والذهاب إل المدارس، 
كما أن فقدان سبل عيش البالغير  يعت 

داد معدالت زواج األطفال حيث ستعزو األش ذلك إل عدم قدرتها عىل إعالة أطفالها.   وسن  

ي الخدمة ال انعدام باإلضافة إل ذلك، أدى
  مدنيةرواتب موظف 

ً
ي تخدم عددا

إل وقف الخدمات األساسية الت 
ورية لالتأكيد  سبق أكنر من السكان. وقد  ن و موظفهناك  ن تكون متوفرة إذا لم يكنأن الخدمات الرص 

ي قطاعات الصحلتشغيلها 
 
ونحن نسىع للحصول عىل دعمكم  . ة والمياه والرصف الصحي والتعليم، ال سيما ف

ي إ
 
. وليس من الصعب علينا أن نربط بشكل ألولوياتعىل قائمة ا مرتبات هذه القطاعات لوضع يجاد سبلف

ي غنر المسبوق 
ي مجاالت الصحة والغذاء والرصف الصحي وبير  التفشر

 
واضح بير  الخدمات شبه الغائبة ف

ا.   لوباء الكولنر

 السيد الرئيس،

ة طويلة  ي هذا المجلس، فقد اعتمدت اليمن منذ فن 
 
اد السلع التجارية لتلبية احتياجاتها كما تعلمون ف عىل استنر

األساسية من األغذية والوقود. ومع ذلك، ال تزال الحركة التجارية إل اليمن عن طريق البحر والجو صعبة 
وقراطي إل جعل خطر المجاعة  ي حجم الواردات بسبب التأخنر البنر

 
عىل حد سواء. ويؤدي أي انخفاض كبنر ف

ي هذ
 
غنر  تجهنر  يله، وإل اليدة ومواصلة تشغحدالا الصدد، نجدد دعوتنا إل حماية ميناء حقيقة واقعة. وف

 . نامج األغذية العالمي وط للرافعات المتحركة األرب  ع لنر  المشر

ي منع آالف من اليمنيير  من السفر للحصول ع
 
ىل تسبب إغالق مطار صنعاء أمام حركة الرحالت التجارية ف

ورة عاجلة وفورية الستئناف  مواصلةالرعاية الطبية والطالب من  ي الخارج. وهناك رص 
 
دراساتهم الجامعية ف

ي كان يديرها التحالف 
وع لعدم إمكانية إعادة آلية التفتيش الت  الرحالت التجارية. ويبدو أنه ال يوجد سبب مشر

 م. 2016قبل أغسطس 



  

 السيد الرئيس،

ي اليمن بنسبة 
 
ي الما 55تم تمويل خطة االستجابة اإلنسانية ف

 
مليار دوالر من أصل مبلغ التمويل  1.3ئة بمبلغ ف

ي حاجة إل  12مليار دوالر لمساعدة  2.3المطلوب بحجم 
 
ي الدعم و  الحمايةمليون شخص ف

 
المجال  ف

ي هذا العام. ونشكر الدول األعضاء السخية عىل تمويلها. وعىل الرغم من تعقيدات االستجابة، فإن 
اإلنسان 

ي 
ي المجال اإلنسان 

 
ة. ولذلك  7قد تمكنوا بالفعل من الوصول إل  العاملير  ف ماليير  شخص بمساعدات مباشر

جهودنا بشكل مباشر وأن تبذل المزيد من الجهود عنر خطة االستجابة  دعم ا نشجع الدول األعضاء عىلفإنن
ي اليمن إل 

 
ي ف

ي مليون دوالر، وهو ما يجعله األك 128اإلنسانية. وصل حجم صندوق التمويل اإلنسان 
 
نر ف

ي الصندوق و العاملقد أحسن و العالم. 
 
 من وقوع بن ف

ّ
ا والحد ي وباء الكولنر

القيام باالستجابة الشيعة لتفشر
ي المائة من مخ 21المجاعة. وقد تم تخصيص أكنر من 

 
كاء الوطنيير  ف نحييهم الذين صصات الصندوق للشر

ي الخطوط األمامية لالستجابة اإلنسانية. ون
 
 شكر مرة أخرى الدول األعضاء المانحة عىل كرمها. عىل جهودهم ف

 السيد الرئيس

ي أدعو جميع الدول إل الضغط بنفوذها عىل اشدة للتوصل إل حل سياسي وإنهاء أصبحنا نتطلع ب
اع، وإنت  لن  

ي الدولي و 
اماتها ومسؤولياتها بموجب القانون اإلنسان  اع لالمتثال اللن   حقوق ل الدولي  قانونالجميع أطراف الن  

مثاال عىل التأثنر الذي  31/36تماد مجلس حقوق اإلنسان مؤخرا بالتوافق للقرار الدعم  . ويشكل اعاإلنسان
 يمكن أن تمارسه الدول. 

. ونحن بحاجة إل أن يكثف المجتمع  يتوجب ام أكنر بالتوصل لحل سياسي  
عىل األطراف ومؤيديها إظهار الن 

ي مستقبل أفضل. 
 
ي ف

الدولي جهوده لدعم إيجاد حل عمىلي يعالج األسباب الجذرية ويعيد األمل للشعب اليمت 
 وهو أقل ما يستحقه هذا الشعب. 

  شكرا. 


