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 الطارئة الحاالت في اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمين كيلإحاطة و

 اليمن حول األمن مجلس أوبراين إلى ستيفن

 1م2017 يناير 26

 

  الرئيس، السيد

 مع المسلح النزاع فيما تزداد حدةالتدهور  من مزيدال اليمن في اإلنسانية األوضاع شهدت األخيرة،إحاطتي  منذ

حادثة  365 تفيد بوقوع قارير  ت تلقينا الماضي األسبوع في. اليومية المسلحة والمواجهات الجوية الضربات تصاعد

 100 عن يقل الما و ،الذي سبقه األسبوع فيحادثة  231 بعد ،بالنزاع الصلة ذات األمنية الحوادثمن على األقل 

 2,400 ما يقرب من عن اإلبالغ تم ،م2016 عام من األخير الربع خالل. لوحدها تعز محافظة في جويةغارة 

 بنسبة زيادة يمثل هذاو ؛اليمن أنحاء جميع في والقصف المسلحة االشتباكات، والجوية الضربات تجمع بين حادثة

 بالنيران المتبادل وسط التراشق المحاصرين المدنيين إزاء خاص بقلقأشعر  اليوم. السابقة الثالثة األشهر عن٪ 12

   .أسرة 5,000 من أكثر بنزوح قارير  ت تيتلق قدو تتبع محافظة تعز؛ ساحلية منطقةهي و المخا، في

 يزالون ال الذينو  اليمني الشعب منن عاديو أناس   هم األعمال القتالية هذه راءج تضررا   األكثر أن الواضح، من

 إلى حاجةب – الفزع ثيري ؛ وهو رقممليون يمني 18.8 – السكان ثلثي من أكثر بشكل عام، فإن. ُعرضة للمعاناة

 عاجلة مساعدات إلى ممن هم بحاجة يمني مليون 10.3 يبلغ مهوال  عددا   ذلك ويشمل والحماية، اإلنسانية المساعدات

 في آخذة األعدادفيما  السويد في السكان عدد الرقم الكبير يماثل تقريبا   هذاو عليها؛ حفاظلل أو أرواحهم إلنقاذ

 بلغ عدد القتلى من اليمنيين ديسمبر، 31 بحلول. شخص مليون 2 من أكثر داخليا  يبلغ عدد النازحين  ؛ بينمازدياداال

 أكثر من ذلك تكون األعداد الحقيقية أن المرجح ومن النزاع، بسبب اشخص 40,483 أصيبفيما  اشخص 7,469

 .٪45 أي – فقط تعمل تزال ال التي الصحية المرافقنا على ريراأننا نعتمد في تقإذ 

 يمكن سبابأل دقائق 10 كل الخامسة سن دون طفل حيث يموت ،مروعة محنة يعيشون األطفال مازال ،بشكل عام

 قرب سبوعينأ قبلالتي حدثت  الجوية الضربات هيباألطفال  يلحق الذي المروعة لألثر األمثلة من. منها الوقاية

 وإصابة واحدة طالبة مقتل عن أسفرت والتي صنعاء محافظةفي  نهم مديرية في مدرسة من قريبة وقود محطة

 صعدة، محافظةفي  الصفرا مديرية في بالكامل مدرسة تدمير تم ،يناير 3بتاريخ  بأسبوع، ذلك وقبل ؛آخرين أربعة

 ،م2015 مارسالعدائية في شهر  األعمال بدء منذ. حسب التقارير ألطفالل إصابات ةأيحدوث  دون الحظ لحسن

 األطراف قبل من آخر   طفل   1,441 تجنيد تملإلصابة؛ و 2,140 من أكثرتعرض و طفل 1,400 من أكثر قُتِل

 .بكثير ذلك من أعلى الفعلية األرقام تكون أن المرجح ومن ،الثامنة سن يتجاوز ال بعضهم المتحاربة،

ألعداد كبيرة من اليمنيين " الصامت الموتُ " يُدعى ما أيضا   هناك المسلح، للنزاع المباشرة اإلصابات إضافة إلى

 يموتون والرجال والنساء والفتيان الفتياتتسجيلهم كحاالت وفاة. ودون أن يتم  أحد حظهميل أن دونالذين يرحلون 

 الغذائية السلعفإنه ال يمكن استيراد  لألسف،. بسهولة وعالجها منها الوقاية يمكن التي واألمراض الجوع بسبب

 الذين األشخاص يتعرض .األطراف جميع قبل من الوصول على المفروضة القيود بسبب بسهولة واألدوية الحيوية
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لحفاظ ل الضروري عالجال يتلقون ال والذين السكري،و الدم ضغط ارتفاع ذلك في بما المزمنة، األمراض من يعانون

 .للموت البطيء ،األدوية نقص بسبب األرواح على

يتم  لم إذاو ،العالم في الغذائي األمن مجال في حالة طوارئ ألكبر الرئيسي المحرك اآلن اليمن في النزاعأصبح 

 انعدام من حاليا   شخص ليونم 14 يعانيو .م2017 لعامل محتمال   شهدا  م تمثل المجاعة فإن ،فورية إجراءات اتخاذ

 إطعام على قادرين ليسوا اليمنيين أن يعني هذا. الغذائي الشديد لألمن نعدامنون من االيعا نصفهمو ،الغذائي األمن

 .رديئةغذائية  قيمة يذ طعام وتناول الطعام وجبات تفويتمجبرين على  يكونون ما وكثيرا   ،كاف   بشكل أنفسهم

 فإن أخرى، مرة. الحياة قيد على للبقاء الطارئة الغذائية المساعدات إلى بحاجة 2شخص امليون األقل علىك هنا

 يقرب وما الحاد التغذية سوء من والفتيات والفتيان من الرضع مليون 2.2 ؛ حيث يعانيللغاية خطير   ألطفالا وضع

. م2015 عام أواخر منذ ٪63 بنسبة زيادة يمثل وهذا الوخيم؛ الحاد التغذية سوء من يعانون طفل مليون نصف من

 .كل ليلة جوعىوهم  الفراش إلى األطفاليأوي و

 أكثر تصل إلى بنسبة حسب التقاريربشكل مقلق وصادم ب القائم على النوع اإلجتماعي العنف حوادثتزايدت لقد 

 هذافإن  ،واضحا   أكون لكيو حالة، 10,806 تم اإلبالغ عن الشهر، هذا حتىو ؛النزاع اندالع قبل ما منذ٪ 63 من

رلقُ احاالت زواج  من والمزيد القسري الزواج حاالت من والمزيد االغتصاب حاالت من المزيد يعني والكثير  ،صَّ

 .عامين قبل عليه الحال كان بما مقارنة والنساء والفتيان الفتيات ضد توصف التي ال العنف أعمال من جدا  

 

 الرئيس، السيد

 اآلن، وحتى ،المدنية التحتية والبنية المدنيين لحماية الالزمة االحتياطات اتخاذ تتجاهل النزاع أطراف جميعمازالت 

 والطرق واألسواق الصحية والمرافق المدارس على الهجماتحالة من  325 من أكثر من المتحدة األمم فقد تحققت

 الغارات نتجت عن العامة التحتية بالبنية لحقتالتي األضرار  ثلثي من أكثر. بالمياه التزود نقاط وحتىبل  والجسور

في  كبير حد وإلى هوادة بال اإلنسان حقوقل الدولي القانونو الدولي اإلنساني القانون انتهاكات تستمر ، فيماالجوية

 والمرافق المنشآت من وغيرها والمدارس المستشفيات ضد الهجمات تتوقف أن يجب. العقاب من اإلفالت ظل

 .الدولية المعايير حترمتُ  أن يجبو ،فورا المحمية المدنية

اإلنساني  القانون بموجب أساسي هو التزام عوائق ودون حينها في اإلنسانية المساعدات وصول مكانيةإتاحة ا

 الجهاتفيما تواجه  اإلنسانية المساعدات إلى الوصول في كبيرة تحديات يواجهون الناسمازال  ،وحتى اآلن ،الدولي

 العقباتو األمن وانعدامالذي ال يتوقف  القتالألسباب من يبنها  المحتاجين، إلى للوصول معوقات اإلنسانية الفاعلة

 .التمويل ونقص البيروقراطية
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 الرئيس، السيد

المدنيين  على بالغ تأثير كان له أغسطس 9 تاريخ منذ التجارية الجوية الرحالت وجه في صنعاء مطار إغالقإن  

  ر منأكث أن يعني البالد في المتخصصة الطبية الرعاية انعدام إن .ةاإلنساني حجم األعباء من وضاعف اليمن في

 األدويةفإنه ال توجد إمكانية لتدفق  وبالمثل، ،الخارج في العالج على لحصولعلى ا ينقادر غير يمني 20000

 نالموجودو ناليمنيوفيما  ،الخارج في دراستهم استئناف على ينقادر غير الطالب كما أصبح ؛لألرواح المنقذة

 الجوية الرحالت تعليقفإن  ذلك، إلى باإلضافة. ذلك على ينقادر غير بالدهم الى لعودةل يسعون الذينو البالد خارج

 .اليمن في الخطيرة اإلنسانية الحالةوتوثيق  صنعاء إلى السفر أيضا   الصحفيين ه لم يعد بإمكانأن يعني التجارية

الذي تقوده  لتحالفا جاهت هدهمج قصارى بذل ية،اليمن حكومةال ذلك في بما النزاع، أطراف جميع من نتوقع إننا

 معالجة هذا األمر يشمل أن ويمكن ،التجارية الجوية الرحالت أمام الجوي والمجال المطار فتح إلعادة السعودية

 مطارات أو السعودية العربية المملكة مطار بيشة في عبر مسبقا   الرحلة تحديد مسار خالل من األمنية المخاوف

 .السعودية تقوده الذي التحالف في إطار أخرى دول

 

 الرئيس، السيد

واألموال المتاحة على  قدراتنا األمر الذي يتخطى ،المنهارة  العامة المؤسساتعمل  اآلن المنظمات اإلنسانيةتعمل 

 وكذلك والموانئ الجسور مثل العامة التحتية البنيةوتعرضت  من التدهور، الصحية الرعاية نظاميعاني . حد سواء

المؤسسات و االجتماعي الضمان مؤسساتل الوشيك االنهيار لقد أفضى .للتدمير الصحي الصرفو المياه أنظمة

 األشد فقرا   األسر ؛ كما أنه لم يعد بإمكاناإلنسانية االحتياجات على مضاعف تأثير إلى البالد في االقتصادية

 10 حوالي) يمني لاير 2.500 قدرها شهرية إعانة الحصول على في اليمن والمسنين قينوالمعا واأليتام واألرامل

 في بما المدنية، الخدمة موظفيشخص من  مليون 1.25 فإن ذلك، إلى باإلضافة. الواحد للشخص( دوالر أمريكي

 ،فقرا   زدادت اليمن في الوسطى الطبقة. منتظم هم بشكلرواتب على يحصلون ال ،والمعلمين واألطباء الممرضين ذلك

 من سابق وقت في عدن األموال إلى من دفعة وصلت حين فيو ؛أسرهم إعالة على قادرين يعودوا لم منهم وكثير

 .أم ال المحافظات جميع في المدنية الخدمة موظفيل تصلس تكان إذا عما معلومات ةأي ترد لم إال أنه الشهر، هذا

. اليمنتزيد من معاناة سكان كلها أمور  المحلية للعملة المستمر والتدهور السيولة وأزمة ي المتراجعاليمن االقتصاد

 الوقود كميات من٪ 40 فقط .الطبية واإلمدادات والوقود الغذائية المواد احتياجات اليمن من من٪ 90 استيراد يتم

. األسعار ارتفاع إلى االستيراد على المفروضة القيود ؛ وتؤدياآلن البالد تدخل األزمة قبل كانت عليه قارنة بمام

 ؛األزمة قبل ما فترة في عليه كان عما٪ 40 أعلى بنسبة القمح دقيق سعر كان ديسمبرشهر  في ،المثال سبيل على

  .عليهمما كانت  أكثر٪ 60 بنسبة اآلن الطهي غاز ادت تكلفةدزا؛ فيما ٪33 من بأكثر النفط أسعار وارتفعت

كان  السيولة ونقص عدن إلى إضافة إلى نقله األجنبية المركزي من العملة البنك احتياطيات في الحاد االنخفاضإن  

 لم ما أشهر غضون في القمح من اليمناحتياطيات  ومن المحتمل أن تنفذ. مدمرة واقتصادية اجتماعية تداعيات له

 مع المالية المعامالت تقبل األجنبية البنوك تعد لم. المقبلة األسابيع في ئتمانخطوط ا إلى الوصولمن  لتجارا مكنتي
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 البالد مخزون تجديدو استيراد على التجار قدرة على للحفاظ نحشد أن وعلينا ؛اليمن في التجارية البنوك من العديد

 ذلك، إلى باإلضافة. المحتملة والمجاعة المتزايد الغذائي األمن انعدام اتجاه عكسنوأن األساسية  الغذائية المواد من

 دولة هي النهائية النتيجة. المشاريع لتنفيذ السيولة من يكفي ما على للعثور تكافح اإلنسانية المنظمات بعض فإن

 .إنسانية ماسة احتياجات إلى ترجميُ  األمر الذي اقتصادية، ضائقة فيواقعة 

 

 الرئيس، السيد

 ،م2017 يناير 23 حتى تاريخ. والتفتيش لتحققل المتحدة األمم آلية عن محدثة معلومات ملك أقدم أن لي اسمحوا

 من أكثر تفريغ تم العمليات، بداية منذ. طلب 394 أصل منسفينة  324قامت هذه اآللية بإنهاء إجراءات تخليص 

. الوقود من طن مليون عن يزيدما و الغذائية المواد من طن مليون 2 ذلك في بما البضائع، من متري طن ماليين 5

وإلغاء إجراءات  سفينة، 20 تم إبطال إجراءات تخليص – سفينة 54 لم يتم إنهاء إجراءات تخليص الفترة، هذه خالل

 لمعلوماتل أو المشبوهة لشحناتل فحص عملية 21 ليةاآل استكملتو. ست سفن رفض وتم سفينة 28 تخليص

 إعاقة مثل ةالسعودي بقيادة التحالف قوات تفرضها التي لقيودا عن أيضا   الموافقات استالم في التأخروينتج . المقدمة

 .محظورةال للسلع واضحة قوائم وجود وعدم اليمنية األحمر البحر موانئ إلى السفن وصول

 إلى السلع نقل عملية تبطئ إضافية بيروقراطية عوائق هناك تكون ما غالبا   البضائع، تفريغاالنتهاء من  بمجردو

 الموانئ تعرضت قدف ذلك، على عالوة. في هذا الصدد مسؤوليتها تتحمل أن األطراف جميع علىو ؛النهائية وجهاتها

٪ 80 الذي يصل عبره الرئيسي اليمن ميناءوهو  الحديدة، ميناءلم يتم إعادة تأهيل و. ترميم إلى وتحتاج لألضرار

أربع  تحمل سفينة األحمر إلى البحر وصلتوقد . م2015 عام في النزاع خالل تعرض ألضرار حيث الواردات من

 اإلقليمية المياه مغادرةب أمرتها السعودية السلطات إال أن ،األغذية العالمي بشرائها برنامج قام متحركة رافعات

 التحالف موافقة في انتظار السفينة ي؛ ومازالتاليمن ساحلال قبالة ميال   15 ترسو السفينة على بعد وحاليا   ؛اليمنية

 من ينتاثن تستخدم سوف. اإلنسانية البضائع مناولة في الميناء طاقة سوف تزيد من الرافعات هذه. الميناء في لترسو

 إمدادات إيصال تسريع في وسوف تساعد المتحدة ألممل األغذية العالمي التابع برنامج قبل من حصرا   الرافعات

 .وقتها المحددالحيوية في  اإلنسانية المساعدات

 ،م2016 عام فيو. ة تؤدي دورهااإلنساني المنظمات مازالت ،هائلةال والتحديات الصعبة الظروف من الرغم على

. محافظة 22 في منسقة استجابة وعبر مباشرة بمساعدة يمني من المحتاجين مليون 5.6 إلىتمكنا معا  من الوصول 

 إنسانيةمنظمة  114 من أكثر ويوجد ؛وصنعاء صعدةوإب و والحديدة عدن في - للعمليات مراكز خمسة توجدو

 .البالد أنحاء جميع في المعيشية الضرورية والمساعدات لألرواح المنقذة بإيصال المساعدات تقوم اليمن في عاملة

 المجال في العاملين الشركاء قبل من السريع التدخل بفضلو. األمل مالمح بعض تلوح ،النزاع ظلماتفي  و

 مشاريع خالل منهذا المرض  الحتواء واسعة حملة وأطلقوا الكوليرا لعالج امركز 26 قاموا بإنشاءن الذي اإلنساني،

 يقظين، نظل أن يجبلكن . اآلن يتراجع أكتوبر شهر في بدأ الذي الكوليرا وباء تفشيفإن  الصحي، والصرف المياه

 .باصابتها بمرض الكوليرا مشتبه حالة 18,000 من أكثر هناك إذ مازال
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 بإصدار يتعلق فيما خاصة البيروقراطية، العوائق على التغلب في التحسن بعض شهدنا األخيرة، األسابيع فيو

 أطراف مع أفضل تفاهم   إلى اإلفضاء في فعالية أكثر الحوار أصبححيث . اإلنساني المجال في للعاملين التأشيرات

 لتعزيز اآلخرين والشركاء السعودية السلطات بجهود أرحب. الدولي اإلنساني القانون تجاه ومسؤولياتهم النزاع

 تواجههم التي التحديات على التغلب أجل من اإلنساني المجال في العاملين الشركاء مع المعلومات وتبادل الحوار

 .اليمن في اإلنسانية المساعدات تقديم مجال في

 10 تستهدف م التي2017 عامل اإلنسانية االستجابة لدعم دوالر أمريكيمليار  ا يقرب من إثنيم إلى حاجة كلهنا

 النظام انهيارب مباشرة ةمرتبط، فإن الزياة م2016عام  مع بالمقارنةو. اليمن في ضعفا   األكثر األشخاص من ماليين

 .سياسية تسوية إلى الوصولو العدائية ألعمالا وقفتوصل لالوالفشل في  ،المعاناة وزيادة واالقتصادي االجتماعي

 أطلب من. بأكمله الدولي المجتمع أو اليمني للشعب اليائسة النداءات عن اإلصغاء إلى آذانهم الصراع أطراف يصم

 .مارسشهر  اواخر في ليمنل بجمع التمويل الخاصالقادم  مؤتمرال في بسخاء التبرع األعضاء الدول

. العدائية ألعمالل ووقف فوري نار إطالق وقفل مجددا   توجيه الدعوة المجلس أعضاء من طلببال إحاطتي أختتم

أيضا   المجلس أعضاء كما أطلب من الذي يحاصرهم، المريع النزاع لهذا سياسي حل إلى بحاجة اليمني الشعب

 :القيام بما يلي

 المساعدات وصول وإتاحة الدولي، اإلنساني القانون احترام لضمان النزاع أطراف لدى فوذهمن استخدام .1

 .عوائق ودون كاملوبشكل  وقتها في اإلنسانية

 المدنية. التحتية والبنية المدنيين حمايةب التزامهم خرقبسبب  مساءلةإخضاع أطراف النزاع لل .2

 ودعم الحديدةميناء  إلى الرافعات استيراد تسهيلو األساسية اإلمدادات من التجارية الواردات زيادة تسهيل .3

 .أبريل شهر بعد ما إلىوالتفتيش  للتحقق المتحدة األمم آلية والية وتمديد الميناء؛ تأهيل إعادة

 .صنعاء إلى التجارية الجوية الرحالت استئناف طلب .4

 ذلك في بما األساسية، الغذائية المواد لشراءإلى خطوط ائتمانية  اليمنية والبنوك وصول التجار تسهيل .5

 حديثا   المطبوع يمنيال ريالال من األولى الدفعة من األموال استخدام على اليمنية الحكومة حثو القمح،

 جميع في المدنية الخدمة موظفي رواتب دفع وضمان سياسي، تحيز ودون بإنصاف األمثل، النحو على

 .البالد أنحاء

 

 . لكمشكرا  


