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يكرة األيى انًرذذج نرُغيك انشؤٌٔ اإلَغاَيح
بيان مىسق الشؤون اإلوساوية في اليمه ،السيد يوهاوس فان دير كالو
حول األوضاع المتردية في مديىة تعز
(صُؼاء 42 ،أكرٕتش  )4102ذاخز انذشب في انيًٍ يُذٗ عهثي يشّٔع ػهٗ انغكاٌ انًذَييٍ ،عٕاء يٍ
خالل اعرًشاسانؼًهياخ انؼذائيح تيٍ أغشاف انُضاع أٔ تغثة انميٕد انًفشٔظح ػهٗ انٕاسداخ انرجاسيح انري دشيد
انًؤعغاخ يٍ االيذاداخ انذيٕيح انري ذؤثشػهٗ لذسج ْزِ انًؤعغاخ نرٕفيش انخذياخ األعاعيح .يُز تذايح ذصؼيذ
انُضاع في شٓش ياسط اسذفغ ػذد انمرهٗ نيصم 47222لريال يذَياً ٔ  27125جشيذأ .ايعد انخذياخ األعاعيح تانيح
كهخذياخ انصذيح ٔخذياخ انًياِ ٔانصشف انصذي ٔ ،تاذد ٔػهٗ ٔشك االَٓياسٔ .أصثخ يالييٍ انيًُييٍ في داجح
ياعح نهًغاػذاخ انغزائيح ،فعال ػٍ ادرياجٓى نهذػى انغزائي انصذي التماء أغفانٓى ادياء.
إَُي أشؼش تمهك خاص إصاء األٔظاع انري ذً ّش تٓا ذؼضٔ .لذ أصثذد يذيُح ذؼض ذؼيش في ظم دانح يٍ
انذصاس شثّ انراو يُز تذايح شٓش عثرًثش 4102ؤَ .ريجح نٓزا انذصاس يُذس ٔجٕد انغهغ انرجاسيح أ انًغاػذاخ
االَغاَيح في أدياء انًذيُح انثالثح ْٔي انًظفش ٔانماْشج ٔصانح .سغى يغادسج ثهثي انغكاٌ نًذيُرٓى ،يا يضال َذٕ
 0227111إنٗ  4117111يٍ انشجال ٔانُغاء ٔاألغفال يٕجٕديٍ في انًذيُح ْٔى تأيظ انذاجح نهذصٕل ػهٗ انغزاء
ٔانًاء ٔانخذياخ انذيٕيح انطثيح ٔغيشْا نعًاٌ تمائٓى ػهٗ ليذ انذياج.
يا يضال عكاٌ يذيُح ذؼض ػانمٌٕ في انخطٕغ األياييح ٔيرؼشظٌٕ نغاساخ جٕيح ٔلصف يرمطؼئٍ .جشٖ
في  40أكرٕتش إغالق صٕاسيخ ػهٗ يُاغك يذَيح لرم تغثثٓا  02شخصا ػهٗ األلم ،تيُٓى ايشأج ٔغفالٌٔ ،جشح
أكثش يٍ  21آخشيٍ ،أكثش يٍ  04يُٓى يٍ األغفال .ذرؼشض انًُاغك انغكُيح ٔانًشافك انطثيح ٔانثُيح انرذريح انًذَيح
األخشٖ يشاسا ٔذكشاسا نًثم ْزِ انٓجًاخ .إٌ ْزِ االفؼال انًؤنًح يذاَح ٔأدػٕ يشج أخشٖ جًيغ األغشاف إنٗ
االنرضاو تًغؤٔنياذٓا في دًايح أسٔاح ٔدمٕق انًذَييٍ ٔانثُيح انرذريح انًذَيح ٔفما ً نششٔغ انمإٌَ اإلَغاَي انذٔني.
دأند األيى انًرذذج ٔششكائٓا ألعاتيغ إيصال انًغاػذاخ اإلَغاَيح إنٗ انغكاٌ داخم ذؼضٔ .لذ ذى يُغ
دخٕل جًيغ انًغاػذاخ إنٗ انًذيُح تاعرثُاء انًغرهضياخ انصذيح ٔكًيح يذذٔدج يٍ انًيأِ .ذذػٕ األيى انًرذذج
ٔششكائٓا أغشاف انُضاع إنٗ انغًاح تانٕصٕل غيش انًششٔغ نرٕفيش انًغاػذاخ انًُمزج نألسٔاح انري أصثخ أْاني
انًذيُح في أيظ انذاجح إنيٓا.
ٔإَُي أديي أْاني ذؼض ٔ شجاػرٓى يٍ خالل يذ يذ انؼٌٕ نثؼعٓى انثؼط تشغى شخ انًٕاسد اانًرثميح في انًذيُحْ .زِ
انًٕاسد ذرعاءل ػهٗ َذٕ يرغاسع ،يجة ذمذيى انًغاػذاخ إنٗ انًذيُح  -انري كاَد فيًا يعٗ يُاسج نهغالو ٔانرغايخ
 ٔرنك إلخشاج عكآَا يٍ يذُرٓى ْزِٔ .إَُي أَاشذ األغشاف انًغيطشج ػهٗ يُافز انًذيُح انؼًم ٔفما نًغؤٔنياذٓىنهرخفيف يٍ األٔظاع انالإَغاَيح انري يؼيشٓا عكاٌ ذؼض نهًغاًْح في يٕاجٓح األٔظاع انًرشديح كثيشا في انًذيُح.
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