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 المتحـــــدة   األمـــــــــم 
 

 األمين العام

-- 

المؤتمر الرفيع المستوى إلعالن التبرعات لمواجهة األزمة  أماممالحظات 
 اإلنسانية في اليمن

 2023شباط/فبراير  27جنيف، 
  

 أصحاب السعادة، السيدات والسادة،  

وسكو سك ا ى   اركي اا ما ت ة أ  ي ا  اسكي كاا  لما الم تم ، أتوجه بالشكر  لل  كروتي  السكو د   
 .وأرر كم جميعا ى   ت اتنكم تع الشعب اليمن 

 تسيقبل اليمن. بانيعاش األتل بقدر تا بشأن لقد اني ت السن  الماضي   

 ليثم ال دن     جامتسككككككنوات   ءت وراملا الموت واليشكككككك  د والدتار والمااى  والمعاناة،  ت ور ابعد  
 وائد كقيقي  ل ناس.ا

ااسكككي نس تسكككيي  ال كوت الاو   المدني  اننوصا تن صكككنعام. وأصكككبحت اوتدادات الحيو   ت كككل  
 ىب  تينام الحديدة.

 غي  أن ال دن  انق ت بعد سي  أر   اقط.   

 يواجه صعوبات لائ  .االصي اد لال أن  ال تزال سار  ، ل  دن  األكرام ال ئيسي   صحيح أن 

 الن يار.بات ددة  والخدتات األساسي   

اليمو ل الدائم و   ُيعّد الوصكككككككككول تقّيداوصت ، ا   تسكككككككككيم ة ا  االرتءا االكيياجات اونسكككككككككاني     تظلو  
 .يي امل

 –اثنان تن كل ثوث  أطءال ونسككككككككام ورجال يمنيين  –ت يون رككككككككخ    21اليوم، يحياج أاث  تن و  
 لل  المساىدة والحماي .

 . المثي  ل ملوللنيوصس لحظ  لنيأتل ا  دالل  لما ال صم  

 . ى   صيد الحياة أن الم م يرااح يوتيا تن أجل البقاملن ذلك يعن   

 لطعام أطءال م. ىنىاجزون   اآلباموأن  

 وأن النسام والءييات يحامن ىن الملاب لل  المدرس  أو كي  المغات ة بالخ وج تن ردة الخوف.  

 أي أتل ل عودة لل  ديارلا.  يور  أتات ايوأن األس   

 أصحاب السعادة، 
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أن االكيياجات اونساني  ا  جميع أنحام العالم ل  ا  أى   تسيوي ب غيه  اودراك لنن  أدرك تمام 
 ى   اوطوق. 

 .الن ب ى ي اوأنا أى م أن الموارد صارت رحيح  تن ا ط  

 الء ق بين الحياة والموت. لكنن  أى م أي ا أن تواي كم الدىم صد يعن   

رككككككككككخ   ت يون  17,3دوالر لدىم  بويين 4,3  بقيم تب ىات اوىون ىن  واليوم، نوجه ندام ألجل  
 تن أاث  السران ضعءا ا  اليمن.

 وسيمرننا ذلك تن تواص   تنءيم العم يات الحيو   الي  أثبيت جدوالا.  

  تن تسككككاىدات تنقمة لحروام، تمث ت  ت يون رككككخ 11اء  العام الماضكككك ، اسككككيءاد تا يق ب تن   
 نظيء  وتواي  الم اأ والحماي  واليع يم. الا  األغمي  والمياه 

انخءض ىدد السكككران المين يعانون  -لل  جانب ال دن  وىواتل أ  ي  -وبء كككل لمه المسكككاىدات   
 م يون  رخ . بتن الاو  الحاد 

ىكددلم تكا يز كد  ب غ  أن  بعكد  ،أن تنعكدموككادت ككاالت تن يوجكدون ى   ككااك  الماكاىك  تن النكاس   
 رخ .   150 000ىن 

 لكن لمه المراسب ال تزال لش .  

، تع يق الل  تق ي  الب اتج أو  تقديم المعون   اإذا ن ككككككككب اآلن الدىم المقدم، سككككككككي ككككككككن  وكاالت 
 سينام ىنه تك ء  بش    بالظ .  تما

 أصحاب السعادة، 

، ازتوؤنا ورككك كاؤنا ا  الماال اونسكككان  بشكككرل تن دتقديم الدىم   ب ككك ف النظ  ىن الحاج  لل  
 لل  السران المحياجين.   بشرل دائم  موصول تواي  سبل لم ا  كاج  لل 

ال سكيما ا  المناطق الي   -  الينقلذلك أن العوائق البي وص اطي  واليد وت والقيود المء وضك  ى    
 صول لل  السران المي  ر ن أت ا أاث  صعوب  برثي . ىواتل تاعل الو  -يسين  ى ي ا الحوثيون 

 أنءس م ييع ضون لوىيدامات بشرل تيزايد.  اونسان ماال  الاألسوأ تن ذلك لو أن العات ين ا  و  

ىوائق ل مسكككاىدات اونسكككاني  دون لما أناركككد جميع أط اف النزا  أن تيسككك  الم ور اآلتن والسككك  ع و  
 محياجين، واقا الليزاتات ا بموجب القانون الدول  اونسان . الغوثي  لل  جميع المدنيين ال

تقكديم  بمن اي م العكاتوت اليمنيكات ا  تاكال    -ن ا  الماكال اونسكككككككككككككككان   ي عكات تيكام لو اكب أن   
 ى   القيام بعم  م بأتان واسيقولي  وس ى  ودون ىوائق أو صيود تعسءي .  القدرة -المعون 

 أصحاب السعادة، 

سكككككككككككن ، ل م ة السكككككككككككابع   ول سكككككككككككبع سكككككككككككنوات، لل  ىقد ت تم  وىون اليب ىات ن كككككككككككن  لمه ال 
 اليمن .  ل شعب
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. ولكنه يسككككيحق تا لو أاث  تن ذلك. لنه يسككككيحق تسككككارا توثوصا دىمناالشككككعب اليمن  يسككككيحق لن  
 وب ده.   المح ي  ل خ وج تن النزا  الدائم وا ص  وىادة بنام تايمعاته

ت كءي   دوام تسكككككككرن. لن ا تمرن تن لنقاذ األروام، لكن ا ليسككككككك  ل  تا داالمسكككككككاىدات اونسكككككككاني    
 يسو   النزا  نءسه. ب

 السوم.  لرسام حوم   صدتا ناليمن وال وأتاتنا لمه السن  ا ص  كقيقي  ليغيي  تسار 

 نناص ا.  تن  ول تاديد ال دن  وتوسيع 

 وتن  ول داع ىا   العم ي  السياسي  الي  ييس لا تبعوث  الخاص.  

الخدتات األساسي  وبنام  السيعادةا  االصي اد اليمن      النناقوتن  ول اسيثمارات تن دة واسع 
 القدرة ى   ال مود ى   المدي النو ل. 

 أصحاب السعادة، 

 تن وضع كد ل مه األزت .والوسائل تا يمرنه  دراتتن الق لهلن المايمع الدول   

ا  االسكككيااب  لندائنا بيواي  اليمو ل بالكاتل واالليزام ب ككك ف   أول  الم اكل ا  لما االتااهوتيمثل  
 األتوال بس ى .

توكظ  ركككخ كككي  جدا. ىندتا ركككغ ت تن كككب المءوو السكككات  لشككك ون الوج ين زرت  بإبدام  واسكككمحوا ل  
تن الش ق لل  الغ ب. وال يمرن أن أنس  ى   اوطوق الك م   اليمن ىدة ت ات، تن صعدة لل  ىدن، وج يه

 الكبي  المي أبداه الشعب اليمن .

كان اليمنيون يسكككككيقب ون الوج ين ال كككككوتاليين بأىداد   ،ال كككككعوباتكل كي  تع كل المشكككككروت و ، اء  وصت
 تبدئيا. جميعا ت كز الوج ين   وكانوا يمنحون م  اكلابي ة ت ل لل  الس

لما  ال كككوتاليين.لوج ين    ت كز الوج ين تبدئياالدول الناتي  كول العالم صادرة ى   لىنام   تنكم ال أى ف 
 الك م غي  العادي يحياج لل  أن يقاب ه ت اتننا تع الشعب اليمن .

 المعاناة.   سيل اليغ ب أ ي ا ى  دىونا نعمل تعا تن أجل لما،  

 الشعب اليمن .  ا  نءوسدىونا نحي  األتل  

 رر اً. 
 


