كممة المممكة األردنية الهاشمية خالل الفعالية رفيعة المستوى الخاصة باألوضاع
اإلنسانية في اليمن الشقيق.

شك ار السيد الرئيس
أود أن أبدأ بتقديم الشكر لحكومتي سويس ار و السويد وىيئة األمم المتحدة عمى عقد ىذا المؤتمر شديد
األىمية والذي يتزامن والظروف العصيبة التي يمر بيا الشعب اليمني الشقيق بما وصفتو األمم
المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية وعممية إغاثية يشيدىا العالم ،وتقع عمينا كمجتمع دولي مسؤولية إحتواء
ىذه األزمة وما يترتب عنيا من معاناة تتمثل بإنعدام شامل لألمن والسمم ،وارتفاع بالخسائر البشرية
وانتشار المجاعة وسوء التغذية وشح المياه وضعف الرعاية الصحية وارتفاع مستويات العنف
وحركات المجوء والنزوح ،والمنحنى اإلقتصادي الخطير المتمثل بإنييار اإلقتصاد والعممة اليمنية ،وما
استجد من كوارث طبيعية متمثمة بالسيول التي دمرت المجتمعات المحمية.
إن تدىور األوضاع اإلنسانية في اليمن الشقيق يدعو لمقمق الشديد ،ونؤكد في ىذا السياق عمى
ضرورة إنياء األزمة في اليمن ،وفق المرجعيات المتفق عمييا وآخرىا قرار مجمس األمن رقم ،6262
ومخرجات الحوار الوطني ،واتفاقية الرياض ،وبأن األردن مستمر بالعمل مع شركائو بيذا الصدد من
أجل حل األزمة اليمنية عمماً بأن ما يعيق الوصول إلى ىذا الحل ىو موقف مميشيا الحوثي والذي
ندين بشدة أعماليا وممارساتيا اإلرىابية التي تستيدف أمن اليمن وأمن دول الخميج العربي.
لقد سعى األردن منذ إندالع األزمة لتوظيف مقدراتو في خدمة الشرعية في اليمن ،إيمانا بأن الحوار
ىو الحل السياسي ىو السبيل الوحيد نحو تحقيق األمن الداخمي وضمان وحدة األراضي اليمنية،
األمر الذي انعكس عمى دعم األردن لكل من إتفاق ستوكيولم واتفاق الرياض ،واستضافة األردن
لمكتب المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لميمن واحتضانو إلجتماعات المجنة اإلشرافية
المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل األسرى والمحتجزين.
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في الختام أود التأكيد عمى دعم األردن الثابت والدائم لوحدة اليمن وأمنو واستق ارره ووقوفو إلى جانب
الشعب اليمني الشقيق في ىذه المرحمة الحرجة ومساندتو المستمرة لمحكومة الشرعية ومؤسساتيا
الوطنية في أداء مياميا بما يخدم إعادة اإلستقرار والسمم ،إن استمرار النزاع المسمح يخدم تدخالت
األجندات الخارجية اليدامة في اليمن الشقيق ،ويزيد من شدة اإلحتياجات اإلنسانية ويمحق المزيد من
األضرار في ما تبقى من بنية تحتية ،وعمينا جميعاً دعم الحوار والجيود الوطنية اليمنية في التوصل
إلى حمول سياسية لألزمة في إطار سالمة ووحدة األراضي اليمنية ،والتركيز عمى ضرورة التصدي
الحاسم لخطر اإلرىاب أيا ما كان مصدره أو دوافعو.
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