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 ، مارك لوكوك ةوكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنّسق اإلغاثة الطارئ

  إحاطة في مجلس األمن حول األوضاع اإلنسانية في اليمن

  م 2021 مايو 12نيويورك، 

  كما ُألقيت 

  اسمحوا لي أن أتمنى للجميع عيد مبارك. شكرا جزيال لك سيادة الرئيس. مثل مارتن، 

  َعِلقت األزمة اإلنسانية في اليمن في دوامة مستمرة، استكماالً لما قاله مارتن للتو بخصوص الوضع السياسي.

  ن التضور جوًعا.، مع وجود خمسة ماليين شخص على بعد خطوة واحدة فقط مال تزال المجاعة تتربص بالبالد

 يتزايد بشدة، مما يدفع بنظام الرعاية الصحية لالنهيار.   19-وال يزال كوفيد

  فعليًا للتو، مما جعل كل شيء آخر أسوأ بكثير. وتستمر الحرب دون توقف، كما وصفها مارتن 

ال "تحدث" المجاعة واألمراض والمآسي األخرى ببساطة في اليمن، فجميعها تفرض فرًضا من الحرب. ما دامت  
     .في التفاقم الحرب مستمرة، سيستمرون 

  لهذا السبب أصبح من المهم جداً وقف القتال. 

 بذل قصارى جهدها للتخفيف من حدة أسوأ معاناة.  الوكاالت اإلغاثية، تواصل في غضون ذلك 

  . سأقدم لكم المستجدات حول النقاط الخمس المعتادة 

  في جميع األوقات.  نحيطكم أوًال، حماية المدنيين، التي تعتبر إحدى الشروط بموجب القانون الدولي اإلنساني، كما 

  - كما وصف مارتن للتو    -مجدًدا في فبراير، بينما كان العالم يجدد الجهود الدبلوماسية إلنهاء الحرب، شن أنصار هللا  
بما في ذلك القصف والضربات الجوية من قبل الحكومة اليمنية وداعميها    -الالحقة    فاألعمال القتاليةهجوًما في مأرب.  

المخاطر    أنبالفعل. وتحدث مارتن عن ذلك أيًضا. أردت فقط أن أقول هنا    على المدنيين  أثًراكان لها    -  القذائفو
 . المقبلة أكبر بكثير



  

 385,000تخشى الوكاالت اإلغاثية أن نحو  ألف شخص من القتال حتى اآلن. ولكن إذا لم يتوقف القتال،    25هرب  
 شخص قد ينزحوا في الشهور القادمة.

أعمال التصعيد  لحق  في المناطق األخرى، بما فيها حجة والحديدة وتعز، تُ   أعمال التصعيدكما أجج القتال في مأرب  
  .أيًضا الضرر بالمدنيين هذه 

ما  البالد، فالمزيد من العنف هو آخر ما تحتاجه اليمن.    19-مع وجود ماليين الناس على شفا المجاعة واجتياح كوفيد
   نحتاجه اآلن هو وقف إطالق النار على الصعيد الوطني.

ة على  جديدة أصدرتها السلطات المحلي  لوائحأعربت لكم عن قلقي الشهر الماضي حول  ثانيًا، بشأن الوصول اإلنساني،  
  وصول المساعدات إلى نحو نصف مليون شخص.  اللوائحساحل البحر األحمر. أوقفت هذه  

  . يتم إلغائها تماًماأن  ونتطلع، خطوة مبشرة بالخير، وهي حتى نهاية العام تم تعليق هذه اإلجراءات اآلن  

الشمالية،   المناطق  أنصار هللا    نعملفي  المحرز  للحفاظ علىمع  مثل    شهدناه الذي    التقدم  قضايا  في  الماضي  العام 
  التقييم والموافقات على المشاريع.  عملياتالتسجيل البيومتري و

لكننا نواصل مشاهدة التحديات بشأن قضايا أخرى، بما فيها التأخيرات المتعلقة بنقل الشحنات ومحاوالت التدخل بإدارة  
على الوكاالت اإلغاثية لمساعدة الناس في المناطق    البرامج الخاصة بالوكاالت. فمثل هذه االجراءات تصعب األمر

  الواقعة تحت سيطرة أنصار هللا. 

معالجة هذه القضايا. وال تزال عملية تقديم االستجابة القائمة على االحتياجات وذات المبادئ في أنحاء سنواصل العمل ل
   اليمن أولوية لدى الوكاالت والمانحين على السواء. 

ذكر هذا األسبوع حول خزان صافر. سمعنا مؤخًرا بعض الضمانات اإليجابية، لكننا ال نمتلك  ليس لدي تطورات ت  
دعوني أُذكر   ذلك عملية التخطيط صعبة للغاية بصورة واضحة.  التأكيدات الرسمية التي نحتاجها للمضي قدًما. جعل

الجميع أن التمويالت المقدمة من المانحين على وشك النفاد، التي تعتبر مهمة لمشروع عمليات التقييم الخاصة باألمم  
  المتحدة.  

  النقطة التالية سيدي الرئيس تتعلق بتمويل العملية اإلغاثية.  

  البلد. في جميع أنحاء  إلحاًحاألشد  تتسابق لتلبية االحتياجات ا  الوكاالت اإلغاثيةأود أن أؤكد، أوالً، أن 

  ماليين شخص.  9المساعدة الغذائية الطارئة لنحو نحن نسابق لوقف المجاعة. في الشهر الماضي، قدمت الوكاالت 

جرعة حتى اللحظة. من    19,000. بدأت حملة التطعيم في مناطق الحكومة. تم ايصال  19-كوفيد  إليقافكما نسابق  
، ولكن من المتوقع أن ترتفع المعدالت سريعًا بعد إجازة العيد. يتوجب علي أن أقول  جداً   الواضح أن البداية صغيرة 

  أن هناك حاجة إلى الكثير من التطعيمات لليمن، كما هو الحال للعديد من البلدان األخرى. 

جوية للعمل نحن نسابق لمساعدة الناس في مأرب والمناطق األخرى المتضررة من الصراع. يوجد لدينا اآلن رحالت  
اإلنساني تابعة لألمم المتحدة إلى مأرب، وتعمل الوكاالت اإلغاثية على توسعة برامجها هناك حالياً. وقمنا بمساعدة  

  آالف األسر. 

  ولكن سيدي الرئيس، نحن أيضاً نخطو بسرعة نحو الهاوية المالية. 

  في المائة.  34بة في الوقت الراهن، تم تمويل خطة االستجابة الخاصة باألمم المتحدة بنس



  

في األشهر القليلة   ضي، ويرجع ذلك في الغالب إلى المدفوعات القادمة التي يجب إنفاقهالماا هذا أكثر بقليل من الشهر 
  . يبدأ نفاد المال الخاص بأكبر عملية إغاثية على مستوى العالم المقبلة. ولكن بعد ذلك، س

ماليين شخص. وسيجري المزيد من    6المساعدات الغذائية، مجدًدا، لـمع حلول سبتمبر، من الممكن أن يتم تخفيض  
  اجراءات التخفيض للمياه والصرف الصحي، باإلضافة إلى تقليص األنشطة المتعلقة بمكافحة كوفيد. 

الستعراض الوضع   –الدول المانحة بصورة رئيسية  –كبار مسؤولي عدد من الدول األعضاء  جتمعيونيو، سي 1في 
  بما في ذلك بيئة العمل اإلنساني ومالذي يمكن فعله للتخفيف من معاناة الناس.   في اليمن،

 وسيكون الجزء األكبر من النقاشات حول ضمان أن ال تنفد األموال الخاصة بالعملية اإلغاثية في وقت الحق من العام. 
،  بفارق كبير عتبر نقص التمويل،  ي  دعمهم بشكل كبير،وذلك يعود إلى أن العديد من المانحين الرئيسيين قاموا بقطع  

  . 2019إلى ما كان عليه في عام  مرة أخرى جميع المانحين إلى زيادة دعمهم  أدعوأكبر تهديد. لذا 

سيدي الرئيس، القضية الرابعة، هي حول الوضع االقتصادي الذي فاقم خطر المجاعة. هناك أمرين عاجلين من الممكن 
  أن يساعدا في حل هذا الوضع.

  . بالقرب من أدنى مستوياته أوًال، تقوية العملة. ال يزال اللایر اليمني يتداول

مليون دوالر أمريكي إلى الحكومة   422أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخًرا بأنها ستقدم مشتقات نفطية بقيمة نحو  
لى احتياطي العمالت األجنبية لليمن.  في تخفيف الضغط عاليمنية خالل السنة القادمة. تم الترحيب بذلك ألنه سيساعد  

  وصلت الشحنات األولى، بموجب المبادرة وبحسب فهمي، إلى عدن يوم السبت.  

الخطوة العاجلة الثانية التي ستساعد االقتصاد هي ضمان أن تمتلك اليمن تدفق مستقر وكافي من الواردات التجارية  
  جميع الموانئ. كما أكدتم في مجلس األمن أهمية ذلك لفترة طويلة.  عبر

يناير وأب للفترة ما بين  العام.  الحديدة هذا  التجارية عبر  الوقود  نحو  ريل،  مع األسف، انخفضت واردات  دخل فقط 
  طن متري من الوقود إلى الحديدة. يعد ذلك نحو ثلث الحجم المعتاد، أي انخفضت بنسبة الثلثين.  200,000

في الشمال    المراكز السكانية الرئيسيةإيصالها إلى  يعتبر  ولكن  كما يدخل الوقود إلى اليمن عبر الموانئ األخرى والبر،  
. وهذا يعني أن الحديدة لها  لذا يستطيع عدد أقل من الناس تحمل التكاليفعبر تلك الطرق األخرى أكثر تعقيًدا وتكلفة،  

   .أساسيةأهمية حقاً 

خارج الحديدة في انتظار تصريح من الحكومة لكي ترسو، والتي تم تخليصها من قبل آلية التفتيش    حتى اآلن، ست سفن
طن متري من الوقود. وفي المتوسط، ال تزال السفن    150,000مم المتحدة. تحمل هذه السفن على متنها نحو  التابعة لأل

  يوم.   100خارج منطقة الميناء في انتظار الرسو ألكثر من 

عائدات  الذي طال أمده بشأن    الخالف   الحديدة بسبب  إلىسفن الوقود التجارية  بدخول    للسماح كانت الحكومة مترددة  
  التي تجنيها.   ارداتالو

نقص الوقود  من  دورات    في أن تشهد  اليمن  ستواصل. حتى يفعلوا ذلك،  الخالفعلى الطرفين إيجاد حل لهذا    ينبغي
  الخدمات األساسية. نقطاعات فيامع التي ترفع أسعار الغذاء والماء وكل شيء آخر، 

  سالم. المارتن بشأن الحاجة إلى  خطاب، أخيًرا، اسمحوا لي أن أؤكد مرة أخرى على فحوى سيدي الرئيس 

.  وقف إطالق النار على الصعيد الوطنيندعو إلى    -وأنا على وجه الخصوص    - نحن    - في الواقع لسنوات    -ألشهر
  ار االقتصادي. وخلف االنهي األمراض انتشار   وخلف خطر المجاعة خلفإنها الحرب التي هي في النهاية 



  

 المشاركات  جميعرغم    تحقيق تقدم سياسي ملموسأنا أؤيد بشدة كل ما قاله مارتن للتو، بما في ذلك قلقه بشأن عدم  
  . في اآلونة األخيرة  والدعم المقدم من المجتمع الدولي

تماًما   الطاولة  التدابير  بأنمارتن محق  وفتح  ،المطروحة على  النار  ذلك وقف إطالق  وفتح مطار   بما في  الموانئ 
  التخفيف من معاناة الناس.  ستسهم إلى حد كبير في  ،صنعاء

اليمن، أخيًرا،   إلى  طريق    فييمكنهم أيًضا وضع  مرات أكثر مما   أطلعناك  سالم أكثر استدامة. والسالم كمايؤدي 
  نتذكره أو تتذكره، هي الطريقة الوحيدة لحل هذه األزمة.

 . م لكجزيال شكرا 


