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كيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة الطارئة، مارك لوكوك، وببان صادر عن 

 اإلنساني في اليمنضع لوحول ا
 

 لدخول البحر األحمر اليمنية الحيوية المطلة على موانئالفتح ب يما يتعلقفي الشهر الماضي إحراز تقدم فتم 

 والرحالت الجوية اإلنسانية فضال عن استئناف الشحنات الغذائية،شحنات الالتجاري و الوقود شحنات

جراء زداد سوءا ي الذي الكارثي اإلنساني وضعتدهور ال. ومع ذلك، ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء اإلنسانية

 .األخير في القتال والضربات الجويةالتصعيد 

 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في اليمن، وأكثر من ثمانية ماليين منهم 22وجود في ظل و

 ةالطارئ ابةلالستجصندوق المركزي تخصيص الالمجاعة، وافقت اليوم على  منواحدة على بعد خطوة 

هذه األموال ستساعد  على نحو عاجل.لتعزيز االستجابة مليون دوالر هو األكبر على اإلطالق  50لمبلغ 

 لتفادي كارثة محققة، يجب تحقيق ثالثة أمور: على إنقاذ األرواح، ولكن

كثيرا في  صاعدت وتيرته، وكالهما تالجوي قصفوال البري لقتالل تخفيفأوال، يجب أن يكون هناك 

قتل يتسبب في والناس على نطاق واسع؛  وإصابةقتل سبب مباشر في األسابيع األخيرة. فالصراع المسلح 

المعوقات وتتسبب . البنية التحتية األساسية يجري تدميركما بشكل غير مباشر. الناس اآلخرين  العديد من

مجال اإلنساني على الوصول إلى األشخاص قدرة العاملين في ال ةعرقلفي البيروقراطية والمخاطر الشديدة 

في ينتشر اآلن  الذي )الدفتيريا( خناقالوباء ن لخطر المجاعة والكوليرا ويالمحتاجين، بمن فيهم المعرض

معظم محافظات اليمن. وطالما استمر القتال، يجب على أطراف النزاع أن تمتثل اللتزاماتها بموجب القانون 

يتعين كما دنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والمدارس. حماية المباإلنساني الدولي 

  .اإلنسانيالعمل على جميع األطراف تيسير عمل شركاء 

في المائة من  90نحو  تستورد اليمنفأن تظل جميع الموانئ مفتوحة دون انقطاع.  من الضروري لناثانيا، 

الوقود والدواء. إن التدفق المستمر لهذه الواردات  تقريبا كل احتياجاتها منوء غذااحتياجاتها األساسية من ال

الغذاء والوقود واردات مستويات  بقاءفي المستقبل ومن الضروري شريان الحياة لماليين الناس.  بمثابة هو

 ين الضعفاءالماليين من اليمني ليس لدى. صليفالالحديدة و ينائيم عبرال سيما  ،عاليةمستدامة وواألدوية 

 .تحمل المزيد من القيود على هذه الواردات القدرة على

ماليين  عانات اإلنسانيةأنقذت اإل لقدثالثا، نحن بحاجة إلى تمويل أسرع وأكثر سخاء من الجهات المانحة. 

عدد األشخاص الذين يعتمدون  ازدادالقتال،  صعيدلكن مع القيود األخيرة وت، 2017األرواح في عام 

 تخصيص في الوقت الراهن للبقاء على قيد الحياة. وسيضمنالمساعدات اإلنسانية على  ا كامالا اعتماد

ألشد  رواحاستجابة شاملة ومتكاملة عبر قطاعات إنسانية منقذة لأل صندوق المركزي لمواجهة الطوارئال



 

 
 

التي تصاعد  خطر المجاعة، وكذلك في المناطقمن حيث ذات أولوية عالية  ديريةم 27الفئات ضعفا في 

التخصيص المانحين اآلخرين على توفير تمويل سريع وسخي  هذا فيها النزاع مؤخرا. وآمل أن يشجع

 ن.لالستجابة المنسقة في اليم

مجلس األمن: إن الشعب اليمني بحاجة إلى إنهاء الصراع حتى يتمكن من البدء في إعادة أمام وأكرر ما قلته 

على أطراف النزاع وقف األعمال القتالية واالنخراط بشكل هادف مع بناء حياته. ولكي يحدث ذلك، يجب 

 .األمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية دائمة

 م2018يناير  05نيويورك، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 

 geekie@un.org, +1 212 963 8340راسل جيكي، أوتشا نيويورك 

 laerke@un.org,+41 79 472 9750جنز ليركيه، أوتشا جنيف، 

   www.reliefweb.intأو  www.unocha.org إصدارات وبيانات أوتشا متاحة على الروابط: 

 

mailto:geekie@un.org
mailto:laerke@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

