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 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 

 بيان صحفي
 

 للنشر الفوري
 

 
يمن: المنظمات اإلنسانية مستعدة لتعزيز االستجابة، لكنها من الباألمم المتّحدة، مارك لوكوك، منسق اإلغاثة الطارئة 

 تحتاج أن تسهل كل األطراف عملها
 
 

أكد وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ،  -2017أكتوبر  82صنعاء، 
على الحاجة إلى مزيد من التمويل وتحسين وصول المساعدات استمرت خمسة أيام إلى اليمن،  في نهاية زيارةمارك لوكوك، 
القانون اإلنساني الدولي وحماية المدنيين.األطراف لضمان احترام  جميع سانية إلى السكان المحتاجين، داعيااإلن  

 
نطاق  توسعة مزيد علىأن األمم المتحدة وشركائها قادرون خالل هذه الزيارة من  مجدداتأكد لي لوكوك: "السيد وقال 

جميع قبل المانحين، وااللتزام الواضح من لكننا نحتاج إلى المزيد من التمويل السخي وفي الوقت المناسب من . االستجابة
 "ما في وسعها للمساعدة في تيسير عمل المنظمات اإلنسانية وعدم إعاقته أبداً.األطراف ببذل كل 

 
التقيت في صنعاء وعدن، وخالل  ما رأيته من أثر هائل نتج عن هذا الصراع الذي يتسبب فيه البشر. قد صدمني" :وصرح

 "لمهولة.زياراتي إلى لحج والحديدة وحجة وعمران بمئات اليمنيين واستمعت إلى قصصهم عن معاناتهم ا
 
صريحة مع الحكومة في عدن وأولئك الذين يشغلون  محادثاتخالل زيارته  منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئأجرى و

 مناصب السلطة في صنعاء حول سبل التخفيف من معاناة السكان ومعالجة بيئة العمل الصعبة.
 

، ضمان تحقيق من األمور التي ناقشناهاالعديد  الوزراء، ضمنطلبت من رئيس في عدن "هذا الصدد  فيلوكوك  السيد وقال
والمعلمين وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية، وإعادة فتح مطار صنعاء  الصحيالمجال  في تب العاملينتقدم بشأن دفع روا

 "أمام الرحالت التجارية واإلنسانية، وتحسين تشغيل الموانئ، وخاصة ميناء الحديدة.
 

نسانية وأثرت في صنعاء المخاوف الكبيرة بشأن البيئة التشغيلية التي تعمل فيها األمم المتحدة والمنظمات اإلوأضاف "
إزاء تزايد مستويات التدخل للتأثير في عمل المنظمات الوكاالت اإلنسانية، بما في ذلك التأخير في منح قلق  إني .ىاألخر

أو رفض منح التأشيرات، وتأخير إدخال المعدات واللوازم األساسية في الموانئ، والعوائق البيروقراطية التي تؤثر على 
بأكبر قدر من  ى يتسنى لنا االستهداف بالمساعداتة، ومنع إجراء تقييمات أساسية لالحتياجات حتالمنظمات غير الحكومي

 "الفاعلية.
 

وأكد السيد لوكوك أن نهاية المعاناة الرهيبة في اليمن تتطلب إنهاء الصراع الذي يتطلب حال سياسيا لألزمة. ودعا جميع 
 لقانون االنساني الدولي وحماية المدنيين.ا وتؤثر عليها لضمان احتراماالطراف في اليمن والجهات الخارجية التي تدعمها 

 
ر. والمعاناة عدم إحراز تقدم ملموس في جميع هذه النقاط، فإن الحالة المتردية أصال ستستمر في التدهوظل  في“قال و

 "، لن تزيدا إال اتساعا.أصال اإلنسانية، الشديدة
 

 للمحررين: مالحظات
 



 

 

شهده العالم على اإلطالق،  بما في ذلك أسرع تفشي لوباء الكوليرا ت اإلنسانية في العالم،األزماتشهد اليمن واحدة من أكبر 
 نزوح واسع النطاق للسكان.في العالم وعدام األمن الغذائي وأكبر أزمة ان

 
مليون شخص للمساعدة اإلنسانية، منهم سبعة ماليين يعانون من انعدام شديد لألمن الغذائي  20ويحتاج ما يقارب 

 ويصارعون خطر المجاعة. 
 

وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ه منصب زيارة لليمن هي األولى له منذ تولي السيد لوكوك اليمنأدى 
 .2017سبتمبر  1في  ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ

 
رئيس الوزراء السيد بن داغر وغيره من المسؤولين اليمنيين في عدن، عقد السيد لوكوك االجتماع مع  وباإلضافة إلى

اجتماعات مع كبار المسؤولين في مراكز السلطة في صنعاء، ومع وكاالت األمم المتحدة اإلنسانية والمنظمات غير الحكومية 
 .لدولية وأعضاء البعثات الدبلوماسيةا

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

   benlassoued@un.org - +967 712 222 855 -)اليمن(  : األسود بن أحمد

 geekie@un.org - +1 212 963 8340 -نيويورك( ) : جيكي راسل

  alayaa@un.org-al-  +967 712 222 835 -: )اليمن( العاليا زيد
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