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 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

  +18 442 917 1هاتف:  un.orgpitta@، بريد الكتروني: بيتدا أمانالسيدة 

  www.unocha.org ،www.reliefweb.intتتوفر إصدارات أوتشا على المواقع: 

 
 بالشراكة مع األطراف الوطنية والدولية المبادئعلى في حشد وتنسيق العمل اإلنساني الفّعال والقائم  "أوتشاتتمّثل المهمة المناطة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "

 

 الصادم التدني تبعات من يحذر" أوتشا" سانيةاإلن الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب عمليات رئيس

  اليمن، في اإلنسانية ألزمةمواجهة ال التمويل لمستويات

 عاجال دوليا اهتماما   يستدعي األمر الذي

 

 

 المتحدة األمم مكتب عمليات رئيس غنغ، جون السيد اليوم طالب(: م6172 مايو 71 نيويورك،)

 عقب وذلك اليمن في الكبر بالغة اإلنسانية لألزمة عاجل باهتمام( أوتشا) اإلنسانية الشؤون لتنسيق

 الصحة ومنظمة اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب من كلا  بها قام التي المشتركة الزيارة

 في استمّرت التي األزمة وهي اليمن، إلى أيام لثلثة دامت والتي العالمي األغذية وبرنامج العالمية

 في م6172 مارس شهر منتصف منذ النزاع تسبب فقد. النزاع تصعيد عقب عام من ألكثر التدهور

 الموجودة المريعة اإلنسانية األوضاع من فاقم الذي األمر الحماية، مجال في النطاق واسعة األزمة اتساع

 مليون 71 من أكثر وقوع إلى أدى ما االستقرار، وعدم الضعيف والحكم الفقر من سنوات بعد أصلا 

 .لألرواح منقذة فورية إنسانية لمساعدات االحتياج أتون في يمني شخص

 

 مشيراا  ،"للمساعدات جداا  شديدة حاجة في اليمن في الناس مليين: "بقوله غنغ السيد حّذر وقد

 مجاالت أكثر من هي الصحية الرعاية إلى والوصول الصحية والتغذية الغذائي األمن انعدام أن إلى

 وذلك منها الوقاية الممكن من كان بأمراض الناس يموت: "مضيفاا . السكان لدى وإلحاحاا  اجةا حر االحتياج

 من أكثر يعاني إذ." األهمية شديدة األساسية الطبية المواد ذلك في بما الطبيّة المواد توفر محدودية بسبب

 ديارهم عن بعيداا  نزحوا شخص مليون 6.2و الغذائي، األمن إلى االفتقار شّدة من شخص مليون 1.2

 نيويورك في اإلعلم وسائل أمام غنغ السيد تحّدث كما. م6172 يناير شهر منذ العنيف النزاع بسبب

 والتدهور الضرورية، المستلزماتوفرة و الواردات محدودية من وشهور المستمر، النزاع تسبب: "بقوله

 ".اإلنسانية للمساعدات الحاجة تعّميق في األساسية للخدمات السريع

 

 مليون 8.8 إلى حيوية مساعدات إيصال من الماضي العام خلل اإلنساني العمل مجتمع تمكن

 اإلنسانية المساعدات حركة على دةيالشد القيود من الرغم على البلد أنحاء كافة في ورجل وطفل إمرأة

 البضائع، نقل ذلك في بما اإلنساني، الدعم أنواع كلّ  تواجه بالغة صعوبة في تسبب ما المستمر، والنزاع

 .األحيان أغلب في بها القيام خطورة وحتى بل

 

 العالمية، الصحة منظمة في الطوارئ عام مدير برينان ريك السيد يصحبه غنغ، الّسيد وكان

 بزيارة الزيارة هذه أثناء قام قد العالمي، األغذية برنامج في الطوارئ عام مدير نائب كارلو غيان والسيد

 لليمن الغربي الوسط في تقع صغيرة مدينة وهي عمران، في الغذائية المواد توزيع مواقع ألحد ميدانية

 كبير حدّ  إلى الصعوبة بالغة أوضاعاا  يعيشون ممن داخلياا  النازحين األشخاص من كبير عدد فيها يتواجد

 قيام ضرورة تعّزز اليمني الشعب يعيشها التي للمحنة مشاهدتنا إن: "غنغ السيد وقال. لألزمة نتيجةا 

 ".السكان ودعم لحماية استجابتها نطاق بتوسعة والدولية الوطنية اإلنسانية األطراف

 

 بها تقوم التي والشجاعة الشاملة اإلنسانية باألعمال منه إشادة   في غنغ جون السيد وأشار

: غولدريكماك جيمي السيد اليمن في اإلنسانية الشؤون منّسق بقيادة والدولية الوطنية اإلنسانية المنظمات

 المجال في العاملون يقوم وما العالم، في الشديدة اإلنسانية األزمات أكثر إحدى هي اليمنية األزمة"

 ".فعلا  التشجيع على ثيبع أمر   ورائع شجاع عمل من اإلنساني

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


ا غنغ الّسيد وجه وقد  المدنيين حماية من يجعلوا ألن النزاع أطراف إلى ضرورياا  نداءا

 كبيرة بسرعة اإلنسانية المساعدات لوصول المقيَّد غير التمكين وإلى أولوياتهم، من المدنية واالحتياجات

 في هم الذين األشخاص جميع إلى المقيَّد غير اآلمن الوصول على بالقدرة اإلنسانية العمل أطراف لتتمتع

 أن يجب: "وقال. والجوف وعدن وصعدة وحجة تعز محافظات في خصوصا المساعدات، إلى حاجة

 والرعاية والغذاء الحماية لهم نوفّر أن جميعاا  واجبنا ومن االستجابة، هذه محور اليمن في الناس يكون

 ".آخر حيوي دعم وأي والمأوى الصحية

 

 االهتمام في عاجلة زيادة إلى فيه دعاهم المانحين مجتمع إلى أيضا هنداء غنغ السيد وجه كما

 لمساعدة أمريكي دوالر مليار 7.8 بحجم تمويلا  تتطلّب والتي لليمن، اإلنسانية االستجابة خطةل دعمالو

 حد   إلى مستوياته في منخفضاا  يزال ما الذي التمويل وهو العام، هذا خلل شخص مليون 71 من أكثر

 .فقط بالمائة 72 سوى للخطة المتلقى التمويل حجم يبلغ لم إذ صادم،


