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 تفاقم األزمة جراء مليون شخص في اليمن  17.3مليار دوالر أمريكي لمساعدة  4.3وكاالت اإلغاثة تحتاج 

والتي تسعى ،  م2022  للعام  خطة االستجابة اإلنسانية لليمناليوم  صدر الفريق القُطري اإلنساني في اليمن  أ   –  م2022أبريل    30صنعاء،  

  هذا العام تستهدف خطة االستجابة اإلنسانية    ألوضاع اإلنسانية.ل  المستمر  تدهوراللتدارك  مليار دوالر أمريكي    4.3للحصول على نحو  

 دمات الحماية. وخ المنقذة لألرواح يحتاجون إلى المساعدات اإلنسانيةشخص مليون  23.4مليون شخص من أصل  17.3

على وجه   أن نتصدى لهايتعين علينا    حقيقةفي اليمن    األزمة اإلنسانية المتفاقمة: "الشؤون اإلنسانية لليمنديفيد غريسلي، منسق  قال السيد  

. وهذا يمثل  اتإلى المساعد  –ثالثة أرباع سكان اليمن  نحوأو  –  مليون شخص  23أكثر من  يحتاج اآلن  .  صادمةاألرقام هذا العام  .  السرعة

 ."االحتياجات الحادةمليون شخص مستويات  13ما يقرب من بالفعل . ويواجه م2021عام زيادة بنحو ثالثة ماليين شخص عن 

االحتياجات اإلنسانية.    تزايد إلى    دفع، مما  وتعطيل المزيد من الخدمات العامة  تفوق الوصفإلى معاناة    م2021في عام    عيد الصراع تصأدى  

، مليون شخص  19يحتاج  من المتوقع أن    الضعف أوساط األسر الفقيرة.أوجه    –الصراعناجم عن  نفسه  وهو  –  اقتصاد اليمن المنهارفاقم  

الغذائية  رقم قياسي  وهو   المساعدات  إلى  العام،تم تسجيله،  الثاني من  النصف  الشديد   في  الجوع  ال يزال .  منهم  161,000بـمع تربص 

.  حرجةفي مستويات  طفل  أكثر من نصف مليون    من بينهممن سوء التغذية الحاد،  طفل  مليون    2.2، حيث يعاني  فظيعاألطفال يعانون بشكل  

 النساء واألطفال. من بينهاضعفاً،  األشدالفئات  أوضاع تفاقمإلى الخدمات الحيوية  تزال محدودية الوصولال 

لزيادة المساعدات المنقذة  لوكاالت اإلغاثة  الهدنة بقيادة األمم المتحدة فرصة هامةلليمن. تعتبر لحظة أمل  كذلك إنها وقال السيد غريسلي: " 

المناطق التي كان م األشخاص في  ، من ضمنهمن األشخاص ذوي االحتياجات الماسة على وجه السرعةلألرواح وللوصول إلى المزيد  

  ي التمويل الكافعلى  نعتمد    على الفور، نحناإلغاثة جهودها    ف وكاالتولكي تضاع وانعدام األمن.فيها الوصول محدودًا جراء الصراع  

  الزخم اإليجابي الذي نشهده في اليمن اليوم."على الرغم من   ذلك، ستنهار العمليات اإلغاثيةبدون من المانحين. 

في المائة من   30  –مليار دوالر أمريكي    1.3في مارس هذا العام، تعهد المانحون بـ  المنعقد  رفيع المستوى لحشد األموال لليمن  مؤتمرالفي  

. على الرغم من لك الحينذمليون دوالر أمريكي إضافية منذ    300تم التعهد بـم.  2022اإلجمالي المطلوب لخطة االستجابة اإلنسانية لعام  

 ا ثلثالذي أُجبرت فيه  لموارد في الوقت  محدودية اتواجه  وكاالت اإلغاثة  مما يترك  حاد في التمويل،  من نقص  ذلك، ال تزال االستجابة تعاني  

أحث جميع المانحين على  : "بسبب نقص التمويل. وأضاف السيد غريسلي غالقالتقليص أو اإل  الرئيسية في اليمن على برامج األمم المتحدة  

    بصرف التمويالت على وجه السرعة."النداء بالكامل وااللتزام تمويل 

أكثر من سبع سنوات الصراع،  عقب  اليمن من    من  في  الناس  المستمرة،  يعاني ماليين  االقتصادية  المتفاقمة، واألزمة  الحرب  تأثيرات 

أزمة نزوح  رابع أكبر    تمثل  اليمنيجعل  مما  م،  2015شخص من منازلهم منذ عام  ماليين    4.3فّر أكثر من  .  توقفةوالخدمات العامة الم

        الناس. عاتقال تزال األمراض التي يمكن الوقاية منها واألخطار الطبيعية تلقي أعباء إضافية على  كما  مستوى العالمعلى  داخلي
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