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  تنسيق الشؤون ا�نسانيةمكتب ا�مم المتحدة ل
 

 
  بيان صحفي

 
 مساعدةب م+يين شخص في اليمن 3دعم ل&ر دو مليون 58مكتب ا�مم المتحدة لتنسيق الشؤون ا�نسانية يخصص 

 منقذة ل-رواح 
 
 

مليون دوKر  58 مبلغ ة (أوتشا)المتّحدة لتنسيق الشؤون ا�نسانيخصص مكتب ا�مم  - م 2016ر ديسمب 8صنعاء، 
 اليمن. أرجاءلQرواح في منقذة أنشطة لتمويل  لتمويل ا�نسانيل المشترك صندوقالعبر 

 
مليون شخص للمساعدة  18.8، حيث يحتاج شھراً  19منذ المستمر تيجة النزاع اليمن نا�نسانية في معاناة التستمر و

نزح أكثر من ثWثة مWيين شخص بعيداً عن ، بينما ةون شخص في حاجة شديدة للمساعدملي 10.3منھم ا�نسانية، 
المائة من المرافق الصحية ب 45د تعمل سوى لم تع ، حيثقدرات توفير الخدمات ا�ساسيةانھيار تواصل وي .ديارھم

مليون شخص، نصفھم K يعرفون من أين وكيف ستأتي وجبتھم التالية.  14من  رأكثھدد أصبح الجوع يت . كماحاليا
م، ا�مر الذي يلحق الضرر بأكثر من ثWثة مWيين 2015أواخر منذ المائة ب 60معدKت سوء التغذية بنسبة  وارتفعت

 الوخيم. طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد 460,000شخص، منھم 
 
مشروعاً في  31من خWل تمويل  دّمرةمعالجة ھذه ا�وضاع المسيساعد الصندوق المشترك للتمويل ا�نساني في و

 الفئات من شخص Wثة مWيينث تستھدف والمياه والصرف الصحي والصحة ةلتغذية العWجية والمواد الغذائيمجاKت ا
رب المحرومة من أشبوة وذمار والجوف وم محافظاتومن بينھا ، ولويةا�محافظة ذات  15 في ضعفاً ا�كثر

 .الخدمات
 
مليون دوKر) وخمس عشرة منظمة غير  7سيتم تنفيذ ھذه المشاريع من قبل تسع منظمات غير حكومية وطنية (و

مكتب  يون دوKر). وتماشياً مع التزاممل 23مليون دوKر) وست وكاKت تابعة لQمم المتّحدة ( 28حكومية دولية (
 ا�نسانية اKستجابةمجال يتم دعم تسع جھات محلية تعمل في ائج القّمة ا�نسانية العالمية، يق الشؤون ا�نسانية بنتتنس
 منظمة غيروعشرين  انثممنح فرعية لفي شكل مليون دوKر  3.8إلى ما يصل سيتم منح ، بينما التمويل المباشر عبر

 .بناء القدراتلالتدريب وا�نشطة ا�خرى  حكومية الوطنيةال غيرم للمنظمات عم المقدالدكما يشمل  وطنية. حكومية
 

المقّدمة من كندا وإيرلندا وألمانيا وھولندا وإسبانيا  السخية بفضل المساھماتھام وقد أمكن توفير ھذا التمويل ال
 الصندوق المشترك للتمويل ا�نساني في اليمن. إلىيد وسويسرا والمملكة المتّحدة والسو

 
خطة ويذكر أن  .اKحتياجات ا�نسانية نظراً لضخامة، مطلوبة على وجه السرعةمزيد من التمويWت مازالت ال لكن

  من التمويل المطلوب. المائةب 58  لم تتحصل إلى حد اpن سوى على م2016جابة ا�نسانية لليمن للعام اKست
 


