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UNITED 
 

NATIONS 

 مكتب منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في اليمن 
 

 مليار دوالر أمريكي لتفادي المجاعة في اليمن  3.85للحصول على  عاجل   نداء   طلقون شركاء اإلغاثة اإلنسانية ي
 

 عاجل    ، وأطلقوا نداء  2021أمس خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام  أصدر الفريق القُطري اإلنساني في اليمن يوم    –  2021مارس    17صنعاء،  

مليون شخص من ذوي   12.1مليون شخص محتاج، بمن فيهم  16دوالر أمريكي لتقديم المساعدات اإلنسانية إلى نحو  مليار 3.85للحصول على  

 الحاجة الماسة.  

 

. على الناس في اليمن آثار وخيمة  عن الصراع الذي دام أكثر من ست سنوات نجم يمن: "وقال السيد ديفيد غريزلي، منسق الشؤون اإلنسانية في ال

اليمن  يحتاج   إلى المساعدات اإلنسانية العاجلة للتخلص من الجوع وللوصول إلى الخدمات الصحية األساسية وللحفاظ على كرامتهم الناس في 

 وصمودهم وإلعادة بناء مجتمعاتهم المحلية." 

 

التي أظهرت أن وفبراير،    21في    2021إصدار وثيقة النظرة العامة للحتياجات اإلنسانية لعام    بعد أن تم   خطة االستجابة اإلنسانية  إصداريأتي  

مليون شخص   16.2اليمن ال تزال تعاني من أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم ومعرضة بشدة لخطر المزيد من التدهور. يواجه أكثر من  

مليين شخص على  5المجاعة. ويعتبر نحو تشبه شخص ممن يعانون بالفعل من ظروف  50,000، من بينهم نحو 2021جاعة في عام خطر الم 

  2.25مليين شخص إلى الخدمات الخاصة بمعالجة أو منع سوء التغذية، ومن المتوقع أن يعاني أكثر من    7.6ويحتاج ما يقدر بنحو    المجاعة.حافة  

. ويموت طفل واحد على األقل  2021خامسة من العمر وأكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد في عام  مليون طفل دون ال

مليون شخص في اليمن إلى   20.1دقائق في اليمن بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، وبحسب تقديرات شركاء العمل اإلنساني، يحتاج    10كل  

    المساعدات الصحية.

 

 عقود. وأضاف السيد غريزلي: "اليمن تقترب من نقطة اللعودة. إذا اتخذنا الخيار الخاطئ اآلن، سيعاني اليمن من أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ

اإلنسانية أو عدم القيام بأي شيء  اتإنه خيار بين التمويل الكامل للعملي ذو أهمية بالغة.  في الفترة القادمة ما سيختار مجتمع المانحين الدوليين فعله  

مليين   ال يستطيع.  العاجلعلى تقديم الدعم    العمل اإلنساني في اليمنإنني أحث الدول المانحة وشركاء  .  في المجاعة  غرقي   وومشاهدة البلد وه

 ."  ستطيع االنتظارت ظار. اليمن ال ويتحملون وطأة ست سنوات من الصراع المطول االنت  األمراضا ويعانون من اليمنيين الذين يتضورون جوع  

 

على ثلثة أهداف ذات أولوية: منع تفشي األمراض والحد من االعتلالت والوفيات،   2021تتركز استراتيجية خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام  

 منع المجاعة وسوء التغذية واستعادة سبل العيش، وحماية ومساعدة المدنيين.  

 

مليار دوالر أمريكي المحدد في خطة    3.85وسيمكن مبلغ  .  مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات اإلنسانية والحماية  20.7يحتاج أكثر من  

الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة. وفي الناس في اليمن  من شركاء العمل اإلنساني على مساعدة مليين    167االستجابة اإلنسانية لليمن  

مليار دوالر أمريكي   1.7بمبلغ    ونمارس، تعهد المانح  1مؤتمر التعهدات رفيع المستوى الذي شاركت في استضافته حكومتا السويد وسويسرا في  

مليون دوالر أمريكي فقط إلى   374تم دفع  مليون يمني محتاج بشدة هذا العام. وحتى يومنا هذا،    16فقط من إجمالي المبلغ المطلوب لمساعدة  

    الوكاالت اإلغاثية.

 

*** 

 


