
 
 

 

 
 

 

مإلعالا إلى وسائل دعوة  

لألزمة اإلنسانية في اليمنمؤتمر التعهدات المالية   

  

المملكة العربية السعودية واألمم المتحدة من:  

لألزمة اإلنسانية في اليمن للتعهدات الماليةرفيع المستوى مؤتمًرا افتراضيًا ماذا:   

وسط  الثالثة بعد الظهر بتوقيت /صباحاً بتوقيت شرق الواليات المتحدة التاسعة الثاني من يونيو/حزيران الساعة: متى

. بتوقيت الرياض الساعة الرابعة بعد الظهر/أوروبا  

بتوقيت شرق الواليات بعد الظهر  الواحدة وعشر دقائقالساعة  عقد جلسة أسئلة وأجوبة لوسائل اإلعالم في حوالي

بتوقيت الرياض.  الثامنة وعشر ودقائق مساءاالساعة /وسط أوروبابتوقيت  مساءاق الساعة السابعة وعشر ودقائ/المتحدة  

األمم المتحدة في نيويورك. مقر مؤتمًرا افتراضيًا تشارك في استضافته حكومة المملكة العربية السعودية في الرياض و أين:

      :يتم بث الحدث على شبكة اإلنترنت

 http://webtv.un.org 

https://ksrelief.org/live  

 

لزيادة الوعي باألزمة اإلنسانية في اليمن يونيو/حزيران  2في  افتراضيًااإلغاثة  ومنظمات ينسيجتمع المانحون الدولي

. الملحة حتياجاتاال لسد مالية تعهداتواإلعالن عن   

أكثر عمليات اإلغاثة في اليمن. تساعد  إلى المساعدة والحماية -في المائة من السكان 80- إنسانًامليون  24يحتاج أكثر من 

أو بدون أموال إضافية، ستضطر البرامج المنقذة للحياة قريبًا إلى الحد من و. ومع ذلك، شخص كل شهر يينمال عشرةمن 

. إغالق أكبر أزمة إنسانية في العالم  

ومارك  ،وزير خارجية المملكة العربية السعودية، يشارك في استضافة هذا الحدث سمو األمير فيصل بن فرحان آل سعود

لوكوك، وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ. سيلقي كلمة االفتتاح األمين 

ش. العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيري  

ستعقد جلسة أسئلة وأجوبة لوسائل اإلعالم مع سعادة د. عبد هللا الربيعة، مستشار الديوان الملكي والمشرف العام لمركز 

الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، ومارك لوكوك، وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية.  ستدير الجلسة 

اإلعالمية ميليسا فليمنج، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة لالتصاالت العالمية. يمكن تقديم أسئلة الصحفيين مسبقا وحتى 

اسم الوكالة و االسمإرسال  من الصحفيين وعن طريق البريد اإللكتروني. يرجىأالحدث على الواتس اب اختتام قبل ساعتين 

:وجزموسؤال  اإلعالمية  

  ينس ليرك باللغة اإلنجليزية:

laerke@un.org 

 واتس اب: 9750 472 79 41+

ححياة أبو صال باللغة العربية:  

abusaleh@un.org 

+19172249751واتس اب:   
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