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 اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:

 pitta@un.org، 4129 963 212 1+،1+ 1810 442 917أماندا بيت، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في نيويورك،

  nasri@un.org+، 21095558662+، 967712222849صنعاء/القاهرة،  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةنصر، إياد 

 www.reliefweb.int أو  www.unocha.org متوفرة على الرابط  اإلنسانية الشؤون تنسيق الصحفية لمكتب لبياناتا

 

 

 يناوبرأستيفن  -غاثة الطارئةمنسق اإل -مين العام المساعد للشؤون االنسانيةاأل

 

 بيان حول الوضع في اليمن
 

  

الحرمان الكثير من من فيه الشعب  عانى بلد    من العنف في اليمن. كامًل  عاًمامرور ذكرى أن نعايش حزن للغاية إنه لمن الم

 .حباءالمنازل واألفقدان ومن الحرب والقصف  الرعب ةإلى هذه المعانا اُضيف ،منذ مارس الماضيف  والجوع،

 

 اأمرً  بريلأ 10في  األعمال القتاليةاتفاق وقف حول  أمسيوم  اإلعلنُ  كانلألزمة، و الجهود المبذولة إليجاد حل  بأرحب إنني 

هناك  . حاربةالمتاألطراف بين الدائر يحاصرهم القتال  نيلمدنياحيث  ،في وقت قريبللقتال  اوضع حدً يأن يجب   .اإيجابيً 

منازلهم. ترك على  –عشر السكان أي ما يعادل  –مليون يمني  2.4كثر من أ جبرأتقارير مروعة عن انتهاكات حقوق اإلنسان. 

األعمال  إغلقناهيك عن الحصول على الرعاية الطبية، األمهات ال تستطيع و مدارسهمإلى توجه ال يستطيع األطفال الو

 .التجارية

 

األرقام تبقى هذه ال وعادة   .الجوي المستشفيات واألسواق للقصفو مدارسال عرضن عند تالمدنيي آالفوجرح  شاهدنا مقتل

الجهات المانحة  اهتمامعلى أخرى  ىركب عالمية مشاكلحيث تستحوذ ، رئيسةالعناوين في الفظيعة القصص الومخيفة ال

 والحكومات ووسائل اإلعلم.

 

لتقديم أنحاء البلد كافة في إلى الناس  لووصلمحاولة ولمستمرة لا هؤشركانسانية واألمم المتحدة اإل وكاالتجهود ما زالت 

 الغذاء إيصال المساعدات اإلنسانية مستمرة فيوكاالت إال أّن  ،التمويل وشح بيئة العمل رةوخطرغم و . ة لهملحمايالعون وا

نقدم و . وفي العام الماضي تم تطعيم أربعة مليين طفل ضد الحصبة وشلل األطفال. في فبراير شخص يينملثلثة  إلى حوالي

 .الوقود لضخ المياه ألكثر من ثلثة مليين شخص ياشهر

هذا  ا كان وأينما كان.أيً اليمن،  أنحاءكافة  فيلمساعدة، محتاج لعلى الوصول إلى أي شخص  ينقادر نصبحنحن بحاجة إلى أن 

 أنوبحرية وأمان،  الحركةعلى الناس ة قدرتأكد من إلى ال مجميع األطراف وحلفائه دعوةشركاء تواصل األمم المتحدة والو

 .بأمان تقديم اإلمدادات الحيويةمن منظمات اإلغاثة  تمكنت

 

 عنها فيزادت االحتياجات اإلنسانية  2016العام  في  من المانحين. وسخي   متواصل   نحن بحاجة إلى دعم   ،األمنإلى إضافةً و

 .ارئالطوالمياه والرعاية الصحية والمأوى  ذاءإلى الغ بحاجة   إنسانمليون  20، فهناك العام الماضي

 

السلم واألمن الدائمين  هو اآلن الشعب اليمنيما يحتاجه   لفترة مؤقتة فقط. اإلنسانيةلعمل اإلنساني أن يخفف من المعاناة ل يمكن

 .أمانبة األسر أتنشو من إعادة بناء حياته حتى يتمكن
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