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 مكتب المنّسق المقيم لألمم المتحدة

 منّسق الشؤون اإلنسانية لليمن
 

  

 أي هجوم عسكري على الحديدة سيكون له حتما أثر إنساني كارثي

 

لهجوم عسكري  حتملمالاإلنسانية في اليمن بقلق بالغ من التأثير  نظماتمتشعر ال -2018يونيو  8، صنعاء

مدني يعيشون  000.600ها أن ما يصل إلى ؤتقدر األمم المتحدة وشركاوعلى مدينة الحديدة الساحلية.  نمكم

ة. ورمجاق الالمناطحالياً في الحديدة و  

 

حديدة حصار على الأو كري سم عي هجون أإ"في اليمن ة ون اإلنسانيشؤق الز غراندي، منسليدة سيوقالت ال

. ء"يابردنيين األف من المى مئات اآلاللعسيؤثر   

 

ل صنخشى أن يخسر ما ي ،في أسوأ الحاالتوإلى تطوير خطة طوارئ. سانية مات اإلننظالمسارعت "فتضاوأ

"حتى حياتهم.، شخص كل شيء 250،000 إلى  

 

باإلضافة إلى كونها واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في اليمن ، فإن الحديدة هي أهم نقطة دخول للغذاء 

مائة من في ال 70 قاربدخل ما ييحيث ، وتكرار وباء الكوليرامجاعة حدوث  واإلمدادات األساسية الالزمة لمنع

د إلى جمتوالا فليصالناء يمحديدة ولا ءينار معب ،اإلنسانيةالمواد جارية وتع اللسمل الشيبما دات اليمن، وار

.شرةبام حديدةالشمال   

 

مليون يمني يحتاجون إلى شكل من  22في ضمان حصول  همةهي المسا أولويتناأول " إن سيدة غرانديوقالت ال

  ."هإلي نجوحتاذي يال مدععلى ال ،أشكال المساعدة اإلنسانية والحماية

 

من في خطر شديد ال يمكن الحديدة ألي فترة من الزمن سيضع سكان الي عبرالواردات  فوق"إن  فتضاوأ

."تبريره  

 

والمساعدة الطبية والحماية. ولهذا السبب زادت المنظمات  للغذاءشدة ب الناسحتاج يد ، "في جميع أنحاء البل

مع واليمن بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.  دهتش قدمها.تاإلنسانية بشكل كبير من حجم المساعدات التي 

على كل طرف أن يقوم بكل شيء من أجل حماية المدنيين  قطعا محك ، يتعينوجود العديد من األرواح على ال

".وضمان حصولهم على المساعدة التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة  

 

من  يمنفي ال دةللمساع محتاجمليون شخص  22.2لدعم دوالر أمريكي  مليار 3األمم المتحدة والشركاء  طلبت

مليار دوالر أمريكي ، نصف الموارد  1.5تلقي  حتى اآلن تمو. 2018خالل خطة االستجابة اإلنسانية لعام 

.الالزمة لهذا العام  

 

 


