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 العالم هو إنهاء الصراعيؤكد العاملون في المجال اإلنساني في اليمن من جديد أن الحل الوحيد ألسوأ أزمة إنسانية في 

 

اع في اليمن في اليوم صرالعاملون في المجال اإلنساني في جميع أنحاء اليمن دعوتهم إلنهاء ال يجدد – م2019 أغسطس 19صنعاء، 

 العالمي للعمل اإلنساني.

 

في اليمن أن الحل الوحيد لهذه األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في اليمن: "يعرف كل عامل إنساني  قالت السيدة ليز غراندي، منسق

لهذا نستغل مناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني لنطلب من الجميع إلقاء أسلحتهم  .صراعالالمأساة الرهيبة التي ال معنى لها هو إنهاء 

شخاص الذين يحتاجون دون عوائق إلى األومكانية الوصول الفوري واآلمن إوالعمل من أجل السالم ومنح العاملين في المجال اإلنساني 

 إلى مساعدتنا."

 

 ".أغسطس هو اليوم الذي يعرب فيه العالم عن تقديره للعاملين في المجال اإلنساني 19وأضافت السيدة غراندي: "

 

 وقالت السيدة غراندي: "يبذل العاملون في المجال اإلنساني في جميع أنحاء اليمن كل ما في وسعهم لمساعدة الناس على النجاة من

 ألعمال التجاريةحرب دامت طويالً وأودت بحياة الكثير من الناس ودمرت الكثير من المنازل والمدارس والمستشفيات والمزارع وا

 في جميع أنحاء البلد."

 

العاملين في المجال اإلنساني إلى  صليأصعب بيئات العمل في العالم،  إحدىكما وقالت السيدة غراندي: "على الرغم من أننا نعمل في 

مساعدات منقذة شهرياً مليون شخص  12.5يتلقى حوالي وبدوننا.  البقاء على قيد الحياةماليين األشخاص الذين لن يتمكنوا من 

 ."لألرواح

 

مليون شخص، إلى  24.1في المائة من إجمالي عدد السكان، أي  80تشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ويحتاج ما يقرب من 

 شكل من أشكال المساعدات اإلنسانية والحماية.

 

مليون يمني، بمن  20مليار دوالر أمريكي لمساعدة أكثر من  4.2تمويالً بحجم  2019تتطلب خطة االستجابة اإلنسانية اليمنية لعام 

األساسية كل شهر. وتم حتى اليوم تمويل العملية ماليين شخص يعتمدون كلياً على المساعدات اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم  10فيهم 

 في المائة فقط. تناشد المنظمات اإلنسانية الجهات المانحة بتقديم التمويل في أسرع وقت ممكن. 34بنسبة 

 
 


