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 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 

 

إشعار لوسائل اإلعالم    
 

 للنشر الفوري
 

 
 اليمنيزور باألمم المتّحدة، مارك لوكوك، منسق اإلغاثة الطارئة 

 
 مارك لوكوك، منّسق اإلغاثة الطارئة/وكيل األمين العام لألمم المتّحدة للشؤون اإلنسانية َمن:
 زيارة إلى اليمن ماذا:
 م2017أكتوبر  28إلى  24 متى:
 عدن وصنعاء ومحافظات أخرى أين:

 
أكتوبر  28إلى  24يؤدي منّسق اإلغاثة الطارئة باألمم المتّحدة، مارك لوكوك، زيارة إلى اليمن خالل الفترة من      

ليطلع بنفسه مباشرة على اآلثار المؤلمة للصراع على اليمنيين، ولبحث الطرق الممكنة لتعزيز االستجابة الجماعية 
 لمعالجة االحتياجات اإلنسانية الطارئة للسكان.

 
تشهد اليمن حاليا واحدة من أكبر األزمات اإلنسانية في العالم. وقد ارتفع عدد األشخاص المحتاجين للمساعدات      

 20.7م بمقدار مليوني شخص ليصل عددهم اإلجمالي إلى 2017اإلنسانية والحماية في كافة أنحاء البلد منذ بداية العام 
 مليون شخص.

 
ية تتمثل في تهديد المجاعة وأكبر تفّشي للكوليرا في العالم والنزاع الوحشي حيث يقدر عدد يواجه اليمنيون مأساة ثالث     

 وتجاوزلمائة من العدد الكلي للسكان في ا 60أي  -مليون شخص  17السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي بنحو 
 حالة وفاة مرتبطة. 2,100 أكثر من معحالة ف أل 860 حاالت المشتبه إصابتها بالكوليرامجموع ال

     
على الرغم من األوضاع األمنية المعقدة والتحديات التي تواجه الوصول اإلنساني، إال أن شركاء العمل اإلنساني      

ماليين شخص بمساعدات  7يواصلون إيصال المساعدات في كافة أرجاء اليمن. وتم في شهر أغسطس الوصول إلى 
 من الجهد لالستجابة وفقاً لحجم االحتياجات. غذائية مباشرة، غير أن هناك ضرورة للمزيد

      
من المتوقع أن يلتقي الّسيد لوكوك بكبار المسؤولين في عدن وصنعاء لمناقشة سبل تعزيز عمليات اإلغاثة وتوسعة      

دن والحديدة مساحة العمل اإلنساني إلنقاذ األرواح وحماية المدنيين. وسيلتقي خالل هذه الزيارة باليمنيين في صنعاء وع
 ليستمع إلى الكيفية التي يتسبب عبرها النزاع في تعطيل حياتهم.

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

   benlassoued@un.org - +967 712 222 855 -)اليمن(  : األسود بن أحمد

 geekie@un.org - +1 212 963 8340 -)نيويورك(  : جيكي راسل

  alayaa@un.org-al-  +967 712 222 835 -: )اليمن( العاليا زيد
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