
	 	

	

بیان صحفي  

الیمن من الصراع فيالفارین نداء مشترك بین الوكاالت لدعم   

نیروبي  والمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین نداًء مشتركاً  للھجرة منظمة الدولیةالأطلقت  – 2015دیسمبر/كانون األول  9 –
لالجئین والعائدین والمھاجرین الفارین من  2016دوالراً أمیركیاً لتقدیم الحمایة والمساعدة في عام  94,130,731 بلغم بین الوكاالت لجمع
الصراع في الیمن.   

القائم بأعمال السفارة الیمنیة في  د،عمحمد عبد الكریم أسالسید  وحلالیوم في نیروبي.  ُعقدتم إطالق النداء خالل اجتماع للجھات المانحة 
.المنظمات مختلف وممثلي المانحة والجھات سفراءشارك فیھ جمع من ال الذي الحدث ھذا في شرف نیا، ضیفكی  

العواقب اإلنسانیة للصراع الذي  للمشاركین،، منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانیة في الیمن، فان دیر كالو جوھانسوشرح السید 
.2015في مارس/آذار  ت حدتھتصاعد  

شخص  170,000فر حوالي  وقدملیون شخص نازح داخلیاً.  2.3ومن بینھم %، 80بـ الحمایة والمساعدة ونطلبالسكان الذین یوتُقدر نسبة 
الخلیج. دولوالصومال والسودان وبعض وإثیوبیا إلى جیبوتي  ةثالث انجنسیات بلد وحاملي ینوالجئ ینیمنیبین   

، السیدة كلیر بورجوا قائلةً: "المعاناة التي یتسبب بھا في السیاق الیمني للوضع لمفوضیةالتابعة لالمنسقة اإلقلیمیة لالجئین صّرحت و
ً عنھاأسمع  أنامؤثرة جداً. ف للناسالصراع  ة المحفوف رحلةبالقاموا  نالنساء واألطفال واألشخاص المسنین الذی إلىكلما تحدثت  قصصا

بالواصلین الجدد وتتقاسم معھم مواردھا  بسخاءب المجتمعات المضیفة وترحّ ثیوبیا والصومال. بالمخاطر للوصول إلى جیبوتي وإ
الشحیحة".  

 وختمتالدعم  ھاتقدیمعلى الجھات المانحة لودة لالجئین والعائدین والمھاجرین، اللجوء والمساع ھاتوفیروأثنت على الدول المجاورة ل
اللجوء". فترة وأن یعیشوا حیاة كریمة في  ي نھایة المطافف أن یستعید الالجئون حقوقھمھو قائلةً: "لكن المھم كالمھا   

ضرورة المشاركة بین المنظمة على ف النور، السید أشر ،األمم المتحدة في نیویورك للھجرة في منظمة الدولیةلوشدد المراقب الدائم ل
رة والبعد اإلنساني لألزمة جالھ شانقلمن جھة أخرى في االستجابة والحوار الشاملین،  الحكوماتجھة و منلھجرة والمفوضیة الدولیة ل
 من وأشخاص یعانون السبل بھم تقطعت نومھاجرو نوالجئ ھنالك؛ حیث المختلطة الھجرة مناطق أھم من األفریقي ال یزال القرنوقال: "
النزوح مع  یفاقم ذلك وقد. 2015ستجابة للواصلین الجدد لعام فقط من اال% 50 نل عیق ام تم تمویل  ومع ذلك، .الغذائي األمن انعدام

إلعطاء بعد قدرات الدول المتأثرة، حان الوقت لحتیاجات اإلنسانیة ، واستنزاف االاستمرار الصراع". ومع غیاب أي حل سلمي في األفق
الطوارئ. تستعداد والتخطیط لحاالإقلیمي لال  

القدرة على مواصلة تقدیم الغذاء والمأوى  48وكاالت إلى إعطاء الوكاالت التسعة المشاركة والشركاء الـیھدف النداء المشترك بین ال
لألشخاص الواصلین إلى القرن  من المساعدات أخرىأنواع الطوارئ و تالصحة العامة والحمایة والتعلیم في حاالخدمات والمیاه و

شخص. 164,000، 2016عدد الواصلین بحلول دیسمبر/كانون األول  ویتوقع النداء بلوغاألفریقي من الیمن.   

:االتصال بـلمزید من المعلومات، الرجاء   

أو ھاتف: pneumann@iom.intوالقرن األفریقي  إفریقیا شرقللمنظمة الدولیة للھجرة في ومان، المكتب اإلقلیمي یبیترا ن  
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26 23 20 77 253+أو ھاتف:  lusweti@unhcr.org المفوضیة السامیة لألمم المتحدة في جیبوتي، سویتي،لودوروثي   
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