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 حشد وتنسيق العمل اإلنساني الفعال  تتمثل مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في

 والقائم على مبادئ العمل اإلنساني بالشراكة مع األطراف الوطنية والدولية

 لعمل اإلنسانيتنسيق ا نحتفل بمرور عشرون عاماً من

United Nations 

 

Nations Unies 

 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 

 منّسق اإلغاثة الطارئة، ستيفن أبراين،

 يدعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لمساعدة ماليين السكان في اليمن
 

 

م( قام منسق اإلغاثة الطارئة، السيد ستيفن أوبراين، بزيارة إلى اليمن وجيبوتي هذا 2015أغسطس  13)جيبوتي، 

االسبوع ليطّلِع بنفسه على االحتياجات الهائلة الناجمة عن النزاع، وكذلك اللتقاء بأهالي المجتمعات المحلية 

 المتضررة.

 

منازل تقطنها عائالت، ومررت بأحياء مدّمرة،  "حجم االحتياجات اإلنسانية في البلد مهول. وقد خطوت على أنقاض  

والتقيت بأشخاص  نازحين. كما أطلعني أناًس على قصص تتحدث عن أرواح تحطمت وسبل عيش  أصابها الدمار، 

 بغض النظر عن الجانب الذي يعيشون فيه من جانبي الخطوط األمامية للقتال".

 

م كالً من صنعاء وعمران وعدن التقى فيها بعدد من اليمنيين، وشملت زيارة السيد أوبراين التي امتّدت لخمسة أيا

وبالسلطات على جانبي الخطوط األمامية، وبالعاملين في اإلغاثة من موظفي األمم المتحدة والعاملين في المنظمات 

كثر من غير الحكومية الوطنية والدولية. كما قام في اليوم األخير من رحلته هذه بزيارة جيبوتي التي تستضيف أ

 شخص الجئ قدموا من اليمن. 20,000

 

وحّذر األمين العام المساعد للشؤون اإلنسانية في حديثه قائالً: "قَّدمت األمم المتحدة وشركاء العمل اإلنساني مساعدات  

لنحو سبعة ماليين شخص منذ بداية تصعيد األزمة في اليمن، ونحن ملتزمون سوية مع شركائنا بمواصلة تكثيف 

ت المساعدة اإلنسانية في هذا البلد. غير أن االفتقار إلى التمويل الكافي هو ما يعرقل بشّدة جهود االغاثة عمليا

 الجارية".

 

من متطلبات  -في المائة فقط  18أي  -مليون دوالر  282االحتياجات اإلنسانية هائلة في البالد، ولم يتم تلقي سوى 

مليون شخص  21مليار دوالر أمريكي. ويحتاج  1.6يبلغ حجم طلب التمويل فيها  خطة االستجابة اإلنسانية لليمن التي

في المائة من إجمالي عدد السكان  80وهو عدد ضخم يمثّل  -حالياً في اليمن إلى نوع من أنواع المساعدات اإلنسانية 

 في البلد.

 

لواردات التجارية، وال حتى بديالً عن دور "من الجلّي أنه من غير الممكن اعتبار المساعدات اإلنسانية بديالً عن ا

القطاعين الحكومي والخاص في توفير الخدمات الضرورية والسلع األساسية مثل المواد الغذائية والوقود واألدوية 

وغيرها من السلع، وأصبح االقتصاد اليمني على حافة االنهيار، وبات استئناف دخول الواردات التجارية ضرورة 

 مزيد من التدهور في األوضاع اإلنسانية".هاّمة لمنع ال

 

وتحّدث األمين العام المساعد لألمم المتحدة في ختام زيارته عن أنه خرج برسالة قوية ليحملها إلى المجتمع الدولي. 

"يحتاج اليمن إلى السالم، وليس هناك حل عسكري لهذا النزاع ويجب وقف القتال، وإنني أدعو جميع أطراف النزاع 

طراف األخرى اات التأثير على األطراف المتحاربة، خصوصاً على المستوى اإلقليمي في المنطقة، للتوصل وكل األ

 إلى حلول سياسية دائمة ومتينة لمصلحة الشعب اليمني. فعلينا جميعنا أال نخذلهم".


