
 
 

 

 بيان صحفي 
 

صباًحا بتوقيت   9:00سيتم البث على شبكة اإلنترنت من الساعة 
 بتوقيت وسط أوروبا مساءً  3/ نيويورك

 للمذيعين  roll-B صور من اليمن 

 
 يجب على المانحين الدوليين التحرك اآلن لمنع انتشار المجاعة في اليمن 

 
دعا أنطونيو غوتينيس، األمين امعام مألم، امموحدة، اميوم إمى عقد مؤتمن   -(  2021مارس/آذار   1)نيويورك، ستووهووم،، رن،، 

 ساستتعم اماطا  بامشتتنا م مع وموموا امستتويد سستتويستتنا مىدعوة إمى اموموي  امستتنيع مماع ودس  م اعم  ،اممانحين رفيع اممستتوو  
 .فا اميمن

ستتتتتيوا   س  يحواج ثىثا اميمايين إمى اممستتتتتاعدة اينستتتتتانيم مىيقاا عىى .يد امحياة. اممواطن اميماا امعادي ال تطا .أصتتتتتيحة وياة 
ا بتاملعت  فا فنسش تشتتتتتتتتتتتتتتيت   50واتاك متا يقنم من فمىيو، شتتتتتتتتتتتتتتلع ام و   ت ا امعتام،  16أ ثن من  أمف يماا يموتو،  وعتا
نصف األطلال دس، سن املامسم فا اميمن من سوا اموغ يم امحاد، بما  أ، يعانا ما يقنم من   ا امعام  امموو.عمن س  امم اعم.
 أمف .د يموتو، إذا م، يمن  ااك سنعم فا توفين امعالج. 400فا ذمك 

 16مىيار دسالر أمنيما   ا امعام ممستتتتتتتتتتتتتاعدة   3.85تدعو األم، امموحدة اميوم إمى تقدي، س  بستتتتتتتتتتتتتنعم.  يال  ايغاثمتموي  عمىيم  
 اممساعدة. إمىمىيو، يماا فا أمس امحا م 

تمث  س  باماستتتتتتتتتيم ممع ، امااس، أصتتتتتتتتتيحة امحياة فا اميمن ا ، ال تطا ." األمين امعام مألم، امموحدة أنطونيو غوتينيس، .ال:
ا من ام حي،.امطلومم فا اميمن  ي ب أ، ناويوا ا ، سنبدأ فا اموعام   ،  ه امحنم تبوىع  يالا هامالا من اميمايين نوعاا خاصتتتتتتتتتتا

   ه ميسة مح م امونا ع عن اميمن". مع عوا.بوا اموائىم عىى املور.

ار امطنيق إمى امستالم أس يممااا اخوي "نحن عىى ملون  طن  مع اميمن. .ال سهي  األمين امعام مىشتؤس، اينستانيم، مارك موهوك:
امممومم تمويالا هافياا ستتوماع انوشتتار امم اعم  ايغاثمإ، عمىيم  م اعم فا امعام، ما  عقود.امستتمال مىيمايين باالنقال  إمى أستتوأ  

 . تطع، امااس، فأنة تغ ي امحنم"إذا هاة الستلىق ام نسش اممالئمم مسالم دائ،. 

ميس م ند أيمم   19-" وفيد  سرئيس امويارة االتحاديم مىشتؤس، املار يم، .ال: ستويستنا رئيسامستيد إغااييو هاستيس، نائب  ستعادة
ا هعدستتتتتم ممبنة. مقد عانى امشتتتتتعب اميماا مستتتتتاواع من امصتتتتتنا  اممستتتتتى  سامم اعم ساألمنا   صتتتتتحيم عامميمه معا  يعم  أيعتتتتتا

ا.اموضع اممعي 19-س.د ياد فينسس هوفيد  ن اممااخ سارتلا  اموعل،.اممعديم سآثار تغي    "شا اممقري موؤالا األشلاص سواا
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: "اميمن  و أخطن مما، فا امعام، مألطلال. امح  اموويد اممستتتتتتتودام ، .امةامستتتتتتتيدة آ، ميادي، سيينة املار يم امستتتتتتتويديم ستتتتتتتعادة
االستتتتتو ابم اينستتتتتانيم  مأليمم اينستتتتتانيم  و إنواا امقوال س ي اد و  ستتتتتياستتتتتا مىصتتتتتنا . ي ب عىى امم ومع امدسما ييادة تموي  

 امماسقم من .ب  األم، امموحدة سييادة امدع، امسياسا م وود امسالم اموا تقود ا األم، امموحدة".

امشتعب اميماا يوعتور  وعاا أضتاش: "سيين اموعاس، اينمائا امدسما سامشتؤس، اينستانيم مىستويد،   ،امستيد رين أسمستو، فنيده ستعادة
ي ب عىى . أستتتتتوأ م اعم شتتتتتود ا امعام، ما  عقود ردس، ييادة امدع، مالستتتتتو ابم اينستتتتتانيم  بستتتتتبب امصتتتتتنا  اممستتتتتومن. سستتتتتيوا  

 إنسانيواا اممشونهم".ت اه اممانحين ا ، إفوار اموقامو، ت اه امشعب اميماا س 

امشتتتتنيمم تىقة األم، امموحدة سامما ماع غين امحموميم  س  ، انللض تموي  عمىيم ايغاثم فا اميمن بشتتتتم  هبين.2020فا عام  
سنوي م م مك، ها، ال رد من  مىيار دسالر، أس وواما نصتتتتتف ما وصتتتتتىوا عىي  فا امعام امستتتتتارق سنصتتتتتف اممبى  اممطىوم.  1.9

 .طع اممساعدة، سبامواما م، يحص  عىيوا األشلاص ام ين يحوا و، إميوا.

ناع اممقىقم وول ملاطن امم اعم سستتوا سن ناا مىبيا مىيو، شتتلع.  16تودش سهاالع ايغاثم   ا امعام إمى مستتاعدة أ ثن من 
 سامعومينا سامووديداع األخن ، نحث ام واع اممانحم عىى إتاوم األموال دس، تأخين. 19،-اموغ يم سفينسس هوفيد 

فا مؤتمن اممانحين م مع  ،ومومم س وم مانحم أخن  سما ماع إنستتتتانيم دسميم سمستتتتؤسما مستتتتاعداع  100ستتتتوشتتتتارك أ ثن من  
 اميوم. ،اموبنعاع

  ممقيد من اممعىوماع:

 kommunikation@eda.admin.ch ،55 55 460 58 41+ ،قسم االتصاالت، وزارة الخارجية الفدرالية السويرسية

 robert.englund@gov.se،  46+65 89 044 73 روبرت إنجلوند، حكومة السويد، 

، مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، نيو يورك،  زوي ن  zoe.paxton@un.org ،1542 297 917 1+باكست 

 laerke@un.org ،9750 472 79 41+، مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، جنيف، جان اليرك  

 مالحظة للمحررين

مىيار دسالر أمنيما، ست،   3.1مطىوم  :2018تموي  خطط االسو ابم اينسانيم امماسقم من األم، امموحدة فا اميمن   •
مىيتتتتار دسالر  3.6مىيتتتتار دسالر أمنيما، ست، تىقا  4.2مطىوم  :2019ه ٪(81مىيتتتتار دسالر أمنيما ) 2.5تىقا 

 %(.56مىيار دسالر أمنيما ) 1.9قا مىيار دسالر أمنيما، ست، تى 3.4مطىوم  :2020 %(ه87أمنيما )

 مساءً   7:10/   نيويوركبتوقيت   ظهًرا  1:10فور ايغال  فا تمام امساعم    مؤتمر صحفي افتراضيسمن اممقنر عقد   •
 يممن طنل األستتةىم عىى امستتلين مانوي  ريستتىن، مادسم اممستتاعداع اينستتانيم، ستتويستتناه ستتعادة روو.ية سستتط أسرسبا.
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امستيد رين أسمستو، فنيده، سيين اموعاس، اينمائا امدسما سامشتؤس، اينستانيم، امستويده سامستيد مارك موهوك، سهي  األمين 
 امعام مألم، امموحدة مىشؤس، اينسانيم سماسق ايغاثم فا واالع امطوارئ.

بتوقيت   صااباًحا 11:00ساااعة اليممن موستتتتائ  ايعالم إرستتتتال األستتتتةىم عبن امبنيد ايمعونسنا ستطبيق ساتستتتتام .ب   •
ين ى إرستتال استتمك سمؤستتستتوك ايخياريم سستتؤال  آذار./مارس 1يوم  مساااًء بتوقيت وسااط أوروبا  5:00/  نيويورك

وياة أرو  مى  ، س )اين ىيقيم ساملننستتتتيم(  9750 472 79 41+ساتستتتتام  ،laerke@un.org  ا، الينها،  :مو ق إمى
ستتتتيو، إصتتتتدار مالو م مىمناستتتتىين راوي م اموعوداع  )امعنبيم(.  abusaleh@un.org، +31 634382414صتتتتام ،  

 اماوائيم فور انوواا اممؤتمن.
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