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 بيان صحفي

  

 اٍت منقذٍة لألرواحمساعدتقديم ل اأمريكيً  ادوالرً  مليار 0.8يبلغ تتطلب تمويالً  6102لليمن اإلنسانية االستجابة خطة 

  .مليون شخص 01كرر من أل

دوالر أمريكي  مليار 0.8لتوفير  ليمن اليوم نداءً ليطلق المجتمع اإلنساني  -م( 6102فبراير  08)جنيف وصنعاء،  

المتصاعد في جميع  النزاعمليون شخص من المتضررين من  01.2 رواح للتقديم المساعدات الضرورية والمنقذة لأل

 . أنحاء البلد

األزمات  يغتطما  اً غالبلليمن في حديره قائالً: "لشؤون اإلنسانية جيمي ماكغولدريك، منسق اأشار السيد وقد 

تتحول األوضاع أن بالسماح لنا . وأضاف: "ال ينبغي محنة اليمن"حجم والمشاكل المتفرقة في المنطقة والعالم على 

 ".ةمنسي   أزمةفي اليمن إلى 

في غاثة اإلنسانية منظمة من منظمات اإل 011م هي استجابة منسقة ألكرر من 6102 لليمن الستجابة اإلنسانيةاخطة 

حاجة إلى بمليون شخص  60.6 هناك أن   إجمااًل المفزع ومن المستمرة. اإلنسانية لمناطق التي تعاني من الكوارث ا

 دىأقد ل. نسانيةإت يحتاجون الى مساعدافي اليمن صل خمسة  أشخاص من أأي أن كل أربعة  ،مساعدات إنسانية

نهيار اإلى  ،اقتصاديةإلالمدنية وا األساسية تزايد الهجمات على البنية التحتيةو ،ال هوادةيجري بالذي  ،اعنزال

 سبل معيشتهم.لماليين األسر لى فقدان إ ةياالقتصادفي الحركة دى هذا التوقف أكما  ،الخدمات االجتماعية األساسية

أنهكت المدنيين بخسائر كبيرة  تلحقالمتصاعدين، اع والعنف نزبعد عشرة أشهر من الوقال السيد ماكغولدريك: "

على األطراف المتحاربة أن وينبغي تهدد حياتهم وكرامتهم.  اً أخطار ونواجهين واليمني يظل" . وأضاف:السكان"

 ".لها حدودالقانون اإلنساني الدولي. فحتى الحرب وفقاً لما يمليه مسؤوليات المستوى ترقى إلى 

لى إحتى نهاية العام الماضي وشهر مارس  ذمن من صعوبة ظروف العمل،رغم بال ،اإلنساني العملالشركاء في  وصل

. في جميع أنحاء البلدمن أشكال المساعدات اإلنسانية  شكلٍ بوالنساء والرجال  والفتيانالفتيات من  تسعة ماليين حوالي

المياه  كما وف رمليون شخص.  6.2منتظمة لنحو الالحصص الغذائية الشهرية في شهر يناير قدم المجتمع اإلنسانيو

 ،شخص مليون 1أكرر من تخدم التي المياه لمحطات ضخ  لوقودا ريفتم تووشخص.   34,000من مباشرة إلى أكرر

 .شخص  102,000الصحية إلى أكرر من  وصلت الخدماتو

شكل عقبة ي المختلفةطراف األاعات من قبل نزاألعمال القتالية وال استمرار ثبت أن  "وقال منس ق الشؤون اإلنسانية: 

حصلت على قدرتها على تقديم المساعدات إذا أظهرت المنظمات اإلنسانية  غير أن  المساعدات، إيصال خطيرة أمام 

ساعدات اإلنسانية ا أكبر لضمان وصول المن تبذل جهدً أ"يجب على جميع أطراف النزاع . وأضاف: كافي"التمويل ال

 ".بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المحتاجين، أينما كانوا في أنحاء اليمن

 طلبها دوالر أمريكيمليار  0.2في المائة( من أصل  22)مليون دوالر أمريكي  892م 6102في قدم المانحون 

 لدعم السخي الذي تلقيناه منل"أنا ممتن في حديره:  قال منسق الشؤون اإلنسانيةو . اإلنساني في اليمنالعمل شركاء 

تقديم مساهمات أخرى و مواصلة دعم الشعب اليمنيعلى نني أحث الجهات المانحة كما أ" "م6102في  المانحين

 ".تنفيذ األنشطة الضرورية إلنقاذ األرواح وحماية المدنيين في اليمنلاألموال الالزمة من  ةسريع
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