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المتحدة )األوتشا( هي حشد وتنسيق األعمال اإلنسانية الفاعلة والمبنية على المبادئ بالشراكة مع األطراف الفاعلة الوطنية والدوليةإن مهمة مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية باألمم   

 

 مليار دوالر لتقديم المساعدة المنقذة لحياة 2.1اليمن: األمم المتحدة والشركاء يناشدون توفير 

 م2017في عام  مليون شخص 12 

 

 

مليار دوالر من  2.1اليوم مناشدة دولية لتوفير  لعمل اإلنسانيافي ها ؤ(: أطلقت األمم المتحدة وشركا2017فبراير  8)جنيف، 

اإلنسانية وتُعدّ هذه هي المناشدة  .م2017في اليمن خالل عام  مليون شخص 12حوالي ل لألرواحمنقذة أجل تقديم المساعدة ال

 . األكبر في تاريخ اليمن

 

أثناء إطالق خطة االستجابة  ،ون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة الطارئةاألمين العام لألمم المتحدة للشؤ ل ستيفن أوبراين، وكيلوقا

من الحرب إلى تدمير اليمن وترك الماليين من األطفال والنساء والرجال في حاجة  انلقد أدّت سنت": يفاإلنسانية لليمن في جن

ولذلك فإنني أحّث  .م2017عام الدون الدعم الدولي ربما يواجه هؤالء السكان خطر المجاعة خالل و ة للمساعدة اإلنسانية. ماس  

العمل شركاء "  أن ف أوبرايناضأومن أجل تنفيذ هذه االستجابة الجماعية". ه نالدعم الذي يقدمو ةوزياد مواصلةالمانحين على 

اجة بح نهمأكما إلى المناطق المحتاجة  معوقاتون نهم يحتاجون إلى الوصول السريع ودولك ،اإلنساني جاهزون لتقديم المساعدة

 تلبية االحتياجات اإلنسانية حيثما تظهر الحاجة لذلك". ل كافيةلى الموارد الإ

 

حماية المدنيين إلى ب فيما يتعلقوليتهم دم احترام كافة أطراف النزاع لمسؤم وع2015منذ شهر مارس أدى الصراع العنيف  وقد

د سالمتهم وحقوق اإلنسان مخاطر تهد   يوم   كل  يواجه ماليين األشخاص ، حيث في اليمن حماية واسعة النطاقنشوء أزمة 

و هذا ما يفاقم من ضعف  واالقتصاد في البلد الرئيسيةدة إلى تسريع انهيار المؤسسات معالمتؤدي تكتيكات الحرب وتاألساسية. 

في حاجة ماّسة للمساعدة  البالد، سكانأي أكثر من ثلثي ، مليون شخص 18.8رب اذلك ما يق وقد ترك .هشاشة السكانو

 اإلنسانية. 

 

للبقاء على شكل حادّ وهم بحاجة لمساعدة إنسانية فورية شخص يتأثرون بالصراع ب يينمال 10.3 تشير التقديرات إلى أن نحو

المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والحماية. وتوفير الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الطبية  يشملبما  قيد الحياة

ي حالة شخص ف مليونايزال بينما ال  ل( من سوء التغذية الحادّ طفمليون  2.1شخص )بمن فيهم  ماليين 3.3 حوالييعاني و

 نزوح داخلي. 

 

إضافة إلى  هم في حاجة ماس ة الذينتوفير المساعدة لألشخاص ل خصيصام 2017لقد تم تصميم خطة االستجابة اإلنسانية لعام 

 خطر االنزالق إلى وضع الحاجة الماّسة.  يتهددهمتوفير المساعدة لعدد محدود من األشخاص الذين 

 

فيهم وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية  ابم الدوليينين ومحليكاء الشرمن ال 120أكثر من  قامم 2016ي عام وف

نسانية في عدن والحديدة وإب اإلمراكز إنطالقا من الشخص  يينمال 5.6ن إلى ما يزيد عاإلنسانية المباشرة  المساعدة بتوفير

 . ةوصنعاء وصعد

 

خططنا مبنية على المعلومات تكون أن بن وملتزم نحنمن: "في الي ةاإلنساني الشؤون ولدريك، منسقغكاجيمي م و من جهته قال

 ". في أمّس الحاجة لذلك الذي هو اليوماليمن دعم أطلب من المانحين  وأناالصحيحة والقدرات التنفيذية الفعلية 
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