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 دوالر مليار 6.1 بحجم تمويللتوفير  هانداء تطلق االغاثة وكاالت
 اليمن في الهائلة اإلنسانية االحتياجات إلى لالستجابة

 
 أمريكي دوالر مليار 1.6 بمبلغ التمويل توفير إلى اإلغاثة وكاالت دعت ،التاسع عشر من يونيو الجمعة جنيف/صنعاء

 المدمرة اإلنسانية األزمة جّراء تضرروا الذين ضعفاً  األشد الفئات من شخص مليون 11.7 لعدد المساعدات لتقديم
 أمريكي دوالر مليار 1.4 من أكثر إلى يصل تمويلي نقص من يعاني اإلجمالي المبلغ هذا يزال ال. باليمن حلّت التي
 .العام نهاية حتى

 
 في االستغاثة نداء إطالق أثناء أوبراين فنستي السيد الطارئة اإلغاثة منسق المتحدة، لألمم العام األمين نائب وحذر 

 أجل من البلد أنحاء جميع في يكافحون اليمن سكان: "وأضاف ،"وشيكة إنسانية كارثة اليمن تواجه: "بقوله جنيف
 المياه على الحصول على قدرتها األسر ماليين وفقدت. المناطق جميع في تنهار األساسية والخدمات. أسرهم إطعام

 الضنك حمى مثل فتاكة أمراض وتفّشت. األساسية الصحية الرعاية أو الصحي للصرف المالئمة سائلوالو النظيفة
 ".الحاّدة الصدمات وإدارة الطوارئ مستلزمات من الضروري التموين خطير بشكل وانخفض والمالريا،

  
 مليون 1 من أكثر فرّ  وقد. فاآلال وجرح مقتل إلى األخيرة الثالثة األشهر في البري والقتال الجوية الغارات أدت

 عدد وبلغ. أمناً  أكثر مناطق إلى اللجوء محاوالتهم أثناء المدنيين استهداف وتم منازلهم نونزحوا بعيداً ع شخص
 من أكثر أي - السكان من المائة في 80 بنحو ضخمة مستويات إنسانية مساعدات تلقي إلى بحاجة هم الذين األشخاص

 .حولهم العنف أعمال من األكبر العبء يتحملون واألطفال والنساء الرجال من برياءاأل وأصبح. شخص مليون 21
  

 وقوع في النزاع أطراف قبل من الدولي اإلنساني القانون احترام عدم تسبب: "قائالً  حديثه في أوبراين السيد وأشار
 شل إلى خفضها أدى والتي اريةالتج للواردات الكامل لالستئناف ملحة ضرورة هناك أن كما كبيرة، بشرية خسائر

 ".للخطر السكان من الماليين تعريض إلى أّدى ما وهو البلد، في المعيشية األوضاع
  

 بما لألرواح المنقذة والمساعدات الضرورية الحماية توفير إلى 2015 للعام المنقحة اإلنسانية االستجابة خطة تهدف
 وكاالت وتعمل. المساعدات هذه لتلقي الحاجة أمس في هي التي عفاض األشدّ  لألسر والمأوى والمياه الغذاء ذلك في

 المستلزمات وتخزين البلد في الموظفين عدد وزيادة الخطة تنفيذ أمكانية لضمان عملياتها نطاق توسيع على اإلغاثة
 بتقديم السخي باإلعالن المنقحة اإلنسانية االستجابة خطة إطالق عند أوبراين السيد رّحب وقد. اليمن إلى الداخلة
 عن أيضاً  أخرى دول وإعالن اليمن، في اإلنسانية االستجابة لدعم السعودية قبل من أمريكي دوالر مليون 244.7

 .دعمها تقديم
  

 بالتخفيف لنا ستسمح الخطة هذه أن من الرغم على: "قائالً  للمساعدات العالمي الفريق رئيس أوبراين، السيد أكد وقد
 األسر من الكثير تعيشه الذي الحيّ  الكابوس إلنهاء كافية ليست أنها إلى اليمن، في القاسية اإلنسانية المعاناة من

 السياسية الحلول عبر سوى اليمن تعيشها التي المعاناة من المحتمل وغير المقبول غير المستوى إنهاء يمكن ال. اليمنية
 ".لألزمة فقط

  
 على المخاطر من الرغم على المحتاجين األشخاص إلى للوصول جهودها في مستمرة المساعدات وكاالت تزال ما

 وتم شخص؛ مليون 1.9 من ألكثر الغذائية المساعدات إيصال مارس شهر في النزاع تصاعد منذ تم فقد. الواقع أرض
 ئالطوار خدمات تقديم وتم لديهم؛ التغذية سوء مستويات من للتحقق الخامسة دون طفل 140,000 حوالي فحص
 إلى الصحي الصرف ووسائل النظيفة المياه لتوفير الدعم تقديم وجرى شخص؛ 22,000 من ألكثر العالجية الطبية

 من الرغم وعلى. شخص مليون 7.3 إلى لتصل المياه بضخ للسماح الوقود توفير وتم شخص؛ مليون 1.6 من أكثر
 .للسكان الضرورية االحتياجات لتلبية إليه نحتاج مما بكثير أقل تزال ما المساعدات هذه أن إال تقديمه، تم ما أهمية

  
 http://bit.ly/1IoaPPv  الموقع على لليمن اإلنسانية االستجابة خطة على االطالع يمكنكم
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