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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and 

coordinate effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors 

 
 بيـــان صحفــي

 اليمن في اإلنسانية االحتياجات لتصاعد لالستجابة دوالر مميون 472 بـ لمتبرع نداء   يطمقون وشركاؤها المتحدة األمم
 

 وجو عمى يقدم أنإلى  الدولي المجتمع اليوم اليمن في اإلنساني العمل في وشركاؤىا المتحدة األمم دعت  -(5192 نيسان/ بريلأ 91، عمان)
 في المتصاعد الصراع من تضرروا شخص مميون 272 من ألكثروالحماية   لمحياة المنقذة االحتياجات لتمبية أمريكي دوالر مميون 52372 السرعة
 .اليمن

 أنب، أثناء إطالقيا لمنداء اإلنساني الخاص باليمن في األردن اليوم، باليمن السيدة بورنيما كاشياب اإلنسانية الشؤونالقائم بأعمال منسق  تصرح
فئة  نزاع المسمح المتصاعد منذ مارس/آذار قد زاد من حدة معاناة الناس في كافة أنحاء اليمن". وأضافت "إنَّ أكثر الفئات تعرًضا لمخطر، ىيال"

 إنَّ اإلحصائيات في تزايد مضطرد كل يوم.  جوء والمياجرين وخاصًة النساء واألطفال.مالالجئين وطالبي ال

 . آذار/ مارسخالل شير البالد مختمفة من  أنحاءفي  واتسع نطاقو ممحوظ بشكل الصراع حدة تصاعدتويأتي ىذا النداء العاجل في الوقت الذي 
 في المسمح النزاع استمر الجنوب، فيف . بأضراٍر شديدة اليمن في 55محافظة من محافظات اليمن الـ  91 عمى الجوية الغارات وقد تسببت
 والمدارس المستشفيات، حيث تضررت السكنية األحياء داخل ذلك في بما ،واسعٍ  نطاقٍ  عمى القتال يتواصل حيث عدن، في وخاصةً  التصاعد،
 .الدولي اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق جسيمة انتياكاتعن  تتحدث تقارير وىناك والمساجد والمطارات

/ مارس 91 ما بين الفترة في آخرين 57111 وأصيب شخص 261 ُقتل فقد ،كبيرة خسائر يوقعومن الضروري أن نعرف أن النزاع الجاري في اليمن 
 ونعتبر ىذه األرقام تقريبية، حيث األرقام الحقيقية يمكن أن تكون أكبر من. المدنيين من كبير عدد ذلك في بما ،5192 نيسان/ أبريل 96 - آذار

شخٍص  9217111بينما يتعرض  نسمة، مميون 95 إلى مميون 91.6 من الغذائي األمن انعدام من يعانون الذين األشخاص عدد ازداد قدذلك. ل
 أربع الوقود أسعار تضاعفتفي حين  ،عما سبق المائة في 01 بنسبٍة زادت عمى الـ الغذائية المواد أسعار ارتفعتفي بعض المناطق، و لمنزوح.  

 .األساسية الصحي والصرف المياه خدمات انييار إلى والكيرباء الوقود نقص أدىكما . مرات

 والدعم العاجل المأوى توفير عن فضالً  الغذائية، والمساعدات والحماية الصالحة لشربومياه ا الطبية اإلمدادات، إلحاحاً  االحتياجاتومن أكثر 
 وخاصةً  قصوى، أولوية المدنيين حماية تعتبر . الجماعية اإلصابات مع لمتعامل الالزمة لممواردكٍل كبيٍر بش اإلنسانية المنظمات تحتاجو  . الموجستي

 بسبب لمغاية محدوداً  ،البالد أنحاء مختمف في ،المحتاجين الناس إلى الوصول يظلو   .النزاعالمتأثرِة ب والمجتمعات والمياجرين والالجئين منازحينل
 والموظفين اإلمداداتىذه  نقلصعوبة و  اليمن إلىموظفي اإلغاثة و  الطوارئ إمدادات إدخال صعوبة ذلك في بما الموجستية، والتحديات األمن انعدام

 .المتضررة المواقع إلى شٍك آمنٍ ب

، عمى التعيد وقالت السيدة بورنيما "إننا نرحب بإعالن خادم الحرمين الشريفين الممك سميمان بن عبد العزيز آل سعود، ممك المممكة العربية السعودية
ا، تشكل الحد األدنى "إنَّ متطمبات النداء اإلنساني العاجل، عمومً وأضافت قائمًة السخي الذي أعمنو بتغطية تكاليف النداء اإلنساني العاجل لميمن". 

نعمم جيًدا أن أعداد الناس المتضررين  ناممما تعتبره المؤسسات اإلنسانية قاباًل لمتنفيذ واقعًيا إلنقاذ وحماية األرواح خالل الشيور الثالث القادمة، ولكن
لدعم شعب اليمن وىم في أمس الحاجة  وا فعمًيا اآلنواحتياجاتيم ىي في تزايد مستمر مع تزايد واتساع رقعة النزاع".  إنني أحث المانحين بأن يتحرك

 لمعون.

 


