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dandreagiovannif@un.org  رئيسة وحدة االتصال واالعالم لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لليمن | بريد إلكتروني:فيديريكا ديأندريا جيوفاني: 

 00962796876082هاتف: 

 تتوفر البيانات الصحفية الصادرة عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا " على العناوين التالية: 

 www.unocha.org  أوwww.reliefweb.int  
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  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 

 بيان صحفي
 

 منقذة لألرواح إلى مساعدات قديملت مليار دوالر 62.9نداء لتوفير 

 م2018في اليمن خالل العام  مليون شخص 13.1

 

خطة االستجابة اإلنسانية لليمن  اليوم أطلقت األمم المتحدة وشرکاء العمل اإلنساني -م 2018ناير ي 12صنعاء، 

مليون شخص  13.1ات منقذة لألرواح إلى مليار دوالر أمريکي لتقديم مساعد 62.9والتي تتطلب  م2018للعام 

 هذا العام. وهذا هو أكبر نداء إنساني موحد يُطلق من أجل اليمن.

 

البشر في من صنع إلى تحويل اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية   المتصاعد الصراع أدت ثالث سنوات منلقد 

 11.3اعدات إنسانية، بما في ذلك إلى مس -مليون شخص  22.2 -يحتاج ثالثة أرباع السكان حيث عصرنا هذا. 

 للبقاء على قيد الحياة. يحتاجون بشدة إلى مساعدات عاجلة  مليون شخص

 

خارج  هناك ما يقرب من مليوني طفل، حيث في ظل المعاناة والحرماننشأ يمن األطفال  كامال جيالا إن 

طفل  400,000ية الحاد، منهم مليون طفل دون سن الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذ 1.8المدارس، و

لخطر الموت مقارنة بأقرانهم إذا لم يتلقوا  بعشرة أضعاف يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم وهم أكثر عرضة

 .الالزمالعالج الطبي 

 

المساعدات اإلنسانية ليست هي الحل  إن" :السيد جيمي ماكغولدريك، منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن قالو

يناشد شركاء العمل اإلنساني اليوم و . شريان الحياة الوحيد للماليين منهم لكنها لتي يعيشها الشعب اليمني،للمحنة ا

 ".المجتمع الدولي لدعم هذا الشريان الضروري للغاية

 

م األشخاص شديدي االحتياج أو األشخاص المعرضين لخطر 2018تستهدف خطة االستجابة اإلنسانية للعام 

الحتياج الشديد والماس. وقد صممت الخطة لتلبية احتياجات النازحين داخليا والعائدين االنزالق إلى ا

والمجتمعات المحلية المستضيفة على نحو أكثر استدامة من خالل تنفيذ برامج إنسانية متكاملة في المناطق التي 

 تتركز فيها مخاطر مجتمعة للمجاعة وتفشي األمراض والنزوح طويل األمد.

 

في  تتمثل م2018األولوية االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن  إن" :وقال منسق الشؤون اإلنسانية

: "نشكر المانحين على ضاف" كما أ.العمل مع المؤسسات الوطنية التي توفر الخدمات األساسية لمنع انهيارها

 ".ال يواجه احتياجات لم يسبق لها مثيلم، ونحثهم على دعم الشعب اليمني الذي ما يز2017دعمهم في عام 

 

مليار دوالر  2.34بالمائة( من أصل  70.5مليار دوالر أمريكي )أي  1.65م 2017وقدم المانحون في عام 

 أمريكي طلبها شركاء العمل اإلنساني في اليمن. 
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