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 مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة 
 منسق الشؤون اإلنسانية لليمن

 
 بيان صحفي 

 

 شركاء العمل اإلنساني يوصولون مساعدات منقذة لألروح آلالف من األسر في محافظة الحديدة
 

 

 مدينة الحديدة فة فييآلالف األسر الضع لألرواحالمنقذة  اتلتقديم المساعد في اليمن اإلنساني العمليسارع الشركاء في 

 .يةالقتالالعمليات فيها  تتصاعد التي

ليز غراندي، منسقة األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في اليمن: "إن العشرات من موظفي األمم المتحدة  السيدة وقالت

 600,000ما يقارب من  بوجود تفيد تقديراتنا"موجودون في المدينة للمساعدة في توصيل الطعام والمياه والخدمات الصحية". 

 ".للبقاء على قيد الحياة اإلنسانية يعتمد الكثير منهم على المساعدات -مدني في المدينة شخص 

عدة أسابيع. قامت منذ اإلنساني يستعدون لمهاجمة محتملة  العمللقد كان الشركاء في وأضافت السيدة ليز غراندي قائلة: "

 الصحيةالطوارئ وإمدادات التغذية أطقم أدوات وعشرات اآلالف من  ئيةالغذاالمواد طن متري من  63,000 الوكاالت بتخزين

 ." تم إرسال فرق طبية وإنشاء نقاط للخدمات اإلنسانيةووالمياه والوقود. 

باألمس، و" ".اإلنساني موجودون على األرض في الحديدة العملوقالت السيدة غراندي: "إن األمم المتحدة والشركاء في 

في ميناء الحديدة، بتفريغ كانت راسية ، قامت سفينة متعاقدة مع األمم المتحدة، الغارات الجويةمع تعرض المدينة للقصف وحتى 

في العمل  . ويوّزع الشركاءهمايفراغ حمولتإل. وهناك سفينتان أخريان تقومان بالتحضيرات المواد الغذائيةآالف األطنان المترية من 

 ."ينةالقتال في جنوب المدالنازحين بسبب صناديق للطوارئ تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات النظافة لألشخاص اليوم  اإلنساني

الخطوط األمامية برامج ضخمة  العاملون في شركاءاللدى الوكاالت اإلنسانية و" اليمن:الشؤون اإلنسانية في  ةوقالت منسق

انتشار الكوليرا مكافحة ، كما تساعد الفرق الصحية في والنقيةاآلمنة لتر من مياه الشرب  50,000 توزيعفي كل يوم يتم وفي المدينة. 

 ".األرواحواألمراض األخرى التي تهدد 

السيدة غراندي: "بموجب القانون الدولي اإلنساني، يتعين على أطراف النزاع بذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين أشارت و

 ."لتي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياةا اتوضمان حصولهم على المساعد

مليون شخص محتاج    22.2 ر أمريكي لدعممليار دوال 3بمبلغ  في العمل اإلنساني مم المتحدة والشركاءاألطلبت وقد 

 ما يساوي يأ أمريكي، دوالرمليار   1.5 تلقي اآلنوتم حتى  .م2018لليمن نسانية اإل االستجابةخطة  خاللفي اليمن من  اتللمساعد

 .لهذا العام الالزمةنصف الموارد 

 


