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UNITED 
 

NATIONS 

 اليمن
 

 

ي اليمن
 
ي ف

 
ي اإلنسان  الجرس الجوي الطب 

 

ن  م: 2018سبتمب   16صنعاء،  ن اليمنيي  ي للمدنيي 
ي إنسانن تعمل األمم المتحدة عىل فتح جرس جوي طب 

ي اليمن. الذين يعانون من حاالت ال يم
ن
 كن عالجها ف

 

ي اليمن: "الهدف هو مساعدة المرضن 
ن
وقال الدكتور نيفيو زاغاريا، ممثل منظمة الصحة العالمية ف

ي العالج الذي يحتاجونه". ,وأضاف: 
الذين يعانون من الرسطان واألمراض المزمنة والتشوهات الخلقية لتلق 

ا أن
ً
وري جد ا. ومن الضن

ً
ط ي عرسر شر

وط  "تم االتفاق عىل اثبن يحصل األشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الرسر
 ". عىل الدعم والرعاية

 

وأشار الدكتور زاغاريا: "المدنيون الذين سيستفيدون من ذلك هم المرضن الذين يعانون من شطان 
الدم والمراحل المبكرة من األورام وشطان عنق الرحم والغدة الدرقية والمرضن الذين يحتاجون إىل العالج 

 ". اعي ونخاع العظام وزراعة الكىلاإلشع

 

ن غراندي، يوم السبت الموافق  ي اليمن، السيدة لي 
ن
،  15وقد أطلقت منّسقة الشؤون اإلنسانية ف سبتمي 

ي للمرضن ذوي الحاالت الحرجة، عن طريق رحال و مذكرة شف ن النقل الطب  ي صنعاء لتمكي 
ن
 تية مع السلطات ف

 افق طبية مجهزة إلدارة ومعالجة مثل هذه الحاالت. جوية مستأجرة، ليتمكنوا من الوصول إىل مر 

 

. تم  ي
تعمل منظمة الصحة العالمية مع جميع األطراف لتأكيد إجراءات التشغيل للجرس الجوي اإلنسانن

كة دولية مستقلة لمراجعة السجالت الطبية للمرضن الذين تم اختيارهم للتأكد من أنهم مأهلون  التعاقد مع شر
ة تجر  ي لفي 

ي اإلنسانن  يبية أولية مدتها ستة أشهر. للحصول عىل هذه الخدمات. وسيعمل الجرس الجوي الطب 

 

ا لكل من يدعم هذا الجرس الجوي. ونأمل أن تكون الرحلة 
ً
وأضاف الدكتور زاغاريا: "إننا ممتنون حق

 بقوله: "
ً
ا ي أقرب وقت ممكن." مشي 

ن
بالمائة من المرضن لهذه الرحلة هم من النساء  80األوىل جاهزة ف

ةواألطفال. وهذا الجرس الجوي هو أحد آمالهم األ   ". خي 

 

ون مليون شخص، أي  ي المائة من سكان اليمن، إىل شكل من أشكال المساعدة  75يحتاج اثنان وعرسر
ن
ف

كاؤها  مليارات دوالر أمريكي من خالل خطة االستجابة اإلنسانية لعام  3اإلنسانية. وتطلب األمم المتحدة وشر
ي جميع أنحاء البالد. وحب  2018

ن
ن ف ن األشخاص المحتاجي  ي م لدعم ماليي 

مليار دوالر  1.92 اآلن، تم تلق 
، أي  ي المائة من الموارد التمويلية المطلوبة.  65أمريكي

ن
 ف

 


