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 ان دير كالوڤ لمنسق اإلنساني في اليمن، السيد يوهانسبيان بالنيابة عن ا

 بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني

  

 

 العالمي اليوم بمناسبة عام كل من أغسطس 19 يوم نحتفل (:م2015 أغسطس 19 صنعاء،)

، رجالا  المجهولين، األبطال وهم العالم، أنحاء كل في اإلنسانية المنظمات ونحيي اإلنساني للعمل  ونساءا

 من الطبيعية والكوارث للنزاعات األمامية الخطوط في المخاطر من الرغم على كلل دون يعملون والذين

 .اآلخرين أرواح إنقاذ أجل

 جميع بها أو ُدّمرت تضررت فقد. توصف ل مآسي األخيرة األربعة األشهر في اليمن تشهد

 وهذه. النزاع تصعيد بسبب والمخازن والمصانع والموانئ والمنازل واألسواق والمستشفيات المدارس

 النزاع أطراف جميع عاتق على الملقاة والمسؤولية اإلنساني الدولي القانون مع تتعارض األعمال

 مليون 1.4 من أكثر وتشرد الماليين، حياة تمّزقت كما. المدنية التحتية والبنى المدنيين حماية لضمان

 أكثر منهم إصابةحالة  27,000 من أكثر تسجيل وتم. األمان عن بحثا ديارهم عن بعيداا  نزحوا شخص

 .قتلى 4,400 من

 أشهر أربعة بعد يمني شخص مليون 21 من أكثر أصبح فقد. اليمن في إنسانية كارثة حالياا  نشهد

 حاجة في - السكان عدد إجمالي من المائة في 80 تبلغ ضخمة بنسبة أي - القتالية لألعمال التصعيد من

 .إنسانية مساعدات تلقي إلى

 اإلنسانية المساعدات توزيع أثناء مارس شهر منذ اإلغاثة موظفي من أشخاص خمسة قُتِل

 .إليه يحتاجون لمن العون تقديم إلى بشجاعة منهم سعي في الحماية وتقديم

 مناطق وكافة اليمن في اإلنسانيين العاملين من حتفهم لقوا الذين أولئك فقط  اليوم نكرم ل نحن

 ونهاراا  ليالا  العمل يواصلون الذين اليمن في اإلنسانية المنظمات في العاملين كل أيضاا  نكّرم بل العالم،

 العالم يذّكرون الذين هم فهؤلء المعاناة، من للتخفيف يواجهونها التي الهائلة التحديات من الرغم على

 اليمن في اإلنساني العمل تلهم التي التفاني بروح أيضاا  نحتفي كما. إنسانيتنا في النبيلة الصفات بأسمى

 .اإلنساني المجال في العاملين والتزام شجاعة كذلك ونحيي العالم، مناطق وكافة

 المعنوي الكرم من المزيد إلى العام لهذا اإلنساني للعمل العالمي اليوم بروح الجميع وندعو

 إليه يحتاجون لمن العون تقديم على العمل خالل من عملها اإلنسانية المنظمات مشاركة وإلى والعملي،

 .كانوا أينما

 هذا حول بالمسؤولية الشعور تعزيز اليمن حياة في العصيبة األوقات هذه في الضرورة تقتضي

 يسمح بما المدنية، التحتية والبنية المدنيين حماية النزاع أطراف جميع أناشد فإنني ولذلك،. النزاع

 للتوصل بجهد والعمل للمساعدات، المحتاجين إلى بأمان بالوصول اإلنساني المجال في العاملة للجهات

 .اليمن في للنزاع سياسية حلول إلى
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