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  يمن، ال يفمنّسق الشؤون ا�نسانية  باسمبيان 

 للعمل ا�نساني بمناسبة اليوم العالمي جيمي ماكغولدريك، 
 

 

ي اليوم العالمي للعمل ا�نساني في التاسع عشر من يحتف -2016أغسطس  19صنعاء، 
المنقذة للحياة يقدمون بE كلل المساعدات  أغسطس كل سنة بالعاملين في المجال ا�نساني الذين

والمساعدات ا�نسانية للمحتاجين، وكثيرا ما يخاطرون بحياتھم في الخطوط ا�مامية للصراعات 
   وفي الكوارث الطبيعية.

إنه يوم نناصر فيه العمل ا�نساني، حتى نضمن للعاملين في المجال ا�نساني تقديم المساعدة 
  راءات للتخفيف من معاناة العالقين في ا�زمات.للمحتاجين بشكل آمن وأكثر فعالية ونطالب فيه بإج

م الوضع ا�نساني المتردي تسبب التصعيد ا�خير لUعمال العدائية في تفاق ،وفي اليمن
Eغير عسكرية مثل المستشفيات  اأھدافتال، بما في ذلك الضربات الجوية، تصاعد الق طالوقد  .أص

7 سيما النساء إصابات بين المدنيين ا�برياء،  قوعرت وُدّمرت، مما أدى إلى ووالمدارس التي تضرّ 
 وطأة الصراع . طفال الذين يواصلون تحّملوا�

. ومنذ بداية الصراع، وجدت خر العنف المتصاعد العاملين في المجال ا�نسانيلم يدّ و
نشآت الھجمات على الم في مرمى النيران أثناء تقديم المساعدة. إنّ نفسھا  بالخصوص الطواقم الطبية

حياة ورفاھة المEيين من الناس الذين  تھدد وھي ،ن الدولي ا�نسانيالطبية محظورة بموجب القانو
على فرص الحصول على الرعاية ستؤثركما ات الطبية للبقاء على قيد الحياة، يعتمدون على المساعد

  الصحية على المدى الطويل، عندما يحل السEم. 

يواصل الشركاء في المجال ا�نساني في اليمن العمل  وعلى الرغم من الوضع الصعب ،
مEيين  4، استلم أكثر من . وحتى اcنعلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس بالموارد المتاحة

  شخص في جميع أنحاء البEد شكE من أشكال المساعدة ا�نسانية .

با7ھتمام  ،عدد في المنطقةبسبب ا�زمات المت ،ومع ذلك، 7 تحظى حالة الطوارئ في اليمن
وتفوق ا7حتياجات بكثير قدرات الشركاء في المجال ا�نساني على  ستحقوالدعم المالي الذي ت

  ا7ستجابة لھا.

نطالب ، حد كإنسانية واحدة للمطالبة بالفعلنتّ إذ في ھذا اليوم العالمي للعمل ا�نساني، و
من ا�ذى بموجب القانون ا�نساني الدولي والقانون  ة المدنيينبحماي أطراف النزاع باحترام واجباتھم

  ن.جئيالدولي لEقانون الالدولي لحقوق ا�نسان و



  

كما نطالب المجتمع الدولي بتوفير الموارد لتلبية احتياجات الشعب اليمني وتمكين العاملين 
  المجال ا�نساني من تنفيذ مھامھم.في 

  

  

  

 

 


