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 في اليمن  حتياجشديدي اإل لسكانالمساعدة دوالر  مليار 1,1بتقديم يتعهدون  ونالمانح
 

 

للمساعدة في توسيع نطاق المساعدات المنقذة  دوالر مليار 1,1ما يقرب من بتقديم تعهد المانحون الدوليون اليوم  (2017أبريل  25)جنيف، 

كل من ك ر  اشتوالذي في جنيف، عقد الذي المخصص لتعّهدات المانحين مؤتمر ال أثناءوذلك المحتاجين في اليمن  األشخاصماليين  رواحأل

  .في رئاسته األمم المتحدة والسويد وسويسرا

 

أن يسبق لم في الوقت الذي و ،اليمن مأساة ذات أبعاد لم يسبق لها مثيل تقريبافيه يشهد الذي وقت ال"في وقال األمين العام لألمم المتحدة: 

في مؤتمر الذي ظهر كرم إن السخاء والف،  ه المستوياتهذمثل إلى حماية الخدمات اإلنسانية و اتإلى المساعداالحتياجات فيه  وصلت

وعدد كبير دولة  70ه اكثر من رفيع المستوى الذي حضرالحدث هذا ختام وذلك في  ،"إنسانيتنا المشتركةعلى تأكيد  لهو خيرالتعهدات هذا 

لعمل التمويل تعهدات عن أُعلن وقد . يةاليمنالمنظمات اإلنسانية ، بما في ذلك األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية غير الحكوميةمنظمات من 

و  الطارئة والصندوق المركزي لالستجابة األوروبية فوضيةمدولة عضو إضافة الى ال 48من قبل  م2017عام ال خاللاإلنساني في اليمن 

 ي يحتاجتالزيادة في حجم األعمال تترجم إلى التعهدات هذه اآلن يجب أن نرى واألمين العام " أردفو. نسانية غير حكوميةإأربع منظمات 

 ". ليق بهتي تالو يشعب اليمنال إليها

 

اإلنسانية  اتيحتاجون إلى المساعد–ثلثي السكان  –مليون شخص  19ما يقرب من  إذ أن ،في العالمإنسانية أزمة أكبر اليمن أزمة تعتبر 

شهر د القتال في يعد كبير منذ تصإلى حاألوضاع  ذهه، وقد تدهورت البشرمن صنع  وفي اليمن ه المعقدالوضع الطارئ الحماية. خدمات و

بقاء على قيد للفورية  اتإلى مساعدحاجة وبشديد  فضعيعاني من يمني شخص يين مال 10 عنفهناك ما يزيد . م2015 من العام مارس

  . طارئةمساعدات ل عدم تلقيهم في حالشخص  يينمال 6.8 نحو ؤكدا  علىم خطرا  تمثِّّل المجاعة ال زالت و ،الحياة

 

له رسالة تضامن لنرسل و ياليمن"لقد جئنا إلى هنا لحشد الدعم اإلنساني للشعب  :"ديدييه بيركهالترالمستشار ة سويسرا، يوزير خارج وقال

وأكد ليمن إلى اغير مشروطة و غير منقطعةو ةسريعإنسانية  اتساعدإليصال مفي كلمته . ودعا "نتركه يواجه مصيره وحيدا  نا لن بأنقوية 

األزمة هذه الكامنة وراء المسببات معالجة ضرورة إلى  أيضا  بيركهالتر جميع األطراف بالقانون اإلنساني الدولي. وأشار ضرورة التزام على 

سياسي لألزمة الحل البديال  عن أن تكون  اإلنسانية اتساعدللميمكن إذ ال  – القتاليةبحاجة إلى وقف دائم لألعمال إننا " استطرداإلنسانية. و

 ". في اليمن

 

طة االستجابة خلدعم  م2017عام خالل المليار دوالر  2.1مبلغ بللتمويل ا  دولي ا  نداء العمل اإلنساني قد أطلقوا شركاءاألمم المتحدة ويذكر أن 

يمكن للتعهدات المعلن . اإلنسانيوقائمة على مبادئ العمل البراهين  إلىمستندة ذات أولوية ومنسقة واستجابة إنسانية توفير ل. ليمنلاإلنسانية 

  .خطة االستجابةتمويل زيادة مستوى عنها اليوم أن تسهم في 

 

حيث وحماية الطفل، حقوق الضوء على أهمية إيالء اهتمام لمسألة مسلطة ، مارغوت ولستروم، السيدة ، خارجية السويد ةوزيروتحدثت 

ضرورة تعميم المساواة على إضافة إلى ذلك  ةالوزير شددت و .إعادة بناء اليمن"بالجيل هذا  سيضطلعو –جيل بأكمله في خطر هناك : "قالت

 اتوكفاءة المساعد اعليةزيد من فتأن مشاركة المرأة ب لمنعننا إ"وأضافت:  االستجابة اإلنسانية. مراحلجميع في في النوع االجتماعي 

 ."زيد من احتمال نجاح مفاوضات السالم والحلول المستدامةتنعلم أيضا أن مشاركة المرأة  كمااإلنسانية على حد سواء. 

 

ذلك حماية  ويشمل ، نحيازوعدم اإلالحياد ات قائمة على مساعدعبر تقديم اليمن بالفعل في كافة مناطق ها ؤاألمم المتحدة وشركاتستجيب 

وتجدر . والنظافة والمياه والصرف الصحي الخدمات اإليوائيةو والخدمات الصحية رواحالمنقذة لأل للمساعدات الغذائيةاألشخاص المحتاجين 

غير أن إيصال اليمن. في سائر أنحاء شخص  ماليين 6حوالي نصرم إلى العام المقد وصلوا في اإلنساني  العملشركاء اإلشارة إلى أن 

الضروري الذي يحتاج دعم المن شعب هذا ال يحرماألمر الذي والعقبات البيروقراطية، نزاع البسبب المعوقات غالبا  ما يعاني من  المساعدات

جميع مناطق اليمن  إلىتسهيل دخول السلع التجارية واإلنسانية األساسية ى لإجميع أطراف النزاع األمم المتحدة والسويد وسويسرا تدعو . ليهإ

 شخاص المحتاجين.لجميع األودون عوائق على وجه السرعة وضمان الوصول المستدام 
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