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أخبار وأنشطة-المركز االعالمي-

الثالثاء, 21 سبتمبر, 2021

لألممالعامةللجمعيةاليمنيةالمدنيالمجتمعلمنظماتمشتركبيان        

المتحدة

تستمر معاناة الماليين من اليمنيين في العام السابع من الصراع المستمر. يعيش أكثر من أربعة ماليين
نازح ظروف قاسية، 80 في المائة منهم من النساء واألطفال. خالل النصف األول من العام الجاري 2021،
أجبر أكثر من 24 ألف أسرة على النزوح من منازلهم خوفًا بسبب تصاعد القتال في مأرب. يعتمد أكثر من
ثلثي السكان البالغ عددهم 30.5 مليون نسمة على المساعدات اإلنسانية في تغطية احتياجاتهم
األساسية بشكل يومي. يأتي ذلك على الرغم من أن اليمن كانت بالفعل من أفقر دول المنطقة، إال أن
الحرب فاقمت من تدهور األوضاع المعيشية للماليين. تصاعد االقتتال والتدهور المستمر للعملة الوطنية
باإلضافة إلى العراقيل المفروضة على دخول البضائع التجارية األساسية والمساعدات اإلنسانية إلى
موانئ البالد واثناء نقلها داخل البالد، أفضى بشكل كبير إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار السلع
األساسية مؤثرة بذلك على قدرة الماليين تأمين قوتهم اليومي. يأتي هذا فيما يستمر انقطاع المرتبات
أو عدم انتظامها. ويفتقر أكثر من 20 مليون شخص إلى خدمات الرعاية الصحية في الوقت الذي تعمل
فيه نصف المنشئات الصحية حيث، يتوفر 10 عاملين صحيين فقط لكل 10 آالف شخص – أقل من ربع

العدد المطلوب لتحقيق اهداف الرعاية الصحية ضمن أهداف التنمية المستدامة.
هذا ويستمر إغالق مطار صنعاء منذ عام 2017 في حرمان ماليين اليمنيين من ذوي األمراض
المستعصية من السفر لتلقي الرعاية الصحية الطارئة خارج البالد. بينما تساهم األضرار التي طالت البنية
التحتية، وانهيار االقتصاد، وتدهور الخدمات، وغياب فرص الدخل، في زيادة مخاطر األوبئة بما في ذلك
الكوليرا وفيروس كورونا القاتل. في الوقت ذاته فإن آثار تغير المناخ في البالد باتت حاضرة ملقية بآثارها
على أكثر الفئات ضعفًا. منذ يناير/كانون الثاني 2021، أثرت الفيضانات على أكثر من 13 ألف أسرة في
مختلف أنحاء البالد. في العام الماضي 2020، تضرر أكثر من 300 ألف شخص بما فيهم النازحين نتيجة
الفيضانات. يأتي هذا بينما يتوقع أن تقضي أسراب الجراد على المحاصيل الزراعية في العام الحالي.
يساهم كل ذلك في زيادة العبء على وضع األمن الغذائي في مختلف مناطق البالد حيث يوجد أكثر من
ثالث عشر مليون شخص يعانون نقصًا حادًا في التغذية. في الوقت نفسه ال تزال القيود المفروضة على
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وصول المساعدات اإلنسانية مستمرة بسبب انعدام األمن وكذلك بسبب العقبات التي تعيق حركة
األفراد والسلع من قبل جميع أطراف النزاع.

أظهرت الجوالت المختلفة من مفاوضات السالم على مدار السنوات الست الماضية وكذلك المبادرات
األخيرة لتأمين وقف إطالق النار في كافة أنحاء البالد وبشكل جلي عدم اكتراث جميع أطراف النزاع لمصالح
ومستقبل اليمن واليمنيين. في الوقت نفسه تواصل جميع األطراف سياسة عدم اشراك النساء
والمجتمع المدني واهمال اهتماماتهم وآرائهم. ويستمر أطراف الصراع في ارتكاب انتهاكات لحقوق
اإلنسان بما فيها الحرمان التعسفي من الحياة، واإلخفاء القسري، واالعتقال التعّسفي، والتعذيب
وضروب أخرى من المعاملة القاسية والال إنسانية والمهينة، وتجنيد األطفال واستخدامهم في األعمال
القتالية، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، واالنتهاكات للحريات األساسية والحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية. نرحب بالمبعوث األممي السيد جرنبيرج، ونحثه على اتخاذ الشفافية وضمان اشراك
حقيقي واستشارة منظمات المجتمع المدني والمجموعات النسوية والحقوقيين والحقوقيات من مختلف

أرجاء اليمن.

وعليه فإننا ندعو إلى اآلتي:
على المجتمع الدولي والمانحين ممارسة المزيد من الضغط ومطالبة أطراف الصراع وداعميهم من أجل:

كما ندعو المجتمع الدولي والمانحين إلى:

بينما يجتمع المجتمع الدولي في الجمعية العامة لألمم المتحدة، فإننا - منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه -

نحث الدول األعضاء في اجتماعها على استغالل هذا الزخم في مضاعفة الجهود ودعم الخطوات الالزمة إلنهاء

األزمة وما ال يمكن وصفه من معاناة نتيجة استمرار الصراع، باإلضافة إلى العبء اإلضافي الذي يحدثه الوباء العالمي

على اليمن وسكانه.

اإللتزام بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في جميع أنحاء البالد واستئناف مفاوضات السالم بشكل جاد. يجب أن

يضمن ذلك المشاركة الحقيقية والهادفة للمرأة والمجتمع المدني.

االلتزام بالقانون الدولي اإلنساني وإنهاء جميع أنواع االنتهاكات وضمان حماية المدنيين والممتلكات المدنية والبنية

التحتية. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب على المجتمع الدولي ضمان وجود آليات مساءلة فعالة، وتطبيقها لمساءلة جميع

أطراف النزاع.

وضع حد لعرقلة أو تأخير مرور اإلمدادات الحيوية - بما في ذلك الغذاء والوقود واألدوية - إلى موانئ الدولة وعبر

نقاط الدخول بين المحافظات.

ضمان حرية الحركة والوصول دون عوائق لجميع المنظمات اإلنسانية غير الحكومية، إليصال وتقديم المساعدات

المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة في جميع أنحاء اليمن.

إعادة فتح المطارات الرئيسية على الفور بما في ذلك مطار صنعاء الدولي، وفتح الطرق الرئيسية ونقاط الوصول

بين المدن اليمنية الرئيسية، لضمان أمن وسالمة تحركات المدنيين على هذه الطرق، باإلضافة إلى تحسين أداء

المنافذ البحرية والبرية والجوية الرئيسية وحمايتها من التهديدات.

الوفاء بالتزاماتهم تجاه موظفي الدولة من خالل دفع المرتبات بانتظام وفي وقتها لجميع موظفي القطاع العام

في جميع أنحاء البالد.
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وقف تصدير األسلحة لألطراف المتحاربة:

 
المنظمات الموقعة:

1. اتحاد نساء اليمن
2. مؤسسة تمدين شباب

3. المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق اإلنسان
4. شبكة نما

5. منظمة عبس التنموية  
6. منظمة ملتقى صناع الحياة

7. مؤسسة التنمية المستدامة
8. منظمة سول للتنمية

9. مؤسسة تراحم الطبية
10. مؤسسة بناء للتنمية

11. مؤسسة تنمية القيادات الشابة
12. مؤسسة كل البنات

13. مؤسسة التنمية واإلرشاد األسري
14. جمعية األمان لرعاية الكفيفات

15. مؤسسة همة شباب
16. مؤسسة اثراء التنموية

17. مؤسسة رواحل للتنمية
18. مؤسسة وعي

19. المؤسسة الطبية الميدانية
20. مؤسسة صناع النهضة

21. االئتالف المدني للسالم

العمل مع كافة األطراف إليجاد حل جذري إليقاف التدهور المستمر للعملة واإلقتصاد الوطني، من خالل توفير

آليات فعالة للحد من زيادة األسعار وضمان تعزيز االستقرار المالي في كافة انحاء البالد.

يجب أن يشمل ذلك الدعم الكافي لضمان إحياء وتفعيل الخدمات والمؤسسات العامة في جميع أنحاء البالد.

توفير الدعم المالي فورًا لسد فجوة التمويل الحرجة لالستجابة اإلنسانية، لمنع المزيد من التدهور في الوضع

اإلنساني ولضمان استجابة قوية تتضمن دورًا معززًا لمنظمات المجتمع المدني الوطنية.

بالتوازي مع المساعدات اإلغاثية، ضمان التركيز المتزايد على اإلنعاش المبكر ومشاريع التنمية بناًء على الظروف

واالحتياجات في كل محافظة، من أجل ضمان نهج أكثر استدامة يدعم استمرار وفعالية البرامج اإلنسانية.

يجب أن يشمل ذلك تعزيز أطر المساءلة والشفافية، والمشاركة الحقيقية لمنظمات المجتمع المدني في جميع

مراحل خطة االستجابة اإلنسانية.

يجب على الدول األعضاء المعنية إنهاء عمليات بيع األسلحة ألطراف النزاع. ال يكفي إظهار المخاوف من االنتهاكات

المحتملة، ما لم تتبع بخطوات ملموسة لوقف عمليات بيع األسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري لألطراف

التي تقوم بأعمال عسكرية أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية شهدها اليمن على اإلطالق.
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22. مؤسسة آفاق شبابية
23. مؤسسة فتيات مأرب

24. مؤسسة ألف باء مدنية وتعايش
25. المجلس اليمني اللستجابة

26. مؤسسة إنجاز للتنمية
27. جمعية المستقبل اإلجتماعية الخيرية

28. لوك إنسايد
29. بنك الدواء

30. مؤسسة خديجة للتنمية
31. مؤسسة يمن الخير

32. جيل البناء شباب
33. جسور للسالم والتعايش

34. المدرسة الديمقراطية
35. مؤسسة مساندة

36. مدرسة السالم
37. مؤسسة رواد

38. مؤسسة سوًيا
39. هيئة التنسيق

40. مؤسسة تطوير
41. مؤسسة ميسرة

42. مؤسسة متطوعون
43. منظمة شباب بال حدود للتنمية

44. مؤسسة شباب سبأ
45. مؤسسة األلفية للتنمية

46. صدى للبناء والتنمية
47. مؤسسة رصد لحقوق اإلنسان

48. مؤسسة السجين
49. ايحاء للسلم والسالم في اليمن

50. مؤسسة بنات الحديدة التنموية
51. مؤسسة بسمة لتنمية المرأة والطفل

52. مركز الدراسات اإلستراتيجية لدعم المرأة والطفل
53. مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم

54. مؤسسة سالم وبناء
55. بنك الطعام  

56. جمعية األطباء النفسيين اليمنيين
57. مؤسسة هران

58. مؤسسة استجابة لألعمال اإلنسانية
59. مؤسسة منارات

60. مؤسسة التضامن اإلجتماعية للتنمية
61. مؤسسة الصحة اليمنية

62. اتحاد الغرف التجارية
63. المنظمة الوطنية للتنمية الصحية

64. المؤسسة الوطنية للتنمية واإلستجابة اإلنسانية
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65. المؤسسة اليمنية من أجل التنمية
66. منظمة وما للتنمية وحقوق اإلنسان

67. منظمة أجيال بال قات التنموية
68. مؤسسة وهج الحياة

69. مؤسسة ألجل الجميع
70. منظمة المساعدات والتنمية

71. مؤسسة أوام التنموية الثقافية
72. مؤسسة بادر للتنمية

73. مركز SOS لتنمية قدرات الشباب
74. تحالف للمساعدة اإلنسانية

75. مؤسسة العيدروس
76. مؤسسة قدرة لالستثمار اإلنساني

77. مؤسسة كوادر للتنمية واالغاثة االنسانية
78. مؤسسة مودة

79. مدرسة اليمن للسالم
80. كنوز اليمن للتنمية اإلنسانية

81. شبكة الشباب العربي للتنمية المستدامة
82. مجلس الشباب العالمي – اليمن

83. مؤسسة أجنحة الرحمة للمساعدات والتنمية
84. مؤسسة غدق للتنمية

مشاركة الصفحة:

وأنشطةأخبارفيالمزيد   
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