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UNITED 
 

NATIONS 

OFFICE OF THE RESIDENT COORDINATOR  
AND HUMANITARIAN COORDINATOR FOR YEMEN 

 في اليمنالشؤون اإلنسانية األمم المتحدة المقيم ومنسق مكتب منسق 

 

العاملون في المجال اإلنساني ينقذون األرواح يوميًافي اليمن،    
  

  للمناصرة أغسطس    19ة باليوم العالمي للعمل اإلنساني في  ي كاالت اإلغاث والفي كل عام، تحتفل األمم المتحدة و –  م2022أغسطس    19صنعاء،  

اإلغاثة. في اليوم العالمي للعمل    العاملين في مجالة وكرامة األشخاص المتضررين من األزمات، ومن أجل سالمة وأمن  عافي وبقاء    أجلمن  

ناس ذوي  مجتمع بأكمله لمساعدة ال  تضافر  فإن األمر يحتاج إلى  ،جهود قرية بأكملها  تربية طفلقد تتطلب  ، ندرك أنه مثلما  لهذا العام  اإلنساني

 .االحتياج

 

 ات على المساعدمليون شخص في المتوسط    12.6حصول    ،في المائة منهم يمنيون  95أكثر من    ،اإلغاثة في اليمنن في مجال  والعامليضمن  

 وهم ، حتى  أمنهم وسالمتهملتهديدات على    حياناألفي كثير من    يتعرضونو  ، لكنهم يعملون في بيئة صعبة للغاية  . شهريًادعم الحماية  واإلنسانية  

 المعاناة.  منتخفيف النقاذ األرواح ومن أجل إ كل يوم يعملون

 

مقتل   م2022شهد النصف األول من عام  فقد  اإلغاثة في اليمن.    العاملين في مجال   ضد  بالهجمات   فيما يتعلق  منذرة بالخطر شهد هذا العام زيادة  

حادثة من هذا   17بـبين يناير ويونيو، مقارنة    خويفحادثة تهديد وت   27  توقعكما  .  تسعة  واحتجاز  ،سبعةاختطاف  و  ،وإصابة اثنين  ،عامل إغاثة

حادثة عن عام   17  بزيادة  أي سيارات في األشهر الستة األولى من العام،    اختطافحادثة    28كما تم تسجيل  .  العام الماضي  طوال   تسجيلهاتم    قبيلال

بما في ذلك نهب اإلمدادات اإلنسانية  إغاثية،    ومنشآت منظمات  ين هجوماً على مبا  27  تم تسجيلم،  2022األول من عام  في النصف  و .  م2021

 .م2021عام  تم تسجيله طوالوهو أيًضا أكثر مما  ،وغيرها من األصول

 

شعب  القيم  دعاءات الكاذبة بأنهم يفسدون  ا، بما في ذلك  يةوتحريض  لحمالت تضليليةاإلغاثة    في مجال  ونالعاملاألشهر األخيرة، تعرض    خالل

في اليمني بما  ت   ها،  العاملين في المجال اإلنساني  مسأخالق الشابات.  ، خاصة  عرضهم للخطروت    هذه االدعاءات التي ال أساس لها سالمة وأمن 

اجع عن حقوقهن في أجزاء كثيرة ترال و  العنفزيادة معدالت  من  فيه النساء والفتيات    عانيالوقت الذي ت في    ،العامالت في مجال اإلغاثة اليمنيات  

 .من العالم

 

اإلنسانية   الشؤون  منسق  ديفيد  لليمنقال  اإلنساني  :  ريسليغ،  المجال  في  العاملين  والتهديدات ضد  تقديميقوضان  "العنف  المساعدات،   عملية 

 ."إيثار الغيرفي  اإلغاثة في اليمن أن يتم االحتفاء بهم لتفانيهم ن في مجالوالعامل يستحق  .من هم في أمس الحاجة إليها للخطر  أرواحيعّرضان و

 

أكثر من   ال تزال  مستحقة بذلك كل الدعم،ملموسة للمدنيين منذ دخولها حيز التنفيذ في أبريل  راحة  األمم المتحدة    بوساطةالهدنة  وفّرت  في حين  

االقتصادي   واالنهيار  الصراع  من  سنوات  من  مفاقمة  في    مستمرةسبع  أكثر  يحتاج  اإلنسانية.  أشكال    23األزمة  من  إلى شكل  مليون شخص 

كما مليون بحلول ديسمبر.    19من المتوقع أن يرتفع عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي إلى  والحماية.  واإلنسانية    اتالمساعد

 ماليين   4.3وال يزال ثلث النازحين في اليمن البالغ عددهم    ،عدالت في العالمالنساء واألطفال من بين أعلى الم  أوساطفي  معدل سوء التغذية   تبريع

 .في المجال اإلنساني في اليمن، لكان الوضع أسوأ بكثير الجهات العاملةمن قبل  المتواصلااللتزام  ولوال  .ظروف قاسية شخص يعيشون في 

 

يواصل هؤالء النساء والرجال إذ    ،تهممهم  أداءفي    دون كللمستمرون ب اإلغاثة في اليمن    العاملون في مجالال يزال  وأضاف السيد غريسلي: "

والخدمات الصحية والمياه   المساعدات الغذائية والنقدية  الناس ذوي االحتياج  يقدمون لماليينوكل يوم،    مضاعفة جهودهم  للغير  ونالمحب و  ونالمتفان 

 ."البالغ األهميةعلينا جميعًا أن نفعل كل ما في وسعنا لحمايتهم ودعم عملهم  نبغيي  .النظيفة والحماية والتعليم في حاالت الطوارئ

 

***  


