
 في اليمن   واالصحاح البيئيالمياه   العاملة في مجال من الجهات  ةمشترك رسالة

 

   .بسبب الوباء  األزمة اإلنسانية الحالية على نطاق غير مسبوقوقد تفاقمت  اليمن.    في عموم مناطقبسرعة   "19- كوفيدوباء كورونا المستجد "  ينتشر

ات المياه شبكالنزاع الخمس دمرت  سنوات كما أن أكثر من العالم.  على مستوى ال تزال اليمن واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه 

ة من في المائ  70ما يصل إلى  هناك قدر أني  إلى تفشي األمراض، بما في ذلك الكوليرا.  ما أدىوتركت القطاع الصحي على حافة االنهيار  أكثر

إمدادات المياه األساسية    ال يحصلون علىمليون    11,2  كما أن زهاء  لغسل اليدين والنظافة الشخصية.  الضروري  إلى الصابون  ا  حالي   يفتقروناليمنيين  

 التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.  

شبكات كهرباء  وشيدت إعادة تأهيل اآلالف من شبكات المياه المتضررة من االستجابة اإلنسانية المشتركة  تمكنت، 2015منذ تصاعد النزاع عام 

بدون  و. ي يوم بشكلمليون شخص بالمياه النظيفة  12,6شمسية لمعالجة نقص الوقود لمضخات المياه وتزويد ما يصل إلى تعمل بالطاقة ال  ضخمة 

 . بشكل كامل  اليمنفي  واالصحاح البيئيومؤسسات المياه   نظم ستنهار  هذه المساعدة اإلنسانية 

  سوف نضطر لقطع الحالي، بحلول نهاية يونيو كافيةالموارد ال توفر  في المائة فقط من متطلباتنا. وبدون 4تم تلبية  حيث لكننا نواجه أزمة تمويل

نظيفة التي يحتاجونها للبقاء على المياه ال إمدادات  والمتمثلة بتوفير - من األطفال  ا  تقريب  نصفهم -  ماليين شخص 6يقرب من ما ل تقدمالتي  ناخدمات 

فرق االستجابة السريعة التي تساعد في  حيث ستضطر مليون شخص.  6,3يتأثر فسوف ، يوليوشهر  حتىاستمر نقص التمويل ما إذا وقيد الحياة. 

 للنازحين بسبب النزاع.   التي نقدمها خدمات المياه للتوقف عن العمل وبالمثل  منع انتشار المرض

المجتمعات   تستمر الرسائل التي تذكر، ي الوقت الحالي . وف19-كوفيد وباء أن الماء ونظافة اليدين أمران أساسيان للحد من انتشاريقينا  علم ي  كلنا

 .  19- كوفيدتفشي لحد من لبأهمية غسل اليدين بالصابون  مرارا  وتكرارا  حول العالم 

  عصب ، سيتعين علينا إيقاف  نظافة اليدين للحماية من األمراضل  القصوى  هميةواأل  ة الحالية عالمي الجائحة  ال   خضمفي  مفجعة... ف  ماليةنحن نواجه احت 

 حاجة إليه.  ال  أمس الحياة لمن هم في

وهي استجابة  ،  19-كوفيد  امة لوباء، فإننا ندق ناقوس الخطر من أن استجابة الصحة العفي اليمن  واالصحاح البيئياستجابة المياه  وكوننا نتولى قيادة  

  والصابون ةنظيف لا المياه ، ستصبح مستحيلة ألن الوصول إلىطر المرتبطة بانتشار شلل األطفالالكوليرا وسوء التغذية والمخا ا  حاالتتعالج أيض

األولويات بالنسبة للعديد   عالمية وحولفوضى  تسبب في  19- كوفيد أن علينا أيضا   ال يخفى  كما  . لن يكون ممكنا    ألسر الضعيفة المحتاجة ا من جانب 

 أن اليمن على حافة الكارثة. ب  أن يعرف ، لكننا بحاجة إلى المجتمع الدولي ي مجال الصحة العامةتحديات جديدة ف نحومن البلدان 

المزيد  في ذات الوقت لتقديم نناشدوهذا الشهر البلدان بااللتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر التعهدات اإلنسانية في وقت سابق من  نذكر نود أن 

تمكين وهي عاتقنا تقع على  مسؤوليةهناك معظمها في غضون أسبوعين.  سيتوقف التي  واالصحاح البيئي والمزيد من الدعم العاجل لبرامج المياه

 القيام بذلك دون دعم مستدام وعاجل. ، ولكن ال يمكننا المستجد إلينا في مكافحة الوباء العالمي لالنضمام الفئات األكثر ضعفا  

، المنظمة الدولية  منظمة أوكسفام، منظمة اليونيسف، منظمة سوليداريتيالمجلس النرويجي لالجئين، الصندوق االجتماعي للتنمية،  الموقعون: 

،  منظمة أدرااالجتماعية والخيرية، التنمية  أبناء صعدة ، جمعيةمنظمة دياكوني كاتاستروفين، منظمة ميديرالعمل ضد الجوع، منظمة للهجرة، 

  غاثةلإل  مؤسسة يمن الخير،  منظمة زوا،  برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية،  منظمة أكتيد  جمعية رعاية األسرة اليمنية، الهيئة الطبية الدولية،

شبكة  اللالجئين، لمجلس الدنماركي ال، الخيرية للتنمية االنسانيةمؤسسة بناء ، منظمة رعاية الطفل الدولية، وكالة التعاون الدولي األلماني والتنمية،

، مؤسسة األقران  عبس للتنمية صناع الحياة، منظمة  ملتقى، منظمة منظمة كير الفتيات للتنمية، كل البناتلتنمية، أجيال بدون قات، مؤسسة ل ةاليمني 

 ومؤسسة إنجاز   واالستجابة االنسانية  المؤسسة الوطنية للتنمية ،، مؤسسة البناء للتنميةمنظمة سوول للتنميةلإلغاثة والتنمية، 

 للتنمية.
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