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أخبار وأنشطة-المركز االعالمي-

الجمعة, 17 سبتمبر, 2021

اإلنسانيالوضعوطأةمنبالتخفيفتطالبالمدنيالمجتمعمنظمات        

العاجلةالتدابيرمنحزمةعبراليمنيينعلى      

لقد فاقمت الحرب مأساة المدنيين في اليمن، وتعمقت االنقسامات والشروخ المجتمعية إلى
درجة خطرة، حيث االختطافات والموت يترصد اليمنيين في نقاط التفتيش بين اقطاعيات
األطراف المتصارعة، كما يفارق الكثير الحياة بسبب استمرار القيود المفروضة على السفر
والسلع الغذائية والمساعدات اإلنسانية. إذ يعاني أكثر من 16 مليون شخص من الجوع هذا
العام. وما يقرب من 50 ألف يمني يتضورون جوعا إلى حد الموت في ظروف تشبه المجاعة.
كما اليزال 4 ماليين شخص بأنحاء اليمن ُأجبروا على الفرار من منازلهم بحاجة إلى المساعدة
والحماية. مع تراجع تمويل جهود اإلغاثة، واستمرار قيمة الريال اليمني في التدهور، مما يجعل

الوضع اإلنساني في اليمن أسوأ من أي وقت مضي.
من هذا المنطلق، فإن منظمات المجتمع المدني المحلية، تناشد أطراف الحرب في اليمن،
باحترام حقوق اإلنسان، وتقدير الوضع اإلنساني الصعب الذي يمر به الشعب اليمني، وتقديم
تنازالت شجاعة وجريئة من أجل السالم. كما تناشد األمم المتحدة بمضاعفة جهودها لوقف
الحرب، ورفع مستوى المساعدات اإلنسانية، والضغط على أطراف الصراع لوضع حد لهذه

المأساة، واتخاذ حزمة من التدابير بشكل فوري، على النحو التالي:
ـ وقف إطالق النار على مستوى اليمن، وفتح الطرق أمام حركة الناس والسلع بحرية، بما يكفل
التخفيف من وطأة تدهور الوضع اإلنساني على المدنيين، ويعيد الحياة الطبيعية إلى الماليين

من الناس في هذا البلد.

القائمة
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 ـ إزالة كافة العقبات التي تحول دون حصول اليمنيين على الغذاء والسلع األساسية، بما في
ذلك الوقود.

ـ إعادة فتح مطار صنعاء للرحالت التجارية والمرضى كضرورة إنسانية، ورفع القيود المفروضة
على موانئ الحديدة، خاصة في ما يتعلق بدخول سفن الوقود.

ـ رفع الحصار عن مدينة تعز، وفتح كافة الطرق والمنافذ، وتوفير الحماية لجميع النازحين وتسهيل
عودتهم إلى مناطقهم في عموم اليمن.

ـ رفع كافة القيود المفروضة على االستيراد التجاري واإلنساني لألغذية والوقود واإلمدادات
الطبية عبر جميع الموانئ اليمنية.

ـ توسيع االستجابة اإلنسانية لتشمل جهود اإلنعاش االقتصادي، بما يساعد على إرساء
األسس الالزمة إلعادة تأهيل الخدمات األساسية.

ـ إنهاء العراقيل واإلجراءات البيروقراطية التي تتخذها السلطات في صنعاء وعدن على
المنظمات اإلنسانية، وتيسير وصول فرقها إلى المجتمعات المحلية لتحديد االحتياجات الالزمة

في مختلف المناطق.
ـ دفع مرتبات جميع الموظفين في وحدات الجهاز اإلداري للدولة، مع التأكيد على إعطاء قطاعي

التعليم والصحة األولوية، حيث يمثل هذان القطاعان 85٪ من إجمالي موظفي الجهاز اإلداري.
ـ تحييد العمل اإلنساني واالقتصاد والتعليم والصحة عن أجندة الصراع، وصرف مرتبات
المتقاعدين، والمحافظة على موارد الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة

للتأمينات االجتماعية وعدم المساس بها.
ـ اتخاذ خطوات عملية الستعادة القدرات الوظيفية للبنك المركزي اليمني كمؤسسة وطنية

تخدم كافة أرجاء اليمن، وتساهم في المحافظة على سعر العملة.
ـ إشراك قيادات التنمية اليمنية من القطاع الخاص، واألكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، وذوي الخبرة في

المجال االقتصادي والتنموي، في صياغة األولويات التنموية واالقتصادية واإلنسانية لليمن

 
ـ الترحيب بجهود األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ودولتي السويد وسويسرا، لعقد مؤتمر
للمانحين لدعم اليمن، والمقرر انعقاده في الـ 22 من سبتمبر الحالي. وفي هذا الصدد،
تطالب منظمات المجتمع المدني، األمم المتحدة بالتحضير الالزم، وبما يتوافق مع حجم األزمة
اإلنسانية في اليمن، وحث الدول األعضاء والوكاالت الدولية على المشاركة الفاعلة لسد
الفجوة في خّطة االستجابة اإلنسانية، بما يضمن مساعدة 30 مليون إنسان يعانون من أسوأ

أزمة إنسانية في العالم.
ختامًا:

تؤكد منظمات المجتمع المدني، على أن إنهاء الحرب والوصول إلى السالم العادل
والمستدام، هو الحل الحقيقي إلنهاء معاناة الماليين في اليمن، وتتطلع إلى أن تقترن
التفاعالت بخطوات عملية، واالستمرار في المساهمة بتلبية احتياجات المدنيين وتوفير
الخدمات األساسية، واستشعار جميع الفاعلين لمسؤولياتهم المشتركة نحو حاضر ومستقبل

اليمن.
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منظمات المجتمع المدني

أعضاء مبادرة توطين العمل اإلنساني في اليمن

1. مؤسسة تمدين شباب
2. المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق االنسان

3. شبكة نما
4. منظمة عبس التنموية

5. منظمة ملتقى صناع الحياة
6. مؤسسة التنمية المستدامة

7. منظمة سول للتنمية
8. مؤسسة تراحم الطبية

9. مؤسسة بناء للتنمية
10. مؤسسة تنمية القيادات الشابة

11. مؤسسة كل البنات  
12. مؤسسة التنمية واإلرشاد األسري

13. اتحاد نساء اليمن
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
22. مؤسسة آفاق شبابية
23. مؤسسة فتيات مأرب

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

26. مؤسسة إنجاز للتنمية
27. جمعية المستقبل االجتماعية الخيرية

Look INSIDE/ -28. لوك أنساد
29. بنك الدواء

30. مؤسسة خديجة للتنمية
31. مؤسسة يمن الخير

32. جيل البناء
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33. جسور للسالم والتعايش
34. المدرسة الديمقراطية

35. مؤسسة مساندة  
36. مدرسة السالم

37. مؤسسة رواد
38. مؤسسة سويًا
39. هيئة التنسيق

40. مؤسسة تطوير
41. مؤسسة ميسرة

42. مؤسسة متطوعون
43. منظمة شباب بال حدود للتنمية

44. مؤسسة شباب سبأ
45. األلفية

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 االستراتيجية لدعم المرأة والطفل
53. مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم

54. مؤسسة سالم وبناء
55. بنك الطعام

56. جمعية النفسيين اليمنيين
57. مؤسسة هران

58. مؤسسة استجابة لألعمال اإلنسانية
59. مؤسسة منارات

60. مؤسسة التضامن االجتماعية للتنمية
61. مؤسسة الصحة اليمنية

62. اتحاد الغرف التجارية
63. المنظمة الوطنية للتنمية الصحية

64. منظمة التنمية واالستجابة اإلنسانية
65. مؤسسة يد اليمنية من أجل التنمية

66. منظمة وما للتنمية وحقوق اإلنسان 
67. منظمة أجيال بال قات التنموية



9/18/21, 4:23 PM منظمات المجتمع المدني تطالب بالتخفیف من وطأة الوضع اإلنساني على الیمنیین عبر حزمة من التدابیر العاجلة - مؤسسة تمدین شباب

https://tamdeen-ye.org/media/339 5/6

68.مؤسسة وهج الحياة
69.مؤسسة ألجل الجميع

70.منظمة المساعدات والتنمية

مشاركة الصفحة:

الثالثاء, 14 سبتمبر, 2021

تمدين شباب تدّشن الدورة التدريبية
التنشيطية لمتطوعات صحة المجتمع في

تعز

الثالثاء, 14 سبتمبر, 2021

باعتبار المسؤولية المجتمعية قائمة على
الشراكة... تمدين شباب تعقد جلسة

نقاشية بإشراك جهات متعددة من المجتمع

وأنشطةأخبارفيالمزيد   
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الثالثاء, 14 سبتمبر, 2021

منسق وأعضاء مبادرة توطين العمل
اإلنساني يلتقون بمنسق الشؤون

اإلنسانية في اليمن
 
البريديةالقائمة

اشتراك@ البريد اإللكتروني

مؤسسة تمدين شباب

مؤسسة غير ربحية ، تأسست في 29 مايو عام
2013 م ، لتقدم برامج التنمية المجتمعية والتوعية
المدنية وبناء القدرات ، وتنفذ تدخالت إيجابية في
حاالت الطوارئ ، يساعدها في ذلك وجود كوادر

وفرق عمل شبابية ذوي كفاءات وخبرات عالية في
التطوع واإلبتكار والعمل االنساني.

من نحن

شركائنا

فروع المؤسسة

اتصل بنا

© مؤسسة تمدين شباب - جميع الحقوق محفوظة
2021

بالتفورم برمجة وتطوير 
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