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 تجديد إلى العربية الدول وجامعة اليمنية والحكومة اإلنسانية المنظمات ةدعو

 اليمن في اإلنسانية األزمة بمعالجة االلتزام
 

 خطة" ومناقشة الستعراض اجتماع العربية، الدول لجامعة العامة األمانة مقر في اليوم، صباح عقد – 4172 مارس 71 القاهرة،

 العمل وشركاء اليمنية والحكومة العربية الدول جامعة من كل عن ممثلون شارك وقد". 4102 لعام باليمن الخاصة اإلنسانية االستجابة

 بلدان ذلك في بما الدولي، المجتمع قيام ضرورة على االجتماع أثناء الحاضرون أكد وقد. االستجابة خطة لمناقشة القاهرة في اإلنساني

 .اليمن في الضعفاء السكان من للماليين الطارئة االحتياجات لتلبية الدعم بتقديم األوسط، الشرق منطقة

 

وناشدت سعادة السفيرة فائقة سعيد الصالح، األمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية، الدول األعضاء في جامعة الدول 

تعزيز الدعم للقطاعات اإلنسانية في اليمن وزيادة التنسيق مع المجتمع اإلنساني في اليمن "، إلى واالقليمي الدوليالعربية، والمجتمع 

حرص جامعة الدول العربية على بذل كافة الجهود الممكنة لدعم الشعب "، مؤكدة "من أجل ضمان فعالية تقديم المساعدات اإلنسانية

 ".اليمني

 

إن حجم االحتياجات الحالية : "فان دير كالو أثناء الفعالية قائالا  سؤون اإلنسانية في اليمن السيد يوهانصرح منسق الشمن جانبه، 

من سكان اليمن في احتياج إلى % 65، بات 7510ففي عام . يجعل اليمن واحدة من أكبر الحاالت اإلنسانية الطارئة على مستوى العالم

كما عمل الصراع األخير في محافظات صعدة وعمران والضالع على زيادة ضعف . اسيةمساعدات إنسانية للوفاء بمتطلباتهم األس

 ."ولدينا مخاوف في هذا الشأن تتعلق بحماية المدنيين العالقين ومحدودية وصول المساعدات اإلنسانية. اآلالف من السكان

ليون من الناس الذين يعانون من انعدام األمن م 15.0وهذا يشمل  . 7510مليون يمني إلى مساعدات إنسانية في عام  10.9يحتاج 

مليون شخصاا سبيالا للحصول على  13.1ويعاني أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، كما ال يجد . الغذائي

، في الوقت الذي مليون شخص الحصول على الخدمات الصحية   1.6المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي المالئم ، وال يستطيع 

 .الجئ  701,555أكثر من باالضافة الى شخص نازحين في الشمال  355.555ال يزال أكثر من 

نظرة استشرافية تركز على االنعاش المبكر والحلول المستدامة والمرونة بهدف انتشال بم 7510خطة االستجابة اإلنسانية لعام تتسم 

مليون هم مجموع من يحتاجون إلى  10.9مليون شخص من أصل  9.6ية احتياجات وتهدف الخطة أيضا إلى تلب. الناس من الضعف

 .مليون دوالر أمريكي 077وتتطلب تنفيذ الخطة تمويالا بقيمة . المساعدات اإلنسانية في اليمن هذا العام

 

والمياه والصرف الصحي وقد تلقت مجموعات مثل الصحة والتغذية . من متطلبات التمويل فقط% 03، تم الوفاء بـ 7513في عام 

ومع ذلك فقد كان هنالك  زيادة . من احتياجها التمويلي% 05بأقل من  الحماية والتعليم واإلنعاش المبكر على وجه الخصوص تمويالا 

 .ايجابية في شراكة المنظمات الخليجية والشركاء المحليين من اليمن، ضمن أنشطة االستجابة

 

األنشطة اإلنسانية على أساس تقييمات شاملة باالحتياجات التي شملت شركاء من المناطق الجنوبية في هذا العام، تم ترتيب أولوية 

وأظهرت التقييمات أن النساء والفتيات والفتيان ضعفاء بشكل خاص بسبب عدم حصولهم على الحماية والتعليم . والوسطى و الشمالية

م على زيادة جهودها لضمان العدالة في وصول 7510اإلنسانية خالل العام  وستعمل البرامج. والرعاية الصحية و الفرص االقتصادية

 .النساء إلى الخدمات

 

أناشد الشركاء في "بالنيابة عن المنظمات غير الحكومية الشريكة ووكاالت األمم المتحدة في اليمن " وأضاف منسق الشؤون اإلنسانية 

 يةمنظمات الخليجالاننا نحث "وأضاف ." م7510خطة االستجابة اإلنسانية لليمن الجهات المانحة ودول الخليج والدول العربية لدعم 

تمر اليمن بمرحلة انتقالية سياسية إيجابية، . 7510خطة االستجابة اإلنسانية  ضمنتحديد أولويات االستجابة لالحتياجات المحددة ل

 ."االنسانية لماليين اليمنيين الفقراءولكن هذه العملية ال يمكن أن تنجح إال عندما تتم تلبية االحتياجات 

 

 األمم المتحدة
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