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 السياسي الجانب في المحرز التقدم من الرغم على تزال قائمة ما اليمن في اإلنسانية األزمة
. اليمن في الجارية االنتقالية للمرحلة واألمنية واالقتصادية السياسية الجوانب لمناقشة لندن في اليوم يجتمعون اليمن أصدقاء

0Fلليمن اإلنساني القُطري الفريق حذر وقد

 الفرص ستصبح اإلنسانية لألوضاع معالجة أية وبدون أنه من االجتماع قبيل ۱
 لليمن اإلنسانية الشؤون ومنسق المتحدة لألمم المقيم المنسق وأكد. المنال بعيدةبالتنمية  وانتهاءً  االنتعاش من بدءا لليمن المتاحة

 ال اإلنسانية األزمة أن إال ، السياسية الجوانب في في المحرز الهام التقدم من الرغم وعلى أنه أحمد شيخ ولد إسماعيل السيد ،
 ".۲۰۱۳ لليمن اإلنسانية االستجابة خطة" دعم على األخرى المانحة والجهات اليمن أصدقاء وحث البالد في قائمة تزال

 تقديم إلى ۲۰۱۳ لليمن اإلنسانية االستجابة خطة وبرامج ألنشطة تنفيذه خالل من اإلنساني اإلنساني القُطري الفريق ويهدف
 عبر اإلنسانية المساعدة لتلقي ماسة حاجة في هم ممن اليمن في ضعفا األشد الفئات بين من شخص مليون ۷٫۷ لعدد المساعدة

 ۲۲ بلغت بزيادة وذلك - كاملة الخطة لتنفيذ أمريكي دوالر مليون ۷۱٦ العام هذا لخطة لهذه التمويل احتياج ويبلغ. الخطة هذه
. المائة في ٥۸ بنسبة فقط الماضي العام لخطة التمويل توفير تم وقد. م۲۰۱۲ العام لخطة التمويل باحتياج مقارنة المائة في
 - عالية أهمية اإلنسانية االستجابة لخطة الجديدة المانحين التزامات ستحمل: "قائال حديثه في أحمد شيخ ولد السيد أشار وقد
 ".البالد في االنتعاش تجاه المحرز التقدم عن التراجع عدم لضمان أيضا بل ، لليمنيين اإلنسانية المعاناة معالجة في فقط ليس
 ٥ من يقرب ما إلى غذائية مساعدات الماضي العام في قدموا اإلنساني العمل شركاء أن إال ، التمويل محدودية من الرغم على

 صحية وخدمات ، الحاد التغذية بسوء مصاب طفل ۱۰۰،۰۰۰ لعدد التغذية سوء لمكافحة تدخالت تنفيذ وتم ، شخص ماليين
 من المائة في ۹۳ من أكثر تطعيم وتم. شخص مليون ۱ من ألكثر للشرب الصالحة المياه وخدمات ، نسمة ۹٥۰،۰۰۰ إلى

 كما. الحماية خدمات الضعيفة الفئات من طفل ۳۳۷،۰۰۰ وتلقى ، الحصبة لمرض الجديد التفشي ضد اليمن في األطفال
 الصراعات من المتضررين من شخص مليون نصف من أكثر وتلقى ، التعليم برامج من طفل مليون ۱٫۲ من أكثر استفاد

 .األساسية المنزلية والمستلزمات اإليواء مساعدات
 إلى االستقرار وعدم االضطرابات أدت الماضيين العامين مدى فعلى. هائلة ذلك كل مع اليمن في اإلنسانية التحديات وتبقى
 وقد. التغذية وسوء الغذائي األمن انعدام من مقلقة معدالت في تسبب مما ، الفقر حدة وزيادة األساسية الخدمات شبه انهيار

 تفشي إلى الناس من للماليين بالنسبة المالئمة الصحي الصرف ومرافق النظيفة المياه وندرة الصحية للرعاية االفتقار أدى
 وإذا. عالية مستويات في األمهات وفيات معدل يزال وما ، األطفال وشلل والكوليرا الحصبة ذلك في بما ، جديدة قاتلة أمراض

 في والمضي االستمرار من الرغم على. أسوأ بشكل تتدهور أن لألمور فيمكن السرعة وجه على األوضاع هذه معالجة تتم لم
 حقيقية بوادر بأي بعد يشعر لم أنه أو الصدمات هذه من بعد يتعافى لم اليمني الشعب ان إال ، الجارية االنتقالية العملية

 .االسالم إلحالل وملموسة
 العام في العنف من فروا من معظم أن حين في. منازلهم من الفرار على األشخاص من اآلالف مئات الصراعات أجبرت

 ما توفير مستدامة تلك عودتهم تكون أن لضمان جدا المهم ومن ، منازلهم إلى اآلن عادوا قد الجنوبية المناطق في الماضي
 إذا ، ذلك كل ومع. والقانون النظام إرساء وإعادة األساسية والخدمات التحتية البنية إلعادة عاجلة مساعدة من إليه يحتاجون

 ، الصراعات لمسببات جذرية حلول وإيجاد األسباب معالجة فيجب ، العنف دائرة وكسر االستقرار تحقيق مواصلة فعال أردنا
 .والفقر بالبطالة المتعلقة القضايا خاصة
 توفير خالل من األرواح إنقاذ أنشطة في كبير نطاق على التوسع إلى ۲۰۱۳ عام في اإلنساني العمل شركاء يهدف

 وخدمات النظيفة المياه وتوفير التغذية سوء لمكافحة والتدخالت الصحية الرعاية على الحصول فرص لتحسين المساعدات
 ، ذاته الوقت وفي. اليمنيين من للماليين الغذائية المساعدات عن فضال ، الحماية وخدمات واإليواء المحسنة الصحي الصرف

 هناك أن يعني الجنوب في واسع نطاق على النازحين وعودة اإلنساني العمل لشركاء الوصول وتحسن المتزايد الحضور فإن
 مساعدات لتوفير فقط حاسم عام ۲۰۱۳ عام أن اإلنساني القُطري الفريق يرى وال. للعائدين دائمة حلول لتوفير فرصة اآلن
 العيش سبل استعادة خالل من التكيف على القدرات بناء على للتركيز كفرصة أيضا ولكن ، الضعفاء لليمنيين األرواح إنقاذ

 .المحلية والمجتمعات للمنظمات القدرات وبناء
 انتهى

                                                             
 والتنسيق التخطيط مهام مشترك بشكل تؤدي التي الحكومية غير والمحلية الدولية والمنظمات المتحدة األمم منظمات تشمل عضو منظمة ۸۹ من اإلنساني القُطري الفريق يتكون  ۱

 .اإلنساني قيدةالمنّسق تحت اإلنساني للعمل
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 معلومات إضافية 
 اليمن في اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب مدير ، جنسن تروند بالسيد االتصال يرجى المعلومات من للمزيد

 مسؤول أوغوسو إريك السيد أو ، jensen8@un.org :اإللكتروني البريد على المراسلة أو ؛ ۹٦۷۷۱۲۲۲۲۰۷: +على
 البريد أو  ۹٦۷۷۱۲۲۲۲۸۳۱: + الهاتف على اليمن في اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب في اإلعالم

 .ogoso@un.org :اإللكتروني

 
 مالحظات تحريرية:

. الكافي الغذاء من إليه يحتاجون ما إلى الوصول يستطيعون ال - اليمن سكان من% ٤٥ حوالي - شخص مليون ۱۰ من أكثر
 ، منهم الحاد التغذية سوء من يعانون طفل مليون وهناك ، اليمنيين األطفال مستقبل يهدد يزال ما المزمن التغذية سوء

 وعلى النظيفة المياه على يحصلون ال يمني مليون ۱۳. فورا المساعدات يتلقوا لم إذا الموت بخطر مهددون طفل ۲٥۰،۰۰۰
 ذلك في بما ، األساسية الصحية الرعاية على الحصول يستطيعون ال شخص ماليين ٦ و المالئمة الصحي الصرف خدمات
 إلى واالفتقار النظيفة المياه وندرة الصحية الرعاية نقص أدى وقد. والفتيات للنساء اإلنجابية للصحة األرواح إنقاذ تدخالت
 وشلل والكوليرا الحصبة ذلك في بما ، المميتة الجديدة األمراض تفشي إلى أدت جميعها السليم الصحي الصرف خدمات
 خطير الوضع. يوم كل في وفيات ۸ و ٤ بين مرتفعة مستويات في تزال ما) الوالدة أثناء( النفاسية الوفيات أن كما ، األطفال

 ).المرأة ضد العنف( االجتماعي النوع على القائم العنف لخطر المعرضات والنساء للفتيات بالنسبة للغاية
 في أما. بعيدة تزال ما عودتهم وفرص ، الصراعات جّراء نازحين الشمالية المحافظات في شخص ۳۰۰،۰۰۰ يزال ما

 يتلقون وهم شخص ۱٤۰،۰۰۰ نحو عاد وقد. ۲۰۱۲-۲۰۱۱ بين النازحين من للعديد العودة فرص تحسنت فقد البالد جنوب
 نظرا ولكن. حياتهم بناء إعادة في الناس لمساعدة الغذائية والمساعدات األساسية المنزلية والمستلزمات اإليواء مساعدات

 البالد أنحاء جميع في والعائدين للنازحين والمقدمة مؤقت بشكل مؤخرا األغذية حصص تخفيض تم فقد التمويل لنقص
 القرن منطقة من الواصلين وخاصة ، والمهاجرين للالجئين المسبوق غير التدفق مسألة من باستمرار كذلك اليمن وتعاني

 مليون ربع من يقرب ما حاليا اليمن وتستضيف. اليمنية السواحل طول على شخص ۱۰۷،۰۰۰ من أكثر وصل وقد. األفريقي
 العبور في فشلوا أن بعد اليمن في السبل بهم تقطعت منهم وكثير االثيوبيين المهاجرين من هم الجدد القادمين ومعظم. الجئ

 ما وغالبا ، الضعف غاية في هم الناس وهؤالء. االقتصادية أوضاعهم لتحسين عمل فرص عن بحثا األخرى الخليج دول إلى
 .بهم االتجار عن فضال وذلك ، أيضا وجنسيا اقتصاديا لالستغالل يتعرضون

 
 


