
 

وع  ي اليمن بصندوق قطر للتنمية يدعم مشر
 
ية ف دارة ل رنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر

ي حاالت الطوارئ والتخلص من النفايات الخطرة
 
 الحطام ف

 

ية 2ساهم صندوق قطر للتنمية بمبلغ  ي برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر
ي  مليون دوالر أمريكي ف 

اليمن. لدعم    ف 

ر   . جراء الحرب والضاعات الدائرة منذ عدة سنوات ة المجتمعات اليمنية المتض 

 

ي اليمن  د  ول
ة منالضاع ف  ي ال النفايات الخطرة كميات كبير

ي المدن ،   تشكل   ت 
وريو خطًرا عىل الصحة ف    وضع بات من الض 

ا ، وكذلك   من أجل تحسير  الظروف المعيشية و النفايات خطة فعالة إلدارة الحطام
ً
ًرا واألكير ضعف لألشخاص األكير تض 

ي المبكر وإعادة اإلعمار.  لإلنتقاللمساعدة المدن 
يمكن للنفايات الخطرة أن تزيد من  حيث من االستجابة للطوارئ إىل التعاف 

ي م
ي نظام المياه ف 

خاطر صحية  المخاطر األمنية والصحية. عىل سبيل المثال ، يمكن أن يتسبب تشب السوائل السامة ف 

ا إىل إعاقة االنتعاش االقتصادي ، وتأخير عودة النازحير  داخلًيا ،  وأمرض معدية شديدة 
ً
عىل المجتمعات. سيؤدي ذلك أيض

ية  .وتقويض تقديم الخدمات األساسية الحض 

 

ية إىل المساهم اكة مع صندوق قطر للتنمية ، يهدف برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر ي االنتعاش من خالل الشر
ة ف 

اتيجية فعالة إلدارة ال االجتماعي واالقتصادي للمناطق المتأثرة بالضاع من خالل تطوير وت  وإزالة  نفايات الخطرة نفيذ اسي 

 .  الحطام الفعىلي

 

ي ظروف خطرة عىل 
رين ، الذين يعيشون ف  وع بشكل مباشر األشخاص المتض  ي  ،   صحتهم سيفيد المشر

كما سيساهم ف 

ي عدد من الشبان والشابات العاطلير  عن العمل توظيف  
ي قطاعوظائف جديدة  ف 

 نفاياتتدوير وإعادة استخدام ال الإعادة   ف 

رة.   ي المتض 
رة. سيتم إعادة استخدام هذه األ كما  من المبان   نقاض إلعادة تأهيل وإعادة بناء المساكن المتض 

 

ي أمس   للمشاري    عمن جانبه قال نائب المدير العام  
: "اليمن اليوم ف  ي

ي صندوق قطر للتنمية السيد مسفر بن حمد الشهوان 
ف 

  ضحايا الحاجة إىل المساعدة أكير من أي وقت مض  بسبب الضاعات المستمرة وهذه األزمة خلفت وراءها العديد من ال

ي تحتاج إىل حلول تنموية طويلة األمد. نحن فخورون بهذا التعاون  و   المستعصية  . والعديد من المشاكلاألبرياء 
الت 

ي  اتيج  ية ، حيث ستسهم هذهاالسي  ي خلق بيئة  مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر
نظيفة  صحية و االتفاقية ف 

 وتحسير  معيشتهم ".  نازحير  لل

 

ي اليمن  
ي اليمن بان "معظم المدن ف 

ية ف  ي كلمة له بير  السيد وائل االشهب مدير برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشر
و ف 

ي 
ة من الحطام والنفايات الخطرة. سوف   الماكن مختلفةحركة نزوح  شكلتقد تاثرت بسبب االزمة الت  وخلفت كميات كبير

ي تحسير   
وع ف  ي مدينة صعده. هذه  المع  الظروفيسهم هذا المشر

من   السخية  المساهمةيشية لالشخاص المتاثرين ف 

ي المدينة 
"  و الظروفصندوق قطر للتنمية ستعمل عىل تحسير  البيئة العامة ف   المعيشية للمجتمعات المضيفة والنازحير 


