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من الجفاف الشديد إلى السيول 
الشديدة، اليمن تتأرجح على حافة الهاوية

يمكـــن تقســـيم موســـم األمطـــار ـفــي اليمـــن إلى 
قســـمين: تهطـــل األمطار األولى مـــن مارس إلى 
مايـــو، والثانيـــة من يوليـــو إلى أغســـطس. خالل 
اليمـــن  شـــهد  2022م،  ـفــي  األمطـــار  موســـم 
الحـــادة،  الجويـــة  التقلبـــات  مـــن  حالتيـــن 
المتأرجحـــة مـــن الجفـــاف الشـــديد إلى الســـيول 
الشـــديدة حيـــث تتحمـــل البـــالد العـــبء األكبـــر 
كبر  مـــن أزمـــة المناخ. إنهـــا بالفعل واحـــدة من أ

األزمات اإلنسانية على مستوى العالم.

بمنظمـــة  الخاصـــة  المنـــاخ  نشـــرة  أوضحـــت 
اليمـــن  أن  المتحـــدة  لألمـــم  والزراعـــة  األغذيـــة 
شـــهدت ـفــي الفترة مـــا بين ينايـــر ويونيو ظروف 
الجفاف المتوســـطة إلى الشـــديدة. اقترنت هذه 
درجـــات  ـفــي  مســـبوق  غيـــر  بارتفـــاع  الظـــروف 
الحـــرارة، ممـــا أدى إـلــى تضـــرر جميـــع المناطـــق 
المزروعـــة ـفــي البلـــد. اشـــتدت ظـــروف الجفـــاف 
كثـــر شـــدة في الفتـــرة ما بيـــن أبريل  وأصبحـــت أ
ومايـــو. كانـــت الفتـــرة مـــن ينايـــر إـلــى يونيـــو هي 
ثالـــث فتـــرة يتـــم تســـجيلها كاألشـــد جفاًفـــا ـفــي 
حواـلــي 40 عاًمـــا بعد عامـــي 2014م و2000م. 
األغذيـــة  منظمـــة  مـــن  الـــواردة  للتقاريـــر  وفًقـــا 
ظـــروف  تســـببت  المتحـــدة،  لألمـــم  والزراعـــة 
الجفاف من المتوســـطة إلى الشـــديدة بخســـارة 
ومحدوديـــة  الحـــراري  واإلجهـــاد  المحاصيـــل 
يتـــم  لـــم  بينمـــا  للمواشـــي.  المتاحـــة  األعـــالف 
اســـتكمال عملية تقييم الجفاف الشـــديد الذي 
حـــدث ـفــي الجزء األول من موســـم األمطار، غير 
ســـبل  تهـــدد  عـــام  بشـــكل  الظـــروف  هـــذه  أن 
العيش، وتؤثر ســـلًبا على وضـــع األمن الغذائي، 
وتزيـــد مـــن مخاطـــر األمـــراض وســـوء التغذيـــة، 

وـفــي أســـوأ الحاالت للوفيـــات. وتشـــمل األضرار 
األخـــرى تدهـــور الموائـــل والمناظـــر الطبيعيـــة، 
مـــن  التـــي  والغـــذاء،  الميـــاه  أســـعار  وزيـــادة 
الجماعيـــة  الهجـــرة  إـلــى  تـــؤدي  أن  المحتمـــل 

والنزوح.  

األمطـــار  ضربـــت  يوليـــو،  منتصـــف  بحلـــول 
الغزيرة والســـيول عدة مناطـــق في جميع أنحاء 
اليمـــن. وفًقـــا لمنظمـــة األغذيـــة والزراعة لألمم 
المتحـــدة، كان معـــدل هطول األمطـــار في يوليو 
أعـلــى مـــن المتوســـط بحواـلــي 300 ـفــي المائـــة 
كثـــر مـــن المعتـــاد، ممـــا جعـــل النصـــف الثاني  أ
مـــن الموســـم األكثر إمطـــاًرا منذ نحـــو 40 عاًما. 
وذمـــار،  العاصمـــة،  أمانـــة  محطـــات  أبلغـــت 
وعمـــران، وصنعـــاء، عـــن هطـــول أمطـــار غزيـــرة 
المحافظـــات  وكانـــت  ملـــم،   150 تجـــاوزت 
الجافـــة، مثـــل حضرمـــوت والمهـــرة، ممطـــرة في 
الغالـــب خالل الشـــهر. اســـتمرت هـــذه الظروف 
طـــوال معظـــم شـــهر أغســـطس حيـــث عانـــت 
الغزيـــرة والســـيول  األمطـــار  أضـــرار  مـــن  البلـــد 

المدمرة. 

بحلول نهاية أغســـطس، تضررت نحو 51,000 
شـــخص(،   300,000 مـــن  كثـــر  )أ أســـرة 
ـفــي  النـــزوح،  ومســـاكن  مواقـــع  ـفــي  معظمهـــم 
جميـــع أنحـــاء 146 مديريـــة ـفــي 18 محافظـــة، 
وفًقـــا للتقاريـــر الميدانية الواردة من الســـلطات 
الســـيول  تســـببت  اإلنســـاني.  العمـــل  وشـــركاء 
بتدميـــر الممتلـــكات، والمزارع وســـبل العيش، 
وألحقـــت األضرار بالبنى التحتيـــة الحيوية مثل 
الطرقـــات والمســـاكن اإليوائيـــة للنازحيـــن، وـفــي 
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بعـــض المناطق، حدوث وفيات. فالســـيول، تماًما كالجفاف 
الحـــاد ـفــي النصـــف األول مـــن الموســـم، تفاقم وضـــع انعدام 
األمـــن الغذاـئــي في البلد، حيث يعاني مـــا يصل إلى 19 مليون 
شـــخص مـــن انعـــدام األمـــن الغذاـئــي. كمـــا تشـــير التقاريـــر 
إـلــى  الميدانيـــة أن الســـيول نقلـــت الذخائـــر غيـــر المنفجـــرة 
المناطـــق الســـكنية والزراعية، مما تشـــكل خطـــًرا كبيًرا يهدد 

سالمة المدنيين، خاصة األطفال.       

فاقمـــت التقلبات الجوية الحادة االحتياجات اإلنســـانية، مما 
أضاف طبقة أخرى من المعاناة بالنســـبة لماليين اليمنيين، 
كثـــر مـــن ســـبع ســـنوات  المتضرريـــن بالفعـــل بشـــدة جـــراء أ
مـــن االنهيـــار االقتصـــادي والصـــراع الـــذي طال أمـــده. يحتاج 
كثـــر مـــن 23 مليـــون شـــخص إـلــى المســـاعدات اإلنســـانية  أ

وخدمـــات الحمايـــة. تســـتطيع وكاالت اإلغاثـــة مســـاعدة مـــا 
متوســـطه 11.6 مليـــون شـــخص شـــهريًا فقـــط ألن خطـــة 
االســـتجابة اإلنســـانية لعـــام 2022م، التـــي ســـعت للحصول 
عـلــى 4.27 مليـــار دوالر أمريكـــي، تـــم تمويلها بنســـبة 42 في 
المائـــة فقـــط )بحلـــول نهايـــة أغســـطس( مما أجبـــر الوكاالت 
اإلغاثيـــة عـلــى تقليـــص المســـاعدات وإغـــالق البرامـــج جـــراء 
نقـــص التمويـــل الحـــاد. يعـــد معـــدل ســـوء التغذيـــة أوســـاط 
النســـاء واألطفـــال مـــن بيـــن أعـلــى المعـــدالت على مســـتوى 
العالـــم، وال يـــزال ثلـــث إجماـلــي عـــدد النازحيـــن البالـــغ 4.3 
مالييـــن شـــخص يعيشـــون في ظـــروف قاســـية. دون االلتزام 
المتواصـــل مـــن الجهـــات العاملـــة ـفــي المجـــال اإلنســـاني ـفــي 

اليمن، لكان الوضع أسوأ بكثير.    

االقتصاد غير المستقر يفاقم وضع انعدام األمن 
الغذائي المنذر بالخطر

ال يـــزال الوضـــع اإلنســـاني ينـــذر بالخطـــر مـــع وصـــول انعـــدام 
األمـــن الغذاـئــي ـفــي أعـلــى نقطة منـــذ تصعيد الصـــراع في عام 
كثر من 60 في  2015م. يقـــدر أن نحـــو 19 مليـــون شـــخص، أ
المائـــة مـــن الســـكان، يعانـــون مـــن انعـــدام األمـــن الغذاـئــي 

الحاد في الفترة بين يونيو وديسمبر. 

ما يتجاوز نطاق الصراع، شـــملت بعض األســـباب الرئيســـية 
النعـــدام األمـــن الغذاـئــي انخفـــاض ســـعر الصـــرف، وواردات 
وسلســـلة  والغـــذاء،  للوقـــود  العالميـــة  واألســـعار  الوقـــود، 
الغذائيـــة،  والـــواردات  العالميـــة،  الغذائيـــة  اإلمـــدادات 

والفجوات التمويلية اإلنسانية الشديدة.  

التوقعـــات االقتصاديـــة األوســـع نطاًقـــا قاتمـــة، بمـــا ـفــي ذلك 
القـــوة  فيمـــا يتعلـــق بانخفـــاض ســـعر الصـــرف وانخفـــاض 
الشـــرائية لألســـر. فســـعر الصـــرف اآلن أســـوأ ممـــا كان عليه 
المحافظـــات  ـفــي  المحليـــة  العملـــة  فقـــدت  الهدنـــة.  قبـــل 
الجنوبيـــة 22 ـفــي المائـــة مـــن قيمتهـــا منـــذ منتصـــف أبريـــل. 
عندمـــا تـــم إعالن الهدنة، ارتفع ســـعر الريال اليمني بشـــكل 
حـــاد ـفــي المناطق التي تقع تحت ســـيطرة الحكومة اليمنية. 
وســـاد عجـــز ـفــي احتياطيـــات العمـــالت األجنبيـــة. ومـــع ذلك، 
ظلـــت قيمـــة الريـــال مســـتقرة إـلــى حد كبيـــر ـفــي المحافظات 

الشمالية بمتوسط 550 ريال يمني للدوالر األمريكي.

بالرغـــم مـــن زيـــادة واردات الوقود بنســـبة 160 ـفــي المائة في 

2021م،  عـــام  مـــن  نفســـها  بالفتـــرة  مقارنـــة  2022م  عـــام 
ارتفعـــت أســـعار البتـــرول والديـــزل المحلية في جميـــع أنحاء 
البلـــد خـــالل يوليـــو 2022م. عاًما بعد عام، تتضاعف أســـعار 

الوقود في الجنوب وترتفع بشكل ملحوظ في الشمال.

زادت الـــواردات الغذائيـــة عبـــر الحديدة والصليـــف بين يناير 
ويوليـــو 2022م بنســـبة 10 ـفــي المائة مقارنـــة بعام 2021م، 
لكـــن هـــذه الزيادة ال يمكن أن تعوض االنخفاض بنســـبة 52 
ـفــي المائـــة ـفــي مواـنــئ عـــدن. أدى اســـتمرار نقـــص التمويـــل 
اإلنســـاني والمخزونـــات الغذائيـــة إلى قيـــام الـــوكاالت اإلغاثية 
بالمزيـــد مـــن التقليـــص ـفــي الحصـــص الغذائيـــة خـــالل دورة 

التوزيع الرابعة في عام 2022م.

نتيجـــة لمزيـــج مـــن هـــذه العوامـــل وغيرهـــا، ال تـــزال القـــدرة 
االقتصاديـــة للحصـــول على الغذاء بالنســـبة للناس في اليمن 
محـــدودة للغايـــة. زادت تكلفـــة الحـــد األدـنــى لتكاليف الســـلة 
الغذائيـــة بنســـبة 74 في المائـــة في مناطق الحكومـــة اليمنية 
وبنســـبة 38 ـفــي المائـــة ـفــي مناطـــق أنصـــار هللا خـــالل االثني 
عشـــر شـــهًرا الماضيـــة. ـفــي يوليـــو 2022م، ارتفعـــت نســـبة 
األســـر التـــي تفتقـــر إـلــى الغـــذاء الكاـفــي إـلــى 55 ـفــي المائـــة في 
مناطـــق الحكومـــة اليمنيـــة، و50 في المائة ـفــي مناطق أنصار 
هللا. بلـــغ انعـــدام األمـــن الغذائي مســـتويات عاليـــة للغاية في 

20 محافظة من أصل 22 محافظة.
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المصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في اليمن 
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الوكاالت اإلغاثية تواصل تقديم المساعدات 
المســـاعدات  تقديـــم  اإلنســـاني  العمـــل  جهـــات  تواصـــل 
لألشـــخاص المتضرريـــن والحـــد مـــن المعانـــاة اإلنســـانية في 
ظـــل خلفية من التحديـــات الناجمة عن التدهور االقتصادي، 
والصراع، وانعدام األمن، والســـيول، والعوائق البيروقراطية. 
خـــالل الســـت األشـــهر األوـلــى مـــن عـــام 2022م، قدمت نحو 
170 منظمة إنســـانية المســـاعدات إلى ما يقدر بنحو 11.61 
مليـــون شـــخص شـــهريًا. بينمـــا ظل عـــدد األشـــخاص الذين 
القطـــاع/ بحســـب  بالمســـاعدات  إليهـــم  الوصـــول  تـــم 

المجموعـــة القطاعيـــة متدنًيـــا جـــراء نقـــص التمويـــل الحـــاد، 
واصـــل شـــركاء العمـــل اإلنســـاني تقديـــم الدعـــم إـلــى مالييـــن 
األشـــخاص، تـــم الوصـــول إـلــى متوســـط قـــدره 9.3 مالييـــن 
كثر من  شـــخص شـــهريًا بالمســـاعدات اإلنســـانية، وحصـــل أ
3.9 مالييـــن شـــخص على خدمات الميـــاه والصرف الصحي 
كثـــر مـــن 574,620 شـــخص  والنظافـــة، وتمـــت مســـاعدة أ
مليـــون  نصـــف  نحـــو  وتلقـــى  الصحيـــة،  الرعايـــة  بخدمـــات 

شخص الدعم التغذوي.     

برامج الرعاية الصحية الضرورية تواجه خطر اإلغالق
دق الشـــركاء ـفــي مجـــال الصحـــة ـفــي مـــأرب ناقـــوس الخطـــر، 
كثـــر من ربـــع مليون  فمـــع حلـــول بدايـــة ســـبتمبر، ســـُيترك أ
شـــخص دون إمكانية الوصول إـلــى خدمات الرعاية الصحية 
الضروريـــة جـــراء نقـــص حـــاد ـفــي التمويـــل. كمـــا ســـيؤثر هـــذا 
اإلغـــالق عـلــى ما يقـــدر بنحـــو 10,650 من النســـاء الحوامل، 
اإلعاقـــة،  ذوي  مـــن  شـــخص  و42,744  طفـــاًل،  و38,767 

و1,830 من المهاجرين في مأرب.  

ســـعت  التـــي   – اليمـــن  ـفــي  اإلنســـانية  االســـتجابة  فخطـــة 
للحصـــول عـلــى 4.27 مليـــار دوالر أمريكي – لم يتم تمويلها 
إال بنســـبة 42 ـفــي المائـــة مـــع حلـــول نهايـــة أغســـطس، مـــع 
حصـــول مجموعـــة قطـــاع الصحـــة عـلــى 48 ـفــي المائـــة فقط 
مـــن إجماـلــي الـ398 مليـــون دوالر أمريكـــي المطلوبة لبرامج 
االســـتجابة لعام 2022م. يشـــكل النقص الحـــاد في التمويل 
النـــاس الضعفـــاء بشـــدة،  أرواح آالف  تهديـــًدا خطيـــًرا عـلــى 
خاصـــة في مأرب التي تســـتضيف العـــدد األكبر من النازحين 
جـــراء الصـــراع، واألشـــد تضرًرا جراء الســـيول الراهنـــة. يتوقع 
الخدمـــات  تقليـــص  يتـــم  أن  الصحـــة  مجـــال  ـفــي  الشـــركاء 
الصحية مع حلول بداية ســـبتمبر في المستشـــفيات، خاصة 

العنايـــة  ووحـــدات  العمليـــات،  وغـــرف  الطـــوارئ،  أقســـام 
المركـــزة لحديثـــي الـــوالدة. إذا تعـــذر تأميـــن التمويل، ســـيتم 
الرعايـــة  خدمـــات  إـلــى  الوصـــول  إمكانيـــة  مـــن  التقليـــص 
الصحية مما قد يســـبب انتشـــار األوبئة، واألمراض المنقولة 
كالمالريـــا  النواقـــل  عبـــر  المنقولـــة  واألمـــراض  الميـــاه،  عبـــر 
وحمـــى الضنـــك، باإلضافـــة إـلــى أمـــراض اإلســـهاالت الحـــادة 
وســـوء التغذيـــة، خاصـــة ـفــي مواقـــع النـــزوح. كمـــا ســـيؤدي 
نقـــص التمويل إـلــى تقليص الحصول عـلــى خدمات الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة، بمـــا ـفــي ذلك المســـتلزمات الطبيـــة للناس 

الذين يعانون من األمراض المزمنة.   

مـــع اعتبـــار 51 في المائـــة فقط من المرافـــق الصحية تعمل 
بكامـــل طاقتهـــا التشـــغيلية ـفــي اليمـــن، أدى نقـــص التمويل 
إـلــى انخفـــاض ملحوظ في أعداد المرافـــق الصحية المدعومة 
وتهديـــد بإغـــالق المشـــاريع خالل عـــام 2022م. تم اإلبالغ أن 
العديـــد من المرافـــق الصحية تفتقر إلى الكوادر المتخصصة 
التـــي  المناطـــق  ـفــي  خاصـــة  األساســـية،  واألدويـــة  العاملـــة، 
يصعـــب الوصـــول إليها. يفرض الصـــراع المســـلح، واالنفجار 
المتكـــرر لخطـــوط المواجهة النشـــطة، والتدهـــور االقتصادي، 
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المصدر: برنامج األغذية العالمي في اليمن
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والكـــوارث الطبيعيـــة مثـــل الســـيول المزيـــد مـــن الضغـــوط 
عـلــى النظـــام الصحـــي مـــن خـــالل مفاقمـــة أوجـــه الضعـــف 

الموجودة وعرقلة الوصول إلى الخدمات الصحية.

بالرغـــم من نقص التمويل، وصلـــت مجموعة قطاع الصحة 
كثـــر مـــن 4.4 مالييـــن  وشـــركاء العمـــل اإلنســـاني لديهـــا إـلــى أ
شـــخص )35 ـفــي المائـــة( مـــن أصـــل 12.6 مليـــون شـــخص 
ُيقـــدر أنهـــم بأشـــد الحاجـــة إـلــى الخدمـــات الصحية ـفــي اليمن 

حتـــى يوليـــو 2022م. قـــدم شـــركاء العمـــل اإلنســـاني لـــدى 
مـــن  واســـعة  لمجموعـــة  الدعـــم  الصحـــة  قطـــاع  مجموعـــة 
كثـــر مـــن 1,400  الخدمـــات الصحيـــة المنقـــذة لـــألرواح ـفــي أ
مرفـــق صحـــي ثابـــت )215 مستشـــًفا، 412 مركـــًزا صحًيـــا، 
814 وحـــدة صحيـــة( و759 فرًقـــا متنقلـــة عاملـــة ـفــي أنحـــاء 

البلد.   

تمكين األسر النازحة من خالل المساعدات النقدية
أُجبرت آالف األســـر، من بينها زينب أم لخمســـة أطفال تبلغ 
مـــن العمـــر 37 عاًمـــا، عـلــى الفـــرار مـــن منازلهـــم بحًثـــا عـــن 
الســـالمة واألمـــان جـــراء تصاعـــد الحـــرب ـفــي جميـــع أنحـــاء 
محافظـــة صعـــدة ـفــي عـــام 2017م. انتقلـــت زينـــب وأطفالها 
إـلــى موقـــع الغثمـــة لالســـتقرار ـفــي خيمـــة. كانت قلقة بشـــأن 
كيفيـــة الحصـــول عـلــى الطعـــام وخدمـــات الرعايـــة الصحيـــة 

واألدوات المنزلية والمأوى لها وألطفالها.

قالـــت زينـــب: “عقب النزوح القســـري، كنا نعيش على وجبة 
واحـــدة ـفــي اليـــوم.” قبـــل أن تفـــر مـــن منزلهـــا، عملـــت زينـــب 
اليومـــي، ممـــا مكنهـــا مـــن توفيـــر  كمزارعـــة لكســـب األجـــر 
لـــم  المائـــدة.  عـلــى  الطعـــام  ووضـــع  أســـرتها  احتياجـــات 
تستســـلم أبـــدا، ـفــي موقـــع الغثمـــة للنـــزوح، كانت تســـتيقظ 
كل يوم لتجمع الزجاجات البالســـتيكية المســـتخدمة إلعادة 

بيعها لكسب المال إلطعام أسرتها.

مـــن  بدعـــم  والتنميـــة،  لإلغاثـــة  نظـــراء  مؤسســـة  أطلقـــت 
صنـــدوق التمويـــل اإلنســـاني ـفــي اليمن، مشـــروًعا لمســـاعدة 
النـــاس الذين يواجهـــون تحديات مثل زينـــب، التي أصبحت 
هـــي وأســـرتها ضمـــن 180 أســـرة في موقـــع الغثمـــة للنزوح، 
حيـــث تتلقى مســـاعدات الحواالت النقدية غير المشـــروطة. 
ســـاهم المشـــروع بشـــكل كبير في تحســـين فـــرص الحصول 
عـلــى المتطلبات اليومية لألســـرة، بشـــكل أساســـي، تمكين 
األســـر من شـــراء الطعام الذي يختارونـــه. باإلضافة إلى ذلك، 
بوجـــود النقـــود ـفــي حوزتهـــم، أصبحـــت بعـــض األســـر النازحة 
اآلن قـــادرة عـلــى تحديـــد أولوياتها وكيفية إنفـــاق النقود على 

مجموعـــة واســـعة مـــن االحتياجـــات، مـــن الغـــذاء لألســـر إلى 
المـــواد المنزليـــة. ســـمح حصـــول األســـر النازحة عـلــى النقود 
االحتـــرام  تراعـــي  بطريقـــة  المختلفـــة  احتياجاتهـــم  بتلبيـــة 

والكرامة.

األشخاص الذين تم الوصول إليهم بحسب المجموعة القطاعية (من يناير إلى يونيو 2022م)

 17.47 13.14 12.63 5.62 6.52 0.59 0.29 1.20
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المصدر: المجموعات القطاعية 

موظف مؤسسة نظراء لإلغاثة والتنمية يتحدث إلى زينب، أم لخمسة 
أطفال، تعيش في أحد مواقع النزوح في محافظة البيضاء. الصورة: 

مؤسسة نظراء لإلغاثة والتنمية
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في اليمن، العاملون في المجال اإلنساني ينقذون 

األرواح يومًيا 
انضـــم المجتمـــع اإلنســـاني ـفــي اليمـــن إـلــى العالـــم لالحتفـــال 
باليـــوم العالمـــي للعمل اإلنســـاني. في كل عـــام، تحتفل األمم 
المتحدة والوكاالت اإلغاثية باليوم العالمي للعمل اإلنســـاني 
ـفــي 19 أغســـطس للمناصـــرة مـــن أجـــل بقاء وعافيـــة وكرامة 
األشـــخاص المتضرريـــن مـــن األزمـــات، ومـــن أجـــل ســـالمة 

وأمن العاملين في مجال اإلغاثة.

ألول مرة منذ ســـنوات عديدة، نظم أحد الشـــركاء المحليين 
بالتعـــاون مـــع مكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية فعاليـــة 
اليـــوم العالمي للعمل اإلنســـاني في محافظـــة مأرب، بحضور 
الســـلطات المحليـــة، والـــوكاالت اإلغاثيـــة المحليـــة والدوليـــة. 
ســـلطت الســـلطات وشـــركاء العمـــل اإلنســـاني الضـــوء عـلــى 
بـــه  يقـــوم  الـــذي  الهـــام  الـــدور  وقـــّدرت  اليـــوم،  هـــذا  أهميـــة 
تنظيـــم  وتـــم  المحافظـــة.  ـفــي  اإلغاثـــة  ـفــي مجـــال  العامليـــن 
فعاليـــة أخرى مـــن قبل أحد الشـــركاء المحليين في محافظة 
مكتـــب  مـــن  وبدعـــم  المحليـــة  الســـلطات  بمشـــاركة  تعـــز 

تنسيق الشؤون اإلنسانية.   

كثر من 95  يضمـــن العاملـــون ـفــي مجال اإلغاثـــة في اليمـــن، أ
ـفــي المائـــة منهـــم يمنيون، حصـــول 11.6 مليون شـــخص في 
الحمايـــة  ودعـــم  اإلنســـانية  المســـاعدات  عـلــى  المتوســـط 
شـــهريًا. لكنهـــم يعملون في بيئـــة صعبة للغايـــة، ويتعرضون 

ـفــي كثيـــر مـــن األحيـــان لتهديـــدات عـلــى أمنهـــم وســـالمتهم، 
األرواح  إنقـــاذ  أجـــل  مـــن  يـــوم  كل  يعملـــون  وهـــم  حتـــى 

والتخفيف من المعاناة.

خـــالل األشـــهر األخيـــرة، تعـــرض العاملـــون ـفــي مجـــال اإلغاثة 
االدعـــاءات  ذلـــك  ـفــي  بمـــا  وتحريضيـــة،  تضليليـــة  لحمـــالت 
الكاذبـــة بأنهـــم يفســـدون قيـــم الشـــعب اليمنـــي، بمـــا فيهـــا 
أخـــالق الشـــابات. تمـــس هـــذه االدعـــاءات التي ال أســـاس لها 
ـفــي المجـــال اإلنســـاني وُتعرضهـــم  ســـالمة وأمـــن العامليـــن 
للخطـــر، خاصـــة اليمنيـــات العامـــالت ـفــي مجـــال اإلغاثـــة، ـفــي 
زيـــادة  مـــن  والفتيـــات  النســـاء  فيـــه  تعاـنــي  الـــذي  الوقـــت 
معـــدالت العنـــف والتراجع عن حقوقهن ـفــي أجزاء كثيرة من 

العالم.

ـفــي بيـــان تـــم إصـــداره لالحتفـــال بهـــذا اليـــوم، قـــال منســـق 
“العنـــف  غريســـلي:  ديفيـــد  لليمـــن،  اإلنســـانية  الشـــؤون 
والتهديـــدات ضـــد العامليـــن ـفــي المجـــال اإلنســـاني يقوضـــان 
عمليـــة تقديـــم المســـاعدات، ويعرّضـــان أرواح مـــن هـــم ـفــي 
أمـــس الحاجـــة إليهـــا للخطـــر. يســـتحق العاملـــون ـفــي مجـــال 
اإلغاثـــة ـفــي اليمـــن أن يتـــم االحتفـــاء بهـــم لتفانيهـــم ـفــي إيثـــار 

الغير.”

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

سجاد محمد ساجد
 مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن

sajid@un.org :بريد الكتروني

تابيوا غومو
رئيس وحدة االتصال والتقارير، اليمن-صنعاء

 تلفون: 967-712-222-860+
gomo@un.org :بريد الكتروني

 إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على الروابط:
 www.unocha.org/yemen 

www.unocha.org 
www.reliefweb.Int

انضمت المجتمعات المحلية لمناسبة االحتفال باليوم العالمي للعمل اإلنساني في محافظة تعز. الصورة: مؤسسة معكم التنموية 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-workers-save-lives-every-day-enar
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