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خالد، 35 سنة، يحمل مساعدات غذائية من برنامج األغذية 
العالمي في مديرية حريب، مأرب. تصاعد الصراع في مأرب 
عام 2021 مما تسبب بنزوح آالف األسر، تعتمد معظمها 

على المساعدات اإلنسانية. الصورة: برنامج األغذية 
العالمي 

العدد 01/يناير 2022م

عمليات اإلغاثة في اليمن على المحك
الحرب  من  سنوات  سبع  من  كثر  أ بعد 
والتدهور االقتصادي، ال تزال اليمن واحدة من 
كثر  أسوأ األزمات اإلنسانية في العالم. يحتاج أ
ويعتمد  المساعدات،  إلى  السكان  ثلثي  من 

نصفهم تقريًبا على المساعدات اإلنسانية.

من  مسبوقة  الغير  المستويات  أن  حين  في 
دعم المانحين ساعدت على تجنب األسوأ في 
عامي 2019 و2021، فإن عمليات اإلغاثة في 
الهاوية  في  السقوط  وشك  على  اآلن  اليمن 
بسبب النقص الحاد في التمويل. يأتي هذا في 
غير  ضعًفا  األشد  الناس  فيه  أصبح  وقت 
يزال  وال  التأقلم؛  على  متزايد  بشكل  قادرين 
الماليين يعتمدون على سخاء دعم المانحين 
استمر  بقائهم.  أجل  من  اإلغاثية  والوكاالت 
فترات  مع  سبتمبر  منذ  العسكري  التصعيد 
توقف قليلة واشتد حدة في يناير، وهو ما أدى 
الناس  عدد  وزيادة  الداخلي،  النزوح  إلى 
وتعقيد  اإلنساني،  الوضع  وتفاقم  الضعفاء، 

جهود تقديم اإلغاثة.

بالفعل،  الخطر  ناقوس  اإلغاثة  وكاالت  دقت 
بقطع  يهدد  التمويل  نقص  أن  من  محذرة 
ماليين  عن  لألرواح  المنقذة  المساعدات 
يناير،  حتى  اليمن.  أنحاء  في  الضعفاء  الناس 
المساعدات  برامج  ثلثي  من  يقرب  ما  كان 
الرئيسية التابعة لألمم المتحدة قد تم بالفعل 
التمويل.  فجوات  بسبب  إغالقها  أو  تقليصها 
ومن المتوقع حدوث مزيد من التقليصات في 
األشهر المقبلة إال إذا تم تلقي دعم إضافي على 

وجه السرعة.

ال  في وقت  الغذائية  المساعدات  تقليص  يتم 
بالخطر.  ينذر  بشكل  عالًيا  الجوع  فيه  يزال 
يحصل 5 ماليين شخص فقط من 13 مليون 
شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد 
 8 يحصل  بينما  كاملة،  غذائية  حصص  على 
ماليين شخص على حصص غذائية مخفضة. 
يحصلون  الذين  أولئك  عدد  ينخفض  وسوف 
على الحصص الكاملة إلى 3 ماليين في فبراير 
كثر إلى 2 مليون في مارس. من  وسينخفض أ
برامج  على  للحفاظ  العاجل  التمويل  دون 
الغذاء والتغذية للستة أشهر القادمة، سينتهي 
شخص  مليون   11 حوالي  يكون  بأن  األمر 
إيقاف  قريًبا  يمكن  المجاعة.  من  بالقرب 
خدمات المياه والصرف الصحي في 15 مدينة 
ماليين   4.6 تضرر  إلى  سيؤدي  مما  رئيسية، 
كثر من مليون امرأة وفتاة قريًبا لن  شخص. أ
الصحة  خدمات  إلى  الوصول  من  يتمكن 
النوع  على  القائم  العنف  وخدمات  اإلنجابية 

االجتماعي.

ماليين آخرون على وشك أن يخسروا إمكانية 
الوصول إلى الخدمات الحيوية األخرى، بما في 
والتغذية،  األساسية،  الصحية  الرعاية  ذلك 
والتعليم،  النقدية،  والمساعدات  والمأوى، 
واألعمال المتعلقة باأللغام، وخدمات الحماية. 
االحتياجات  تقييمات  اإلغاثة  وكاالت  تكمل 
التي ستقوم عليها عملية التخطيط للبرامج في 
لكن   ،2022 لعام  اإلنسانية  االستجابة  خطة 
اليمنيين بحاجة إلى التزام قوي من المانحين 
أنقذت  التي  االستجابة  على  للحفاظ  اآلن 
ماليين األرواح من قبل ولتجاوز االعتماد على 

النقاط الرئيسية
20 مليون دوالر أمريكي 

لالستجابة للنزوح من 
صندوق األمم المتحدة 

 المركزي لالستجابة الطارئة 
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أعداد الضحايا المدنيين 
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القيادة العليا لألمم 
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بشأن تصاعد العنف 
 المسلح
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تخطيط البرامج اإلنسانية 
 القائم على األدلة
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برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي يدعم مجتمعات 

صيد األسماك إلعادة بناء 
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التمويل المتلقى لخطة االستجابة اإلنسانية (بالمليار دوالر أمريكي)

تم طلبه لخطة االستجابة اإلنسانية

كتوبر 2018م، حذرت  في أ
الوكاالت اإلغاثية أن اليمن 

على حافة المجاعة

في 2019م، ساعدت 
المستويات غير مسبوقة 

لتمويالت المانحين الوكاالت 
اإلغاثية على:

الوصول إلى 14 مليون 
شخص بالمساعدات شهريًا،

تجنب المجاعة،

الحد من تفشي الكوليرا على 
نطاق واسع.

في 2020م، قلت التمويالت التي تلقتها 
الوكاالت اإلغاثية.

تم إغالق أو تقليص البرامج اإلغاثية 
الضرورية بصورة كبيرة.

عانى نصف عدد الناس في اليمن من 
الجوع مع حلول منتصف العام.

50,000 شخص عانوا من ظروف 
تشبه المجاعة

المستويات الشديدة لسوء التغذية 
الحاد كانت مرتفعة في جميع األوقات

بدأت اليمن عام 2021م وهي على 
حافة المجاعة

في 2021م، ساعدت 
الزيادة في التمويل المقدم 
من المانحين في منتصف 

العام إلى دفع خطر 
المجاعة حيث وصلت 

الوكاالت اإلغاثية إلى 
نحو 13 مليون شخص 

بالمساعدات شهريًا

المصدر: األوتشا

المساعدات الغذائية اإلنسانية

اتجاهات التمويل اإلنساني: 2018 – 2019



الطويل 3 المدى  على  بالمزيد  القيام  يجب  بينما  المساعدات. 
ذلك  في  بما  مستدام،  بشكل  اإلنسانية  االحتياجات  لتقليل 
اليمني، في  المتضافرة لتحقيق االستقرار في االقتصاد  الجهود 

على  للحفاظ  ضروريًا  العاجل  التمويل  يعد  ذلك،  غضون 
العمليات اإلنسانية وتجنب االرتفاع المفاجئ في معاناة الناس. 

وكاالت المعونة جاهزة لتوصيل المساعدات.

20 مليون دوالر أمريكي لالستجابة للنزوح من صندوق 
األمم المتحدة المركزي لالستجابة الطارئة 

أطلق منسق اإلغاثة الطارئة، مارتن غريفيث - في 28 يناير - 20 
من  لألرواح  المنقذ  الدعم  تقديم  في  أمريكي  دوالر  مليون 
لدعم  الطارئة  لالستجابة  المركزي  المتحدة  األمم  صندوق 
والجوف  مأرب  في  الجدد  للنازحين  اإلنسانية  االستجابة 
تم  أمريكي  دوالر  ماليين   3 إلى  باإلضافة  هذا  وحضرموت. 
لتجهيز  اليمن  في  اإلنساني  التمويل  صندوق  من  تخصيصها 

مخزون مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة.

في  سيما  ال  اليمن،  في  المتصاعدة  القتالية  األعمال  تسببت 
صفوف  في  فادحة  خسائر  في  المجاورة،  والمحافظات  مأرب 
في  شخص   65,000 من  كثر  أ نزوح  إلى  أدى  مما  المدنيين، 
األشهر األربعة األخيرة فقط من عام 2021. من بين هؤالء، فر 
القتالية  األعمال  من  أسرة(   1,369( شخًصا   8,214 حوالي 
القريبة من خطوط المواجهة داخل محافظة مأرب بين ديسمبر 
2021 ويناير 2022 مع ورود تقارير عن تدهور الوضع اإلنساني 
 2,280 نزح  كما  بها.  المحيطة  والمناطق  مأرب  جنوب  في 
األسبوع  في  شبوة  محافظة  في  أسرة(   380 )حوالي  شخصاً 

األخير من شهر ديسمبر.

وال  المتضررة،  المناطق  في  يعيشون  الذين  المدنيون  يزال  ال 
سيما أولئك القريبون من خطوط المواجهة، يواجهون مخاطر 
الحماية المتزايدة وهم مجبرون على التكيف مع المساعدات 
اإلنسانية المحدودة. ال تزال النساء واألطفال واألشخاص ذوو 
اإلعاقة واألشخاص من الفئات المهمشة يتضررون بشكل غير 

متناسب من األعمال القتالية المستمرة.

التي  المناطق  في  اإلنساني  الوضع  تدهور  إلى  التقارير  وتفيد 
عادت مؤخًرا تحت سيطرة الحكومة اليمنية في جنوب مأرب 
– بما فيها مديريتي الجوبة وحريب وأجزاء من مديرية صرواح. 
في  مؤقتة  بصورة  العمليات  اإلنساني  العمل  شركاء  أوقف 
القتالية  األعمال  جراء  المواجهة  خط  على  الواقعة  المديريات 
المستمرة، سيتم استئناف العمليات اإلنسانية حالما يسمح 
االحتياجات  المؤكدة حول  المعلومات  تتوفر  ال  بذلك.  الوضع 
خدمات  شحة  إلى  األولية  التقارير  تشير  لكن  األولوية،  ذات 
وانقطاع  والغذاء،  النظيفة،  والمياه  واألدوية،  الصحية  الرعاية 

الكهرباء.

اإلغاثة  وكاالت  تواصل  الصعبة،  العمل  بيئة  من  الرغم  على 
في  حديًثا  للنازحين  لألرواح  المنقذة  المساعدات  تقديم 

محافظتي مأرب وشبوة. 

يواصل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية العمل مع السلطات 
المناطق  في  االستجابة  ولتنسيق  الوصول  نطاق  لتوسيع 
الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية وسيطرة سلطات األمر 
الواقع. يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وشركاء العمل 
اإلنساني في محافظات عدن ومأرب وصنعاء والبيضاء بمراقبة 
الوضع في مناطق خطوط المواجهة التي يصعب الوصول إليها، 
للسكان  المساعدات  تقديم  طرق  ببحث  يستمرون  كما 

الضعفاء.

2,700
 سلة غذائية لألسر

 المتضررة من الصراع في
بيحان وعسيالن

1,096
 أسرة تلقت

 مساعدات في مجال
اإليواء

936
 أسرة تلقت مساعدات

المواد غير الغذائية

50,000
 شخص في مأرب تلقوا

 مساعدات في مجال المياه
والصرف الصحي والنظافة

7,650
 شخًصا في مأرب

 وشبوة تلقوا
 مجموعة مواد آلية
االستجابة السريعة

4,655
 طفل نازح حديًثا

 تلقى الدعم الخاص
بالتعليم

3,500
 امرأة وطفل تلقوا

خدمات الرعاية الصحية

 2,257
 طفل تم تلقيحه

ضد الحصبة

42,600
 طفل دون الخامسة من

 العمر تم تلقيحه ضد
شلل األطفال

بالرغم من محدودية التمويل، تواصل الوكاالت اإلغاثية تقديم المساعدات إلى النازحين حديًثا في مأرب وشبوة عقب تصعيد األعمال القتالية
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أعداد الضحايا المدنيين تتزايد

يستمر الصراع في إلحاق خسائر فادحة بالمدنيين في اليمن مع 
تدهور الوضع منذ الربع األخير من عام 2021 إلى العام الجديد. 
في عدة  المتصاعدة  القتالية  األعمال  أسفرت   ،2022 يناير  في 
كثر من 650 ضحية مدني، وهو أعلى عدد  جبهات عن سقوط أ
كثر من ثالث سنوات، بمتوسط  شهري للضحايا المدنيين منذ أ
على  الصراع  أثر  مراقبة  لمشروع  وفًقا  اليوم،  في  شخًصا   21
المرتفعة  األرقام  هذه  مثل  عن  اإلبالغ  تم  مرة  آخر  المدنيين. 

كانت في أغسطس 2018.

خالل  و431جريًحا.  مدنًيا  قتياًل   234 العدد  هذا  ويشمل 
األسبوع من 20 إلى 26 يناير 2022، تم اإلبالغ عن 425 ضحية 
مدنية في جميع أنحاء البالد، وكان هذا أعلى عدد ضحايا مدنيين 
أثر  مراقبة  لمشروع  وفًقا   ،2018 عام  منذ  واحد  أسبوع  في 
على  المراقبة  مشروع  تحليل  يعتمد  المدنيين.  على  الصراع 

البيانات المستمدة من التقارير مفتوحة المصادر.

في عام 2021، أسفر العنف المسلح عن مقتل 2,508 مدنيين، 
بما في ذلك 769 قتياًل و1,739 جريًحا، بمتوسط ما يقرب من 
كثر من 25 في المائة من جميع  7 ضحايا مدنيين يومًيا. كان أ
الضحايا من األطفال والنساء، حيث ُقتل 130 طفالً و57 امرأة، 
وُجرح 291 طفال و155 امرأة على التوالي. أفاد مشروع مراقبة 
مدار  على  حادثًا   335 في  أنه  أيًضا  المدنيين  على  أثرالصراع 
العام، أسفرت الغارات الجوية عن مقتل 69 مدنياً وجرح 116، 
كثر من ثلث الضحايا )850  في حين كان القصف مسؤوالً عن أ

من 2,508(، مع 229 قتيالً من المدنيين و621 إصابة.

غير  والذخائر  الناسفة  والعبوات  األرضية  األلغام  تستمر 
المنفجرة في إزهاق األرواح وتعطيل الوصول إلى المساعدات 
أسفرت  العيش.  وسبل  اليومية  الحياة  وعرقلة  اإلنسانية 
الحوادث المتعلقة باأللغام األرضية والعبوات الناسفة والذخائر 
غير المنفجرة عن مقتل 130 مدنياً وإصابة 288 آخرين في عام 

 .2021

زيادة  الخصوص  2021 على وجه  عام  الرابع من  الربع  شهد 
حادة في الخسائر المدنية، مسجالً ثاني أعلى عدد من الضحايا 
المدنيين منذ يناير 2019. وتضاعف عدد الضحايا بين األطفال 

من الربع الثالث إلى الربع الرابع.

على مدى األشهر األربعة الماضية، كانت هناك زيادة كبيرة في 
عدد الحوادث التي أثرت على البنى التحتية الحيوية، ال سيما 
مرافق التعليم، والصحة، واالتصاالت. بعد أن تعرضت إحدى 
اليمن،  في  الحديدة  مدينة  في  جوية  لضربة  االتصاالت  مرافق 
انقطعت خدمات اإلنترنت على مستوى البالد لمدة أربعة أيام. 
القصف،  جراء  الصحية  والمرافق  المدارس  تضررت  كما 
الطائرات بدون طيار.  الجوية، والمتفجرات، وغارات  والغارات 
إلى  الوصول  على  قيوًدا  األسر  آالف  واجهت  لذلك،  ونتيجة 

الخدمات التعليمية والصحية.

نوع العنف المسلح
201920202021201920202021201920202021201920202021

ضربة جوية

ضربة طائرة بدون طيار

قنبلة يدوية

عبوة ناسفة

لغم أرضي

القصف من البحر

األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة

نيران األسلحة الصغيرة

األلغام البحرية

القصف

قناص

الذخائر غير المنفجرة 

323 264 335 796 216 185 367 129 69 429 87 116 

1 8 21 1 10 48 1 1 12 - 9 36 

12 21 27 19 40 125 8 10 23 11 30 102 

51 45 54 144 63 80 44 9 17 100 54 63 

113 96 107 266 209 252 111 106 87 155 103 165 

4 2 7 5 - 4 7 1 

168 152 154 349 228 408 94 68 102 255 160 306 

107 120 167 222 301 420 108 139 188 114 162 232 

1 1 1 1 1 - - 1 

1,311 976 615 1,216 853 850 296 223 229 920 630 621 

95 77 47 116 86 53 47 36 16 69 50 37 

29 27 44 88 71 86 28 23 26 60 48 60 

إجمالي الجرحى المدنيينإجمالي القتلى المدنيينإجمالي الضحايا المدنيينعدد الحوادث المسجلة 

الضحايا المدنيين الذين سقطوا بسبب العنف المسلح

المصدر: مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين

650
الضحايا 

المدنيين الذين 
تم اإلبالغ عنهم 
في يناير 2022م

425
الضحايا 

المدنيين الذين 
تم اإلبالغ عنهم 

في الفترة ما بين 
20 و26 يناير 

2022م

2,508
الضحايا 

المدنيين الذين 
تم اإلبالغ عنهم 

في 2021م جراء 
العنف المسلح
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القيادة العليا لألمم المتحدة في اليمن قلقة بشأن 

تصاعد العنف المسلح
األممي  المبعوث  عن  يناير   25 في  ُصدر  مشترك  بيان  في 
المتحدة  األمم  ومنسق  غروندبرغ،  هانس  اليمن،  إلى  الخاص 
غريسلي،  ديفيد  لليمن،  اإلنسانية  الشؤون  ومنسق  المقيم 
حيث أعربوا عن قلقهم إزاء دوامة العنف المتصاعدة في اليمن 
التي تستمر في إلحاق الضرر بالمدنيين وتمتد لتتخطى حدود 
البالد. وأشاروا إلى أن شهر يناير سيكون بالتأكيد شهًرا محطًما 
لألرقام القياسية فيما يتعلق بعدد الضحايا المدنيين في اليمن.

المتحدة  لألمم  العام  األمين  إدانة  “نكرر  بيانهم:  في  وأشاروا 
للغارات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية في 21 
فيه  ُيحتجز  كان  حيث  صعدة  في  السجون  أحد  على  يناير 
 91 الجوية  الغارات  قتلت  ورد  ما  وبحسب  أيًضا.  مهاجرون 
محتجًزا وجرحت 226. تعتبر هذه أسوأ حادثة من حيث عدد 

الضحايا المدنيين في اليمن منذ ثالث سنوات.”

والصواریخ  الجویة  الغارات  أصابت  األخیرة،  األسابیع  في 
ومرفق  ومطارات،  لالتصاالت،  تحتیة  وبنیة  مستشفیات، 
للمیاه، ومدرسة. كما تزایدت الھجمات التي تستھدف اإلمارات 
مقلق،  بشكل  السعودیة  العربیة  والمملكة  المتحدة  العربیة 

بالبنیة  اإلضرار  وفي  مدنیین  ضحایا  وقوع  في  أیًضا  وتسببت 
التحتیة المدنیة.

حادة  إنسانیة  أزمة  تفاقم  إلى  التصعید  من  القدر  ھذا  یؤدي 
االقلیمي،  األمن  ویھدد  اإلغاثة،  توفیر  جھود  ویعقد  بالفعل، 

ویقوض جھود إنھاء النزاع.

التزاماتھم  من  تعفیھم  ال  الحرب  حالة  بأن  األطراف  نذكّر 
بموجب القانون الدولي اإلنساني الذي یحظر بشدة الھجما ت 
الممكنة  االحتیاطات  جمیع  اتخاذ  ویستوجب  المتناسبة  غیر 
أھمیة  على  ونشدّد  المدنیین.  على  الضرر  وقوع  لتجنب 

المساءلة النتھاكات القانون الدولي االنساني.

لبحث  الجھات  جمیع  مع  تواصل  على  المتحدة  األمم  “إن 
الخیارات لتحقیق خفض التصعید والبدء في حوار جامع یھدُف 
النزاع  إلى الوصول إلى حل سیاسي عن طریق تفاوض ینھي 
ھذه  مع  التفاعل  على  األطراف  جمیع  نحّث  شامل.  بشكل 
إلى  أیًضا  األطراف  وندعو  وبدون شروط مسبقة.  فوًرا  الجھود 

إعطاء األولویة الحتیاجات ومصالح الشعب الیمني.”

تخطيط البرامج اإلنسانية القائم على األدلة
عدة  إلجراء  المحلية  السلطات  مع  اإلغاثة  وكاالت  تعمل 
تقييمات على الصعيد الوطني لفهم مدى وشدة االحتياجات 
استجابة  في  التقييمات  نتائج  ستساهم  اليمن.  في  اإلنسانية 
قيمة  معلومات  وتوفر  وفعالة  المبادئ  على  قائمة  إنسانية 
ذلك  في  بما  االستراتيجي،  المستوى  على  القرارات  التخاذ 
لليمن  اإلنسانية  االستجابة  لخطة  التمويل  متطلبات  تحديد 

لعام 2022م.

تقييم األمن الغذائي وسبل العيش
تقييم األمن الغذائي وسبل العيش - يستمد من 
مناقشات مجموعة التركيز، واالستبيانات الخاصة 
باألسر، ومقابالت التجار في السوق وقياسات محيط منتصف 
الذراع. ويقدم بيانات عن التنوع الغذائي، والجوع، وشدة انعدام 
األمن الغذائي، وسوء التغذية، والحصول على المياه والصرف 
الصحي. كما تحدد الصدمات التي تعرضت لها األسر وآليات 
التكيف التي اعتمدوها. ستوفر النتائج أدلة إضافية للتصنيف 
المرحلي المتكامل لألمن الغذائي وستثري وثيقة النظرة العامة 
لعام  اإلنسانية  االستجابة  وخطة  اإلنسانية  االحتياجات  حول 
الغذائي  األمن  بيانات  وتحليل  جمع  من  االنتهاء  تم  2022م. 
وسبل العيش في جميع محافظات اليمن وتم دمج النتائج في 
تحليالت التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي التي تم 
الحاد،  الغذائي  األمن  انعدام  تحليل  بدأ  يناير.   25 في  إطالقها 
نتائج  الحاد. سيتم نشر  التغذية  وسيتبعه قريًبا تحليل سوء 

التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي في 1 مارس.

الرقابة والتقييم القياسي لإلغاثة 
والظروف اإلنتقالية )سمارت(

مسح الرقابة والتقييم القياسي لإلغاثة والظروف 
اإلنتقالية )سمارت( هو مبادرة مشتركة بين الوكاالت تستخدم 
نهًجا منهجًيا متعدد الشركاء لتوفير معلومات مهمة وموثوقة 
التخاذ القرارات وإنشاء أنظمة وموارد مشتركة لشركاء الحكومة 
مؤشرين  إلى  ويستند  اإلنسانية.  والمنظمات  المضيفة 
أساسيين وحيويين للصحة العامة لتقييم حجم وشدة األزمة 
اإلنسانية: الحالة التغذوية لألطفال دون سن الخامسة ومعدل 
تحديد  في  المؤشرين  هذين  يساعد  السكان.  بين  الوفيات 
عملية  تلبية  مدى  مراقبة  في  مفيدة  وهي  الموارد  أولويات 
لالستجابة  العام  األثر  في  وبالتالي  السكان  الحتياجات  اإلغاثة 
من  المائة  في  تسعين  من  االنتهاء  المتوقع  من  اإلنسانية. 
مسوحات سمارت المخطط لها في اليمن في الوقت المناسب 
لألمن  المتكامل  المرحلي  التصنيف  تحليالت  في  إلدخالها 
التحليل، ال  االنتهاء خالل مرحلة  المتوقع أن يتم  الغذائي. من 
تزال نسبة الـ 10 في المائة المتبقية مفيدة لتقوم عليها تحليالت 

التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي.

https://reliefweb.int/report/yemen/statement-un-special-envoy-yemen-hans-grundberg-and-un-resident-and-humanitarian
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تقييم المواقع متعدد القطاعات

القطاعات  متعدد  المواقع  تقييم  تصميم  تم 
المحلية،  الديموغرافية  الخصائص  لتقييم 
الرئيسية،  الضعف  ونقاط  النزوح،  وديناميات 
اإلنسانية  واالحتياجات  األساسية،  الخدمات  إلى  والوصول 
والعائدون،  داخلًيا،  النازحون  سكانية:  مجموعات  لست 
المضيفة،  غير  والمجتمعات  المضيفة،  والمجتمعات 
أشكال  تحديد  إلى  يسعى  كما  والمهاجرون.  والالجؤون، 
المتضررون  السكان  يتلقاها  التي  اإلنسانية  المساعدات 
ومواءمتها مع المعايير الدنيا واالحتياجات ذات األولوية. تم 
متعدد  المواقع  تقييم  بيانات  ومعالجة  جمع  من  االنتهاء 
القطاعات في المناطق الجنوبية. في الشمال، تم االنتهاء من 
المرحلة األولى من جمع البيانات، وكذلك تدريب الباحثين 
يتم  أن  المتوقع  من  الثانية.  المرحلة  بيانات  جمع  على 
االنتهاء من جمع البيانات ومعالجتها على الصعيد الوطني 

لمختلف  يسمح  مما  فبراير،  شهر  من  األخير  األسبوع  في 
قطاعات االستجابة اإلنسانية بالشروع في تحليل البيانات.

المسوحات العنقودية متعددة 
المؤشرات

السلطات  مع  وثيق  بشكل  اليونيسف  تعمل 
متعددة  العنقودية  المسوحات  لتحضير  اليمن  في 
المؤشرات. تم االتفاق على اتفاقية اإلطار الفني وبروتوكوالت 
الواقع.  األمر  اليمنية وسلطات  الحكومة  البيانات مع  نقل 
األشهر  في  المتبقية  المسح  أنشطة  تبدأ  أن  المتوقع  ومن 
القليلة القادمة. المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات 
إطار  في  تنفيذها  يتم  األسرة  مستوى  على  مسوحات  هي 
للطفولة  المتحدة  األمم  صندوق  طوره  الذي  البرنامج 
للمقارنة  قابلة  إحصائًيا  دقيقة  بيانات  لتوفير  )اليونيسف( 

دولًيا عن وضع األطفال والنساء في بلد معين.

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يدعم مجتمعات صيد 
األسماك إلعادة بناء سبل العيش واالقتصاد المحلي

المحلي،  وشريكه  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  قام 
الصيد  قوارب  بتسليم  الشابة،  القيادات  تنمية  مؤسسة 
هذا  من  يناير  في  اليمن  المكال،  في  للصيادين  والمحركات 
العام. بتمويل من حكومة اليابان، يعد هذا الجهد هو األول 
و100 من  الصيد  قوارب  100 من  لتقديم  كبر  أ من خطة 
نظام  جهاز  و500  صيد  شبكة  و500  القوارب  محركات 
والمكال.  بين عدن  توزيعها  العالمي سيتم  المواقع  تحديد 
ومن المتوقع أن يتم التسليم الثاني للمواد في وقت الحق 

من هذا الشهر في عدن.

كثر من 70 في المائة من صغار الصيادين  أثر الصراع على أ
يتم  المشروع،  خالل  من  األسماك.  صيد  قطاع  أساس   –
سيساعد  والمكال.  عدن  في  السمكي  اإلنتاج  وتجديد  دعم 
تحديد  ونظام  الصيد  والمحركات وشبكات  القوارب  توزيع 
في  والعرض  الطلب  تلبية  على  الصيادين  صغار  المواقع 
ومعدالت  إنتاجهم  معدالت  تحسين  خالل  من  السوق 
لصيد  تبريد  بمخازن  المجهزة  القوارب  ستساعد  الصيد. 
مستوى  على  البارد  التخزين  مسألة  حل  في  الصيادين 

اإلنتاج.

اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  وزع   ،2021 ديسمبر  في 
500 منحة مالية بقيمة  الشابة  القيادات  ومؤسسة تنمية 
950 دوالًرا لكل منهما - تم تقديم نصفها للصيادين في كل 
من عدن والمكال - لمساعدة مجتمعات صيد األسماك في 
ساعد  أن  المنح  وسبق  األسماك.  صيد  أعمال  إنشاء 
أصول  إصالح  كيفية  تعلم  على  يمني   1,000 المشروع 
الصيد،  وشباك  القوارب  ومحركات  القوارب  مثل  الصيد 
فضالً عن بناء مهاراتهم في ريادة األعمال لمساعدتهم على 

تحسين فرص كسب العيش لديهم والحفاظ عليها.

تقول حنان ذات الثالثون عاًما من حضرموت: “عندما رأيت 
يمكنني  أنه  عرفت  مرة،  ألول  المشروع  هذا  عن  اإلعالن 
لي  أتاح  األسماك.  صيد  سنارات  صنع  في  جدي  مساعدة 
السنانير وبيعها  أنواع مختلفة من  التدريب والمنحة صنع 

للصيادين المحتاجين.”

األسماك،  مصايد  في  المرأة  مشاركة  المشروع  شجع  كما 
وهي صناعة يكاد يكون معدل التوظيف فيها ضئيال.

الصيد  أعمال  ركزت  النساء،  من  المائة  في   30 بمشاركة 
المحلية على تحويل مخلفات األسماك إلى أسمدة، وإنتاج 
الجافة،  األسماك  وبيع  األسماك،  وتربية  وتعبئته،  الملح 

ومخازن معدات الصيد، وصيانة معدات الصيد.

تنمية  ومؤسسة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  تعاون 
السمكية،  للمصايد  العامة  الهيئة  مع  الشابة  القيادات 
ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية في عدن وحضرموت 
الهيئة  كة  وقد ساعدت شرا المشروع.  لتنفيذ  كامل  بدعم 

أيًضا في بناء ملكية واستدامة التدخالت المنفذة.

وقال مدير المشروع، أرفيند كومار: “لقد أثر الصراع بشدة 
الصيادين  صغار  على  وبالتالي  األسماك،  صيد  قطاع  على 
أن  المتوقع  من  الغذائي.  وأمنهم  ودخلهم  عيشهم  وسبل 
يحسن هذا المشروع ويعزز مرونة مجتمع صيد األسماك 

من خالل التوليد الحيوي للدخل المستدام.”

100
قوارب صيد

500
شبكات صيد

100
محركات قوارب

500
 نظام تحديد

المواقع العالمي

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
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