
آخر المستجدات
اإلنسانية

اليمن

أطفال يحصلون على المياه النظيفة في أحد مواقع النزوح 

في مأرب في نوفمبر 2021م. مصدر الصورة: المنظمة الدولية 

للهجرة

العدد 11/نوفمبر 2021م

الـــوكاالت اإلغاثية تكثف من جهود 
اإلغاثـــة في مـــأرب نتيجـــة األعمال 

الدائرة القتالية 
تصاعـــدت حـــدة األعمـــال القتاليـــة ـفــي محافظـــة مـــأرب والمناطـــق المحيطة  خالل 
كثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى في هذا العـــام مما تســـبب بنزوح  الشـــهرين الماضييـــن أ
إـلــى  اإلنســـاني  والوصـــول  المدنييـــن  حركـــة  تقييـــد  إـلــى  باإلضافـــة  كبيـــرة  أعـــداد 
كثر من  المحتاجيـــن. بحســـب التقاريـــر الواردة مـــن المنظمة الدولية للهجـــرة، نزح أ
64,450 شـــخًصا )10,742 أســـرة( داخـــل محافظـــة مـــأرب أو إليهـــا ـفــي الفتـــرة مـــا 
كثر من  بيـــن ينايـــر ونوفمبـــر هـــذا العـــام جـــراء األعمـــال القتاليـــة. مـــن بيـــن هـــؤالء، أ

ثلثي العدد – 45,450 شخًصا )7,553 أسرة( – نزحوا منذ سبتمبر. 

يعتبـــر النازحـــون الســـاعين لألمـــان ـفــي مدينـــة مـــأرب والمناطـــق المحيطـــة بها من 
بين األشـــخاص األشـــد ضعًفا، إذ نزحوا مرتين أو ثالث. يصل معظمهم إلى مواقع 
نـــزوح مكتظـــة مع محدودية أو عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات األساســـية. مع 
تصاعـــد األعمـــال القتاليـــة باتجـــاه مدينة مـــأرب، ازدادت األوضاع ســـوًءا في نوفمبر، 
ممـــا أجبـــر النازحيـــن الذيـــن يســـكنون ـفــي مواقـــع النـــزوح عـلــى الهـــروب. ـفــي شـــهر 
كثر من 16,000 شـــخص من المناطـــق المتضررة بالصراع  نوفمبـــر وحـــده، هرب أ
كثـــر أمانًا في مأرب بحســـب تقارير المنظمة الدوليـــة للهجرة. أغلق 11  إـلــى أماكـــن أ
موقًعـــا تديـــره المجموعـــة القطاعيـــة بســـبب هـــروب النازحيـــن إـلــى مديريـــة مـــأرب 

والمناطق الشرقية النائية للمحافظة حيث الخدمات محدودة. 

 أدى النـــزوح الجديـــد إـلــى تفاقم االحتياجات اإلنســـانية القائمة، ممـــا أدى إلى زيادة 
للنســـاء واألطفـــال. وتعـــد  الحمايـــة، خاصـــة  المســـاعدات وخدمـــات  إـلــى  الحاجـــة 
األمـــراض مثـــل اإلســـهاالت المائيـــة الحـــادة والمالريـــا والتهابـــات الجهاز التنفســـي 
العلـــوي شـــائعة أوســـاط النازحين، مما يزيد من االحتيـــاج العاجل لخدمات المياه 
والصـــرف الصحـــي والنظافـــة والرعاية الصحية. تســـبب وضع النـــزوح المتدهور في 
محافظـــة مـــأرب بعـــبء كبير عـلــى المجتمعـــات المضيفـــة والخدمـــات الموجودة. 
باإلضافـــة إـلــى ذلـــك، مـــن بيـــن المتضرريـــن نحـــو 3,500 مهاجـــر، تقـــدر المنظمـــة 
الدوليـــة للهجـــرة أنهـــم عالقيـــن ـفــي أنحـــاء المحافظـــة. تواصـــل خطـــوط المواجهـــة 
المتغيـــرة بإعاقـــة الرحالت التي يقوم بها المهاجرون للوصول إلى مأرب ومغادرتها 
إـلــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية. كان المهاجـــرون القريبـــون مـــن مناطـــق القتـــال 
كثـــر عرضـــة لخطـــر االحتجـــاز والعمـــل القســـري والعنف الجنســـي منـــذ التصعيد  أ

األخير للصراع. 

النقاط الرئيسية
منسق الشؤون اإلنسانية يزور 

 عدن ومأرب وسيئون
ص 4

كثر من 25,000 شخص  أ
نازح في محافظة الحديدة في 

 نوفمبر
ص 5

محطات إنتاج أُكسجين 
جديدة من المقرر إنشاؤها في 

 اليمن 
ص 6

صندوق التمويل اإلنساني في 
اليمن يخصص 48 مليون 

دوالر أمريكي لمساعدة 
األشخاص ذوي الحاجة 

 الماسة
ص 7

أول محطة مناخية بحرية 
 اوتوماتيكية في اليمن

ص 8
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1 - 101 102 - 186 187 - 6,517 6,518 - 7,658

النزوح بحسب المديرية

مأرب

كثر من 64,450 شخص نزحوا بسبب القتال في محافظة مأرب في الفترة ما بين يناير ونوفمبر هذا العام. بحسب البيانات الواردة حتى 27  أ
نوفمبر. المصدر: المنظمة الدولية للهجرة 

تقديـــم  وتيـــرة  زيـــادة  اإلغاثـــة  منظمـــات  تواصـــل 
المســـاعدات للنازحيـــن حديًثـــا إـلــى جانـــب أنشـــطة 
محافظـــة  تـــزال  ال  حيـــث  المنتظمـــة.  االســـتجابة 
مـــأرب والمناطـــق المجـــاورة ذات أولويـــة بالنســـبة 
للـــوكاالت اإلغاثيـــة ـفــي اليمـــن منذ انـــدالع القتال في 
فبرايـــر هـــذا العـــام وعملـــت الـــوكاالت على توســـيع 
كثـــر مـــن أي مناطـــق ســـاخنة  نطـــاق اســـتجابتها أ
أخـــرى ـفــي البلد هذا العـــام. قبل تصعيـــد القتال في 
ســـبتمبر، وصـــل شـــركاء العمـــل اإلغاـثــي إـلــى نحـــو 
677,000 شـــخص عبـــر تقديـــم المســـاعدات ـفــي 
المســـاعدات  بتقديـــم  واســـتمروا  شـــهريًا.  مـــأرب 
المنقـــذة لـــألرواح، مـــن بينهـــا الحصـــص الغذائيـــة 
الجاهـــزة لـــألكل والدعـــم الخـــاص لمعالجـــة ســـوء 
والميـــاه  والمـــأوى،  الصحـــة،  ودعـــم  التغذيـــة، 
والصـــرف الصحـــي والنظافـــة، وخدمـــات الحمايـــة. 
عمـــل الشـــركاء عـلــى توزيـــع مجموعـــة مـــواد آليـــة 
كثر  االســـتجابة الســـريعة حيـــث تـــم الوصـــول إـلــى أ
مـــن 6,000 أســـرة نازحـــة حديًثـــا مـــا بيـــن ســـبتمبر 
ونوفمبـــر. مجموعة مواد آلية االســـتجابة الســـريعة 
هـــي حزمـــة مـــن المســـاعدات الضروريـــة المنقـــذة 
ـفــي  حديًثـــا  النازحيـــن  إـلــى  تقديمهـــا  يتـــم  لـــألرواح 
فـــرق  وعملـــت  النـــزوح.  مـــن  ســـاعة   72 غضـــون 
اإليوائيـــة  المـــواد  أطقـــم  زيـــادة  عـلــى  االســـتجابة 
والمـــواد غيـــر الغذائيـــة والســـالت الغذائيـــة ومـــواد 
موقًعـــا   62 ـفــي  النقديـــة  والمســـاعدات  النظافـــة 
يســـتضيف ما يقرب من 27,000 أســـرة. هذا فيما 
والصـــرف  الميـــاه  قطـــاع  فـــرق مجموعـــة  تواصـــل 
الشـــاحنات  عبـــر  الميـــاه  نقـــل  والنظافـــة  الصحـــي 
وبنـــاء المراحيـــض وتوزيـــع مـــواد النظافـــة، حيـــث 
بينمـــا  22,000 شـــخص،  مـــن  كثـــر  أ إـلــى  وصلـــت 
تعمـــل الفـــرق العاملـــة ـفــي المجـــال الصحـــي، مـــن 
تقديـــم  عـلــى  المتنقلـــة،  الطبيـــة  العيـــادات  بينهـــا 

وتجديـــد  الطارئـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  خدمـــات 
والمستشـــفيات  المحليـــة  العيـــادات  مخزونـــات 
وـفــي  النـــزوح  مواقـــع  ـفــي  الضروريـــة  باإلمـــدادات 
مـــع  األشـــخاص  فيهـــا  يـــأوي  التـــي  المناطـــق 
المجتمعـــات المضيفـــة. يقـــدم الشـــركاء العامليـــن 
ـفــي مجـــال الحمايـــة الدعـــم النفســـي واالجتماعـــي 
باإلضافة إلى نشـــر المعلومات المتعلقة بالخدمات 
المتاحـــة، مع تحديـــد األشـــخاص ذوي االحتياجات 
ـفــي ذلـــك  الدعـــم، بمـــا  الخاصـــة وإحالتهـــم لتلقـــي 
الحصـــول على المســـاعدة القانونية بشـــأن الوثائق 

الشخصية.

يعمـــل فريـــق التنســـيق اإلقليمـــي ـفــي مـــأرب مـــع 
المحليـــة  والســـلطات  اإلنســـاني  العمـــل  شـــركاء 
لتعجيـــل االســـتجابة لألشـــخاص النازحيـــن حديًثـــا. 
ـفــي الوقـــت ذاته، تســـتمر زيـــارات عمليـــات التقييم 
ـفــي المناطـــق المتضـــررة ـفــي المحافظة. كمـــا يعمل 
فريـــق التنســـيق اإلقليمـــي عـلــى حشـــد مخزونـــات 
مجموعـــة مـــواد آلية االســـتجابة الســـريعة، والمواد 
الغذائية، والمـــأوى، والمواد غير الغذائية، واألدوية 
ليتـــم تخزينها بصورة مســـبقة ـفــي مدينة مأرب وفي 
مديرية ســـيئون في محافظـــة حضرموت المجاورة. 
هناك حاجة إـلــى تمويل إضافي لمواصلة العمليات 
اإلغاثية ولتوســـيع نطاقها في مأرب لألشـــهر الثالثة 
االســـتجابة  خطـــة  تمويـــل  تـــم  بينمـــا  القادمـــة. 
اإلنســـانية ـفــي اليمـــن لعـــام 2021م بنســـبة 57 ـفــي 
تكافـــح  نوفمبـــر،  نهايـــة  حلـــول  مـــع  فقـــط  المائـــة 
القطاعـــات الهامـــة مثـــل الصحة، والميـــاه والصرف 
الصحـــي والنظافـــة، والمـــأوى، وإدارة المخيمـــات، 
والحمايـــة مـــن أجـــل تلبيـــة االحتياجـــات المتزايـــدة 

بسبب النزوح الناجم عن الصراع.
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10 - 15
<10

عدد شركاء العمل
اإلنساين يف مأرب

كثر من 70 موظف أممي  عملت نحو 30 وكالة إغاثية، شاملة وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، على زيادة االستجابة اإلنسانية. أ
وعشرات العاملين في المجال اإلغاثي التابعين للمنظمات غير الحكومية متواجدين في الميدان، مع وجود البعض ممن يعملون من مركز 

العمليات اإلنسانية التابع لألمم المتحدة، وذلك لتعجيل العمليات اإلغاثية في مأرب. المصدر: آلية التنسيق المشتركة بين المجموعات القطاعية/
المجموعات القطاعية

األعمال القتالية في مأرب واإلطار الزمني لالستجابة اإلغاثية

اندالع القتال؛ نزوح 
8,000 شخص

بدأت خدمات األمم 
المتحدة للنقل 

الجوي اإلنساين  
بتخصيص رحلتين 

جويتين أسبوعًيا من 
عدن إىل مأرب

زار منسق الشؤون 
اإلنسانية مأرب

تم إنشاء مركز فرعي 
للعمليات اإلنسانية 
تابع لألمم المتحدة 

وذلك لتسريع عملية 
االستجابة

كثر من 70  تواجد أ
موظف أممي 

وعشرات العاملين 
يف مجال اإلغاثة 

التابعين للمنظمات 
غير الحكومية يف 

مأرب  

تخصيص 40 مليون 
دوالر أمريكي 
كتمويل من 

الصندوق المركزي 
لالستجابة الطارئة 

لالستجابة للنازحين 
يف مأرب والجوف

قاد نائب منسق 
الشؤون اإلنسانية 
زيارة مشتركة بين 
الوكاالت إىل مأرب

دعى منسق الشؤون 
اإلنسانية إىل وقف األعمال 

القتالية وعدم تقييد الوصول

َوسعت الوكاالت اإلغاثية من 
نطاق استجابتها يف مأرب

زار منسق الشؤون اإلنسانية 
البيضاء ومأرب لتقييم 
األوضاع؛ المشاركة مع 

السلطات

زيارة نائب منسق الشؤون 
اإلنسانية لمديريتي مأرب 

والجوبة لتقييم األوضاع

كتوبر نوفمبر أ سبتمبر يوليو أبريل   فبراير يونيو مايو مارس

زادت حدة 
األعمال 

القتالية، أدت 
إىل نزوح ما ال 

يقل عن 2,871 
أسرة 

قام صندوق 
التمويل اإلنساين 
يف اليمن بصرف 
50 مليون دوالر 

أمريكي لالستجابة 
للنازحين يف مأرب

*االستجابة اإلنسانية *التصعيد

تسبب تجدد األعمال 
القتالية بنزوح أعداد 

كبيرة

10,000 شخص نازح 
– أعلى رقم شهري 
للنازحين يف 2021م

زار منسق الشؤون 
اإلنسانية عدن ومأرب 

وسيئون لتقييم األوضاع؛ 
المشاركة مع السلطات

كثر من 64,450 شخص  أ
نزح داخل مأرب أو إليها 

منذ يناير؛ الثلثين منذ 
سبتمبر

استكملت الوكاالت 
اإلغاثية وضع خطة 

االستجابة لمحافظة مأرب
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منســـق الشـــؤون اإلنســـانية يزور عدن ومأرب 

وسيئون
اســـتمر منســـق الشؤون اإلنســـانية لليمن، السيد ديفيد 
غريســـلي، بإجـــراء الزيـــارات الميدانيـــة لتقييـــم األوضـــاع 
اإلنســـانية والمشاركة مع الســـلطات إليجاد السبل التي 
تكفـــل توســـيع نطـــاق المســـاعدات ـفــي المناطـــق ذات 
النـــزوح  لعمليـــات  اســـتجابة  العاليـــة.  االحتياجـــات 
الجماعيـــة األخيـــرة إلى مـــأرب وفي محيطهـــا نتيجة تجدد 
الشـــؤون  القتاليـــة منـــذ ســـبتمبر، زار منســـق  األعمـــال 
ـفــي نوفمبـــر  اإلنســـانية عـــدن ومدينـــة مـــأرب وســـيئون 
لتقييـــم عمليـــة االســـتجابة اإلنســـانية الجاريـــة، ولتحديد 
بمـــوارد  وللمطالبـــة  الرئيســـية،  واالحتياجـــات  الفجـــوات 
بمحافظـــة  الخاصـــة  االســـتجابة  خطـــة  لتنفيـــذ  إضافيـــة 

مأرب. 

شـــملت الزيـــارة الميدانية زيارة مواقـــع النازحين لتقييم 
نائبـــي  ومقابلـــة  اإلنســـانية،  واالحتياجـــات  األوضـــاع 
محافظـــي المحافظتيـــن ـفــي مـــأرب وســـيئون، وشـــركاء 
العمـــل اإلنســـاني لدى األمـــم المتحـــدة، والمنظمات غير 
بينهـــا  مـــن  المدـنــي،  والمجتمـــع  الدوليـــة  الحكوميـــة 
الجمعيات النســـائية. شـــملت المســـائل الرئيسية التي 
تـــم تحديدهـــا االحتياجـــات المتعلقـــة بتقويـــة التنســـيق 
الصحـــي  والصـــرف  الميـــاه  مجـــاالت  ـفــي  والتدخـــالت 
والنظافـــة، الصحـــة والصحـــة النفســـية، الغـــذاء، المأوى، 
الحمايـــة، مـــن بينهـــا حمايـــة الطفل والعنـــف القائم على 
النـــوع االجتماعـــي، تقديـــم التقاريـــر المتعلقـــة بحقـــوق 
العيـــش  وســـبل  بالتعليـــم  الخـــاص  والدعـــم  اإلنســـان 

المحددة كمجاالت ذات احتياجات عالية.

عـلــى  اإلنســـانية  الشـــؤون  تنســـيق  مكتـــب  ســـيعمل   
تنســـيق تنفيـــذ خطـــة مـــأرب وضمـــان مشـــاركة النســـاء 
والفتيـــات ـفــي البرامـــج واألنشـــطة اإلنســـانية. يتوقـــع أن 
يقـــوم نائـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية، الســـيد دييجو 
زوريـــال، بإجـــراء زيـــارة متابعة إلى ســـيئون للمشـــاركة مع 
العمـــل  شـــركاء  تواجـــد  زيـــادة  ســـبل  حـــول  الســـلطات 

اإلنساني وتوسيع نطاق االستجابة.  

في عدن، قابل منســـق الشؤون اإلنســـانية رئيس الوزراء 
وكبار موظفي الحكومة اآلخرين لمناقشـــة ســـبل تيسير 
االســـتجابة اإلنســـانية وتعجيلهـــا ـفــي المناطـــق الواقعـــة 
التنفيذيـــة  الوحـــدة  بمديـــر  التقـــى  كمـــا  اليمـــن.  جنـــوب 
صافـــر،  بخـــزان  المختصـــة  الفنيـــة  واللجنـــة  للنازحيـــن 
باإلضافـــة إـلــى مـــدراء مكاتـــب األمـــم المتحـــدة ـفــي عـــدن. 
ركـــز االجتمـــاع مـــع الوحـــدة التنفيذيـــة عـلــى االســـتجابة 
الجاريـــة ـفــي مـــأرب وســـاحل البحـــر األحمـــر، كمـــا تمـــت 
مناقشـــة المواضيع المتعلقة باحتياجات تطوير قدرات 
الوحـــدة التنفيذيـــة وتعزيز دورهـــا. قدمت اللجنـــة الفنية 
المختصـــة بخـــزان صافر نظرة عامـــة مفصلة حول وضع 
خـــزان صافـــر والحاجة إلى نقـــل النفط إلى ســـفينة أخرى 
كميـــات  تســـرب  أو  لالنفجـــار  تعرضـــه  لتقليـــل مخاطـــر 
كبيرة من النفط. ناقش منســـق الشـــؤون اإلنســـانية مع 
االهتمـــام  موضـــع  القضايـــا  المتحـــدة  األمـــم  وكاالت 
المشـــترك، شـــاملة ســـعر الصـــرف والشـــواغل األمنيـــة 
ســـيعمل  الموظفيـــن.  برعاية/صالـــح  المتصلـــة  وتلـــك 
نائـــب منســـق الشـــؤون اإلنســـانية مـــع األمـــم المتحـــدة 
ســـبل  إليجـــاد  الدوليـــة  الحكوميـــة  غيـــر  والمنظمـــات 

تخفيف أثر أسعار الصرف الموازية في صنعاء وعدن. 

زار السيد غريسلي أحد نقاط توزيع األغذية العديدة التابعة لبرنامج األغذية العالمي في محافظة مأرب. تقدم نقطة توزيع األغذية هذه تحديًدا المساعدات 
الغذائية إلى نحو 5,000 أسرة محتاجة، معظمهم نازحين، بصورة شهرية. مصدر الصورة: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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أكثـــر مـــن 25,000 شـــخص نـــازح فـــي محافظـــة 

نوفمبر فـــي  الحديـــدة 
نحـــو  بنـــزوح  تســـببا  تطوريـــن  نوفمبـــر  شـــهر  شـــهد 
25,410 شـــخص من الحديدة، معظمهم إلى مناطق 
أخـــرى داخـــل نفس المحافظة. أواًل، في يومي 11 و12 
المواليـــة  القـــوات  انتشـــار  إعـــادة  تمـــت  نوفمبـــر، 
المحيطـــة بمدينـــة  اليمنيـــة مـــن مواقعهـــا  للحكومـــة 
الفقيـــه  وبيـــت  الدريهمـــي  مديريتـــي  ومـــن  الحديـــدة 
ومـــن معظـــم مناطق مديريـــة التحيتـــا. تحركت قوات 
أنصـــار هللا بســـرعة لبســـط ســـيطرتها عـلــى المواقـــع 
التـــي تمـــت إخالؤهـــا. بحلـــول 30 نوفمبـــر، أدت هـــذه 
التطـــورات إلى نزوح نحو 2,089 أســـرة )نحو 14,623 
ســـيطرة  تحـــت  الواقعـــة  المناطـــق  إـلــى  شـــخًصا( 
الحكومـــة اليمنيـــة وفًقـــا للتقاريـــر الواردة مـــن الوحدة 
التنفيذيـــة للنازحيـــن التابعة للحكومـــة اليمنية. نزحت 
نحـــو 1,271 أســـرة مـــن مديريـــات الدريهمـــي وبيـــت 
الفقيـــه والتحيتـــا إـلــى مديريـــة الخوخـــة، بينمـــا نزحـــت 
ـفــي  المخـــا  مديريـــة  إـلــى  الجنـــوب  نحـــو  أســـرة   454
محافظـــة تعـــز. كمـــا نزحـــت نحو 364 أســـرة إـلــى أبعد 
ـفــي  إـلــى مديريتـــي الشـــمايتين والوازعيـــة  مـــن ذلـــك 

محافظة تعز وإلى محافظة عدن.  

القـــوات  تقدمـــت  نوفمبـــر،   17 ـفــي  الحـــق  تطـــور  ـفــي 
المواليـــة للحكوميـــة اليمنيـــة باتجـــاه مديريـــة حيـــس، 
التـــي تقـــع حالًيا تحـــت ســـيطرتهم. وتســـتمر األعمال 
القتاليـــة منـــذ ذلك الحيـــن، وتفيد التقارير الـــواردة إلى 
باتجـــاه  اليمنيـــة  للحكومـــة  المواليـــة  القـــوات  تقـــدم 
الجراحـــي وجبـــل  ـفــي مديريتـــي  الحدوديـــة  المناطـــق 
راس شـــمااًل ومديريتـــي الخوخة ـفــي محافظة الحديدة 
التقاريـــر  أفـــادت  جنوبًـــا.  تعـــز  محافظـــة  ـفــي  ومقبنـــة 
الواردة من المجلس األعلى إلدارة وتنســـيق الشـــؤون 
اإلنســـانية والتعـــاون الدوـلــي أن األعمـــال القتاليـــة ـفــي 
مديريـــة حيـــس ومحيطهـــا أدت إلى نـــزوح نحو 1,541 
أســـرة )مـــا يقرب من 10,787 شـــخًصا( إـلــى المناطق 
الواقعـــة تحت ســـيطرة ســـلطات األمر الواقـــع بحلول 
30 نوفمبـــر. نزحـــت نحـــو 598 أســـرة باتجاه الشـــمال 
مديريـــة  إـلــى  أســـرة  و563  راس،  جبـــل  مديريـــة  إـلــى 
الجراحـــي، و198 أســـرة إلى مديريـــة التحيتا، مع نزوح 
نحـــو 90 أســـرة أخـــرى إلى مديرية زبيد و58 أســـرة إلى 

مدينة الحديدة.

لتلبيـــة  بســـرعة  اإلغاـثــي  العمـــل  شـــركاء  تصـــرف 
احتياجـــات األســـر النازحـــة حديًثـــا. حتـــى 30 نوفمبـــر، 
قدم الشـــركاء مجموعة مواد آلية االســـتجابة السريعة 
إـلــى 970 أســـرة نازحـــة ـفــي الخوخـــة و312 أســـرة ـفــي 
المخـــا و280 أســـرة ـفــي الجراحـــي و105 أســـر في جبل 
راس. باإلضافـــة إـلــى ذلـــك، قدم الشـــركاء أطقم المواد 
اإليوائيـــة الطارئـــة إـلــى 300 أســـرة نازحة ـفــي الجراحي، 
و168 أســـرة في المخا و90 أســـرة في زبيد. وتم تقديم 

المـــواد غيـــر الغذائيـــة الضرورية إلى 400 أســـرة نازحة 
ـفــي جبـــل راس و300 أســـرة في الجراحي و194 أســـرة 
ـفــي المخـــا و90 أســـرة ـفــي زبيـــد. كمـــا قـــدم الشـــركاء 
الدعـــم النقـــدي إـلــى 309 أســـر وأطقـــم مـــواد النظافة 
إلى 928 أســـرة في المخا. كما أرســـل الشركاء عيادتين 
متنقلتيـــن إـلــى مخيـــم للنازحين تـــم إنشـــاؤه حديًثا في 

الخوخة. 

كمـــا ُيجـــري شـــركاء العمـــل اإلغاـثــي عمليـــات تقييـــم 
فجـــوات  لتغطيـــة  اإلمـــدادات  ونقـــل  االحتياجـــات 
االســـتجابة المتبقيـــة، بمـــا فيها المســـاعدات اإليوائية، 
والمـــواد غيـــر الغذائيـــة، ومســـاعدات الميـــاه والصرف 
والدعـــم  الطارئـــة،  والمراحيـــض  والنظافـــة،  الصحـــي 
النقدي، واإلمدادات الطبية. ويعمل فريقي التنســـيق 
اإلقليمـــي ـفــي الحديـــدة والمخا على التنســـيق لضمان 
أن االســـتجابة للمحتاجين ـفــي المناطق التي أصبحت 
حديًثـــا تحت ســـيطرة ســـلطات األمر الواقع مســـتمرة 
دون انقطـــاع. كمـــا يعمـــل فريقي التنســـيق اإلقليمي 
مـــع الســـلطات وشـــركاء العمـــل اإلغاـثــي عـلــى جانبـــي 
المتنـــازع عليهـــا لضمـــان تغطيـــة فجـــوات  المناطـــق 
االســـتجابة وتقديـــم المســـاعدات إـلــى النازحين الجدد 

في الوقت المناسب.
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مفتاح الخریطة: مناطق السیطرة
المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار هللا
المناطق التي وقعت حديًثا تحت سيطرة

أنصار هللا
المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة

اليمنية
المناطق التي وقعت حديًثا تحت سيطرة

الحكومة اليمنية

المناطق المتنازع عليها

حدود المحافظة

حدود المديرية

القرى

األسر النازحة XX 

ال تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة 
التأييد أو القبول الرسمي من جانب األمم المتحدة.
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محطـــات إنتـــاج ُأكســـجين جديـــدة مـــن المقرر 

اليمن  فـــي  إنشـــاؤها 
بذلـــت منظمـــة الصحـــة العالمية جهوًدا مشـــتركة مع 
مجموعـــة البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة ووزارة الصحـــة 
كســـجين  العامـــة والســـكان إلنشـــاء 14 محطة إنتاج أ
االســـتجابة  نطـــاق  توســـيع  ـفــي  ستســـاعد  جديـــدة 

لجائحة كوفيد-19 في اليمن. 

يتـــم إنشـــاء محطـــات إنتاج األكســـجين، بقيمـــة تفوق 
ـفــي  محافظـــة   11 ـفــي  أمريكـــي،  دوالر  مالييـــن   3.4
المناطـــق الواقعـــة جنـــوب اليمـــن وســـيتم تشـــغيلها 
تدريجًيـــا ـفــي الفتـــرة ما بيـــن ديســـمبر 2021م وفبراير 
بصـــورة  وتنفيذهـــا  المحطـــات  إدارة  ســـتتم  2022م. 
مشـــتركة مـــن قبـــل وزارة الصحـــة العامـــة والســـكان 
ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة، وتـــم تمويلهـــا من قرض 
بلـــغ 20 مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن مجموعـــة البنـــك 
اإلســـالمي للتنميـــة، كجزء مـــن دعمها الطـــارئ لخطة 
التأهـــب واالســـتجابة الخاصـــة بكوفيد-19 ـفــي اليمن. 
مـــن خـــالل هـــذا الدعـــم، ســـاهمت مجموعـــة البنـــك 
اإلســـالمي للتنميـــة ـفــي تحســـين القدرات التشـــغيلية 
كوفيـــد-19 لمعالجـــة  خاًصـــا  مركـــًزا   32 لــــ  الهامـــة 

ومختبرات الصحة العامة المركزية في أرجاء البلد.  

وقـــال الســـيد أدهـــم رشـــاد إســـماعيل عبـــد المنعـــم، 
ممثـــل منظمـــة الصحـــة العالميـــة ـفــي اليمـــن: “توافـــر 
مســـألة  األكســـجين  مـــن  منقطعـــة  غيـــر  إمـــدادات 
ضروريـــة لنجاة المرضـــى المصابين بكوفيد-19 ذوي 
الحـــاالت الشـــديدة، الذيـــن ســـيواجهون فشـــل رئـــوي 
أصبـــح  الســـبب  لهـــذا  األكســـجين.  توفـــر  عـــدم  حـــال 
إنشـــاء محطـــات األكســـجين أحـــد أهـــم األشـــياء التـــي 
يمكننـــا القيـــام بهـــا إلنقـــاذ أرواح العديد مـــن المرضى 

الذين يعانون من كوفيد-19.” 

قـــال الدكتـــور إيلكـــر إرســـغون كايهـــان، رئيـــس فريـــق 
عمليـــات البنك اإلســـالمي للتنمية لمجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج واليمـــن: “مـــن خـــالل هـــذا المشـــروع، 
يســـعى البنك اإلســـالمي للتنمية إلى دعم الجمهورية 
اإلنســـانية  الصعوبـــات  عـلــى  التغلـــب  ـفــي  اليمنيـــة 
واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة التـــي ال تـــزال تهـــدد جهود 
التخفيـــف من حدة الفقر ومكافحـــة األمراض، خاصة 

كوفيد-19.”

وأضـــاف الدكتـــور كايهـــان: “مـــن خـــالل زيـــادة القـــدرة 
يمكننـــا  الطبـــي،  األكســـجين  إنتـــاج  عـلــى  المحليـــة 
المســـاعدة ـفــي تقليـــل معـــدالت اإلصابـــات والوفيـــات 
المرتبطـــة بكوفيـــد-19 ـفــي اليمـــن. هـــذه المـــرة األوـلــى 
التـــي ســـينتج فيها هـــذا العـــدد الكبير مـــن المحطات 
المصابـــة  الحـــاالت  إدارة  لدعـــم  الطبـــي،  األكســـجين 
كة مع منظمة الصحـــة العالمية،  بكوفيـــد-19 بالشـــرا
التخطيـــط  العامـــة والســـكان، ووزارة  الصحـــة  ووزارة 

والتعاون الدولي.”

تواجـــه اليمـــن تحديـــات عاجلـــة ـفــي تأميـــن إمـــدادات 
الحـــاالت  إلدارة  ضروريـــة  تعتبـــر  التـــي  األكســـجين 
الشـــديدة المصابة بكوفيد-19 بصورة فعالة. سيعزز 
تركيـــب 14 محطة جديدة إلنتاج األوكســـجين الجهود 
األخـــرى الجاريـــة مـــن قبـــل منظمـــة الصحـــة العالمية 
ووزارة الصحـــة العامـــة والســـكان والبنـــك اإلســـالمي 
للتنميـــة إلنقـــاذ األرواح واحتـــواء انتشـــار كوفيـــد-19، 
بمـــا ـفــي ذلـــك توفيـــر األدويـــة واإلمـــدادات الضروريـــة 
ومعـــدات الحمايـــة الشـــخصية وغيرها مـــن المعدات 
العـــدوى  مـــن  للوقايـــة  الهامـــة  الطبيـــة  والتقنيـــات 

ومكافحتها وإدارة الحاالت المصابة كوفيد-19.

المنحنى الوبائي لكوفيد-19
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المصدر: منظمة الصحة العالمية
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صنـــدوق التمويل اإلنســـاني في اليمن يخصص 
48 مليون دوالر أمريكي لمســـاعدة األشـــخاص 

ذوي الحاجة الماســـة
 3 اليمـــن  ـفــي  اإلنســـاني  التمويـــل  صنـــدوق  خصـــص 
ماليين دوالر أمريكي للمساعدات السريعة للنازحين 
أمريكـــي  دوالر  مليـــون  و45  مـــأرب  مـــن  الفاريـــن 
لمســـاعدة نحو 2.1 مليون شـــخص بحاجة ماســـة في 

أنحاء اليمن.

ـفــي 3 نوفمبـــر، أطلـــق منســـق الشـــؤون اإلنســـانية ـفــي 
اليمن، ديفيد غريســـلي، التخصيص االحتياطي الثاني 
الخـــاص بصنـــدوق التمويـــل اإلنســـاني في اليمـــن لعام 
2021م لالســـتجابة للنـــزوح الناتـــج عـــن الصـــراع ـفــي 
البلـــد، خاصـــة ـفــي مـــأرب والمحافظـــات المجـــاورة. تـــم 
تخصيـــص مبلغ إجمالي قدره 3 ماليين دوالر أمريكي 
لصنـــدوق األمم المتحدة للســـكان لدعم تقديم حزمة 
لوجـــود  نظـــًرا  الســـريعة  االســـتجابة  آليـــة  مســـاعدات 
فجوة تمويلية كبيرة يواجهها شـــركاء العمل اإلنســـاني 
لـــدى مجموعة آلية االســـتجابة الســـريعة والحاجة إلى 
النازحيـــن  العاجلـــة لألشـــخاص  المســـاعدات  تقديـــم 
بســـبب الصراع. يقدم شركاء آلية االستجابة السريعة 
الضروريـــة  المســـاعدات  مـــن  األدـنــى  الحـــد  حزمـــة 
حديًثـــا  النازحيـــن  لألشـــخاص  لـــألرواح  المنقـــذة 
المتنقليـــن، واألشـــخاص الذين يعيشـــون ـفــي المواقع 
الجماعيـــة أو في المناطق التـــي يصعب الوصول إليها 
أو ألولئـــك العالقيـــن ـفــي الجبهـــات العســـكرية. يهدف 
شـــركاء العمـــل اإلنســـاني إـلــى تقديم هـــذه الحزمة من 
المســـاعدات ـفــي غضون 72 ســـاعة من النـــزوح، عادة 
قبـــل انطالق اســـتجابة المجموعـــة القطاعية في الخط 

األول.   

عمـــل صنـــدوق التمويـــل اإلنســـاني ـفــي اليمن بســـرعة 
لســـد هذه الفجوة. وقدم التمويل للشـــركاء في غضون 
أيـــام ممـــا ســـمح بتخزيـــن ونقـــل اإلمـــدادات بصـــورة 
ســـريعة وتوزيع مســـاعدات آلية االســـتجابة السريعة 
إـلــى 147,000 شـــخص يواجهـــون احتماليـــة النـــزوح 
ضمـــن نطـــاق مـــأرب أو إلى شـــبوة والبيضـــاء والجوف 

ومدينة صنعاء وحضرموت.  

9 نوفمبـــر، أطلـــق الســـيد غريســـلي التخصيـــص  ـفــي 
ـفــي  اإلنســـاني  التمويـــل  لصنـــدوق  الثاـنــي  األساســـي 
اإلجماـلــي  المظـــروف  بلـــغ  2021م،  لعـــام  اليمـــن 
للتخصيـــص 45 مليون دوالر أمريكي لمســـاعدة نحو 
2.1 مليـــون شـــخص مـــن ذوي الحاجـــة الماســـة ـفــي 
لمســـارات  األولويـــة  التخصيـــص  يعطـــي  اليمـــن. 

االستجابة الثالث التالية:

كريمـــة 	  لتكـــون  المعيشـــية  الظـــروف  تحســـين 
للنازحيـــن األشـــد ضعًفـــا ـفــي مواقـــع النازحيـــن التي 
تعاـنــي من نقـــص الخدمات ودعم تدخالت شـــركاء 
العمـــل اإلنســـاني ـفــي المواقـــع الجديدة التـــي تفتقر 

إلى الخدمات في الُعزل ذات األولوية.

دعـــم التدخـــالت الدائمـــة من خـــالل إعـــداد البرامج 	 
الســـياقات  تناســـب  التـــي  والحلـــول  المبتكـــرة 
ـفــي  المختـــارة  المديريـــات  مـــن  عـــدد  ـفــي  المحليـــة 

محافظات عمران وتعز والحديدة والجوف.

المحليـــة 	  المجتمعـــات  ووصـــول  حركـــة  تحســـين 
المتضـــررة المختـــارة إـلــى الخدمات مـــن خالل دعم 
المخلفـــات  مـــع  والتعامـــل  األلغـــام  إزالـــة  أنشـــطة 

القابلة لإلنفجار وآلية االستجابة السريعة.

قـــدم شـــركاء العمـــل اإلغاـثــي 59 مقترًحـــا للمشـــاريع 
لالســـتجابة لهذه األولويات. ويعمل صندوق التمويل 
اإلنســـاني ـفــي اليمـــن حالًيـــا عـلــى اســـتكمال عمليـــات 

المراجعة واالختيار.

المستفيدين من آلية االستجابة 
السريعة بحسب المحافظة

 73,500 

 14,700 

 14,700 

 14,700 

 14,700 

 14,700 

مأرب

البيضاء

الجوف

مدينة صنعاء

حضرموت

شبوة



8

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

أول محطة مناخية بحرية اوتوماتيكية في 
اليمن

 أنشـــأت منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة لألمـــم المتحـــدة 
)الفـــاو( واالتحاد األوروبي، بالتعـــاون مع الهيئة العامة 
للطيـــران المدـنــي واألرصـــاد اليمنيـــة، محطـــة مناخيـــة 
بحريـــة أوتوماتيكيـــة في مينـــاء عدن. المحطـــة البحرية 
– األوـلــى مـــن نوعها – هي واحدة من تســـع محطات 
مناخيـــة أوتوماتيكيـــة حديثـــة تـــم إنشـــاؤها مـــن قبـــل 
الفـــاو ـفــي جميـــع أرجـــاء اليمـــن وبدعـــم تمويـلــي مـــن 
جمـــع  طريقـــة  تحســـين  أجـــل  مـــن  األوروـبــي  االتحـــاد 

بيانات األرصاد الجوية.

المناخيـــة  الصدمـــات  وكثافـــة  وتيـــرة  لزيـــادة  ونظـــراً 
كالســـيول والجفـــاف واألعاصيـــر وموجـــات الحـــر التي 
أدت إـلــى خســـائر زراعية ـفــي اليمن، فإن توافـــر بيانات 
أرصـــاد جويـــة دقيقـــة ســـوف تحســـن التنبـــؤ بأحـــوال 
الطقـــس، وتســـاعد ـفــي تعزيـــز أنظمـــة اإلنـــذار المبكـــر، 
وتقـــوم عليهـــا عمليـــات التخطيـــط الســـتجابات قطـــاع 
الزراعـــة  ـفــي بلـــد اليـــزال يواجـــه مســـتويات عاليـــة من 

انعدام األمن الغذائي.

كمـــا ســـتوفر البيانـــات الـــواردة عبرالمحطـــة التـــي تـــم 
تدشـــينها مؤخـــراً معلومـــات مناخية حـــول حالة البحر 
كثر من 100,000  للحـــد من المخاطر التي يواجههـــا أ
صيـــاد مـــن أصحـــاب الحيـــازات الصغيـــرة. وستســـهم 
العيـــش  عـلــى ســـبل  المخاطـــر  مـــن  الحـــد  ـفــي  أيًضـــا 
الناجمـــة عـــن تغير المنـــاخ وتقلبه، وستحســـن عملية 
جمـــع بيانـــات األرصـــاد الجويـــة والمالحـــة ـفــي اليمـــن 

بشكل كبير.

مـــع تحمـــل مالييـــن اليمنيين عواقب الصـــراع الممتد 
تواصـــل  االقتصـــادي،  التدهـــور  وأثـــر  لســـبع ســـنوات 
الـــوكاالت اإلغاثيـــة الدعـــوة إـلــى اتخـــاذ إجـــراءات عاجلة 
الزراعـــي،  اإلنتـــاج  واســـتعادة  بنـــاء  وإعـــادة  لحمايـــة 
وخلـــق فـــرص ســـبل العيـــش للحد مـــن المســـتويات 
التـــي تنـــذر بالخطـــر النعـــدام األمـــن الغذاـئــي والتغذية 

مع تحفيز االنتعاش االقتصادي.
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