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تزايـــد الجـــوع فـــي اليمـــن وبرنامج 
األغذيـــة العالمي يضطر إلى خفض 

المســـاعدات ويحذر مـــن التبعات
حـــذر برنامـــج األغذيـــة العالمـــي التابع لألمـــم المتحدة مـــن نفاد األمـــوال لمواصلة 
تقديـــم المســـاعدات الغذائيـــة إىل 13 مليـــون شـــخص يف اليمن. اعتبـــاًرا من يناير 
2022، ســـيحصل ثمانيـــة ماليين علـــى حصص غذائية مخفضة، بينما ســـيحصل 
الخمســـة مالييـــن المعرضيـــن لخطـــر االنـــزالق يف ظـــروف المجاعة علـــى حصصهم 
الكاملـــة. يف عـــام 2021، حصـــل 2.9 مليـــون شـــخص علـــى مســـاعدات غذائيـــة 

مخفضة، بينما حصل ثمانية ماليين على حصص غذائية كاملة.

علـــى  تعتمـــد  التـــي  بالنســـبة لألســـر  وقـــت ممكـــن  أســـوأ  التخفيضـــات يف  تـــأيت 
المســـاعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة يف اليمن. يف األشـــهر الثالثة الماضية، 
ارتفـــع اســـتهالك الغـــذاء غير الكايف -وهو أحد مقاييس الجـــوع التي يتبعها برنامج 
األغذيـــة العالمـــي- بســـرعة ليؤثـــر علـــى نصـــف إجمـــايل عـــدد األســـر، حيـــث أدى 
انخفـــاض قيمـــة العملـــة والتضخم المفرط إىل دفع االقتصاد إىل االنهيار الوشـــيك. 
كثر مـــن الضعف يف معظم أنحـــاء اليمن يف  ارتفعـــت أســـعار المـــواد الغذائيـــة إىل أ
عـــام 2021. ويف الوقـــت نفســـه، يســـتمر القتـــال عبـــر جبهـــات القتـــال المتعددة يف 

إجبار األسر على الفرار.

وقالـــت كوريـــن فاليشـــر، المديـــرة اإلقليميـــة لبرنامـــج األغذيـــة العالمـــي يف منطقـــة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا: “يف كل مـــرة نقـــوم بتقليل كمية الطعـــام، نعلم 
أن المزيـــد مـــن األشـــخاص الذين يعانـــون بالفعل من الجوع ويعانـــون من انعدام 
األمـــن الغـــذايئ ســـينضمون إىل صفـــوف المالييـــن الذيـــن يعانون من الجـــوع. لكن 
األوقـــات العصيبـــة تتطلب اتخاذ تدابير صعبة وعلينا أن نوســـع مواردنا المحدودة 

وأن نعطي األولوية، مع التركيز على األشخاص ذوي الحاالت األشد حرًجا.”

مـــع تخفيـــض المســـاعدات الغذائيـــة اعتبـــاًرا مـــن ينايـــر، ســـتتلقى األســـر بالـــكاد 
نصـــف الحـــد األدىن مـــن احتياجاتها الغذائية اليومية. بدون تمويل جديد، ســـيكون 
كثر حـــدة يف القريب العاجل. قد يؤدي هذا  مـــن الصعـــب تجنب إجراء تخفيضات أ
إىل حرمـــان النـــاس مـــن برامـــج المســـاعدات الغذائيـــة تماًمـــا. قد يتم أيًضـــا تقليل 

عالج سوء التغذية والتغذية المدرسية لألطفال.
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المصدر: برنامج األغذية العالمي 

كثر  قالـــت فاليشـــر: “أصبح الشـــعب اليمنـــي اآلن أ
ضعفـــاً مـــن أي وقـــت مضـــى، ويعـــاين مـــن الصراع 
التـــي  المتفاقمـــة  االقتصاديـــة  واألزمـــة  المســـتمر 
الغـــذاء  مخـــزون  إن  الفقـــر.  إىل  المالييـــن  دفعـــت 
التابـــع لبرنامج األغذية العالمي يف اليمن ينخفض 
بشـــكل خطيـــر يف وقـــت تســـتنفد فيـــه ميزانيـــات 
األزمـــات اإلنســـانية حـــول العالـــم إىل أقصـــى حـــد. 
كانـــوا  الذيـــن  المانحيـــن،  إىل  ماســـة  بحاجـــة  نحـــن 
كرمـــاء للغايـــة يف الماضـــي، للعمـــل معنـــا لتجنـــب 

كارثة الجوع التي تلوح يف األفق”.

كثـــر مـــن نصـــف ســـكان اليمـــن، أي 16.2  يعـــاين أ
مليون شـــخص، مـــن الجوع الحـــاد. نصف األطفال 
دون ســـن الخامسة )2.3 مليون( معرضون لخطر 

ســـوء التغذيـــة. يحتاج برنامج األغذيـــة العالمي إىل 
مســـاعدة  لمواصلـــة  أمريكـــي  دوالر  مليـــون   813
الفئـــات األكثـــر ضعفاً يف اليمن حتى شـــهر مايو. يف 
عـــام 2022، يحتـــاج برنامـــج األغذيـــة العالمـــي إىل 
تقديـــم  لمواصلـــة  أمريكـــي  دوالر  مليـــار   1.97
المســـاعدات الغذائيـــة الحيويـــة لألســـر التـــي على 
حالًيـــا  اإلغاثـــة  وكاالت  تجـــري  المجاعـــة.  شـــفا 
تقييمـــات لالحتياجـــات علـــى مســـتوى البلـــد لفهم 
اليمـــن  يف  إلحاًحـــا  األكثـــر  اإلنســـانية  االحتياجـــات 
وســـتوفر النتائـــج معلومات قيمة التخـــاذ القرارات 
ذلـــك  يف  بمـــا  االســـتراتيجي،  المســـتوى  علـــى 
اإلنســـانية  االســـتجابة  لخطـــة  التمويـــل  متطلبـــات 

لعام 2022.

استعراض عام 2021 
مـــع اقتـــراب عـــام 2021 مـــن نهايتـــه، ظـــل اليمـــن 
حيـــث  العالـــم،  اإلنســـانية يف  األزمـــات  أســـوأ  أحـــد 
يحتاج حوايل 20.7 مليون شـــخص إىل شـــكل من 
أشـــكال المســـاعدة اإلنســـانية أو الحمايـــة. يف عـــام 
2021، تفاقم الوضع، الناجم بشـــكل أساســـي عن 
الصـــراع واالنهيـــار االقتصـــادي، بســـبب كوفيـــد-19 
األعمـــال  وتصاعـــد  والســـيول  الغزيـــرة  واألمطـــار 
القتاليـــة. على الرغم من النقص الحاد يف التمويل 
منظمـــة   195 واصلـــت  الصعبـــة،  العمـــل  وبيئـــة 
إنســـانية تقديـــم المســـاعدات إىل مـــا معدلـــه 11.3 

مليون شخص شهريًا.

والجـــوف  مـــأرب  محافظـــات  يف  الصـــراع  اشـــتد 
جانـــب  إىل  والحديـــدة،  وتعـــز  وشـــبوة  والبيضـــاء 
اســـتمرار االشـــتباكات يف حجـــة والضالـــع ومدينـــة 
تعـــز والمناطق المجـــاورة، األمر الذي شـــكل تحديًا 

لالستجابة اإلنســـانية المستمرة، وأسفر عن تفاقم 
االحتياجـــات ومزيـــد من النزوح. مـــن بين ما يقدر بـ 
25,591 أســـرة )153،546 شـــخًصا( الذيـــن عانـــوا 
مـــن النـــزوح هذا العام، نزح مـــا يقرب من 13,000 
أســـرة يف محافظـــة مـــأرب أو إليهـــا، وفًقـــا للمنظمة 
الدوليـــة للهجرة. مع وجود مـــا يقدر بنحو 4 ماليين 
كبر أزمـــة نزوح يف  نـــازح داخلًيـــا، ظـــل اليمـــن رابـــع أ

العالم.

يف عـــام 2021، تعـــرض االقتصـــاد اليمنـــي لمزيـــد 
الكلـــي  مـــن الصدمـــات وظـــل اســـتقرار االقتصـــاد 
زعزعـــة  لزيـــادة  قضايـــا  ثـــالث  اجتمعـــت  غائًبـــا. 
اســـتقرار الوضـــع االقتصـــادي الكلـــي لليمـــن ودفع 
يف   11 بنســـبة  لألعلـــى  الغذائيـــة  المـــواد  أســـعار 
يف  المائـــة  يف  و3  الجنوبيـــة  المناطـــق  يف  المائـــة 
يف  العملـــة  انهيـــار  وهـــي  الشـــمالية:  المناطـــق 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-snapshot-october-2021
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-snapshot-october-2021
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-snapshot-october-2021
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المناطق التي تســـيطر عليها الحكومة اليمنية يف 
حـــول  االقتصاديـــة  الحـــرب  وتصاعـــد  الجنـــوب، 
والجنـــوب،  الشـــمال  بيـــن  النقديـــة  السياســـات 
المملكـــة  العمـــال يف  علـــى  المفروضـــة  والقيـــود 
العربية الســـعودية. قبل أن تتحســـن يف ديسمبر، 
أدىن  الجنـــوب  يف  اليمنـــي  الريـــال  قيمـــة  بلغـــت 
ريـــال   1600 عنـــد  اإلطـــالق  علـــى  لهـــا  مســـتوى 
يمنـــي/دوالر أمريكـــي يف نوفمبـــر، منخفضـــة مـــن 
717 ريـــال يمنـــي/دوالر أمريكـــي يف يناير 2021. 

ونتيجـــة لذلـــك، ارتفعـــت أســـعار المـــواد الغذائية 
كثـــر مـــن الضعف يف معظم أنحاء البالد، مما  إىل أ
قـــدرة   فـــوق  األساســـي  الغـــذاء  تكلفـــة  يجعـــل 
النـــاس العادييـــن علـــى التحمـــل. كمـــا اســـتمرت 
أزمـــة الوقـــود التـــي طـــال أمدهـــا، والتـــي بـــدأت يف 
الصـــراع  أن  إىل  التقديـــرات  تشـــير   .2020 يونيـــو 
ســـيكلف اليمن 126 مليار دوالر من الخســـائر يف 
اإلنتـــاج بحلـــول نهايـــة عـــام 2021، وفًقـــا لبرنامـــج 

األمم المتحدة اإلنمايئ.

مستويات التمويل وعدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 
بالمساعدات في2021م

الوصول المشترك بين المجموعات القطاعيةXX التمويل(بالمليار دوالر أمريكي)
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المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

مـــع تشـــغيل 50 يف المائـــة فقـــط مـــن المرافـــق 
الصحيـــة يف اليمن، فرض الوباء المســـتمر ضغًطا 
إضافًيـــا علـــى النظـــام الصحـــي الهـــش بالفعـــل يف 
البـــالد. بحلـــول منتصـــف ديســـمبر، تـــم تســـجيل 
يف  بــــكوفيد-19  إصابـــة  حالـــة   10,000 حـــوايل 
المناطـــق الجنوبيـــة، بمـــا يف ذلـــك مـــا يقـــرب مـــن 
هـــذه  بالفيـــروس.  مرتبطـــة  وفـــاة  حالـــة   2,000
األرقـــام أقل بكثير من االنتشـــار الفعلي للفيروس 

يف المجتمـــع، وذلك نظراً  لنقص قدرات الفحص 
يف جميـــع أنحـــاء البالد. كما أن هـــذه اإلحصاءات ال 
تشـــمل الحـــاالت المصابة يف المناطق الشـــمالية. 
التطعيم مســـتمر لكـــن اللقاحـــات المتاحة لليمن 
يف عام 2021 أقل بكثير من االحتياجات الحالية. 

تم تطعيم 2 يف المائة فقط من السكان.
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حـــدوث  يف  المتكـــررة  الموســـمية  الســـيول  تســـببت 
وفيـــات وإصابـــات وتشـــريد النـــاس من منازلهـــم، كما 
أدت إىل خســـائر يف الممتلكات والمحاصيل واألصول 
كثـــر مـــن  اإلنتاجيـــة الحيويـــة. يف عـــام 2021، فقـــدت أ
34,000 أســـرة، معظمهـــم مـــن النازحيـــن الذيـــن فروا 
من مناطق النزاع، مآويهم ودخلهم وســـبل عيشـــهم، 

ال سيما يف المجتمعات الجنوبية.

ظلـــت بيئـــة التشـــغيل صعبـــة يف عـــام 2021، ولكـــن 
كان هنـــاك تقـــدم يف بعـــض المجـــاالت. تـــم اإلبالغ عن 
حـــوايل 2,366 حالـــة تنطوي على عوائـــق بيروقراطية 
بيـــن ينايـــر ونوفمبـــر 2021. كثف المجتمع اإلنســـاين، 
األمـــم  ومكتـــب  اإلنســـانية  الشـــؤون  بقيـــادة منســـق 
)األوتشـــا(،  اإلنســـانية  الشـــؤون  لتنســـيق  المتحـــدة 
العمـــل مـــع الســـلطات لحـــل العوائـــق البيروقراطيـــة 
وضمـــان الوصـــول يف الوقـــت المناســـب والمســـتدام 
والقائـــم على المبادئ إىل األشـــخاص المحتاجين. تم 
إحـــراز تقـــدم مـــن خـــالل هذه المشـــاركة المنســـقة مع 
االتفاقـــات  كـــم  ترا تقليـــل  يف  ســـيما  وال  الســـلطات، 
الفرعيـــة المعلقـــة الخاصـــة بمشـــاريع المنظمات غير 
الموافقـــة  ويف  والتصاريـــح؛  والتأشـــيرات  الحكوميـــة 
على المضي يف إجراء التقييمات المنســـقة يف جميع 
أنحـــاء البـــالد، بمـــا يف ذلـــك تقييـــم المواقـــع متعـــدد 
القطاعـــات، وتقييـــم األمـــن الغـــذايئ وســـبل العيـــش، 
ومســـح الرقابـــة والتقييم القياســـي لإلغاثة والظروف 
االنتقالية )ســـمارت( الالزمـــة لدورة التخطيط للبرامج 
اإلنســـانية. ومـــع ذلـــك، ستســـتمر هـــذه الجهـــود حتى 
عـــام 2022 لتعزيز إيصال المســـاعدات اإلنســـانية يف 

الوقت المناسب.

بـــدأ عـــام 2021 واليمـــن علـــى حافة المجاعة بســـبب 
وانخفـــاض  االقتصـــادي  والتدهـــور  الصـــراع  تصاعـــد 
المســـاعدات اإلنســـانية. لتوســـيع نطـــاق االســـتجابة، 
كة مـــع  عقـــدت األمـــم المتحـــدة، يف 1 مـــارس، بالشـــرا
سويســـرا والسويد، مؤتمراً رفيع المستوى للمانحين 
أمريكـــي  دوالر  مليـــار   3.85 علـــى  للحصـــول  لليمـــن 
لخطـــة االســـتجابة لعـــام 2021 وذلـــك لمســـاعدة 16 
مليـــون شـــخص. مكنـــت الزيـــادة الكبيـــرة يف التمويل 
المقـــدم مـــن المانحيـــن بعد مؤتمر التعهـــدات وجهود 
حشـــد المـــوارد األخـــرى وكاالت اإلغاثـــة من اســـتئناف 
الحصـــص الغذائيـــة الكاملـــة لبعـــض اليمنييـــن الذين 
يعانـــون مـــن انعـــدام األمـــن الغـــذايئ يف عـــام 2021، 
شـــخص  مليـــون   13 مـــن  يقـــرب  مـــا  إىل  لتصـــل 
بالمســـاعدات الغذائيـــة شـــهريًا. بينمـــا ســـاعدت هذه 
الجهود يف صد خطر المجاعة وتوســـيع نطاق التدخل 
اإلنســـانية  االســـتجابة  قطاعـــات  ظلـــت  التغـــذوي، 
الرئيســـية -بمـــا يف ذلـــك الصحـــة والميـــاه والصـــرف 
الصحـــي والمأوى وإدارة المخيمـــات والحماية- تعاين 
لتلبيـــة  وتكافـــح  التمويـــل  يف  شـــديد  نقـــص  مـــن 

االحتياجات.

بحلـــول نهايـــة ديســـمبر، تـــم تمويـــل خطة االســـتجابة 
لعـــام 2021 بنســـبة 58 يف المائـــة فقـــط، ممـــا تـــرك 
فجـــوة قدرهـــا 1.6 مليـــار دوالر. مع بداية عـــام 2022، 
دقـــت وكاالت اإلغاثة بالفعـــل ناقوس الخطر من نفاد 
المســـاعدات  تقديـــم  لمواصلـــة  الالزمـــة  األمـــوال 
الغذائية إىل 13 مليون شـــخص يف اليمن. حتى يناير 
علـــى  شـــخص  مالييـــن  ثمانيـــة  ســـيحصل   ،2022
حصـــص غذائيـــة مخفضـــة، بينمـــا ســـيبقى الخمســـة 
يف  االنـــزالق  لخطـــر  المعرضـــون  شـــخص  مالييـــن 
حاجـــة  هنـــاك  كاملـــة.  حصصـــاً  يســـتلمون  المجاعـــة 
ماسة إىل التمويل الستمرار عملية اإلغاثة يف اليمن.

االحتياجـــات ال تـــزال قائمـــة على طول ســـاحل 
البحـــر األحمـــر بينما هـــدأت األعمـــال القتالية 

طـــول  علـــى  نســـبًيا  المســـلحة  المواجهـــات  هـــدأت 
ســـاحل البحر األحمر ويف الجبهات الجديدة يف جنوب 
الحديـــدة التـــي كانت قـــد امتدت، منذ انتشـــار القوات 
المواليـــة للحكومة اليمنية يف 11 نوفمبر، من الحدود 
الجنوبيـــة لمديريـــة التحيتا نحو الشـــرق عبر مديريتي 
حيـــس والجراحـــي إىل مديرية جبل راس. وبالرغم من 
ذلـــك  يف  بمـــا  القتاليـــة،  األعمـــال  اســـتمرت  ذلـــك، 
القصـــف المدفعـــي والضربـــات الجويـــة، يف مختلـــف 
المناطـــق المشـــتعلة، بمـــا يف ذلك الحيمـــة يف مديرية 
حـــدود  طـــول  علـــى  حيـــس،  مديريـــة  ويف  التحيتـــا 
مديريتـــي الجراحـــي وجبـــل راس المجاورتيـــن. كمـــا ال 
يـــزال القتـــال دائـــراً، بمـــا يف ذلك الضربـــات الجوية، يف 

مديرية مقبنة يف محافظة تعز. 

التنفيذيـــة  الوحـــدة  مـــن  الـــواردة  التقاريـــر  بحســـب 
نحـــو  نزحـــت  اليمنيـــة،  للحكومـــة  التابعـــة  للنازحيـــن 
شـــخص(   22,232 مـــن  يقـــرب  )مـــا  أســـرة   3,176
بحلـــول نهايـــة ديســـمبر، بصـــورة كبيـــرة إىل المناطـــق 
الواقعـــة تحـــت ســـيطرة الحكومـــة اليمنيـــة يف مديرية 
والمناطـــق  المخـــا  ومديريـــة  الحديـــدة  يف  الخوخـــة 
األخـــرى مـــن محافظة تعـــز. نزحت معظم هذه األســـر 
للحكومـــة  المواليـــة  القـــوات  انتشـــار  إعـــادة  عقـــب 
وجـــراء  الحديـــدة  يف  عديـــدة  مناطـــق  مـــن  اليمنيـــة 
األعمـــال القتاليـــة المســـتمرة يف مديريـــة مقبنـــة. وتـــم 
اإلبـــالغ عـــن المزيـــد مـــن حـــركات النـــزوح نتيجـــة تقدم 
اليمنيـــة يف 17 نوفمبـــر  القـــوات المواليـــة للحكومـــة 
نحـــو مديريـــة حيس، التي أصبحت حالًيا بصورة شـــبه 
وأفـــاد  اليمنيـــة.  الحكومـــة  ســـيطرة  تحـــت  كاملـــة 
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والتعـــاون الـــدويل عـــن نـــزوح نحـــو 6,070 أســـرة )مـــا 
يقـــرب مـــن 42,490 شـــخصا( من المناطـــق المتنازع 
عليهـــا يف مديريـــات التحيتـــا والجراحـــي وجبـــل راس 
وحيس إىل المناطق الواقعة تحت ســـيطرة ســـلطات 

األمر الواقع يف محافظة الحديدة. 

تقديـــم  علـــى  اإلنســـاين  العمـــل  شـــركاء  عمـــل 
المســـاعدات الطارئة المنقذة لألرواح إىل النازحين يف 
جهتي خطوط المواجهة الجديدة. قدم شـــركاء العمل 
اإلغـــايث يف الخوخـــة والمخـــا وعلى طول ســـاحل البحر 
األحمـــر والمناطـــق األخرى يف محافظـــة تعز مجموعة 
مـــن  )حزمـــة  الســـريعة  االســـتجابة  آليـــة  مـــواد 
المســـاعدات الضرورية المنقذة لـــألرواح يتم تقديمها 
للنازحيـــن حديًثـــا يف غضـــون 72 ســـاعة مـــن النـــزوح( 
إىل إجمـــايل 2,338 أســـرة. كمـــا قـــدم شـــركاء العمـــل 
اإليوائيـــة  والمـــواد  الغذائيـــة  غيـــر  المـــواد  اإلنســـاين 
الطارئـــة إىل 1,721 أســـرة، والدعم النقدي إىل 1,305 
أســـرة،   1,515 إىل  النظافـــة  مـــواد  وأطقـــم  أســـرة، 
والمســـاعدات الغذائيـــة إىل 1,356 أســـرة. يف الوقـــت 
ذاتـــه، قـــدم شـــركاء العمل اإلنســـاين يف مجـــال الصحة 
المعـــدات  تقديـــم  عبـــر  حيـــس  لمستشـــفى  الدعـــم 
والمســـتلزمات الطبية وأرســـلت أربع عيادات صحية 

متنقلة يف مديرية الخوخة. 

يف المناطـــق الواقعـــة تحـــت ســـيطرة ســـلطات األمـــر 
الواقـــع، قـــدم شـــركاء العمـــل اإلنســـاين بحلـــول نهايـــة 
ديســـمبر مجموعة مواد آلية االســـتجابة الســـريعة إىل 
2,236 أســـرة نازحة، والمواد غير الغذائية إىل 2,221 
الطارئـــة إىل 1,458  اإليوائيـــة  المـــواد  أســـرة، وأطقـــم 
أســـرة، والمســـاعدات النقدية إىل 828 أســـرة.  أرســـل 
صحيـــة  فـــرق  خمســـة  الصحـــة  مجـــال  يف  الشـــركاء 
متنقلة إىل المديريات المتضررة من األعمال القتالية 
النفقـــات  ذلـــك  يف  بمـــا  الدعـــم،  وقدمـــوا  األخيـــرة 
التشـــغيلية، والحوافـــز للعامليـــن يف مجـــال الصحـــة، 
والمعـــدات واإلمـــدادات الطبيـــة إىل المرافـــق الصحية 

المختلفة.

ال تـــزال االحتياجات قائمـــة ألن تدفق النازحين ال يزال 
كثـــر أمانًـــا يف محافظتي  مســـتمًرا بحًثـــا عـــن مناطـــق أ
الحديـــدة وتعـــز، وإن كان ذلـــك بوتيـــرة أبطـــأ. باإلضافة 
غيـــر مســـتقر ومتوتـــر يف  الوضـــع  يـــزال  ال  ذلـــك،  إىل 
مديريـــات حيـــس والجراحـــي وجبـــل راس يف الحديدة 
تحـــدث  أن  احتماليـــة  مـــع  تعـــز،  ومديريـــة مقبنـــة يف 

تحركات نزوح على نطاق واسع بصورة مفاجئة.

ال يـــزال الشـــركاء العامليـــن على إيصال المســـاعدات 
بالوصـــول  متعلقـــة  تحديـــات  يواجهـــون  الميـــدان  يف 
وتحديـــات لوجســـتية. تشـــكل العوائـــق البيروقراطية، 
والتأخيـــرات  المحليـــة  الســـلطات  تدخـــل  فيهـــا  بمـــا 
المتعلقـــة بالحصـــول علـــى تصاريـــح نقـــل إمـــدادات 
العمـــل اإلنســـاين والســـماح بإجـــراء عمليـــات تقييـــم 
االحتياجات الســـريعة للتحقق من االحتياجات، تحديًا 
أمـــام الشـــركاء يف الميدان. ال تزال األلغام تشـــكل أحد 
كبر مخاطر الســـالمة. يف حين أفادت التقارير الواردة  أ
عـــن وجـــود أنشـــطة مكثفة إلزالـــة األلغـــام يف المناطق 
التـــي أخلتهـــا القـــوات المواليـــة للحكومـــة اليمنيـــة يف 
الحديـــدة، ال يزال شـــركاء العمل اإلغـــايث يترددون عن 
مدينـــة  ضواحـــي  يف  الواقعـــة  المناطـــق  إىل  الســـفر 
حيس، بالرغم من أن التقارير األولية تشـــير إىل وجود 
المخاطـــر  جـــراء  وذلـــك  المناطـــق،  تلـــك  يف  نازحيـــن 
المتعلقة بالســـالمة التي تشـــكلها األلغام. كما شـــكل 
نقـــص اإلمـــدادات يف المـــواد غيـــر الغذائيـــة واإليوائيـــة 

وعدم توافر قدرة التخزين تحديًا إضافًيا. 



6
الوالدة مســـألة حياة أو موت بالنســـبة للنساء 

والفتيـــات في اليمن 
تعتبـــر النســـاء والفتيـــات الاليت يف عمـــر اإلنجاب )من 
ســـن 15 إىل 49( مـــن بيـــن أشـــد األشـــخاص ضعًفـــا 
جـــراء الصراع يف اليمن. مـــا يقدر بنحو 5 ماليين امرأة 
وفتـــاة يف ســـن اإلنجـــاب، و1.7 مليـــون امـــرأة حامـــل 
إمكانيـــة  عـــدم  أو  محدوديـــة  مـــن  يعانيـــن  ومرضـــع، 
فيهـــا  بمـــا  اإلنجابيـــة،  الصحـــة  إىل خدمـــات  الوصـــول 
الرعايـــة الســـابقة للـــوالدة، والـــوالدة اآلمنـــة، والرعايـــة 
الالحقـــة للـــوالدة، وتنظيـــم األســـرة، والرعايـــة الخاصـــة 
بالتوليـــد ورعايـــة المواليـــد يف حـــاالت الطـــوارئ. تعاين 
كثـــر مـــن مليـــون امـــرأة حامـــل ومرضـــع مـــن ســـوء  أ
التغذيـــة الحـــاد ويواجهـــن خطـــر والدة مواليـــد يعانون 
كتمـــال نموهم جـــراء ارتفاع انعـــدام األمن  مـــن عـــدم ا

الغذايئ. 

ألســـباب  الـــوالدة  أثنـــاء  ســـاعتين  كل  امـــرأة  تمـــوت 
معظمهـــا يمكـــن الوقايـــة منها. قدرت األمـــم المتحدة 
أن معـــدل وفيـــات األمهـــات يف اليمـــن لعـــام 2017م 
بلـــغ 164 حالـــة وفـــاة لـــكل 100,000 مولـــود حـــي. 
يمثل هذا المعدل حوايل خمســـة أضعاف المتوســـط 
يف منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا. تتمثل 
العوامـــل الرئيســـية المســـببة الرتفـــاع معـــدل وفيات 
األمهـــات يف اليمـــن يف ضعـــف الوصـــول إىل خدمـــات 

الصحة اإلنجابية المنقذة لألرواح واالنتفاع بها.  

قابلة تحتضن طفًل حديث الوالدة عقب عملية قيصرية ناجحة يف أحد 
المرافق الصحية التي يدعمها صندوق األمم المتحدة للسكان يف عدن، 

اليمن. مصدر الصورة: صندوق األمم المتحدة للسكان
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العامليـــن 7 نقـــص  مـــن  الصحيـــة  المرافـــق  تعـــاين 
المؤهليـــن يف مجـــال الرعايـــة الصحيـــة، خاصـــة أولئك 
العامليـــن الالزميـــن لتقديـــم الرعاية الخاصـــة بالتوليد 
يف حـــاالت الطـــوارئ. هنـــاك نـــدرة وقلـــة يف عـــدد أطباء 
أمـــراض النســـاء والتوليـــد وأطبـــاء التخديـــر والقابـــالت 
بوجـــه خاص، مما يؤثر علـــى إمكانية حصول األمهات 
علـــى عمليـــات التوليـــد القيصريـــة المنقـــذة لـــألرواح 
عنـــد الضـــرورة. تحتـــاج ما بيـــن 5 إىل 10 يف المائة من 
جميـــع حـــاالت الحمـــل إىل تدخـــل الـــوالدة القيصريـــة 
إلنقاذ حياة األم و/أو الطفل المولود حديًثا. اســـتمرت 
جـــودة الرعايـــة يف التدهـــور بســـبب قلـــة االســـتثمار يف 
الرعايـــة الصحيـــة. ليـــس هناك تفعيل ألنظمـــة اإلحالة 
يف معظـــم المناطـــق. ومـــن ثـــم، ينتهـــي األمـــر بمـــوت 

النساء قبل الوصول إىل المستشفى.

باإلضافـــة إىل ذلـــك، تواجـــه النســـاء يف ســـن اإلنجـــاب، 
تتعلـــق  تحديـــات  الحوامـــل،  النســـاء  فيهـــن  بمـــن 
اإلنجابيـــة  الصحـــة  مســـتلزمات  علـــى  بالحصـــول 
والوصـــول إىل خدماتها التي يحتجنها بســـبب النقص 
المزمـــن يف األدويـــة واإلمـــدادات يف المرافـــق الصحية. 
المعـــدات الطبيـــة إمـــا غيـــر متوفـــرة أو يف حالة ســـيئة 
بســـبب عـــدم اتباع نُظـــم الصيانـــة الســـليمة. كلما نفد 
مخـــزون األدويـــة يف المرافـــق الصحيـــة، ســـُيطلب من 
الخاصـــة.  الصيدليـــات  مـــن  األدويـــة  شـــراء  المرضـــى 
وبالرغـــم مـــن ذلـــك، نظـــًرا النتشـــار الفقـــر الناجـــم عـــن 
األزمـــة التـــي طـــال أمدهـــا، يواجـــه الكثيـــرون االختيـــار 
أو  الغـــذاء  شـــراء  أو  الموصوفـــة  األدويـــة  شـــراء  بيـــن 
غيرهـــا من االحتياجات األساســـية من الموارد القليلة 

المتوفرة لديهم.

لـــألرواح  المنقـــذة  األدويـــة  علـــى  الحصـــول  بـــدون 
الخاصـــة بالصحـــة اإلنجابيـــة وصحة األمهـــات، يقّدر أن 
تتعـــرض مليون امرأة تلد ســـنويًا للخطر بوجه خاص. 
وتشـــير تقديـــرات أخـــرى إىل تعـــرض مليون امـــرأة قد 
يرغبـــن يف اســـتخدام تنظيـــم األســـرة لتأجيـــل الحمـــل 
خـــالل فتـــرة األزمـــة هـــذه  للحمـــل غيـــر المرغـــوب فيه 
ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن مخاطـــر علـــى حياتهـــن 

وأطفالهن حديثي الوالدة.

وفيـــات  معـــدالت  ســـترتفع  الصـــراع،  اســـتمرار  مـــع 
األمهـــات يف اليمـــن حيـــث تكافح النســـاء والفتيات يف 
ســـن اإلنجـــاب للوصـــول إىل خدمات الصحـــة اإلنجابية 
التـــي يحتجنها بشـــدة. يعـــاين مجال الصحـــة اإلنجابية 
تمويـــل  إىل  ويحتـــاج  التمويـــل  يف  حـــاد  نقـــص  مـــن 
عاجـــل، ليـــس فقـــط للحفـــاظ علـــى خدمـــات الصحـــة 

اإلنجابية، ولكن لتوسيع نطاقها أيًضا.
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حملة تحصين ضد كوفيد-19 للمهاجرين 

بـــدأت المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة حملـــة تحصين ضد 
كوفيـــد-19 للمهاجرين العالقيـــن يف اليمن تهدف إىل 
االســـتجابة  نقـــاط  يف  شـــخص   7,500 نحـــو  تطعيـــم 
حملـــة  تنفيـــذ  يتـــم  ومـــأرب.  عـــدن  يف  للمهاجريـــن 
ومنظمـــة  الصحـــة،  وزارة  مـــع  كة  بالشـــرا التحصيـــن 
الصحـــة العالميـــة، وبدعم مقدم مـــن حكومتي ألمانيا 
وفنلندا، وإدارة المســـاعدات اإلنسانية التابعة لالتحاد 

األورويب.

بالتـــزام الحكومـــة  الدوليـــة للهجـــرة  المنظمـــة  رحبـــت 
بحمايـــة المهاجريـــن ضـــد جائحـــة كوفيـــد-19 ونوهت 
أساســـي  أمـــر  المتنقليـــن  األشـــخاص  تحصيـــن  أن 
بعثـــة  رئيســـة  وقالـــت  المـــرض.  انتشـــار  لمكافحـــة 
كريســـتا  اليمـــن،  يف  للهجـــرة  الدوليـــة  المنظمـــة 
روتنشـــتاينر: “ال توجـــد جرعات كافيـــة لحماية الجميع 
يف اليمـــن مـــن هـــذا المـــرض. المزيـــد مـــن الدعـــم مـــن 
المجتمـــع الـــدويل لتزويـــد البـــالد باللقاحـــات الكافيـــة 

سينقذ األرواح.”

أنور، مهاجر إثيويب يف اليمن، يتلقى التطعيم ضد كوفيد-19 يف نقطة 
االستجابة للمهاجرين التابعة للمنظمة الدولية للهجرة يف عدن. مصدر 

الصورة: ماجد محمد/المنظمة الدولية للهجرة

المنحنى الوبائي لكوفيد-19

كمية خالل عام 2021م األعداد الترا

كمية خالل عام  2021م أعداد الوفيات الترا

يونيو مايو ابريل مارس فبراير ديسمبريناير نوفمبر كتوبر أ سبتمبر أغسطس يوليو

يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

أ

ديسمبر نوفمبر كتوبر أ سبتمبر أغسطس يوليو

23
4.54.85.3

7.17.910

08 5
306687751797

1,119
1,3171,374

10

5

0

1,000

500

0

أ
أأأ

أأأ
أ=ألف

أ

أ

المصدر: منظمة الصحة العالمية



9 10,000 مـــن  كثـــر  أ 31 ديســـمبر، كان هنـــاك  حتـــى 
حالـــة تـــم اإلبالغ عـــن إصابتها يف اليمن، مـــن بينها نحو 
2,000 حالـــة وفاة مرتبطـــة بالمرض، لكن هذه األرقام 
أقـــل بكثيـــر مـــن االنتشـــار الفعلي للمرض يف أوســـاط 
قـــدرات  نقـــص  نتيجـــة  المحليـــة  المجتمعـــات 
الفحوصـــات يف أنحـــاء البلد. تســـتمر الـــوكاالت اإلغاثية 
بالمناصـــرة مـــن أجـــل المزيـــد مـــن الجهـــود الرامية إىل 
حمايـــة الســـكان الذيـــن يعانـــون مـــن أوجـــه الضعـــف 
عبـــر تكثيـــف جهـــود تطعيـــم األشـــخاص المتنقليـــن. 
بشـــكل عـــام، التطعيم مســـتمر ولكـــن اللقاحات التي 
تـــم توفيرهـــا لليمـــن يف عـــام 2021م أقـــل بكثيـــر مـــن 
االحتياجـــات القائمـــة. تـــم تطعيـــم 2 يف المائـــة فقـــط 

من السكان.

منـــذ أبريل هـــذا العام، حين أطلقـــت الحكومة حملتها 
للتحصيـــن، عملـــت المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة علـــى 
دعـــم الجهـــود المبذولـــة مـــن وزارة الصحـــة لتطعيـــم 
الســـكان المعرضيـــن للخطر والذيـــن يصعب الوصول 
الصحـــة  مجـــال  يف  العامليـــن  تضميـــن  تـــم  إليهـــم، 
والمواطنيـــن  المزمنـــة  األمـــراض  ذوي  واألشـــخاص 
كـــز الصحية  المســـنين، الذيـــن تـــم تطعيمهـــم يف المرا
التـــي تدعمهـــا المنظمة الدوليـــة للهجرة يف محافظات 

عدن ومأرب وتعز. 

جلســـات  بإجـــراء  للهجـــرة  الدوليـــة  المنظمـــة  قامـــت 
المعلومـــات  لنشـــر  المهاجريـــن  أوســـاط  يف  توعيـــة 

المتعلقـــة  الخاطئـــة  المفاهيـــم  ودحـــض  الدقيقـــة 
باللقاحـــات. ســـيتلقى المهاجرون الذين تـــم تلقيحهم 
وثائـــق التطعيـــم التـــي ســـتتيح لهم ســـهولة الوصول 
إىل المرافـــق الصحيـــة. منـــذ بدايـــة الجائحة، ســـاعدت 
انتشـــار  مـــن  الوقايـــة  يف  للهجـــرة  الدوليـــة  المنظمـــة 
وشـــجعت  للمصابيـــن.  العـــالج  وتوفيـــر  المـــرض 
وزيـــادة  العـــدوى،  انتقـــال  تمنـــع  التـــي  الســـلوكيات 
والفحوصـــات،  الوبـــايئ(  )الرصـــد  المـــرض  مراقبـــة 
الحمايـــة  ومعـــدات  الضروريـــة  اإلمـــدادات  وتأميـــن 
الشـــخصية يف المرافـــق الصحيـــة. يف عـــام 2021م، تم 
كثـــر مـــن 135,000 شـــخص من خالل  الوصـــول إىل أ
كثر  جلســـات التوعية بشـــأن كوفيد-19، وتم فحص أ
مـــن 400,000 شـــخص للكشـــف عن كوفيـــد-19 يف 
الدوليـــة  المنظمـــة  التـــي تدعمهـــا  الصحيـــة  المرافـــق 

للهجرة يف أنحاء البلد. 

مـــا ُيقـــّدر بنحـــو 36,000 مهاجـــر تقطعت بهم الســـبل 
يف رحالتهـــم بســـبب قيـــود التنقـــل المرتبطـــة بجائحـــة 
ينـــام  مـــأرب.  يف  مهاجـــر   3,500 حـــوايل  كوفيـــد-19، 
العديـــد منهـــم يف العـــراء أو يف مســـاكن مكتظـــة وغير 
صحيـــة حيـــث يمكـــن للفيـــروس أن ينتشـــر بســـهولة. 
كثر أهميـــة يف أماكن  يعـــد التطعيـــم ضد كوفيـــد-19 أ
مثـــل مـــأرب حيـــث ال يـــزال الصراع المســـتمر يضعف 
المرافق الصحية ويعطل سلســـلة اإلمدادات الخاصة 

باألدوية.

صنـــدوق التمويل اإلنســـاني في اليمن يخصص 
50.6 مليون دوالر أمريكي لمســـاعدة األشخاص 

ذوي الحاجة الماســـة في أنحاء اليمن
يف 9 نوفمبر، أطلق منســـق الشؤون اإلنسانية لليمن، 
الســـيد ديفيد غريســـلي، التخصيص األساســـي الثاين 
لعـــام 2021م التابـــع لصنـــدوق التمويـــل اإلنســـاين يف 
اليمـــن. تم توفير مظروف إجمـــايل للتخصيص وقدره 
45 مليـــون دوالر أمريكي لمســـاعدة نحـــو 2.1 مليون 
أنحـــاء  يف  الماســـة  االحتياجـــات  ذوي  مـــن  شـــخص 
المشـــاريع  اليمـــن. مـــن إجمـــايل 59 مـــن مقترحـــات 
المقدمـــة مـــن قبـــل شـــركاء العمـــل اإلنســـاين، قامـــت 
بتقديـــم  والفنيـــة  االســـتراتيجية  المراجعـــة  لجـــان 
التوصيـــات بشـــأن 38 مـــن هـــذه المقترحـــات بإجمايل 
نحـــو 45 مليـــون دوالر أمريكي، وتمت الموافقة عليها 
مســـبًقا من قبل منســـق الشؤون اإلنسانية. تتماشى 
التخصيـــص  اســـتراتيجية  مـــع  المشـــاريع  هـــذه 
تحقيـــق  إىل  ترمـــي  التـــي  االســـتراتيجية  واألولويـــات 
شـــركاء العمل اإلنســـاين للتايل: )1(  تحسين الظروف 
المعيشـــية لتكـــون كريمـــة للنازحيـــن األشـــد ضعًفا يف 

مواقـــع النازحيـــن التـــي تعـــاين مـــن نقـــص الخدمـــات 
ودعـــم التدخـــالت يف المواقع الجديـــدة التي تفتقر إىل 
الخدمـــات؛ )2( دعـــم التدخـــالت الدائمـــة مـــن خـــالل 
تناســـب  التـــي  والحلـــول  المبتكـــرة  البرامـــج  إعـــداد 
الســـياقات المحليـــة يف عدد من المديريـــات المختارة 
يف محافظـــات عمـــران وتعـــز والحديدة والجـــوف؛ )3( 
تحســـين تنقـــالت المجتمعـــات المتضـــررة ووصولهـــم 
إىل الخدمـــات عبر دعم األنشـــطة المتعلقـــة بمكافحة 

األلغام ودعم آلية االستجابة السريعة.
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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

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

sajid@un.org :بريد الكتروين

تابيوا غومو
رئيس وحدة االتصال والتقارير، اليمن-صنعاء

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

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

www.unocha.org 
www.reliefweb.Int

االســـتراتيجية  التدخـــالت  التمويـــل  هـــذا  ســـيدعم 
الخاصـــة بشـــركاء العمل اإلنســـاين ضمن نطـــاق ثمان 
مجموعات قطاعية، شـــاملة التغذية، وتنســـيق وإدارة 
والتعليـــم،  والزراعـــة،  الغـــذايئ  واألمـــن  المخيمـــات، 
والميـــاه  الغذائيـــة،  غيـــر  والمأوى/المـــواد  والحمايـــة، 
وآليـــة  والصحـــة،  والنظافـــة،  الصحـــي  والصـــرف 
االســـتجابة الســـريعة. يعمـــل حالًيـــا كّل مـــن صنـــدوق 
المتلقيـــن  والشـــركاء  اليمـــن  يف  اإلنســـاين  التمويـــل 
للتمويـــل علـــى إنهـــاء عمليـــة مراجعة المشـــاريع قبل 
موافقـــة منســـق الشـــؤون اإلنســـانية النهائيـــة وعملية 

صرف التمويالت للشركاء. 

15 ديســـمبر، أطلـــق منســـق الشـــؤون اإلنســـانية  يف 
الثالـــث لصنـــدوق  الســـنوي  التخصيـــص االحتياطـــي 
التمويـــل اإلنســـاين يف اليمـــن. تم تخصيـــص ما يقرب 
األغذيـــة  لبرنامـــج  أمريكـــي  دوالر  مليـــون   2.1 مـــن 
المتحـــدة  األمـــم  خدمـــات  عمليـــات  لدعـــم  العالمـــي 
عـــدن  محافظـــات  يف  اإلنســـاين  الجـــوي  للنقـــل 
وحضرمـــوت ومـــأرب وصنعاء لمـــدة ثالثة أشـــهر نظًرا 

النقطاعات إمدادات المواد الهامة.

 ســـيدعم تمويـــل التخصيـــص االحتياطي هـــذا عملية 
تقديـــم الخدمـــات الجوية عبر خدمـــات األمم المتحدة 
يف  اإلنســـانية  للمنظمـــات  اإلنســـاين  الجـــوي  للنقـــل 
اليمـــن؛ وعمليـــة نقـــل الشـــحنات الخفيفـــة نيابـــة عـــن 
المجتمـــع اإلنســـاين، وتقديـــم عمليـــات اإلجـــالء الطبية 

واألمنية إىل خارج اليمن بصورة تتسم بالكفاءة. 

باإلضافـــة إىل ذلك، أطلق منســـق الشـــؤون اإلنســـانية 
الرابـــع  االحتياطـــي  التخصيـــص  ديســـمبر   28 يف 
بإجمـــايل  اليمـــن  يف  اإلنســـاين  التمويـــل  لصنـــدوق 
مظـــروف تخصيـــص بلـــغ 3.5 مالييـــن دوالر أمريكـــي. 
ســـيتم توفيـــر إجمـــايل 2 مليـــون دوالر أمريكـــي لدعـــم 
تدخالت الشـــركاء المنقذة لألرواح يف مجاالت العنف 
والميـــاه  والحمايـــة،  االجتماعـــي،  النـــوع  القائـــم علـــى 
والصرف الصحي والنظافة لألشـــخاص األشـــد ضعًفا 
المتضرريـــن مـــن الصراع يف المناطـــق التي تعاين من 
نقـــص الخدمـــات وتوجـــد فيهـــا مســـتويات عاليـــة من 
ومديريـــة  البيضـــاء  محافظـــة  يف  االحتياجـــات  شـــدة 
العبديـــة يف محافظـــة مـــأرب. كمـــا ســـيتم تخصيـــص 
مليون دوالر أمريكي أًخرى لدعم سالمة المجتمعات 
خـــالل  مـــن  الخدمـــات  إىل  ووصولهـــا  المتضـــررة 
محافظـــة  يف  األلغـــام  بإزالـــة  المتعلقـــة  اإلجـــراءات 
مشـــاريعهم  مقترحـــات  الشـــركاء  قـــدم  الحديـــدة. 

وتخضع يف الوقت الراهن للمراجعة. 
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