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سيول واسعة النطاق تلحق أضراًرا بمئات 
اآلالف

تســـببت األمطـــار الغزيـــرة ـفــي حـــدوث ســـيول 
مـــن محافظـــات  العديـــد  ـفــي  النطـــاق  واســـعة 
اليمـــن منـــذ منتصف يوليـــو، مما ألحـــق أضراًرا 
على عشـــرات آالف األشخاص، خاصة النازحين 
ووفًقـــا  المضيفـــة.  والمســـاكن  المواقـــع  ـفــي 
للســـلطات المحليـــة، ورد أن مـــا ال يقـــل عن 29 
حتفهـــم  لقـــوا  أطفـــال،  بينهـــم  مـــن  شـــخًصا، 
بســـبب السيول في محافظات أبين والمحويت 
يوليـــو.  ـفــي  وشـــبوة  وصنعـــاء  وريمـــة  وذمـــار 
ـفــي  بمـــا  التحتيـــة،  والبنـــى  المنـــازل  وتضـــررت 
ذلـــك الطرق ومصادر المياه وشـــبكات الصرف 
الصحـــي، وتضـــررت الخدمات العامـــة. وأفادت 
محافظـــة  ـفــي  الدوـلــي  الطريـــق  بـــأن  التقاريـــر 
المهـــرة  محافظتـــي  بيـــن  الرابـــط  المهـــرة، 
وحضرمـــوت، قـــد ُقطـــع بســـبب الســـيول لمدة 

يومين وتم تأهيله فيما بعد. 

عـــن  الصـــادرة  األوليـــة  التقاريـــر  وأشـــارت 
أن  إـلــى  اإلنســـاني  العمـــل  وشـــركاء  الســـلطات 
 201,000 )حواـلــي  أســـرة   28,000 مـــن  كثـــر  أ
شـــخص( ـفــي جميع أنحـــاء البالد تضـــررت جراء 
عمليـــات  كانـــت  وبينمـــا  يوليـــو.  ـفــي  الســـيول 
تحقـــق  يوليـــو،  نهايـــة  بحلـــول  جاريـــة  التقييـــم 
شـــركاء العمـــل اإلنســـاني مـــن 15,000 أســـرة. 
أشـــارت التقاريـــر إلى تضـــرر المســـاكن اإليوائية 
والمنـــازل ـفــي العديـــد مـــن مواقـــع النـــزوح ـفــي 
بعـــض  تـــرك  ممـــا  المتضـــررة،  المحافظـــات 
األشـــخاص المتضرريـــن عالقيـــن تحـــت المطـــر 
التقييـــم  عمليـــات  وأجريـــت  مـــأوى.  دون 
الســـريعة األولية في بعـــض المواقع المتضررة، 
التـــي كان من الممكن الوصول إليها، وحســـب 

االســـتجابة  وكانـــت  المـــوارد،  بـــه  تســـمح  مـــا 
اإلنســـانية مســـتمرة. وفقا لتقديرات الســـلطات 
محافظتـــي  فـــإن  اإلنســـاني،  العمـــل  وشـــركاء 

مأرب وحجة هما األكثر تضررا.

فيهـــا  أجـــرى  التـــي  المتضـــررة  المواقـــع  ـفــي 
الشـــركاء عمليـــات تقييـــم االحتياجـــات األوليـــة، 
المســـاكن  الفوريـــة  االحتياجـــات  شـــملت 
)طرابيـــل(،  البالســـتيكية  واألغطيـــة  اإليوائيـــة، 
والمـــواد الغذائيـــة، واألدوات المنزليـــة، وأطقـــم 
مـــواد النظافـــة. وقـــام شـــركاء العمـــل اإلنســـاني، 
بمـــا في ذلـــك المنظمات غير الحكومية الوطنية 
والهـــالل  المتحـــدة،  األمـــم  ووكاالت  والدوليـــة، 
األحمـــر اليمنـــي، بزيادة االســـتجابة لالحتياجات 
المواقـــع  بعـــض  ـفــي  للمتضرريـــن.  العاجلـــة 
المتضـــررة، أبلـــغ الشـــركاء عن تحديـــات تتعلق 
التقييـــم  عمليـــات  إلجـــراء  الوصـــول  بإمكانيـــة 
وتنســـيق االســـتجابة. تم تقديـــم مجموعة مواد 
آليـــة االســـتجابة الســـريعة، واألدوات المنزليـــة، 
المـــواد  ومجموعـــة  البالســـتيكية،  واألغطيـــة 
والغـــذاء،  والميـــاه،  الطارئـــة،  اإليوائيـــة 
مـــواد  مـــن  وغيرهـــا  النقديـــة،  والمســـاعدات 
شـــركاء  قـــام  والمتضرريـــن.  للنازحيـــن  اإلغاثـــة 
العمل اإلنســـاني لدى آلية االســـتجابة الســـريعة 
بعمليـــة التحقـــق وتقديـــم المســـاعدات لحوالي 
2,000 أســـرة ـفــي 44 مديريـــة ـفــي 13 محافظـــة 
ـفــي يوليـــو. وال تـــزال عمليتـــي التحقـــق والتوزيع 

مستمرتين في المناطق المتضررة األخرى. 

كثر من 2,000 أســـرة دعم  وـفــي مأرب، تلقـــت أ
المســـاعدات  تقديـــم  تـــم  حيـــن  ـفــي  المـــأوى، 
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الغذائيـــة لحواـلــي 1,500 أســـرة نازحـــة. قام الشـــركاء بتوزيع 
كثر من 1,000 من مجموعة مواد آلية االســـتجابة ســـريعة.  أ
كثر من 450 أســـرة المواد غير الغذائية، ومســـاعدة  وتلقت أ
الميـــاه والصـــرف الصحـــي  230 أســـرة عبـــر خدمـــات  نحـــو 
كثـــر مـــن 700 مـــن مجموعـــة مـــواد  والنظافـــة. تـــم تقديـــم أ
النظافـــة ومـــا يقـــرب مـــن 1,500 حاويـــة ألكثـــر مـــن 5,000 
كثـــر  شـــخص مـــن النازحيـــن. وـفــي الوقـــت نفســـه، احتاجـــت أ
مـــن 3,000 أســـرة إـلــى المســـاعدات اإليوائيـــة، ونحـــو 250 
أســـرة إـلــى مجموعـــة مـــواد آليـــة االســـتجابة الســـريعة، ونحو 
ـفــي مديريـــة عبـــس  إـلــى المـــواد غيـــر الغذائيـــة.  230 أســـرة 
بمحافظـــة حجـــة، قـــدم الهـــالل األحمـــر ســـالال غذائيـــة ومـــواد 
غيـــر غذائيـــة إـلــى األســـر النازحـــة البالـــغ عددها 1,500 أســـرة 
مـــن األســـر األكثر ضعفـــا. ووزع الشـــركاء ـفــي مجموعة األمن 
الغذاـئــي والزراعـــة ســـالال غذائيـــة عـلــى األســـر األكثـــر ضعفـــا 

المتضررة من السيول في المناطق المتضررة.

وأمانـــة  البيضـــاء وعمـــران وذمـــار وصنعـــاء  ـفــي محافظـــات 
لمـــا  اإليوائيـــة  المـــواد  مجموعـــة  الشـــركاء  قـــدم  العاصمـــة، 
يقـــرب من 550 أســـرة، والمواد غيـــر الغذائية ألكثر من 600 
أســـرة، ومجموعـــة مـــواد آلية االســـتجابة الســـريعة ألكثر من 
650 أســـرة، ـفــي حيـــن قـــدم الشـــركاء لـــدى مجموعـــة قطـــاع 

الحمايـــة الدعم النفســـي واالجتماعي لحوالي 450 شـــخًصا. 
تقييـــم  عمليـــة  إلجـــراء  اإلنســـاني  العمـــل  شـــركاء  ويعكـــف 
بالمســـاعدات  أســـرة   2,800 حواـلــي  ودعـــم  االحتياجـــات 
الغذائيـــة. تـــم تقديـــم المـــواد غيـــر الغذائيـــة إلى 50 أســـرة في 
مديريـــة حـــات بمحافظـــة المهرة. وـفــي محافظتـــي المحويت 
غيـــر  والمنظمـــات  اليمنـــي  األحمـــر  الهـــالل  قـــدم  وحجـــة، 
غيـــر  والمـــواد  اإليوائيـــة  المســـاعدات  الدوليـــة  الحكوميـــة 
الغذائيـــة لألســـر المتضـــررة، بينمـــا كانـــت مجموعـــة قطـــاع 
المـــأوى تنســـق مـــع الشـــركاء ـفــي الحديـــدة لالســـتجابة. ـفــي 
محافظـــة إب، قدمـــت وكاالت اإلغاثـــة مجموعـــة مـــواد آليـــة 
االستجابة الســـريعة والمواد اإليوائية، وكذا خدمات التعليم 
والحمايـــة والميـــاه والصـــرف الصحـــي والنظافة لألشـــخاص 
المتضررين. وأجرى الشـــركاء في محافظتي الجوف وصعدة 
عمليات التقييم في المواقع المتضررة ونســـقوا االستجابات 
اســـتنادا إـلــى االحتياجـــات المحـــددة والمـــوارد المتاحـــة. كان 
هنـــاك حاجـــة إلى مزيد مـــن مجموعة المـــواد اإليوائية ومواد 
حشـــد  عـلــى  الشـــركاء  وعمـــل  الســـريعة،  االســـتجابة  آليـــة 
المـــوارد. وأفيـــد بـــأن الفجـــوات ـفــي التمويـــل أدت إـلــى تأخـــر 

حشد الموارد واالستجابة في بعض المناطق المتضررة.

األسر المتضررة من السيول (يوليو 2022م)
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إجمالي عدد األسر

كانت بيانات االستجابة الخاصة بتنسيق وإدارة المخيمات والتعليم يجري إعدادها وقت إصدار تقرير المستجدات
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عملية التقييم المشترك بين الوكاالت تحث على تعزيز 

االستجابة اإلنسانية في اليمن
عملية تقييم العمل اإلنســـاني المشـــترك بيـــن الوكاالت هي 
اإلنســـانية  االســـتجابة  لنتائـــج  مســـتقلة  تقييـــم  عمليـــة 
الجماعيـــة مـــن قبـــل المنظمات األعضـــاء في اللجنـــة الدائمة 
المشـــتركة بين الوكاالت، ســـلطت الضوء على أن االستجابة 
عامـــي  بيـــن  لإلعجـــاب  مثيـــر  بشـــكل  توســـعت  اإلنســـانية 
2017م و2021م، مـــع زيـــادة المســـاعدات الغذائية ســـبعة 
والبيئـــة  المســـتمر  الصـــراع  مـــن  الرغـــم  عـلــى  أضعـــاف 
التشـــغيلية الصعبـــة للغايـــة.  كمـــا أشـــارت إـلــى أن اســـتمرار 
ســـمح  عنـــه  غنـــى  ال  الـــذي  اإلغاثيـــة  الـــوكاالت  دعـــم 
كـــز الصحيـــة بمواصلة عملهـــا، وتنفيذ  للمستشـــفيات والمرا
البرامـــج التغذويـــة الواســـعة النطـــاق على الصعيـــد الوطني 
التي اســـتهدفت النســـاء واألطفال الذيـــن يعانون من نقص 
حصـــول  لضمـــان  المبذولـــة  الضخمـــة  والجهـــود  التغذيـــة، 
مالييـــن األشـــخاص عـلــى ميـــاه الشـــرب المأمونـــة وخدمات 
الصـــرف الصحـــي والنظافـــة الكافيـــة، فضـــال عـــن مختلـــف 
بالغـــة  بيئـــة  ـفــي  الحمايـــة  خدمـــات  تقـــدم  التـــي  البرامـــج 

التحديات. 

بيـــد أن عمليـــة التقييم خلصت إلى أنه يمكن تحســـين جودة 
كـــدت، على  االســـتجابة اإلنســـانية ـفــي بعـــض المناطق. فقد أ
ســـبيل المثال، الحاجـــة إلى تعميم/إدماج خدمـــات الحماية 
ـفــي جميـــع العمليـــات، وســـلطت الضـــوء عـلــى أن الحمايـــة ال 
كثـــر القطاعـــات التـــي تعاـنــي مـــن نقـــص  تـــزال واحـــدة مـــن أ
كدت أن دعم ســـبل العيش لم يحظ بموارد  التمويـــل. كمـــا أ
للســـكان  قصـــوى  أولويـــة  كونـــه  مـــن  الرغـــم  عـلــى  جيـــدة 
المتضرريـــن. باإلضافة إلى ذلك، أشـــارت إـلــى التحديات التي 
تواجـــه جمع البيانـــات وتحليلها، واالســـتهداف الفعال لذوي 
االحتيـــاج. وأشـــارت عمليـــة التقييـــم إـلــى أن نقـــص التمويل 
وإدارة  والتعليـــم،  الحمايـــة،  مثـــل  الرئيســـية  للقطاعـــات 
المخيمـــات قد أســـهم في حـــدوث فجوات حرجة، مشـــيرا إلى 
أن تحديـــات الوصـــول اإلنســـاني ســـاهمت أيضـــا ـفــي تعميـــق 

هذه الفجوات. 

ويمثـــل تقريرعمليـــة تقييم العمل اإلنســـاني المشـــترك بين 
الـــوكاالت فرصـــة لتحســـين االســـتجابة اإلنســـانية ـفــي اليمن، 
وخاضعـــة  فعالـــة  اإلنســـانية  البرامـــج  تظـــل  أن  وضمـــان 
منظمـــات  تـــدرك  كمـــا  المبـــادئ.  عـلــى  وقائمـــة  للمســـاءلة 
اإلغاثـــة النتائـــج اإليجابيـــة التي توصـــل إليها التقريـــر،  بما في 

ذلـــك تســـليط الضوء عـلــى الجهـــود اإلنســـانية الضخمة على 
األرواح  أنقـــذت  التـــي  الماضيـــة  العديـــدة  الســـنوات  مـــدى 
وقللـــت مـــن المعانـــاة وحافظت عـلــى الخدمات األساســـية.  
ومـــع ذلك، يأخذ مجتمع العمل اإلنســـاني في االعتبار العديد 
التقريـــر، والتـــي  إليهـــا  التـــي توصـــل  النتائـــج الصعبـــة  مـــن 
تســـلط الضـــوء على أوجـــه القصور في العديد مـــن المجاالت، 
بمـــا ـفــي ذلـــك عـــدم كفايـــة التواجـــد الميداـنــي، وعـــدم انتظـــام 
تقديـــم التمويل من المانحين والسياســـات المتقلبة، وعدم 
التركيـــز عـلــى الحماية بما فيه الكفاية، وعـــدم كفاية عمليتي 
االســـتجابة للنزوح وســـبل العيـــش ونقص المـــوارد الخاصة 
بهمـــا، والتوجـــه العـــام نحـــو االعتمـــاد المفـــرط على أســـاليب 

التقديم اإلنسانية دون استراتيجية انتقالية.

أبرزهـــا  التـــي  القصـــور  وأوجـــه  التحديـــات  لبعـــض  كا  وإدرا  
تقريـــر تقييـــم العمـــل اإلنســـاني المشـــترك بين الـــوكاالت، ما 
وضـــع  عـلــى  بالفعـــل  تعمـــل  المعونـــة  منظمـــات  فتئـــت 
اســـتراتيجيات وأســـاليب مبتكـــرة لمعالجـــة أوجـــه القصـــور. 
باإلضافـــة إـلــى ذلـــك، قـــام الفريـــق الُقطـــري اإلنســـاني، تحـــت 
قيـــادة منســـق الشـــؤون اإلنســـانية، بدمـــج بعـــض النتائـــج 
والتوصيات المبكرة لتقييم العمل اإلنســـاني المشـــترك بين 
الوكاالت في دورة التخطيط للبرامج اإلنســـانية لعام 2022م.  
وتبـــذل بالفعـــل جهـــود لتعزيز القـــدرات اإلنســـانية من خالل 
والفـــرص  الخيـــارات  وتحديـــد  محليـــة  اســـتراتيجية  وضـــع 
تقديـــم  لتحســـين  السياســـات  وإجـــراءات  المـــوارد  لحشـــد 
الخدمـــات، وتعزيز تواجد الموظفيـــن، وتعزيز المعايير الدنيا 
مـــن أجل إجراء تحليالت منهجيـــة أفضل. كما يعمل الفريق 
الُقطـــري اإلنســـاني عـلــى تنظيم التنســـيق بيـــن المجموعات 
القطاعيـــة، ووضـــع اســـتراتيجية للوصول، وتعزيـــز المناصرة 
وتعزيـــز  الـــواردات  عـلــى  المفروضـــة  القيـــود  مـــن  للتقليـــل 
القطـــاع العـــام. باإلضافـــة إـلــى ذلـــك، يعمـــل الفريـــق الُقطري 
اإلنســـاني على إعداد خطة اســـتجابة إدارية لتنفيذ التوصيات 
الـــواردة ـفــي تقريـــر تقييـــم العمـــل اإلنســـاني المشـــترك بيـــن 
الـــوكاالت. ويعمـــل فريـــق مـــن الخبـــراء مـــن وكاالت األمـــم 
المتحـــدة والمنظمات غير الحكوميـــة الدولية والوطنية على 
منهـــا  االنتهـــاء  يتـــم  أن  المتوقـــع  مـــن  التـــي  الخطـــة  إعـــداد 

بحلول نهاية أغسطس.

الفجوة التمويلية تعيق قدرة وكاالت اإلغاثة على 
توسيع نطاق االستجابة وسط تفاقم االحتياجات

 يمكـــن أن ترتفـــع االحتياجـــات اإلنســـانية ـفــي جميـــع أنحـــاء 
البـــالد - بمـــا ـفــي ذلـــك خطـــر المجاعـــة ـفــي بعـــض المناطـــق، 
ارتفاًعـــا حـــاًدا ـفــي األســـابيع واألشـــهر المقبلـــة، مـــا لـــم يتـــم 
تأميـــن تمويـــل إضاـفــي. وفي الوقـــت الذي تواجـــه فيه وكاالت 
اإلغاثـــة نقًصـــا ـفــي التمويـــل لـــم يســـبق له مثيـــل، والـــذي أثر 
اإلنســـانية  والخدمـــات  المســـاعدات  تقديـــم  عـلــى  بالفعـــل 
المنقـــذة لـــألرواح لمالييـــن اليمنييـــن، حيـــث تعـــذر توســـيع 
نطـــاق االســـتجابة للوضـــع المتدهـــور بشـــكل ســـريع، بما في 

ذلك أثر السيول. 

مـــع حلـــول نهاية يوليو، تلقت خطة االســـتجابة اإلنســـانية في 
اليمـــن لعـــام 2022م مبلغ 1.24 مليـــار دوالر أمريكي أو 29 
ـفــي المائـــة مـــن المبلـــغ المطلـــوب البالـــغ 4.27 مليـــار دوالر 
لـــألرواح  أمريكـــي لتوفيـــر المســـاعدات اإلنســـانية المنقـــذة 
كبر  وخدمـــات الحمايـــة لــــ17.9 مليـــون شـــخص. وهـــذا هـــو أ
ـفــي  المتحـــدة  انخفـــاض ســـنوي ألي خطـــة تنســـقها األمـــم 
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خفـــض  عـلــى  المعونـــة  وكاالت  أضطـــر  ممـــا  العالـــم، 
المســـاعدات وإغالق البرامج. في شـــهر يونيو، اضطر برنامج 
األغذيـــة العالمـــي إـلــى خفض حصص اإلعاشـــة عـــن ماليين 
األشـــخاص نتيجـــة للثغرات الحرجـــة في التمويـــل. وكان هذا 

ثاني خفض غذائي كبير في غضون ستة أشهر فقط.

 وتواجـــه جميـــع القطاعـــات أثـــر فجـــوات التمويـــل، حيث تم 
ـفــي  أو توقفهـــا تمامـــا  لـــألرواح  المنقـــذة  األنشـــطة  تقليـــص 
بعـــض الحـــاالت. مـــع حلـــول نهايـــة يوليـــو، تـــم تمويـــل عـــدد 
قليـــل مـــن القطاعات بنحو ربـــع التمويل المطلوب، في حين 
كان العديـــد منهـــا يعاـنــي مـــن نقـــص التمويـــل بشـــكل الفت 
للنظـــر. تلقـــت مجموعة قطاع األمـــن الغذائي والزراعة 26 في 
المائـــة مـــن المبلغ المطلوب البالـــغ 2.1 مليار دوالر أمريكي 
لتقديـــم المســـاعدات الغذائيـــة لنحو 17.4 مليون شـــخص. 
تـــم تمويـــل قطـــاع الصحـــة بنســـبة 25 ـفــي المائـــة مـــن مبلغ 
خدمـــات  لتقديـــم  المطلـــوب  أمريكـــي  دوالر  مليـــون   398
تؤمـــن  ولـــم  إـلــى 12.6 مليـــون شـــخص.  الصحيـــة  الرعايـــة 
مجموعـــة قطـــاع التغذيـــة ســـوى 23 ـفــي المائـــة مـــن 442 
مليـــون دوالر أمريكـــي لمســـاعدة نحـــو 6.5 ماليين شـــخص 

بالدعم التغذوي.

ـفــي الوقت نفســـه، تم تمويـــل قطاعات المـــأوى والمواد غير 
والالجئيـــن  المشـــتركة،  والخدمـــات  والتنســـيق  الغذائيـــة، 
والمهاجريـــن، والحمايـــة بنســـبة 18 في المائـــة و16 في المائة 
كثـــر  و13 ـفــي المائـــة و11 ـفــي المائـــة عـلــى التواـلــي. وكانـــت أ
آليـــة  هـــي  التمويـــل  نقـــص  مـــن  تعاـنــي  التـــي  القطاعـــات 
االســـتجابة الســـريعة )0 في المائة(، والتعليم )4 في المائة(، 

والمياه والصرف الصحي والنظافة )7 في المائة(. 

أدت فجـــوات التمويـــل وما تالها مـــن انخفاض أو انقطاع في 
المســـاعدات إـلــى تفاقـــم االحتياجـــات اإلنســـانية للنـــاس ـفــي 

اليمـــن. ـفــي اآلونة األخيـــرة، أجرت منظمة أوكســـفام مقابالت 
مـــع العديـــد مـــن األســـر حـــول تدهـــور األوضـــاع االقتصاديـــة 
وتدهـــور االحتياجـــات اإلنســـانية، وكانت أســـرة ماجدة واحدة 
منهـــا. قالـــت ماجدة*، وهي يتيمة تبلغ مـــن العمر 17 عاًما، 
بالـــكاد  أنهـــم  عـــدن  محافظـــة  مـــن  الثالثـــة  وأشـــقاؤها 
يســـتطيعون تحمـــل تكاليـــف وجبتيـــن يوميـــا اآلن. يعيـــش 
األشـــقاء على معـــاش والدهم، 28,000 ريـــال يمني )حوالي 
23 دوالًرا( شـــهريًا - والذي ال يمكنه تغطية تكلفة طعامهم 
تتلقـــى  ماجـــدة  كانـــت  األخـــرى.  ونفقاتهـــم  الشـــهري 
المســـاعدات الغذائيـــة التـــي توقفـــت ـفــي مايـــو. “كل شـــيء 
غاـلــي. يمكننـــا اآلن تنـــاول اإلفطار واألرز مـــع البطاطس فقط 
ـفــي معظـــم وجبـــات الغـــداء. علينـــا شـــراء المـــواد الغذائيـــة 
وغيرهـــا مـــن المـــواد مـــن محـــل البقالـــة بالديـــن. يخيفنـــي 

التفكير أنه يوما ما لن يكون لدينا أي شيء لنأكله.”

 مـــا لـــم يتـــم توفيـــر تمويـــل إضاـفــي على الفـــور للمســـاعدات 
الغذائيـــة والتغذويـــة، وخدمـــات الميـــاه والصـــرف الصحـــي 
للفئـــات األكثـــر ضعًفـــا، خاصـــة النســـاء واألطفـــال، فـــإن هذه 
البرامـــج معرضـــة للمزيـــد مـــن التقليـــص، ـفــي حيـــن ســـيتم 
إغـــالق العديـــد مـــن البرامج الضروريـــة األخرى، بمـــا في ذلك 
دعـــم صحـــة األم والطفـــل، واإلجـــراءات المتعلقـــة باأللغـــام، 
وخدمات الحماية، ودعم الصحة النفســـية والدعم النفســـي 
واالجتماعـــي، ومســـاعدات المـــأوى والمـــواد غيـــر الغذائيـــة 
للمتضرريـــن مـــن الصـــراع والكـــوارث والنازحيـــن. وهـــذا مـــن 
شـــأنه أن يعكس المكاســـب التي حققتها وكاالت اإلغاثة في 
عـــام 2021م، بمـــا ـفــي ذلـــك دحر الجـــوع الشـــديد )المجاعة( 
الـــذي كان يلـــوح ـفــي األفـــق بصـــورة كبيـــرة ـفــي بدايـــة العـــام، 
وســـيؤدي إـلــى مزيـــد مـــن التدهـــور ـفــي الوضـــع اإلنســـاني ـفــي 
اليمـــن. ويجـــب عـلــى المجتمـــع الدوـلــي أن يتصـــرف بســـرعة 

لوقف ذلك بصورة حاسمة.

التمويل المتلقى لخطة االستجابة اإلنسانية بحسب المجموعة القطاعية (حتى 27 يوليو 2022م)

األمــن الغــذائي والزراعة

التغذيــة

لصحة ا

الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة

التعليــم

المــأوى والمــواد غيــر الغذائيــة

 الحمايــة

تنســيق وإدارة المخيمــات

يــن القطاعــات المتعــددة لالجئيــن والمهاجر

التنســيق

اإلمــداد والتمويــن

يعــة آليــة االســتجابة السر

االتصــاالت في حــاالت الطــوارئ

المســاعدات النقديــة متعــددة األغــراض

 المجموعــات القطاعيــة الميدانيــة المتعــددة

لــم يتــم تحديدهــا

نسبة التغطية اإلجماليةالقطاع/المجموعة القطاعية
التمويل 
المتطلباتالمتلقى

تمويل لم
 تتم تلبيته 
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5
صندوق التمويل اإلنساني في اليمن يخصص 44 
مليون دوالر أمريكي لالستجابة المنقذة لألرواح

أطلـــق صنـــدوق  2022م،  لعـــام  أول  أساســـي  كتخصيـــص 
التمويـــل اإلنســـاني ـفــي اليمـــن تخصصًيـــا بقيمـــة 44 مليـــون 
اإلنســـانية  االســـتجابة  لدعـــم  يوليـــو   5 ـفــي  أمريكـــي  دوالر 
مليـــون   1.7 إـلــى  يصـــل  مـــا  مســـتهدًفا  لـــألرواح،  المنقـــذة 
شـــخص مـــن األشـــخاص األكثر ضعًفـــا ـفــي 17 محافظة من 
أصـــل 22 محافظـــة يمنيـــة. ويهـــدف هـــذا التخصيـــص إـلــى 
تقديـــم المســـاعدات الطارئـــة والمنقـــذة لـــألرواح وخدمـــات 
الحمايـــة لألشـــخاص األكثـــر ضعًفـــا، بمـــن فيهـــم النازحـــون 
والمهاجـــرون،  والالجئـــون  المضيفـــة  والمجتمعـــات 
وتعزيـــز  عنـــه،  الناجـــم  والنـــزوح  الصـــراع  مـــن  المتضـــررون 
وصـــول النـــاس إـلــى المســـاعدات الغذائية والخدمـــات لمنع 
المزيـــد مـــن التدهـــور ـفــي انعـــدام األمـــن الغذاـئــي. وجـــاء هـــذا 
التخصيص في الوقت الذي ال تزال فيه مســـتويات التمويل 

لليمن منخفضة.

ومـــن خـــالل المشـــاورات مـــع شـــركاء العمـــل اإلنســـاني لدى 
األولويـــة  التخصيـــص  أعطـــى  القطاعيـــة،  المجموعـــات 
لالســـتجابة المتكاملـــة مـــن خـــالل االســـتراتيجية المتكاملـــة 
للحـــد مـــن أخطار المجاعـــة لخفض مســـتويات انعدام األمن 
الغذاـئــي وســـوء التغذيـــة. وســـيتم تقديم مـــا مجموعه 14.5 
مليـــون دوالر مـــن أصـــل 44 مليـــون دوالر أمريكـــي للشـــركاء 
مـــن أجـــل تقديـــم تدخـــل متكامـــل – األمـــن الغذاـئــي وســـبل 
العيـــش والصحـــة والتغذية ودعـــم المياه والصـــرف الصحي 
والنظافـــة – ـفــي محافظـــات الضالـــع والحديـــدة والمحويـــت 

وعمران وحجة ومأرب.

البالـــغ 29.5 مليـــون  المبلـــغ المتبقـــي  وســـيتم تخصيـــص 
لـــألرواح  والمنقـــذة  الطارئـــة  المســـاعدات  لتقديـــم  دوالر 
ـفــي  للخطـــر  عرضـــة  األكثـــر  لألشـــخاص  الحمايـــة  وخدمـــات 
والحديـــدة  والبيضـــاء  وعـــدن  والضالـــع  أبيـــن  محافظـــات 
وإب  وحجـــة  وحضرمـــوت  وعمـــران  والمحويـــت  والجـــوف 
ولحـــج ومـــأرب وصعـــدة وصنعـــاء وتعـــز وأمانـــة العاصمـــة. 
دعـــم  والخدمـــات  الطارئـــة  المســـاعدات  تقديـــم  ويشـــمل 
المـــأوى، باإلضافـــة إـلــى خدمـــات التعليـــم، والحمايـــة، وآليـــة 
االستجابة السريعة، وتنسيق وإدارة المخيمات، واالتصاالت 
لالجئيـــن  المتعـــددة  والقطاعـــات  الطـــوارئ،  حـــاالت  ـفــي 

والمهاجرين.

وســـيولي هـــذا التخصيـــص اهتماًمـــا خاًصا للقضايا الشـــاملة 
لعـــدة قطاعـــات، وتشـــجيع الشـــركاء عـلــى مراعـــاة وإدمـــاج 
المتضرريـــن،  الســـكان  أمـــام  والمســـاءلة  النقديـــة،  البرامـــج 
واإليـــذاء  االســـتغالل  مـــن  والحمايـــة  االجتماعـــي  والنـــوع 
الجنســـي ـفــي برامجهم وأنشـــطتهم. ومع اســـتمرارية االلتزام 
األولويـــة  الصنـــدوق  ســـيعطي  المحـلــي،  العمـــل  بتعزيـــز 
للمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة باعتبارهـــا جهـــات مســـتجيبة في 
عـلــى  خـــاص  بشـــكل  التركيـــز  مـــع  األماميـــة،  الخطـــوط 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة المحليـــة والوطنيـــة، التـــي مـــن 

المقرر أن تتلقى 25 في المائة من إجمالي التخصيص.

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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