
اليمن

طفلة تتلقى العالج التغذوي في إحدى العيادات 
المتنقلة في مديرية مبين، محافظة حجة، اليمن. 

مصدر الصورة: اليونيسف 

العدد 06/ يونيو 2022م

منظمات اإلغاثة تواجه انخفاًضا حادا في 
التمويل، واألكثر تأثرا هي المنظمات 

المعنية بتقديم المساعدات 
تواجـــه  اإلنســـانية،  االحتياجـــات  تزايـــد  ظـــل  يف 
منظمـــات اإلغاثـــة يف اليمـــن قصـــورا كبيـــرا يف 
خطـــة  فـــإن  يونيـــو  شـــهر  بنهايـــة  التمويـــل. 
االســـتجابة اإلنســـانية ال تـــزال تعـــاين مـــن قلـــة 
إىل  اإلغاثـــة  منظمـــات  يضطـــر  ممـــا  التمويـــل 
المســـاعدات  برامـــج  إغـــاق  حتـــى  أو  تقليـــل 
2022م،  يونيـــو   30 فبحلـــول  الضروريـــة. 
اســـتطاعت خطـــة االســـتجابة اإلنســـانية تأميـــن 
%26 فقـــط من التمويل الـــذي تحتاجه والذي 
يقدر ب 4.27 مليار دوالر لتقديم المســـاعدات 
لحـــوايل  الحمايـــة  وخدمـــات  لـــأرواح  المنقـــذة 
الــــ41 مشـــروًعا  17.9 مليـــون شـــخص. ومـــن 
رئيســـيا لأمـــم المتحـــدة، فقـــد تـــم تقليـــص أو 
توفيـــر  عـــدم  حـــال  ويف  برنامًجـــا.   26 إغـــاق 
التمويـــل الـــازم، فـــإن 15 برنامًجـــا آخـــر ســـيتم 

تقليصه أو إغاقه يف األشهر المقبلة.  

يف 26 يونيـــو، أعلـــن برنامـــج األغذيـــة العالمـــي 
تخفيـــض دعمـــه يف اليمـــن نتيجـــة لنقـــص حاد 
ونتيجـــة  العالمـــي  والتضخـــم  التمويـــل،  يف 
تبعـــات الحـــرب يف أوكرانيا. يأيت هـــذا يف الوقت 
الـــذي يواجـــه حـــوايل 19 مليون نســـمة انعداًما 
ذلـــك  مـــن  واألســـوأ  الغـــذايئ  األمـــن  يف  حـــاًدا 
المرحلـــي  التصنيـــف  مـــن  الثالثـــة  )المرحلـــة 
كثـــر مـــن  المتكامـــل أو مـــا فوقهـــا( مـــع وجـــود أ
160,000 يف حاجـــة ماســـة للغايـــة للغـــذاء. يف 
ديســـمبر2021م، أجبر برنامج األغذية العالمي 
الغذائيـــة ألكثـــر  المســـاعدات  لتقليـــل كميـــات 
نقـــص  نتيجـــة  شـــخص  ماييـــن  ثمانيـــة  مـــن 

التمويـــل وتـــم تقليـــل الكميـــات مـــرة أخـــرى يف 
شـــهر مايـــو. ومع نقص التمويـــل يف يونيو، فإن 
مـــن  أقـــل  سيتســـلمون  شـــخص  ماييـــن   5
نصـــف احتياجاتهـــم اليوميـــة بينمـــا 8 ماييـــن 
ثلـــث  مـــن  أقـــل  سيتســـلمون  شـــخص 
احتياجاتهـــم اليوميـــة. أنشـــطة الصمود وســـبل 
العيـــش باإلضافـــة لبرنامـــج التغذية المدرســـية 
ســـتتوقف ل 4 مايين شـــخص، مما يعني أن 
المســـاعدات ســـتقدم فقط لحـــوايل 1.8 مليون 
خطـــر  تواجـــه  اإلغاثيـــة  فالمنظمـــات  نســـمة. 
المزيـــد مـــن النقـــص يف المســـاعدات أو إغـــاق 
البرامـــج مما ســـيؤدي إىل مضاعفـــة احتياجات 

الناس اإلنسانية.

إذا لـــم يتم اتخاذ اإلجـــراءات الفورية، فالمايين 
من األشـــخاص ســـيعانون مـــن انعـــدام حاد يف 
األمـــن الغـــذايئ، ســـيواجهون أمراضـــا ال يمكـــن 
تجنبهـــا، النزوح، والمـــوت. والكثير من المايين 
لـــن يكونـــوا قادريـــن علـــى إعـــادة بنـــاء حياتهـــم 
وســـبل عيشـــهم. ســـينعدم تقديـــم الدعم ألكثر 
من 4 مايين شـــخص نازح بما يف ذلك األســـر 
التـــي تعيـــش يف ظـــروف مهينـــة وخطـــرة. فمن 
تتلقـــى  ان  اإلغاثيـــة  للمنظمـــات  الضـــروري 
لضمـــان  والمســـتدام  المســـتمر  التمويـــل 
اإلنســـانية  المســـاعدات  تقديـــم  مواصلـــة 

الضرورية والخدمات لأشخاص المحتاجين.

التمويـــل،  الحـــاد يف  العجـــز  مـــن  الرغـــم  علـــى 
قدمـــت  اليمـــن  يف  اإلغاثيـــة  فالمنظمـــات 

النقاط الرئيسية
األمطار الغزيرة والسيول تلحق 
أضراًرا على حوايل 6,800 أسرة 
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مســـاعدات وخدمـــات إنقـــاذ األرواح لحـــوايل 12.6 مليون 
شـــخص كل شـــهر خـــال األربعـــة األشـــهر األوىل مـــن عام 
2022م. لتغطـــي مـــا نســـبته %70 مـــن المســـتهدفين 
البالغ عددهم 17.9 مليون شـــخص عبر خطة االستجابة 

مـــن   25% حـــوايل  نســـبته  ومـــا  2022م.  اإلنســـانية 
األشـــخاص الذيـــن تـــم مســـاعدتهم كـــن مـــن النســـاء وما 
مـــن  كانـــوا  مســـاعدتهم  تـــم  الذيـــن  مـــن   49% نســـبته 

األطفال.

األمطار الغزيرة والسيول تلحق أضراًرا على حوالي 
6,800 أسرة في اليمن

تضـــرر النـــاس يف العديد من المحافظـــات اليمنية، وعلى 
وجـــه الخصوص النازحون، باألمطار الغزيرة والســـيول يف 
شـــهر يونيـــو ممـــا أدى إىل فقدانهـــم لمســـاكنهم اإليوائية، 
تشـــير  حيـــث  المنزليـــة.  والمـــواد  الغذائيـــة،  واإلمـــدادات 
اإلنســـاين  العمـــل  شـــركاء  مـــن  الـــواردة  األوليـــة  التقاريـــر 
والســـلطات المحليـــة إىل أن حـــوايل 6,800 أســـرة تقريبـــا 

يف  بالســـيول  تضـــرروا  قـــد  شـــخص(   41,000 )حـــوايل 
محافظـــات الضالـــع، الحديـــدة، حضرمـــوت، حجـــة، تعـــز. 
وإىل حـــد االن لـــم يتـــم التحقـــق مـــن الرقم الخـــاص بعدد 
األســـر المتضـــررة. ولقـــد تـــم عمـــل تقييـــم أويل ســـريع يف 
الممكـــن  مـــن  كان  والتـــي  المتضـــررة  المواقـــع  بعـــض 

الوصول إليها وحسب الموارد المتاحة.

التمويل المتلقى لخطة االستجابة اإلنسانية بحسب المجموعة القطاعية (30 يونيو 2022م)

األمن الغذايئ والزراعة

التغذية

الصحة

المياه والصرف الصحي والنظافة

التعليم

المأوى والمواد غير الغذائية

 الحماية

تنسيق وإدارة المخيمات

الالجئين والمهاجرين

التنسيق

اإلمداد والتموين

آلية االستجابة السريعة

االتصاالت يف حاالت الطوارئ

المساعدات النقدية متعددة األغراض

 تمويل لم المتطلبات                     التمويل المتلقى            نسبة التغطية اإلجمالية      القطاع/المجموعة القطاعية        
تتم تلبيته 
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 األشخاص الذين تم الوصول إليهم بحسب المجموعة القطاعية (يناير – أبريل 2022م)

50,000 
 طفل يعانون من سوء التغذية

 الحاد لن يحصلوا على المساعدة
بحلول نهاية يوليو

3.6 
 لن يحصلوا على مساعدات

المياه والصرف الصحي والنظافة

4.6 
لن يحصلوا على مياه الشرب

1 
 ال يحصلن على خدمات الصحة
 اإلنجابية التي توقفت منذ مايو،
 وتتعرض 800,000 امرأة وفتاة

 أخريات لخطر فقدان فرص
الحصول على هذه الخدمات

 ستتوقف الخدمات الطبية، من
 بينها الصحة النفسية والدعم
 النفسي االجتماعي، عن نحو

 400,000 شخص بحلول نهاية
  يوليو

150,000
 نازح ومهاجر سيفقدون إمكانية

الوصول إىل خدمات الحماية

 ستتوقف مساعدات المأوى
 والمواد غير الغذائية عن حوايل

 25,000 أسرة نازحة

كثر من 100,000 شخص  أ
 ستتوقف عنهم خدمات الحماية يف

 مواقع النزوح والمناطق النائية
بحلول يوليو

دون الحصول على
تمويل إضافي ...

ماليين شخص 

ماليين شخص 

مليون امرأة وفتاة



يف مطلع شـــهر يونيو، تضررت حوايل 400 أسرة باألمطار 3
الغزيـــرة بمناطـــق النـــزوح يف العـــود والعشـــيرة يف مديرية 
المخـــا بمحافظـــة تعـــز وكـــذا موقعيـــن للنـــزوح يف مديرية 
المـــكا بمحافظة حضرموت. وطبقا للشـــركاء يف تنســـيق 
المتضـــررة  األســـر  تعرضـــت  فقـــد  المخيمـــات،  وإدارة 
يف  ألضـــرار  تعرضـــت  وكـــذا  والغـــذاء  مأواهـــا  لفقـــدان 

ممتلكاتها المنزلية.

بعـــد األمطـــار الغزيـــرة يف 5 يونيـــو، تعرضـــت العديـــد مـــن 
المديريـــات يف محافظـــة تعز للســـيول. وطبقا لما أصدرته 
المنظمـــات المحليـــة غير الحكومية بعـــد قيامها بالتقييم 
األويل يف المناطـــق المتضـــررة، فقـــد تضـــررت بالســـيول 
يف  شـــخًصا(   16,800 )حـــوايل  أســـرة   2,800 حـــوايل 

مديريات التعزية، ماوية، دمنة خدير، مقبنة وسامع.

تعـــرض النازحـــون يف محافظـــة الحديدة لأمطـــار الغزيرة 
والســـيول أيضـــا وتعـــرض مأواهـــم ومؤناتاهـــم الغذائيـــة 
للتلـــف. حســـب التقييـــم األويل الـــذي قـــام به الشـــركاء يف 

كثر من  تنســـيق وإدارة المخيمـــات فقـــد تضررت بذلـــك أ
حـــوايل 2,900 أســـرة نازحـــة يف 22 موقًعـــا مـــن مديريات 
عبـــس، الســـام، خيران المحرق، وبنـــي قيس يف محافظة 
حجـــة وكـــذا تضـــررت حـــوايل 238 أســـرة يف 13 موقعا يف 
مديريـــة الزهـــرة بمحافظة الحديـــدة. ويف محافظة الضالع 
حســـب تقاريـــر شـــركاء العمـــل اإلنســـاين، تضـــررت حوايل 
ومدريـــة  الضالـــع  مدينـــة  موقعـــا يف   11 أســـرة يف   470

قعطبة نتيجة السيول التي وقعت أواخر شهر يونيو.

يف المناطـــق المتضـــررة والتي تمت عمليـــة التقييم فيها، 
والمســـاعدات  المـــأوى  إىل  الحاجـــة  بأمـــس  فالنـــاس 
الغذائيـــة والمـــواد المنزليـــة والعنايـــة الصحيـــة، والميـــاه 
العمـــل  شـــركاء  يعمـــل  والنظافـــة.  الصحـــي  والصـــرف 
اإلنســـاين مع الســـلطات المحليـــة لاســـتجابة الحتياجات 
التمويـــل  يف  الحـــاد  العجـــز  ولكـــن  المتضرريـــن.  النـــاس 
اإلنســـاين يؤثر علـــى عمل منظمات اإلغاثـــة وقدرتها على 

تنفيذ خطة التأهب للسيول.

النساء تدفع الثمن نتيجة نفاد مخصصات تمويل 
الصحة اإلنجابية

صنـــدوق األمـــم المتحـــدة للســـكان هـــو المـــزود الوحيـــد 
ألدويـــة الصحـــة اإلنجابيـــة والداعـــم األساســـي لخدمـــات 
الصحـــة اإلنجابيـــة يف اليمـــن. لكـــن انعـــدام التمويـــل أجبـــر 
المنظمـــة إىل تخفيـــض أعمالهـــا بنســـبة 25% منذ بداية 
العـــام. تـــم تمويـــل فقط نســـبة 13% من أجمـــايل 100$ 

مليون دوالر التي تم المطالبة بها اىل حد األن.

يف عـــام 2021م قـــدم صنـــدوق األمـــم المتحـــدة للســـكان 
خدمـــات الصحـــة اإلنجابية لعـــدد 1.6 مليون امـــرأه وفتاة 
151,000 والدة آمنـــة مـــن خـــال  وقـــام بالمســـاعدة يف 
تقديـــم الدعـــم إىل 127 مرفًقـــا صحًيـــا ومبالـــغ ماليـــة ل 
فقـــد  التمويـــل  لنقـــص  ونتيجـــة  صحًيـــا.  عامـــًا   2,065
اضطـــر الصنـــدوق إىل إعـــادة برمجة أولوياتـــه وحاليا يقدم 
يف  متنقلـــة  فـــرق  وأربعـــة  صحًيـــا  مرفًقـــا   98 ل  الدعـــم 

الصحة اإلنجابية.

همســـة*،نازحة وهـــي يف حالـــة المخـــاض للـــوالدة وصلت 
إىل مركز األمومة والطفولة بميفعة بمحافظة حضرموت 
التوليديـــة  الطـــوارئ  خدمـــات  تقديـــم  عنـــه  والمعـــروف 
وعنـــده فقـــط علمـــت بانه لم يعـــد يوجد عاملـــون طبيون 
وأن الخدمـــات الطبيـــة بالمركـــز قـــد تـــم إيقافهـــا. طلبـــت 
المســـاعدة مـــن مولـــدة محليـــة لتســـاعدها علـــى الـــوالدة 
بالمنـــزل. لـــم تعرف المولدة بان المـــرأة بحاجة إىل عملية 
كتشـــفت بأنهـــا تنـــزف بشـــدة ويجب  قيصريـــة إال عندمـــا ا
المـــكا  أقـــرب مستشـــفى يف مدينـــة  يتـــم نقلهـــا إىل  أن 
والـــذي يبعـــد 130 كـــم. وهنـــاك اســـتطاع الفريـــق الطبي 
أن ينقذ حياة األم همسة ولم يتمكنوا من إنقاذ وليدتها.

يف محافظـــة عمران، ريســـة* على وشـــك إنجـــاب وليدها 
األول واســـتطاعت الوصـــول إىل المركـــز الصحـــي بالضبر، 
ولكنهـــا وجـــدت األبـــواب مغلقـــة ولـــم تفتـــح علـــى مـــدار 
وتمـــر  بالمركـــز.  وجـــود موظفيـــن  لعـــدم  نتيجـــة  الســـاعة 
كثر ولم تســـتطع عائلتها  كثـــر وأ الســـاعات ويـــزداد ألمها أ

تحمـــل النفقـــات لنقلهـــا إىل مستشـــفى اخر. مركـــز الضبر 
الصحـــي والـــذي حاولـــت ريســـة الحصـــول علـــى العنايـــة 
الطبيـــة فيـــه كان يقـــدم خدمـــات الصحـــة اإلنجابيـــة منـــذ 
العـــام 2018م، والـــذي كان صندوق األمم المتحدة يدعم 
الطبيبـــات والقابـــات الصحيـــات فيـــه. تســـتقبل العيـــادة 
حـــوايل 30 حالـــة يوميا، ولكن عندما بـــدأ المركز يف فرض 
األدويـــة  مقابـــل  ماليـــة  وقيمـــة  الخدمـــات  علـــى  رســـوم 
والتـــي لـــم يتمكـــن المواطنـــون مـــن دفعهـــا، فأصبحـــت 
تســـتقبل فقـــط حالتين يف اليوم. وبعد تخفيض ســـاعات 
الـــدوام مـــن 24 إىل 5 ســـاعات لـــم يقـــم المركز بتســـجيل 
فقـــد  الـــذي  المركـــز  توقـــف  توليديـــة.  وفـــاة  حالـــة  إي 
بفحـــص  القيـــام  عـــن  فيـــه  العامليـــن  األخصائييـــن 
التشـــوهات التوليديـــة وتقديـــم خدمـــات الحاضنـــات بعد 
النعـــدام  نتيجـــة  الجراحيـــة  بالعمليـــات  والقيـــام  الـــوالدة 
الوقـــود والـــذي يمكـــن أن يتوقف أثنـــاء العمليـــات. وكان 
علـــى ريســـه الذهاب إىل قابلة والتـــي نصحتها بان حالتها 
توفـــر  عـــدم  ومـــع  المستشـــفى.  إىل  الذهـــاب  تســـتدعي 
المـــال الـــكايف للمواصات ذهبـــت إىل قابلة أخـــرى والتي 
مـــن  عنايـــة  إىل  تحتـــاج  بأنهـــا  نصحتهـــا  أيضـــا  بدورهـــا 
الطـــوارئ التوليدية. توفيت ريســـة والتـــي كان عمرها 35 
ولكـــن طفلتهـــا  المستشـــفى  إىل  أن تصـــل  قبـــل  عاًمـــا  

عاشت. 

حينمـــا نُقلـــت أمـــة* علـــى وجـــه الســـرعة إىل مستشـــفى 
المحويـــت وهـــي يف حالـــة حرجـــة،  الخبـــت يف محافظـــة 
كتشـــفت هي األخـــرى توقف خدمات الرعايـــة التوليدية  ا
لتنقـــذ  مستشـــفى  وأقـــرب  عليهـــا  تعتمـــد  كانـــت  التـــي 
حياتهـــا وحيـــاة وليدهـــا علـــى بعـــد ســـاعات ثمينـــة. أحـــال 
األطبـــاء يف مستشـــفى الخبـــت أمة إىل مستشـــفى مدينة 
كتشـــفت األســـرة  المحويـــت الـــذي يبعد ثاث ســـاعات، ا
حال وصولها أن هذا المستشفى أيًضا ال يقدم الخدمات 

%50
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مستمرة يف العمل
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8.1 ماليين 
 امرأة وفتاة يف سن اإلنجاب يحتجن
 المساعدة للحصول على خدمات
 الصحة اإلنجابية، بما فيها الرعاية
 السابقة للوالدة، وخدمات الوالدة
 اآلمنة، والرعاية يف فترة ما بعد
 الوالدة، وتنظيم األسرة، والرعاية

 الخاصة بالتوليد والمواليد يف حاالت
 الطوارئ

1.3 مليون 
 امرأة سينجبن يف عام 2022م،

 من المتوقع أن تحدث
 مضاعفات لـ195,000 امرأة

 منهن، لذا سيكون هناك احتياج
 للمساعدات الطبية المنقذة

 لألرواح

*تم تغيير االسماء لغرض الحفاظ على الخصوصية والحماية



التـــي تحتاجهـــا أمة، مـــن بينها بنك الدم. تذكـــرت أمة تلك 4
اللحظـــات قائلـــة: “يف الطريـــق، أغمي علي ورأيت شـــريط 
حيـــايت بالكامل يمر بهذه الســـهولة.” أصيـــب زوجها بالذعر 
حيـــن تحولت شـــفتيها للون األزرق وقال: “حين لمســـتها، 

شعرت أنهم سيؤخذون بعيًدا عني.”    

كان المستشـــفى الجمهـــوري يف مدينـــة المحويـــت علـــى 
كبر مستشـــفى على  بُعـــد ســـاعتين ونصـــف أخرى. كونه أ

المتحـــدة  األمـــم  يـــزال صنـــدوق  ال  المحافظـــة،  مســـتوى 
الفاقـــدة  األخيـــرة  أمـــة  فرصـــة  كانـــت  يدعمهـــا،  للســـكان 
للوعـــي وبالـــكاد تتنفـــس. عقـــب نحـــو ســـت ســـاعات مـــن 
الســـفر جـــراء تـــردي حالة البنى التحتية للطـــرق، نجت األم 
ومولودهـــا. قالـــت القابلـــة أفـــراح التـــي ســـاعدت يف والدة 
مولـــود أمـــة: “ببســـاطة، عندمـــا تكـــون الخدمـــات متوفـــرة،  

يمكننا إنقاذ األرواح.”   

التوصل إلى حل سياسي هو حل دائم لألزمة 
اإلنسانية

المســـؤولين  كبـــار  اجتمـــاع  ُعقـــد  2022م،  يونيـــو   23 يف 
الرابـــع بشـــأن األزمة اإلنســـانية يف اليمن يف بروكســـل، مع 
مشـــاركة جهـــات العمـــل اإلنســـاين الرئيســـية الفاعلـــة يف 
البلد. حضر االجتماع، الذي شـــارك يف اســـتضافته االتحاد 
المتحـــدة  األمـــم  ووكاالت  المانحيـــن  والســـويد،  األورويب 
الدوليـــة  الحكوميـــة  غيـــر  والمنظمـــات  الـــدويل  والبنـــك 
واليمنية. اســـتعرض المشـــاركون التقدم الـــذي تم إحرازه 
منـــذ اجتماعـــات كبـــار المســـؤولين الســـابقة، وعملوا على 
بمواصلـــة  التزامهـــم  كـــدوا  وأ الجديـــدة  التحديـــات  تقييـــم 
العمـــل الجماعي من أجل التخفيف من معاناة الشـــعب 

اليمني. 

حـــرج  وقـــت  يف  الرابـــع  المســـؤولين  كبـــار  اجتمـــاع  ُعقـــد 
بالنســـبة لليمـــن، مـــع اتجاهـــات متناقضـــة حيث شـــهدت 
الهدنـــة لمدة شـــهرين بقيادة األمم المتحـــدة وتمديدها يف 
يونيـــو انخفاًضـــا يف عدد الضحايا المدنيين وتحســـن حرية 
التنقل/التحـــركات والوصـــول اإلنســـاين. مـــن جهـــة أخرى، 
تهـــدد األزمـــة االقتصاديـــة يف اليمـــن والزيـــادة العالميـــة يف 
أســـعار المـــواد الغذائيـــة والطاقـــة التـــي تفاقمـــت بســـبب 

كثر نحو انعدام األمن  الحـــرب يف أوكرانيا بدفع اليمنييـــن أ
الغـــذايئ. اتفـــق المشـــاركون علـــى أن تجديـــد الهدنـــة يتيح 
فرصـــة للتوصـــل إىل حـــل سياســـي عـــن طريـــق التفاوض، 
كمـــا أشـــاروا إىل أنه ال تزال هنـــاك معوقات تعترض جهود 
العامليـــن يف المجـــال اإلنســـاين كالقيـــود المفروضـــة علـــى 
الوصول وحمات تشـــويه ســـمعة عمـــل المجتمع الدويل 

يف اليمن.

اتفـــق الشـــركاء علـــى مواصلـــة وتكثيـــف الحـــوار البناء مع 
األطراف يف اليمن بشـــأن الوصول، وتوســـيع نطاق وزيادة 
باأللغـــام،  المتعلقـــة  اإلجـــراءات  لجهـــود  المقـــدم  الدعـــم 
والتعجيـــل بتحســـين جـــودة وأثـــر البرامـــج اإلنســـانية. كما 
دعـــا المشـــاركون المانحيـــن إىل صـــرف التعهـــدات التـــي 
أُعلنـــت خـــال مؤتمـــر التعهـــدات رفيـــع المســـتوى يف 16 
مـــارس 2022م، وحثـــوا وكاالت اإلغاثـــة على تعزيز العمل 
التشـــاركي مع الجهـــات المحلية وكذلـــك مضاعفة الدعم 
خـــال  مـــن  اليمنيـــة  للمجتمعـــات  توقعـــه  يمكـــن  الـــذي 

المساعدات اإلنسانية والتنموية.

حملة تمويل جماعية للبدء بالعملية الطارئة األولية 
لخزان صافر

المقيـــم  المتحـــدة  األمـــم  منســـق  أعلـــن  يونيـــو،   13 يف 
ومنســـق الشـــؤون اإلنســـانية عـــن حملة جمـــع التمويات 
عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي لدعم الخطة المنّســـقة 
مـــن قبـــل األمم المتحـــدة لمواجهـــة التهديد الذي تشـــكله 
وحـــدة التخزيـــن والتفريـــغ العائمـــة، الناقلـــة صافـــر، مـــن 
خـــال تقديم إحاطة عبـــر اإلنترنت. هناك حاجة إىل إجمايل 
144 مليـــون دوالر أمريكـــي لتنفيـــذ العمليـــة بأكملهـــا من 
خـــال مرحلتيـــن: العملية الطارئة األوليـــة لنقل النفط من 
المـــدى  طويلـــة  وخطـــة  آمنـــة،  ســـفينة  إىل  صافـــر  ناقلـــة 

الستبدال السعة الحالية للناقلة صافر. 

 الحملـــة التي اســـتخدمت هاشـــتاق #أوقفوا_التســـرب_
كثـــر مـــن 115,000 مليـــون  يف_البحر_األحمـــر، جمعـــت أ
دوالر أمريكـــي مـــن خـــال عمليـــة تمويل جماعيـــة حتى 3 
يوليـــو. يمكـــن للجمهـــور اإلطـــاع علـــى صفحـــة التبرعـــات، 
لنعمـــل اآلن لمنـــع حدوث تســـرب النفط الـــكاريث يف البحر 

األحمـــر لتقديـــم التبرعات لمـــرة واحدة أو بصـــورة متكررة. 
كمـــا يمكـــن تقديـــم التبرعات عبـــر الموقـــع المصغر، خطة 
األمـــم المتحـــدة للخـــزان العائـــم صافـــر أوقفـــوا الكارثـــة يف 
البحـــر األحمـــر، الواردة بســـت لغات يف الصفحة الرئيســـية 

لموقع األمم المتحدة.  

قـــال ديفيـــد غريســـلي، منســـق األمـــم المتحـــدة المقيـــم 
لليمـــن: “كل دوالر يقدمـــه  اإلنســـانية  الشـــؤون  ومنســـق 
الجمهـــور يف هـــذه العمليـــة يرســـل رســـالة لجميـــع الـــدول 
األعضـــاء األخـــرى والشـــركات الخاصة والمؤسســـات التي 
لم تســـاهم بعد أو يمكنها المساهمة بأن عليهم التصرف 

فوًرا قبل فوات األوان.”      

%50
 من المستشفيات ال زالت

مستمرة يف العمل

 فقط 1 من 5
 مستشفيات تقدم خدمات

الرعاية الصحية لألم والطفل

19 من 22 
 محافظة يوجد فيها ستة 22

 أِسرّة خاصة بالوالدة لكل
 10,000 شخص، نصف ما

 تعتبره منظمة الصحة العالمية
معياًرا

42.4 % 
 من السكان يقطنون على بعد
 ساعة من أحد المستشفيات

 العامة العاملة

 امرأة واحدة
 واحدة تموت كل ساعتين خالل
 الوالدة من أسباب يمكن الوقاية

منها تماًما تقريًبا

8.1 ماليين 
 امرأة وفتاة يف سن اإلنجاب يحتجن
 المساعدة للحصول على خدمات
 الصحة اإلنجابية، بما فيها الرعاية
 السابقة للوالدة، وخدمات الوالدة
 اآلمنة، والرعاية يف فترة ما بعد
 الوالدة، وتنظيم األسرة، والرعاية

 الخاصة بالتوليد والمواليد يف حاالت
 الطوارئ

1.3 مليون 
 امرأة سينجبن يف عام 2022م،

 من المتوقع أن تحدث
 مضاعفات لـ195,000 امرأة

 منهن، لذا سيكون هناك احتياج
 للمساعدات الطبية المنقذة

 لألرواح

للمزيد من 
المعلومات، يرجى 

التواصل مع:

سجاد محمد ساجد
مدير المكتب، مكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية 
 يف اليمن

sajid@ :بريد الكتروين
un.org

تابيوا غومو
رئيس وحدة االتصال 

والتقارير، اليمن-صنعاء
تلفون: -967-712+

222-860 
gomo@ :بريد الكتروين

un.org

إصدارات أوتشا 
المعلوماتية متوفرة على 

 الروابط:
www.unocha.org/
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