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طفلة تلعب في أحد مواقع النازحين في مديرية خنفر 
في محافظة أبين. مصدر الصورة: رانيا عبدالرحيم/
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

العدد 04/ أبريل 2022م

4.3 مليار دوالر أمريكي مطلوبة لمساعدة 
17.3 مليون شخص في اليمن 

خطة  اليمن  في  اإلنساني  الُقطري  الفريق  أصدر 
 30 في  2022م  لعام  لليمن  اإلنسانية  االستجابة 
 4.3 نحو  على  للحصول  تسعى  والتي  أبريل، 
المستمر  التدهور  لتدارك  أمريكي  دوالر  مليار 
االستجابة  خطة  تستهدف  اإلنسانية.  لألوضاع 
من  شخص  مليون   17.3 العام  هذا  اإلنسانية 
إلى  يحتاجون  شخص  مليون   23.4 أصل 
المساعدات اإلنسانية المنقذة لألرواح وخدمات 

الحماية.

الشؤون  منسق  غريسلي،  ديفيد  السيد  قال 
المتفاقمة في  اإلنسانية  “األزمة  لليمن:  اإلنسانية 
على  لها  نتصدى  أن  علينا  يتعين  حقيقة  اليمن 
يحتاج  صادمة.  العام  هذا  األرقام  السرعة.  وجه 
23 مليون شخص –أو نحو ثالثة  كثر من  اآلن أ
أرباع سكان اليمن– إلى المساعدات. وهذا يمثل 
زيادة بنحو ثالثة ماليين شخص عن عام 2021م. 
ويواجه بالفعل ما يقرب من 13 مليون شخص 

مستويات االحتياجات الحادة.”

إلى معاناة  2021م  عام  في  الصراع  أدى تصعيد 
الخدمات  من  المزيد  وتعطيل  الوصف  تفوق 
العامة، مما دفع إلى تزايد االحتياجات اإلنسانية. 
ناجم  نفسه  –وهو  المنهار  اليمن  اقتصاد  فاقم 
األسر  أوساط  الضعف  أوجه  الصراع–  عن 
مليون   19 يحتاج  أن  المتوقع  من  الفقيرة. 
إلى  تسجيله،  تم  قياسي  رقم  وهو  شخص، 
المساعدات الغذائية في النصف الثاني من العام، 
ال  منهم.  بـ161,000  الشديد  الجوع  تربص  مع 
يزال األطفال يعانون بشكل فظيع، حيث يعاني 
من  الحاد،  التغذية  سوء  من  طفل  مليون   2.2
كثر من نصف مليون طفل في مستويات  بينهم أ
الخدمات  إلى  الوصول  محدودية  تزال  ال  حرجة. 

النقاط الرئيسية
الهدنة: فرصة لتلبية االحتياجات 

 اإلنسانية
ص 2

الصندوق المركزي لالستجابة 
الطارئة التابع لألمم المتحدة 

يخصص 20 مليون دوالر أمريكي 
لالستجابة الرتفاع مستويات 
 انعدام األمن الغذائي في اليمن

ص 3

االستجابة للحصبة قيد التنفيذ 
 مستهدفة نحو 1.4 مليون طفل

ص 3

وكاالت اإلغاثة تستعد لموسم 
 السيول 
ص 4

آلية تلقي مالحظات وشكاوى 
المستفيدين الخاصة بصندوق 

التمويل اإلنساني في اليمن تعزز 
 المساءلة أمام المتضررين

ص 5

آخر المستجدات
 اإلنسانية

األشخاص ذوي االحتياج

23.4مليون

إجمالي عدد السكان

31.9مليون

األشخاص ذوي االحتياجات الماسة

12.7مليون
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النساء 2 بينها  من  األشد ضعفاً،  الفئات  أوضاع  تفاقم  الحيوية 
واألطفال.

الهدنة  قدمت  الهائلة،  اإلنسانية  االحتياجات  خلفية  ضوء  في 
لزيادة  اإلغاثة  لوكاالت  هامة  فرصة  المتحدة  األمم  بقيادة 
من  المزيد  إلى  وللوصول  لألرواح  المنقذة  المساعدات 
من  السرعة،  وجه  على  الماسة  االحتياجات  ذوي  األشخاص 
ضمنهم األشخاص في المناطق التي كان فيها الوصول محدوًدا 
“لكي  غريسلي:  السيد  وقال  األمن.  وانعدام  الصراع  جراء 
نعتمد على  نحن  الفور،  اإلغاثة جهودها على  وكاالت  تضاعف 
العمليات  ستنهار  ذلك،  بدون  المانحين.  من  الكافي  التمويل 
اليمن  الزخم اإليجابي الذي نشهده في  الرغم من  اإلغاثية على 

اليوم.”

المنعقد في  لليمن  المستوى لحشد األموال  المؤتمر رفيع  في 
مارس هذا العام، تعهد المانحون بـ1.3 مليار دوالر أمريكي – 
30 في المائة من اإلجمالي المطلوب لخطة االستجابة اإلنسانية 

إضافية  أمريكي  دوالر  مليون  بـ300  التعهد  تم  2022م.  لعام 
منذ ذلك الحين. على الرغم من ذلك، ال تزال االستجابة تعاني 
تواجه  اإلغاثة  وكاالت  يترك  مما  التمويل،  في  حاد  نقص  من 
محدودية الموارد في الوقت الذي أُجبرت فيه ثلثا برامج األمم 
اإلغالق بسبب  أو  التقليص  اليمن على  في  الرئيسية  المتحدة 
نقص التمويل. وأضاف السيد غريسلي: “أحث جميع المانحين 
على تمويل النداء بالكامل وااللتزام بصرف التمويالت على وجه 

السرعة.”

كثر من سبع سنوات من الصراع، يعاني ماليين الناس   عقب أ
االقتصادية  واألزمة  المتفاقمة،  الحرب  تأثيرات  من  اليمن  في 
كثر من 4.3 ماليين  المستمرة، والخدمات العامة المتوقفة. فّر أ
شخص من منازلهم منذ عام 2015م، مما يجعل اليمن تمثل 
تزال  ال  العالم. كما  داخلي على مستوى  نزوح  أزمة  كبر  أ رابع 
تلقي  الطبيعية  واألخطار  منها  الوقاية  يمكن  التي  األمراض 

أعباء إضافية على عاتق الناس.      

الهدنة: فرصة لتلبية االحتياجات اإلنسانية
رحب المجتمع اإلنساني في اليمن بالتزام أطراف النزاع بالهدنة 
التي تمت بوساطة األمم المتحدة لمدة شهرين، التي دخلت 
هي  هذه  رمضان.  شهر  بداية  مع   – أبريل   2 في  التنفيذ  حيز 
الهدنة األولى على المستوى الوطني خالل ست سنوات وُينظر 
إليها كفرصة لفتح باب تلبية االحتياجات اإلنسانية واالقتصادية 
العاجلة في اليمن، باإلضافة إلى توفير فرصة حقيقية الستئناف 

العملية السياسية. 

أشار  أبريل،   1 في  الصادر  الهدنة  بإعالن  الخاص  البيان  في 
لليمن، هانس  المتحدة  العام لألمم  الخاص لألمين  المبعوث 
غروندبرغ: “إّن هذه الهدنة ما هي إال خطوة أولى آن أوانها بعد 
اليمنيين من نساء ورجال وأطفال ممن  تأخر طويل. وجميع 
عانوا كثيراً ألكثر من سبع سنوات من الحرب ال يتوقعون أي 
العمل على  األطراف  وعلى  الحرب.  إنهاء هذه  أقل من  شيء 
تحقيق النتائج التي تتواءم مع هذه التوقعات.” في إطار الهدنة، 
العمليات  جميع  وقف  على  المتحاربة  األطراف  اتفقت 

العسكرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده.  

ديفيد  السيد  لليمن،  اإلنسانية  الشؤون  منسق  رحب  كما 
وقال:  إليها  الحاجة  تشتد  التي  الهدنة  هذه  بيان  في  غريسلي، 
“نحث جميع األطراف على االلتزام بها واحترامها، وكذلك اتخاذ 
شملت  كما  بنجاح.”  تنفيذها  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع 
الهدنة أحكاًما إنسانية لدخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، 
والنساء  الرجال  من  والمدنيين  السلع  حركة  حرية  ولتحسين 
المجتمع  يتوقع  اليمن.  في  الناس  معاناة  وتخفيف  واألطفال، 
الوصول  تعزيز  في  ستساعد  الهدنة  أن  اليمن  في  اإلنساني 
إلى  الوصول  من  اإلغاثية  الوكاالت  سيمكن  مما  اإلنساني 
األشخاص ذوي االحتياج في المناطق التي كان يتعذر الوصول 

إليها في السابق.”    

ذلك  شمل  اللحظة،  حتى  مشجعة  تقدم  أوجه  إحراز  تم 
كما  أبريل،  في  المدنيين  والضحايا  العنف  معدالت  انخفاض 
بصورة  اليمن  شمال  الواقعة  المناطق  في  الوقود  أزمة  خفت 
رئيسية جراء دخول المزيد من الوقود من خالل موانئ الحديدة 
إلى البلد. في أبريل 2022م، أفرغت ستة سفن 171,323 طن 
متري من الوقود في الحديدة بحسب البيانات الواردة من آلية 
األمم المتحدة للتحقق والتفتيش المخصصة لليمن. يمثل هذا 
تفريغه  تم  الذي  للوقود  بالنسبة  المائة  في   284 بنسبة  زيادة 
مقارنة بالمتوسط الشهري، 44,589 طن متري، لعام 2021م، 
تم  الذي  للوقود  السابق  الشهري  المتوسط  من  أعلى  وهو 

الوقود  توافر  تحسن  أتاح  وقد  2016م.  مايو  منذ  تفريغه 
المدرة  األخرى  واألنشطة  العيش  سبل  أنشطة  استئناف 

للدخل.    

منذ يونيو 2020م، ارتفعت أسعار الوقود. مباشرة قبل الهدنة، 
كانت أسعار الوقود أعلى بنسبة 300 في المائة مقارنة بمعدل 
األسعار قبل األزمة في المناطق الواقعة في الشمال، مما تسبب 
وتعطيل  األخرى،  والمواد  واألغذية  النقل  تكاليف  بارتفاع 
اإلغاثية  الوكاالت  بعض  واجهت  كما  األساسية.  الخدمات 
تحديات تتعلق بحركة موظفي اإلغاثة وقدرة األشخاص ذوي 
في  تأخيرات  إلى  باإلضافة  المعونة،  إلى  الوصول  على  االحتياج 

إيصال المساعدات. 

كما تحسن الوصول إلى الخدمات منذ إعالن الهدنة، باإلضافة 
إلى تحسن قيمة الريال اليمني. وفًقا لجميع أوجه التحسن، من 
األخرى،  األساسية  والسلع  الغذائية  المواد  تتوفر  أن  المتوقع 
بأسعار  وتتاح  كبر  أ بصورة  استيرادها،  يتم  تقريًبا  جميعها 
معقولة للشعب اليمني. تأتي هذه التطورات على خلفية ارتفاع 
أسعار السلع والخدمات األساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود 
كثر من الضعف مما يتجاوز إمكانيات  والرعاية الصحية، إلى أ
العملة  قيمة  في  الكبير  االنخفاض  بسبب  األشخاص  ماليين 

اليمنية واالنهيار االقتصادي.

في حين تم تأجيل الرحالت الجوية بين صنعاء وعّمان التي كان 
المبعوث  مكتب  واصل  أبريل،   24 في  استئنافها  المقرر  من 
إليجاد  الجهود  لليمن  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص 
حلول مقبولة تتيح استئناف الرحالت الجوية بحسب شروط 
الحثيث  السعي  الخاص  المبعوث  مكتب  واصل  كما  الهدنة. 
والمحافظات  تعز  في  الطرق  فتح  في  تقدم  إحراز  أجل  من 

األخرى، وفًقا التفاق الهدنة.   

منذ بداية الهدنة، استطاعت بعض الوكاالت اإلغاثية الوصول 
إلى مواقع كانت مسبًقا ضمن المواقع التي يتعذر كلًيا الوصول 
إليها – بعضها ألكثر من ثالث سنوات – في المناطق الواقعة 
تحت سيطرة أنصار هللا. شملت مواقع الجبهات عالية الخطر 
مثل عزلة بني عضابي في عبس وعزلة بني الحداد في حرض في 
الوصول  في  تحسن  أوجه  مالحظة  تمت  كما  حجة.  محافظة 
والحديدة  البيضاء  محافظات  في  المناطق  بعض  في  اإلنساني 
والجوف وصعدة حيث منحت السلطات التصاريح إما لتوسيع 
نطاق أنشطة المساعدات أو حيث انخفض انعدام األمن مما 
بصورة  البرامج  باستئناف  اإلنساني  العمل  لشركاء  سمح 

متطلبات التمويل
(بالدوالر أمريكي)

4.27مليار

انخفاض وتيرة 
العنف العسكري

انخفاض عدد 
الضحايا المدنيين

تحسن في إمدادات 
الوقود

تحسن قيمة الريال 
اليمني

تحسن الوصول 
اإلنساني

تحسن الوصول 
إلى الخدمات

 استئناف أنشطة
سبل العيش
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منتظمة. يجب الحفاظ على إمكانية الوصول المعزز وتوسيع 3
نطاقه لتمكين وكاالت اإلغاثة من الوصول إلى السكان الضعفاء 

جًدا، الذين يواجه العديد منهم ظروًفا كارثية.  

“البناء  النزاع على  أطراف  المتحدة  لألمم  العام  األمين    حث 
على هذه الفرصة من خالل التعاون بحسن نية ودون شروط 
رت الحرب  مسبقة...” على مدى ما يربو عن سبعة أعوام، دمَّ

حياة ماليين اليمنيين من نساء وأطفال ورجال. فقد أثارت هذه 
الحرب واحدة من أسوأ الكوارث اإلنسانية في العالم، وأتت على 
مؤسسات الدولة فوضعتها على حافة االنهيار، وأرجعت التنمية 
البشرية عقدين إلى الوراء وهددت السلم واألمن على الصعيد 

اإلقليمي.

الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة التابع لألمم 
المتحدة يخصص 20 مليون دوالر أمريكي لالستجابة 
الرتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي في اليمن

وسوء  الحاد  الغذائي  األمن  انعدام  وضع  تدهور  2022م،  في 
للتصنيف  تحليل  آخر  أشار  اليمن.  في  كبر  أ بصورة  التغذية 
المرحلي المتكامل النعدام األمن الغذائي الذي أًصدر في مارس 
19 مليون  بنحو  يقدر  يواجه ما  أن  المحتمل  أنه من  2022م 
شخص انعدام األمن الغذائي الحاد في النصف الثاني من العام، 
مع توقع أن يعاني نحو 161,000 من ظروف تشبه المجاعة. ال 
األفق، حيث يعاني نحو 2.2  يلوح في  التغذية  يزال خطر سوء 
مليون طفل دون الخامسة من العمر من سوء التغذية الحاد، 
كثر من نصف مليون طفل يعانون من مستويات  من بينهم أ

حادة. 

استجابة للوضع، قام منسق اإلغاثة الطارئة، مارتن غريفيث، في 
14 أبريل بتخصيص 100 مليون دوالر أمريكي من الصندوق 
بلدان  ستة  في  اإلغاثة  لمشاريع  الطارئة  لالستجابة  المركزي 
إلى  أدى  أوكرانيا  في  الدائر  الصراع  ألن  وذلك  واليمن،  أفريقية 
دوالر  الـ100  اإلجمالي  المبلغ  من  الغذائية.  األسواق  تعطيل 
أمريكي، تم تخصيص 20 مليون دوالر لليمن لتقديم الدعم إلى 
النازحين  من  ضعًفا  األشد  الفئات  من   300,000 نحو 
الضرورية  المعونات  تقديم  المضيفة من خالل  والمجتمعات 
النقدية  والمساعدات  القطاعات،  متعددة  لألرواح  المنقذة 
في  مديرية   13 التدخالت  ستستهدف  األغراض.  متعددة 
محافظات الحديدة وحجة وتعز، خاصة في المناطق التي توجد 

بها جيوبًا سكانية تعاني من ظروف تشبه المجاعة. تم تحديد 
جراء  إليها  الوصول  يصعب  كمناطق  مسبًقا  المديريات  هذه 
الصراع المستمر. وعلى الرغم من ذلك، يتيح انخفاض الصراع 
النشط في هذه المناطق خالل الهدنة التي تمت بقيادة األمم 
نطاق  لتوسيع  اإلنسانية  للوكاالت  هامة  فرصة  المتحدة 
كبر من األشخاص ذوي االحتياج.     االستجابة للوصول إلى عدد أ

سُيمكن تمويل الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة وكاالت 
والتغذية  الغذاء  من  العاجلة  االحتياجات  تلبية  من  اإلغاثة 
إدماج  سيجري  والنظافة.  الصحي  والصرف  والمياه  والصحة 
تمويل  سيدعم  بينما  التدخالت،  جميع  في  الحماية  اعتبارات 
الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة تقديم خدمات الحماية 
االجتماعي  النوع  على  القائم  للعنف  استجابًة  المخصصة 

وحماية الطفل.

ذوي  األشخاص  عدد  زاد  حيث  حرج  وقت  في  التمويل  يأتي 
االحتياج بما يقرب من 3 ماليين عن عام 2021م وفي الوقت 
التمويل.  في  حاًدا  نقًصا  اإلنسانية  المنظمات  فيه  تواجه  التي 
فصرف التمويالت بصورة متواصلة وفورية أمًرا في غاية األهمية 
واسعة  باستجابة  تبدء  لكي  اإلنسانية  للمنظمات  بالنسبة 
األوضاع  التدهور  من  المزيد  ومنع  األرواح  إلنقاذ  النطاق 

اإلنسانية للناس. 

االستجابة للحصبة قيد التنفيذ مستهدفة نحو 1.4 
مليون طفل

الحصبة  حاالت  عدد  في  كبيرة  زيادة  هناك  كانت  2022م،  في 
والحصبة األلمانية الناجمة عن قلة مستويات تغطية التحصين 
جراء أسباب عدة، من بينها انهيار نظام الرعاية الصحية العامة 
بسبب الحرب المستمرة – حيث تعمل فقط 50 في المائة من 
المرافق الصحية بكامل طاقتها التشغيلية. نتج عن انخفاض 
مثل  المعدية  األمراض  في  ارتفاع  العامة  الصحة  خدمات 
الحصبة، والحصبة األلمانية، وشلل األطفال الدائر المشتق من 

اللقاحات، النمط 1 و2.

مع حلول منتصف مارس )األسبوع 12# من عام 2022م(، تم 
اإلبالغ عن نحو 1,379 حالة يشتبه إصابتها بالحصبة/الحصبة 
ظل  في  الجنوب  في  الواقعة  المحافظات  في  خاصة  األلمانية، 
وفيات  معدل  يعتبر  كما  المائة.  في   72 بلغ  إصابة  معدل 
المناطق  وفي  اإلناث  أوساط  رئيسية  بصورة  مرتفع،  الحاالت 
الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية. وهذا يدل على أن إدارة 
الحاالت غير كاف أو غير مناسب وضعف نظام المراقبة. كما 
أن هناك حاجة لتحسين جمع العينات، وإجراء الفحوصات في 

الوقت المناسب، ومشاركة المالحظات لالستجابة الفورية.  

في  2022م  أبريل  في  الحصبة  مخاطر  تقييم  عملية  إجراء  تم 
جميع الـ333 مديرية في اليمن، تم تصنيف 191 مديرية )57.4 
في المائة( كذات مخاطر عالية جًدا، ونحو 74 مديرية )22.2 في 
كذات  المائة(  في   12.0( مديرية  و40  مخاطر،  كذات  المائة( 
المائة( كذات مخاطر  مخاطر متوسطة، و28 مديرية )8.4 في 
تم  التي  الحصبة  مخاطر  تقييم  عملية  إلى  استناًدا  منخفضة. 
إجراؤها في نحو 74 مديرية )80 في المائة( من المناطق الواقعة 
تحت سيطرة الحكومة اليمنية، تبين أن بعض المديريات التي 
الحصبة،  أو عالية جًدا لتفشي  تم تقييمها ذات مخاطر عالية 
بينما 95 في المائة من الفئات األشد ضعًفا هي من األطفال 
لتفشي  االستجابة  حملة  تعتبر  العمر.  من  العاشرة  دون 
 1.4 من  يقرب  ما  تطعيم  وستستهدف  التنفيذ  قيد  الحصبة 
مليون طفل دون العاشرة من العمر في المحافظات الواقعة في 

الجنوب.   
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وكاالت اإلغاثة تستعد لموسم السيول 
لالستعداد  الرامية  الجهود  اليمن  في  اإلغاثة  وكاالت  تضاعف 
خدمات  تتوقع  األمطار.  موسم  بدء  مع  المحتملة  للسيول 
المناطق  في  غزيرة  أمطار  هطول  اليمنية  الجوية  األرصاد 
تؤدي  قد  التي  والجوف،  مأرب  محافظتي  في  الصحراوية 
للنزوح. ومن المتوقع أن تشتد حدة األمطار في شهر مايو في 

أنحاء البالد.

إلى  تؤدي  التي  المتكررة  الموسمية  للسيول  عرضة  اليمن 
النزوح، وقطع سبل العيش، وزيادة معدالت األمراض المنقولة 
في  بالممتلكات.  الضرر  وإلحاق  المحاصيل،  وخسارة  بالمياه، 
عام 2021م، ألحقت السيول الدمار بالمجتمعات في الجنوب 
الضنك  وحمى  الكوليرا  مثل  األمراض  انتشار  من  وزادت 
أسرة،   34,000 من  كثر  أ وخسرت  والدفتيريا.  والمالريا 
معظمهم من النازحين الذين فروا من مناطق الصراع، مساكنها 

اإليوائية ودخلها وأي شكل من أشكال سبل العيش.

ألحقت  بأن  أبريل  من  األخير  األسبوع  خالل  بالفعل  وحدث 
األمطار والرياح القوية األضرار بمناطق في مأرب ومديرية ذي 
السفال في إب. في مدينة مأرب، تضرر نحو 1,200 نازح عقب 
 25 اإليوائية في  بالمساكن  القوية  الرياح  ألحقتها  التي  األضرار 
أبريل. كما تضررت المساكن اإليوائية في أحد المواقع الجماعية 
في مديرية ذي السفال في إب جراء األمطار الغزيرة في 24 أبريل، 
واألُصول. وتشير  اإليوائية  لمساكنها  النازحة  األسر  فقدان  مع 
السيول  جراء  األقل  على  أشخاص  خمسة  وفاة  إلى  التقارير 
الشركاء  من  المحلية  المصادر  بحسب  أبريل،  نهاية  بحلول 

ووسائل اإلعالم. 

لمضاعفة التأهب لالستجابة للسيول، أعدت الوكاالت اإلغاثية 
مع  بالتشاور  العملية  تمت  للسيول.  التأهب  خطة  اليمن  في 
وشركاء  القطاعية،  والمجموعات  اإلقليمية،  التنسيق  فرق 
كز  الوطني وعلى مستوى مرا العمل اإلنساني على المستوى 
السابقة،  السنوات  بيانات  إلى  استناًدا  اإلنسانية.  العمليات 
توضح الخطة األعداد المتوقعة للمتضررين بحسب المحافظة 

واألنشطة المخطط لها من قبل المجموعات القطاعية المعنية 
لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية التي تسببها السيول الجارفة، 
وتضع بعين اإلعتبار التحديات والفجوات المحتملة. باستخدام 
في  مديرية  لكل  للمتضررين  عدد  أعلى   – السابقة  البيانات 
من  أنه  الخطة  تتوقع   – واالتجاهات  األخيرة  الثالث  السنوات 
من  كثر  )أ شخص   336,000 من  كثر  أ يتضرر  أن  المحتمل 
جراء  وتعز  وصنعاء  وصعدة  وإب  عدن  في  أسرة(   56,000

األمطار الغزيرة والسيول في 2022م.

لضمان االستجابة السريعة، تم تحديد المواقع الرئيسية التي 
إلى  باإلضافة  اإلغاثة،  إلمدادات  المسبق  التخزين  فيها  سيتم 
الوصول  ذلك  في  بما  السلطات،  من  المطلوب  الدعم  تحديد 
تنسيق  مكتب  شارك  والعمل.  التنقالت  وتصاريح  اإلنساني 
 19 في  القطاعية  والمجموعات  )أوتشا(  اإلنسانية  الشؤون 
أبريل خطة التأهب للسيول مع المجلس األعلى إلدارة وتنسيق 
المدني.  الدفاع  ومصلحة  الدولي،  والتعاون  اإلنسانية  الشؤون 
المجلس األعلى، تم وضع نظام  الواردة من  وفًقا للمعلومات 
اإلنذار المبكر للسيول، لكن ال تزال هناك حاجة إلى المساعدة 

الفنية والدعم المالي للتدخالت ولعمليات اإلنقاذ. 

كما سلطت الخطة الضوء على أهمية االشتراك مع منظمات 
من  التخفيف  وأنشطة  الناس  تعزيز صمود  ألن  نظًرا  التنمية 
حدة الكوارث تعتبر هامة للتأهب للكوارث. سيتم إجراء المزيد 
من المناقشات بشأن تحديد مواقع النزوح المعرضة للسيول 
وجود  مع  السيول،  حدوث  تمنع  التي  التدابير  وجود  لضمان 
البيانات  لجمع  موحدة  وآلية  األمر،  لزم  إذا  إخالء  خطة 

والمعلومات والتحقق منها.  
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مرتفع جدا

مستوى المخاطر

عملية تقييم مخاطر الحصبة والحصبة األلمانية - أبريل 2022م 

المصدر: مجموعة قطاع الصحة/منظمة الصحة العالمية
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آلية تلقي مالحظات وشكاوى المستفيدين الخاصة 
بصندوق التمويل اإلنساني في اليمن تعزز المساءلة 

أمام المتضررين
الناس  أمام  المساءلة  لتحسين  المتواصلة  جهوده  من  كجزء 
المتضررين، أنشأ صندوق التمويل اإلنساني في اليمن آلية تلقي 
فاآللية  2020م.  فبراير  في  المستفيدين  وشكاوى  مالحظات 
للناس  تتيح  ثالث  طرف  من  مراقبة  شركة  تديرها  التي 
الشكاوى  لتقديم  فرصة  اإلنسانية  األزمة  من  المتضررين 
صندوق  قبل  من  الممولة  بالمشاريع  المتعلقة  والمالحظات 
التمويل اإلنساني في اليمن عبر االتصال أو إرسال رسالة نصية 

إلى رقم الهاتف المجاني أو رقم الواتساب.

الخاصة  المستفيدين  وشكاوى  مالحظات  تلقي  آلية  تعتبر 
بالصندوق مكملة آلليات رفع الشكاوى والمالحظات الموجودة 
لدى الشركاء من خالل زيادة تعزيز المساءلة أمام الناس الذين 
وتعزيز  اإلنسانية،  والخدمات  المساعدات  على  يحصلون 
وصول  اآللية  تتيح  اإلنساني.  العمل  شركاء  بين  الشفافية 
في  اإلنساني  التمويل  صندوق  إلى  االحتياج  ذوي  األشخاص 

اليمن بصورة مباشرة وسرية. 

االستجابة  مركز  في  األزمة  من  المتضررين  وضع  خالل  من 
المستفيدين  تلقي مالحظات وشكاوى  آلية  تعمل  اإلنسانية، 
والفتيات  النساء  أصوات  لنقل  كأداة  بالصندوق  الخاصة 
إلى  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  السن  وكبار  والفتيان  والرجال 
المتضررين  بتشجيع  اآللية  تقوم  اإلنسانية.  العمليات  مركز 
المتعلقة  توصياتهم  مشاركة  على  المتضررة  والمجتمعات 
االحتياجات  وتلبي  عملية  تكون  التي  االستجابة  بأساليب 

المختلفة لمختلف األنواع االجتماعية والفئات السكانية.  

من خالل مركز االتصال، يستطيع الناس والمجتمعات اإلبالغ 
االستغالل  بينها  من  التجاوزات،  أشكال  من  شكل  أي  عن 
وتحويل  والفساد،  واالحتيال،  والمضايقات،  الجنسي،  واإليذاء 
إلى  مباشرة  بصورة  أخرى،  مخالفات  وأية  المعونة،  مسار 
صندوق التمويل اإلنساني. كما يتم تشجيع المجتمعات على 
االتصال لإلبالغ عن أي مسائل تتعلق بالمساعدات والخدمات 

المتلقاه، مثال ذلك االستبعاد من قوائم المستفيدين، واستالم 
السلع والخدمات، وسوء إدارة عمليات التوزيع.

إبالغ  يتم  والمالحظات،  الشكاوى  االتصال  مركز  يتلقى  حالما 
اإلجراءات  المشورة التخاذ  المنفذين مباشرة وتقديم  الشركاء 
التصحيحية. يراجع فريق صندوق التمويل اإلنساني في اليمن 
اإلجراءات التي اتخذها الشركاء، وإذا كان مناسًبا، يتم التوجيه 
االنتهاء،  بمجرد  الشكوى.  ملف  إلغالق  االتصال  مركز  إلى 
يتواصل مركز االتصال هاتفًيا مع مقدمي الشكوى إلطالعهم 
باإلجراءات التصحيحية المتخذة. يتم االحتفاظ بهوية مقدمي 
الشكوى في سرية وال يتم إطالع أية أطراف خارج إطار صندوق 
على  االتصال  مركز  يعمل  عليها.  اليمن  في  اإلنساني  التمويل 
عن  مباشرة  اليمن  في  اإلنساني  التمويل  صندوق  إدارة  إبالغ 
قواعد  لمدونة  الرئيسية  االختراقات  المتعلقة  الشكاوى 
والمضايقات،  الجنسي،  واإليذاء  االستغالل  مثل  السلوك، 
واالحتيال، والفساد، وتحويل مسار المعونة، وذلك لتقوم إدارة 
الصندوق بإجراء المزيد من التحقيقات مع الشركاء المنفذين 

للنظر في كل حالة على حدة. 

منذ تدشين مركز االتصال، تلقى صندوق التمويل اإلنساني في 
اليمن 3,229 مالحظة وشكوى من األشخاص المتضررين من 
 247 تتبعها  مباشرة،  مكالمات   2,961 ضمنها،  من  األزمة، 
2021م،  عام  في  وصوتية.  نصية  رسالة  و26  واتساب  رسالة 
ماليين   8.5 إلى  اليمن  في  اإلنساني  التمويل  صندوق  وصل 
شخص بالمساعدات والخدمات اإلنسانية، من خالل تخصيص 

مبلغ 109.1 مليون دوالر أمريكي لـ51 منظمة. 

مناطق متضررة 
من السيول
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المناطق المتضررة من السيول في عام 2021

كثر من 34,000 أسرة مساكنها اإليوائية ودخلها وأي شكل من أشكال سبل العيش جراء السيول  في 2021م، خسرت أ
المصدر: الوكاالت اإلغاثية
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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

آلية تلقي مالحظات وشكاوى المستفيدين
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