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نقص التمويل يهدد استمرار برامج 
المساعدات الضرورية

عام  في  كبيرة  مكاسب  اإلغاثة  وكاالت  حققت 
مليون   11.6 إلى  وصلت  حيث  2021م، 
منقذة  بمساعدات  المتوسط  في  شخص 
لألرواح كل شهر. حيث تمكنت وكاالت اإلغاثة 
منتصف  في  تلقيه  تم  الذي  التمويل  بفضل 
غذائية  حصص  توزيع  استئناف  من  العام 
كاملة لمن هم في أمس الحاجة إليها، ووصلت 
إلى 13 مليون شخص بالمساعدات كل شهر، 
وقد  التغذوية.  التدخالت  نطاق  وسعت  كما 
المجاعة،  خطر  دحر  في  الجهود  هذه  ساعدت 
والحفاظ على الصحة العامة، وتوفير الخدمات 
الصحية الحيوية إلى 6.7 ماليين شخص؛ كما 
ماليين   9 من  ألكثر  التغذوي  الدعم  كفلت 
إلى  اإلغاثة  وكاالت  وصلت  وفتى.  وفتاة  امرأة 

المجتمعات المحلية في جميع مديريات اليمن 
التعليم،  بدعم  مديرية   333 عددها  البالغ 
ومع  والحماية.  النظيفة،  والمياه  والمأوى، 
ذلك، يجب أن تستمر هذه المساعدات خالل 
عام 2022م لحماية المكاسب الهشة التي تم 

تحقيقها حتى اآلن.

أجبر نقص التمويل وكاالت اإلغاثة على إغالق 
برامج المساعدات المنقذة لألرواح أو تقليصها 
بشكل كبير، حيث تم تقليص 28 برنامًجا من 
أصل 43 برنامًجا رئيسًيا لألمم المتحدة أو تم 
ونتيجة  كما  2022م.  يناير  بحلول  إغالقها 
على  الحصول  إمكانية  الماليين  يفقد  لذلك، 
والحماية،  الصحية،  والرعاية  والمياه،  الغذاء، 

وغيرها من المساعدات المنقذة لألرواح.
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سيتلقى مليونا شخص فقط من أصل 
12.9 مليون ممن يحتاجون إلى 

مساعدات غذائية حصًصا غذائية كاملة 
في مارس.

اضطرت اليونيسف إلى تقليل دعم 
الوقود لخدمات المياه والصرف الصحي 

والنظافة الضرورية منذ يوليو 2021م، 
واتخاذ تقليصات إضافية في بداية عام 

2022م.

اضطرت منظمة األغذية والزراعة )الفاو( 
إلى إغالق برنامجين لدعم سبل العيش 

يستفيد منهما 2.5 مليون شخص.

كما أوقفت اليونيسف دعم مساعدة 
الضحايا في إطار برنامج التوعية بمخاطر 
األلغام ودعم الضحايا منذ أبريل 2021م.

اضطر صندوق األمم المتحدة للسكان إلى 
تقليص دعم الصحة اإلنجابية والعنف 

القائم على النوع االجتماعي بشكل كبير، 
كثر من 2.5 مليون من  مما أثر على أ

النساء والفتيات الضعيفات.

اضطرت المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين إلى وقف 
المساعدات النقدية غير المشروطة 

للنازحين في يناير 2022م، مما أثر على 
122,000 أسرة نازحة شديدة الضعف.



أمريكي 2 806 ماليين دوالر  إلى  للمضي قدًما، هناك حاجة 
التي  التغذية  وبرامج  الغذائية  المساعدات  على  للحفاظ 
الستة  األشهر  مدى  على  العالمي  األغذية  برنامج  يقدمها 
ماليين   10.9 سيتضرر  مارس،  شهر  من  ابتداًء  المقبلة. 
الغذائية.  المساعدات  تخفيض  من  محتاج  شخص 
العالمي  األغذية  برنامج  في  التغذية  برامج  وستواجه 
تقليصات ومن المرجح أن يتم تعليقها اعتباًرا من مايو، مما 
األمهات  مليون من   2.5 إلى  ما يصل  الضرر على  سيلحق 
مليون   32 بدون  ذلك،  إلى  باإلضافة  واألطفال.  المرضعات 
لن  القادمة،  الثالثة  األشهر  لتغطية  عاجل  كتمويل  دوالر 
 5 اليونيسف من مواصلة عالج األطفال دون سن  تتمكن 

سنوات ممن يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. بينما 
طفل   880,000 لـ  الوقائية  التغذية  خدمات  تعليق  سيتم 
دون سن الخامسة و440,000 امرأة حامل ومرضعة. هناك 
حاجة ماسة إلى دعم إضافي للحفاظ على برامج المساعدات 
الحيوية األخرى، مثل خدمات المياه والصرف الصحي، التي 
تواجه اإلغالق في 15 مدينة في أنحاء اليمن، مما سيؤثر على 
لحوالي  اإليوائية  والمساعدات  شخص،  ماليين   4.6
العمل  وشركاء  المتحدة  األمم  دّقت  لقد  نازح.   400,000
المانحين  بإشراك  يقومون  وهم  الخطر  ناقوس  اإلغاثي 
المنقذة  البرامج  هذه  على  للحفاظ  عاجل  دعم  لتقديم 

لألرواح.

استراتيجية األمم المتحدة الجديدة تعالج اقتصاد 
اليمن المتردي

دمرت سبع سنوات من الصراع المستمر االقتصاد اليمني، 
ودمرت البنية التحتية الحيوية، وأدت إلى نزوح 4.3 ماليين 
ذلك  عن  الناجمة  الغذائي  األمن  أزمة  تفاقمت  شخص. 
بسبب اعتماد اليمن الكبير على استيراد المواد الغذائية. في 
جنوب  في  اليمنية  الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
يناير  بين  قيمتها  من  المائة  في   57 العملة  فقدت  اليمن، 
وديسمبر 2021م، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
وأدى إلى زيادة بنسبة 119 في المائة في تكلفة الحد األدنى 
للسلة الغذائية. أدى النقص المستمر في الوقود إلى ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية والسلع األساسية األخرى في المناطق 
التي تسيطر عليها سلطة األمر الواقع في شمال اليمن، مع 
زيادة تكلفة الحد األدنى للسلة الغذائية بنسبة 41 في المائة.

في ضربة أخرى القتصاديات األسرة، ارتفع سعر غاز الطهي 
في جميع أنحاء البالد، وكذلك تكلفة الوقود. في الوقت نفسه، 
من  متنوعة  مجموعة  بسبب  الدخل  متوسط  انخفض 
ومن  المالية.  التحويالت  انخفاض  ذلك  في  بما  العوامل، 
األساسية  السلع  في  كبر  أ صدمات  حدوث  أيًضا  المتوقع 
اندالع  بسبب  األسعار  وتقلبات  التجارية  األسعار  وزيادة 

الحرب مؤخًرا في أوكرانيا.

كًا منها أن دعم اإلغاثة الطارئة وحده ال يكفي لمعالجة  وإدرا
هذه المشاكل التي طال أمدها، قامت األمم المتحدة بإعداد 
في  واالستثمار  االقتصاد  في  االستقرار  لتحقيق  استراتيجية 
أنشطة  استئناف  على  الناس  لمساعدة  الدائمة  الحلول 

سبل العيش. تقوم االستراتيجية على أربع ركائز:

ستستمر المساعدات الغذائية والنقدية 
الطارئة للمحتاجين على المدى القصير، مع 
وضع خطط للتقليل التدريجي لهذا المكون 

كثر استدامة. واالنتقال إلى تدخالت أ

1

تحرير االقتصاد من قيود الحرب من خالل 
زيادة القوة الشرائية لألسر ودعم اإلنتاج 

الغذائي المحلي. وهذا يشمل تدابير لتحسين 
بيئة األعمال وخلق فرص العمل؛ المناصرة 

من أجل استعادة مدفوعات الرواتب 
المنتظمة لموظفي القطاع العام؛ دعم فرص 

سبل العيش للمجتمعات الضعيفة، بما في 
ذلك برامج األشغال العامة؛ واالستثمار في 

اإلنتاج الزراعي، وإدارة المياه ومصايد 
األسماك.

2

معالجة التضخم الناجم عن الصراع في 
تكاليف النقل لخفض تكلفة األغذية 

المستوردة.
3

استقرار األسعار من خالل تعزيز االستقرار 
الكلي والسيولة في السوق. 4

األوجه،  متعدد  نهًجا  االستراتيجية  هذه  تفعيل  سيتطلب 
محددة  مشاكل  لمعالجة  الفنية  الحلول  تحديد  إلى  يهدف 
األمم  ستقوم  بينما  السياسية.  العقبات  على  والتغلب 
المستوى  على  السلطات  بإشراك  وشركاؤها  المتحدة 
مستوى  على  البرامج  لمعظم  التخطيط  يتم  المركزي، 
المحافظات، بالبناء على القدرات المحلية وتشجيع الملكية 
بين  كات فيما  بناء شرا االستراتيجية على  المحلية. تعتمد 
والمركزية،  المحلية  والحكومات  المتحدة  األمم  وكاالت 

والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
مزارع يبلغ من العمر 60 عاًما ومستفيد من مشروع دعم سبل العيش 
الزراعية من منظمة كير أثناء حصاد الطماطم في مزرعته في مدينة حجة، 

17 فبراير 2021. الصورة: كير/شهاب محرم



3
بفضل التنسيق المعزز في عام 2021م، وصلت وكاالت 

اإلغاثة إلى 11.6 مليون شخص بالمساعدات شهرًيا
النقص  التحديات، بما في ذلك  العديد من  الرغم من  على 
المقيدة، استمرت وكاالت  العمل  التمويل وبيئة  الكبير في 
األكثر  الفئات  الحتياجات  االستجابة  في  اليمن  في  اإلغاثة 
ضعفاً، ووصلت إلى ما يقدر بـ 11.6 مليون شخص كل شهر 
يفي  ال  أنه  من  الرغم  على  لألرواح.  المنقذة  بالمساعدات 
باحتياجات التمويل، إال أن 2.3 مليار دوالر من دعم المانحين 
تأخير وقوع خطر  اإلغاثة من  2021م مكّن وكاالت  في عام 
المجاعة، وتوسيع نطاق االستجابة التغذوية، والحفاظ على 
هذا  سمح  لألرواح.  المنقذة  األخرى  المساعدات  برامج 
إلى  بالوصول  اإلنسانية  المنظمات  من  لـ208  التمويل 
إلى المساعدات في جميع مديريات  المحتاجة  المجتمعات 
اليمن البالغ عددها 333. في كل شهر، وصل شركاء اإلغاثة 
بالمساعدات  المتوسط  في  شخص  مليون   11.1 إلى 
المياه  بخدمات  شخص  ماليين   4 من  كثر  وأ الغذائية، 
والصرف الصحي والنظافة، ومليون شخص بالدعم الغذائي. 
ما  الصحة  قطاع  دعم شركاء مجموعة  ذلك،  إلى  باإلضافة 

معدله 557,000 شخص شهريًا.

باإلضافة إلى ذلك، واصلت وكاالت اإلغاثة العمل من أجل 
للمجموعات  محسن  تواجد  اآلن  يوجد  كفاءتها.  تعزيز 
حيث  المحتاجين،  األشخاص  إلى  أقرب  لتكون  القطاعية 
ينشط شركاء العمل اإلنساني في جميع المديريات الـ 333 
في اليمن. في حين أن بيئة العمل ال تزال مليئة بالتحديات، 
اإلغاثة  وكاالت  تبذلها  التي  المناصرة  جهود  شهدت  فقد 

كم األعمال المعلقة بخصوص االتفاقيات  تقدًما في تقليل ترا
والتأشيرات  الحكومية،  غير  المنظمات  لمشاريع  الفرعية 
والتصاريح؛ وإجراء تقييمات منسقة على نطاق البلد. وقد 
مكّن ذلك من تحسين جمع البيانات وتحليلها باإلضافة إلى 
الميدانية  الزيارات  زيادة  عملت  االستجابة.  مراقبة  تعزيز 
التي قام بها منسق الشؤون اإلنسانية بتنسيق من مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية، ونائب منسق الشؤون اإلنسانية، 
والمانحين، والزيارات المشتركة بين الوكاالت/المجموعات 
الفهم  وتعزيز  السلطات  بين  الثقة  تحسين  على  القطاعية 
ساعدت  بينما  الميدان،  في  اإلنسانية  لألولويات  المشترك 
البعثات التي تقوم بها الدول األعضاء على تكثيف المناصرة.

لتحسين كفاءة التنسيق، تمت إعادة هيكلة الفريق القطري 
تم  بينما  القرار،  صنع  على  كبر  أ بشكل  للتركيز  اإلنساني 
مالءمتها  يضمن  مما  المحسنة،  التنسيق  آليات  تكييف 
آليات  بين  أفضل  وروابط  تنسيق  اآلن  يوجد  للغرض. 
العمل  مجموعات  وكذلك  والمحلية،  الوطنية  التنسيق 
والنوع  بالنقد،  المعني  العمل  فريق  مثل  المواضيعية 
تنسيق  مكتب  واصل  المجتمعية.  والمشاركة  االجتماعي، 
االستجابة  بشأن  المناصرة  قيادة  اإلنسانية  الشؤون 
المساعدات،  في  المحلي  المكون  وتعزيز  المتكاملة، 
الجهات  بين  والربط  الدائمة،  الحلول  عمل  ومسارات 

اإلنسانية واإلنمائية.

مستجدات االستجابة الخاصة بكوفيد-19
حتى 22 فبراير 2022م، أبلغت السلطات المعنية بالصحة 
في اليمن عن 11,000 حالة مؤكد إصابتها بكوفيد-19، مع 
اإلبالغ عن 2,030 حالة وفاة مرتبطة بالمرض و7,178 حالة 
تعافي. من األرجح أن تكون األعداد الفعلية للحاالت المصابة 
والوفيات أعلى بكثير، نظًرا لنقص قدرات الفحص في أنحاء 
في  المصابة  الحاالت  عن  اإلبالغ  عدم  إلى  باإلضافة  البلد، 
المحافظات الواقعة تحت سيطرة سلطات األمر الواقع في 

صنعاء. 

حالًيا، بلغت تغطية التطعيم ضد كوفيد-19 لليمن أقل من 
2 في المائة، مع توزيع اللقاحات في المناطق الواقعة تحت 
تشير  حيث  فقط،  الجنوب  في  اليمنية  الحكومة  سيطرة 
السكان  عدد  من  فقط  المائة  في   30 وجود  إلى  التقديرات 
الحكومة  قدمت  المناطق.  تلك  في  اليمن  في  القاطنين 
اليمنية طلًبا إلى مبادرة كوفاكس )منظمة الصحة العالمية، 
والتحالف  )جافي(،  اللقاحات  أجل  من  العالمي  والتحالف 
نحو  على  للحصول  وذلك  لألوبئة(  التأهب  ابتكارات  ألجل 
14 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 لتغطية االحتياجات 

األمن الغذائي والزراعة
17.2 مليون17.2 مليون

المياه والصرف الصحي والنظافة
10.2 ماليين10.2 ماليين

الحماية
10.0 ماليين10.0 ماليين

التغذية
9.0ماليين9.0ماليين

الصحة
6.7ماليين6.7ماليين

التعليم
2.9مليون2.9مليون

المأوى
1.8مليون1.8مليون

تنسيق وإدارة المخيمات
1.8مليون1.8مليون

 االستجابة متعددة القطاعات
لالجئين والمهاجرين

1.8مليون1.8مليون

كتوبريوليو أبريلينايرأ كتوبريوليوأبريل ينايرأ

ً 11 ألفا

2.1 ألف
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كمي الترا الوفيات  عدد 

المنحنى الوبائي الخاص بكوفيد-19 )2020م - 2022م(

المصدر: منظمة الصحة العالمية

استجابة 
المجموعات 

القطاعية
) يناير - ديسمبر 2021م(



األولية لـ23 في المائة من سكان المحافظات الواقعة جنوب 4
اليمن بصورة رئيسية. رغم أن عملية التطعيم محدودة جًدا 
في المناطق الواقعة شمال اليمن، غير أن معدالت التحصين 

أوساط النازحين منخفضة جًدا في أنحاء اليمن.  

معدالت  في  كبير  انخفاض  إلى  كوفيد-19  جائحة  أدت   
في  حاد  ارتفاع  إلى  أدى  مما   – اليمن  أنحاء  في  التحصين 
حاالت األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بما في 
الوقت  وفي  األلمانية.  والحصبة  والحصبة،  الدفتيريا،  ذلك 
ذاته، أدى نقص التمويل إلى مزيد من التدهور في الخدمات 
الصحية في اليمن، مما أثر على العمليات التشغيلية لغرف 
عالج  كز  ومرا المركزة،  العناية  ووحدات  العمليات، 

كوفيد-19. كما أجبرت جائحة كوفيد-19 مسؤولي وشركاء 
الطبية  الموارد  توزيع  إعادة  على  الصحة  مجال  في  اإلغاثة 
الشحيحة الحتواء انتشار الفيروس. تشير التقديرات إلى أنه 
تم إعادة تخصيص حوالي 15 في المائة من المرافق الصحية 
العاملة لغرض االستجابة لكوفيد-19، مما أدى إلى تقليل 

التغطية الصحية العامة بنسبة 20 إلى 30 في المائة.

كوفيد-19  استجابة  دعم  العالمية  الصحة  تواصل منظمة 
الطبية  واإلمدادات  المعدات  تقديم  خالل  من  اليمن  في 
مركًزا   26 وتدعم  كوفيد-19،  الخاصة  العزل  لوحدات 
لعمليات الطوارئ التي تنقل البيانات بصورة فورية وتنسق 
لالستجابات الخاصة بتفشي كوفيد-19 واألمراض األخرى. 

الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة يخصص 20 مليون 
دوالر أمريكي لدعم االستجابة اإلنسانية في مأرب

لالستجابة  المركزي  الصندوق  أطلق  يناير،  نهاية  بحلول 
الطارئة مبلغ 20 مليون دوالر أمريكي استجابًة لالحتياجات 
مأرب،  محافظات  في  المتزايدة  النزوح  وعمليات  اإلنسانية 
والجوف، وحضرموت. سيدعم هذا التمويل الجديد عملية 
ذلك  في  بما   – لألرواح  المنقذة  المساعدات  تقديم 
المساعدات اإليوائية، والتغذوية، ومساعدات آلية االستجابة 
والنظافة،  الصحي  والصرف  المياه  وخدمات  السريعة، 
والصحة، والحماية – إلى نحو 270,000 شخص، من بينهم 
من  تعاني  التي  المضيف  المجتمع  وأسر  حديًثا  النازحين 

أوجه الضعف. 

يركز تخصيص الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة على 
إثر  للنازحين  اإلنسانية  لالحتياجات  فورية  استجابة  تقديم 
التصعيد المسلح في اآلونة األخيرة وجبهات القتال المتنقلة 

في المحافظات الثالث. كما سيمكن التخصيص من توسيع 
نطاق قدرة االستجابة اإلنسانية في محافظة مأرب من خالل 
الجوي  للنقل  المتحدة  األمم  خدمات  تقديم  مواصلة 

اإلنساني.

في الوقت الذي تتغير فيه جبهات القتال في مأرب بصورة 
تبقى  أن  اإلنسانية  الجهات  التمويل  سيمكن  يومية،  شبه 
سريعة، ومرنة، وقادرة على االستجابة في بيئة عمل صعبة 
دوالر  مليون  الـ40  على  التخصيص  هذا  يستند  للغاية. 
أمريكي، تخصيص االستجابة السريعة للصندوق المركزي 
لشركاء  سمح  الذي  2021م،  مايو  في  الطارئة  لالستجابة 
العمل اإلنساني بتوسيع نطاق استجابتهم للنزوح في مأرب 

وزيادة تواجدهم في المحافظة.

منسق الشؤون اإلنسانية يزور عدة محافظات
ومنسق  المقيم  المتحدة  األمم  منسق  أجرى  فبراير،  في 
عدة  غريسلي،  ديفيد  السيد  لليمن،  اإلنسانية  الشؤون 
زيارات إلى بعض المناطق الواقعة في جنوب وشمال اليمن، 
ودعم  اإلنساني،  المجال  في  العاملين  وصول  تعزيز  بهدف 
لبحث  المحلية  السلطات  مع  واالشتراك  الشركاء،  تواجد 

فهم  إلى  التوصل  إلى  باإلضافة  األولوية،  ذات  االحتياجات 
أفضل بخصوص الدعم المطلوب للتنمية، وسبل العيش، 

وتقديم الخدمات.

لالستجابة المرتبطة
بالصحة

أكتوبر 2020
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الشؤون  المقيم/منسق  المنسق  اختتم  فبراير،   3 في 
زيارة  اإلنسانية،  الشؤون  منسق  نائب  برفقة  اإلنسانية، 
كان  بينما  وأبين.  والضالع  عدن  إلى  أيام  أربعة  استغرقت 
ومسؤولين  الوزراء  برئيس  المقيم  المنسق  التقى  هناك، 
العمل  شركاء  إلى  باإلضافة  اليمنية،  الحكومة  في  آخرين 
اإلنساني في عدن. خالل االجتماعات، تمت مناقشة مجموعة 
المبادرة  إلى  باإلضافة  اإلنسانية،  المسائل  من  واسعة 
الذي  الخطر  إلنهاء  الهادفة  المتحدة  األمم  من  المنسقة 
يشكله الخزان العائم صافر. في 1 فبراير، زار المنسق المقيم 
محافظة الضالع لتقييم الوضع اإلنساني هناك. خالل الزيارة، 
التقى بمحافظ الضالع وكبار مسؤولي المحافظة. كما أجرى 
العزل  مركز  وزار  اإلنساني  العمل  شركاء  مع  مناقشات 
السوداء  النصر، وموقع  الخاص بكوفيد-19 في مستشفى 

للنازحين الذي يواجه تهديد اإلخالء.  

اإلنسانية  الشؤون  ومنسق  المقيم  المتحدة  األمم  منسق 
التابع  المجتمعي  المركز  يزور  غريسلي،  ديفيد  لليمن، 
فبراير   22 تعز،  محافظة  التعزية،  مديرية  في  ديم  لمنظمة 

2022م. مصدر الصورة: منظمة ديم    

والتقى  أبين  محافظة  المقيم  المنسق  زار  فبراير،   2 في 
اإلنسانية  األولويات  لمناقشة  المسؤولين  وكبار  بالمحافظ 
وفرص التنمية االقتصادية، بما في ذلك أحد السدود لدعم 
وزار  اإلنساني  العمل  بشركاء  التقى  كما  الزراعية.  األنشطة 
من  مندوبين  مع  تحدث  حيث  للنازحين،  الوادي  موقع 

النازحين، من بينهم مجموعة نساء. 

بعد عودته إلى عدن في 3 فبراير، التقى الممثل المقيم بوزير 
الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان، ورئيس الوحدة التنفيذية 
الحكومية  غير  المنظمات  وممثلي  النقل،  ووزير  للنازحين، 
الخاصة  االستجابة  نقطة  زار  ذلك،  إلى  باإلضافة  الدولية. 
منطقة  في  للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابعة  بالمهاجرين 

البساتين.

الشؤون  المقيم/منسق  المنسق  اختتم  فبراير،   23 في 
اإلنساني، برفقة نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 
 22 في  وإب.  تعز  محافظتي  إلى  يومين  استغرقت  زيارة 
فبراير، التقى المنسق المقيم بسلطات األمر الواقع في تعز، 
متمثلة بالمحافظ، ومدير مكتب فرع المجلس األعلى إلدارة 
وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي، ومدير مكتب 
األشغال العامة، ومدير الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف. 
تمت إحاطة المنسق المقيم بالوضع اإلنساني في المحافظة، 
والطرق  التحتية  البنى  تأهيل  بإعادة  يتعلق  فيما  خاصة 

المياه في ظل  إلى وضع شحة مصادر  باإلضافة  المتضررة، 
التي  المياه  مشروع  محطة  زار  كما  النازحين.  عدد  ارتفاع 
تواجه خطر  التي   – الحوبان  منطقة  في  اليونيسف  تمولها 
إيقاف تشغيلها في مايو جراء نقص التمويل، كما زار شبكة 
مشروع مياه البتراء – قيد اإلنشاء – التي يتوقع أن تقدم 
خدمات المياه إلى 25,000 أسرة من النازحين والمجتمعات 
المضيفة. كما زار المنسق المقيم المركز المجتمعي التابع 
لمنظمة ديم، حيث يحصل النازحين على الخدمات اإليوائية 
واالجتماعي،  النفسي  الدعم  بينها  من  الحماية،  وخدمات 
ودعم الصحة النفسية. كما يقدم المركز المساعدة القانونية 
البطائق  على  الحصول  عملية  في  النازحين  ويساعد 

الشخصية.  

في 24 فبراير، زار المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية 
محطة معالجة مياه الصرف الصحي في إب، التي تحتاج إلى 
المحطة تعالج فقط  التشغيلية، وذلك ألن  توسعة قدرتها 
25 في المائة من مياه المجاري. تلوث مياه المجاري التي 
خطر  من  يزيد  مما  الزراعية  المحاصيل  معالجتها  تتم  لم 
انتشار األمراض الُمعدية مثل الكوليرا. انتهت زيارة محافظة 
الذين سلطوا الضوء على  إب بلقاء المسؤولين المحليين، 
الحاجة إلى زيادة مساعدات األمن الغذائي جراء االحتياجات 

المتزايدة في المحافظة.  

منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية لليمن، ديفيد 
غريسلي، يزور المركز المجتمعي التابع لمنظمة ديم في مديرية التعزية، 

محافظة تعز، 22 فبراير 2022م. مصدر الصورة: منظمة ديم    

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


