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لتحسين أوضاع النظافة يف مواقع النازحين ومنع انتشار 

كوفيد-19، عملت اليونيسف على توزيع مجموعات الوقاية من 

كوفيد-19 على األسر النازحة يف محافظات عدن ولحج وأبين يف 
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العدد 6/يونيو 2021

يتلقـــون  شـــخص  مالييـــن  عشـــرة 
مساعدات منقذة لألرواح وسط نقص 

التمويـــل وتحديـــات الوصـــول  
كثر من  ال تـــزال اليمـــن تشـــهد أســـوأ أزمـــة إنســـانية علـــى مســـتوى العالـــم مـــع وجـــود أ
20.7 مليـــون شـــخص يحتاجـــون إىل شـــكل مـــن أشـــكال المســـاعدات اإلنســـانية أو 
الحمايـــة. منـــذ عـــام 2020، تفاقم الوضع الذي تســـبب به الصـــراع والحصار االقتصادي 
بصورة رئيســـية جـــراء كوفيد-19 واألمطار الغزيرة والســـيول وتصعيد األعمال القتالية 

وانهيار العملة وانخفاض قدرة الحكومة وتحديات الوصول.

الوصول الشهري بحسب المجموعة القطاعية
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المصدر: المجموعات القطاعية

وعلـــى الرغـــم مـــن صعوبـــة البيئـــة التشـــغيلية ومحدوديـــة التمويـــل، واصلـــت الوكاالت 
اإلغاثية تقديم المســـاعدات المنقذة لألرواح من خالل الوصول إىل متوســـط قدره 9.8 
مالييـــن شـــخص شـــهريًا يف األشـــهر األربعـــة األوىل مـــن العـــام. بينمـــا انخفـــض عـــدد 
األشـــخاص الذيـــن تـــم الوصـــول إليهـــم بالمســـاعدات يف معظـــم مناطـــق المجموعـــات 
القطاعيـــة، قـــدم شـــركاء العمـــل اإلنســـاين بحلـــول نهاية شـــهر أبريـــل الدعـــم إىل ماليين 
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تـــم  المتوفـــرة؛  المـــوارد  بحســـب  األشـــخاص 
الوصـــول إىل نحـــو 9.3 ماليين شـــخص كل شـــهر 
مـــن خـــالل المســـاعدات الغذائيـــة، وتـــم الوصـــول 
خـــالل  مـــن  شـــخص  مليـــون   2.7 مـــن  كثـــر  أ إىل 
خدمـــات الميـــاه والصرف الصحـــي والنظافة، وتم 
تقديـــم الدعـــم إىل نحـــو 540,000 شـــخص مـــن 
خـــالل شـــركاء مجموعـــة قطـــاع الصحـــة، وتلقـــى 

كثر من 430,000 شخص العالج التغذوي.    أ

وبحلـــول نهايـــة يونيـــو، واجهـــت خطـــة االســـتجابة 
الراميـــة إىل تجميـــع مبلـــغ  اليمـــن؛  اإلنســـانية يف 
3.85 مليـــار دوالر أمريكـــي لمســـاعدة 16 مليـــون 
شـــخص ومنـــع المجاعـــة؛ فجـــوة تمويليـــة تبلـــغ 
2.12 مليـــار دوالر أمريكـــي. وبدون الحصول على 

التمويل اإلضايف، ســـتكون قدرة الوكاالت اإلغاثية 
يف الحفاظ على مســـتوى االســـتجابة الحايل حتى 
مـــن  العديـــد  قـــام  المحـــك.  علـــى  العـــام  نهايـــة 
بســـخاء  دعمهـــم  بتكثيـــف  بالفعـــل  المانحيـــن 
لألمـــن الغـــذايئ والتغذية هذا العـــام. وعلى الرغم 
مـــن ذلـــك، يتطلب منع المجاعـــة وإدارة األمراض 
واألهـــداف  النازحـــة   األســـر  ودعـــم  المعديـــة 
االســـتراتيجية األوسع لخطة االســـتجابة اإلنسانية 
تـــزال  ال  القطاعـــات.  متعـــددة  متكاملـــة  مناهـــج 
اإلجمـــايل يف  التمويـــل  زيـــادة  إىل  قائمـــة  الحاجـــة 
األمـــن  مكاســـب  دعـــم  ويلـــزم  القطاعـــات،  كافـــة 
الغـــذايئ الدائمـــة من خالل التحســـينات يف جميع 

القطاعات.   

المجتمـــع المقـــدم للمعونـــة يلتـــزم بالعمـــل 
بصـــورة جماعية لتلبية االحتياجات اإلنســـانية 

فـــي اليمن 
العمـــل  لكبـــار مســـؤويل  الثالـــث  االجتمـــاع  ُعقـــد 
اإلنســـاين حـــول األزمـــة اإلنســـانية يف اليمـــن، الذي 
اســـتضافته المفوضية األوروبية والســـويد بصورة 
مشـــتركة افتراضيـــة يف 1 يونيـــو 2021 بمشـــاركة 
النشـــطة يف  الرئيســـية  اإلنســـاين  العمـــل  جهـــات 
البـــالد. قـــام المشـــاركون، بمـــن فيهـــم المانحـــون 
الـــدويل  والبنـــك  المتحـــدة  األمـــم  ووكاالت 
واليمنيـــة،  الدوليـــة  الحكوميـــة  والمنظمـــات غيـــر 
والعوامـــل  المتدهـــور  اإلنســـاين  الوضـــع  بتقييـــم 
منـــذ  المحـــرز  والتقـــدم  الصلـــة  ذات  االقتصاديـــة 
العمـــل  مســـؤويل  لكبـــار  الســـابقة  االجتماعـــات 
اإلنســـاين، وأعربـــوا عن التزامهـــم بمواصلة العمل 
اإلنســـانية  االحتياجـــات  لتلبيـــة  جماعيـــة  بصـــورة 

العاجلة يف اليمن.

األزمـــة  تدهـــور  اســـتمرارية  إىل  االجتمـــاع  وأشـــار 
اإلنســـانية يف اليمـــن. وتواصـــل القيـــود المفروضة 
التمويـــل  ونقـــص  اإلنســـاين  الوصـــول  علـــى 
والعراقيـــل الشـــديدة علـــى واردات الوقـــود وعدم 
بســـبب  تعقيـــًدا  إزداد  الـــذي  النقـــدي  االســـتقرار 
األزمـــة االقتصاديـــة التـــي تفاقمت بســـبب جائحة 
كوفيـــد-19 يف دفـــع البـــالد نحـــو مجاعـــة واســـعة 
النطاق، يف الوقت الذي يستمر القتال المتصاعد 
يف مـــأرب بنـــزوح المدنييـــن ويفاقـــم مـــن األزمـــة 
علـــى  االســـتقرار  بزعزعـــة  ويتســـبب  اإلنســـانية 
الصـــراع  أدى  البـــالد.  أنحـــاء  يف  واســـع  نطـــاق 
المســـلح إىل وقوع إصابـــات يف صفوف المدنيين 
وعمليات النزوح القســـرية وتضـــرر البنى التحتية 
الحيويـــة مثـــل الصحـــة والتعليم والميـــاه ومرافق 

الكهرباء وفقدان سبل العيش.

فيمـــا يتعلـــق بالوصـــول اإلنســـاين وإيصـــال وأثـــر 
كد  وتمويل المســـاعدات القائمة علـــى المبادئ، أ
المانحـــون مجـــدًدا التزامهـــم الثابـــت الســـتمرارية 
تقديـــم الدعـــم المنقـــذ لـــألرواح إىل األشـــخاص يف 
اليمـــن بما يتماشـــى مـــع مبادئ العمل اإلنســـاين 
باإلضافـــة إىل لوائـــح مســـاءلة المانحيـــن. كما حث 
المانحون أطراف النزاع إىل المشـــاركة يف التعاون 
إىل  الســـاعي  اإلنســـاين،  المجتمـــع  مـــع  الفعلـــي 

اتخاذ نهج بّناء وموجه اليجاد الحلول.  

لألزمـــة  االقتصاديـــة  بالعوامـــل  يتعلـــق  وفيمـــا 
أشـــار  التنميـــة،  مبـــادرات  مـــع  والتنســـيق 
األزمـــة  تدهـــور  اســـتمرارية  إىل  المشـــاركون 
اإلنســـانية كنتيجة مباشـــرة للعوامـــل االقتصادية، 
علـــى وجـــه الخصـــوص أزمـــة الوقـــود المســـتمرة 
وعـــدم اســـتقرار العملـــة ومحدوديـــة الحيـــز المايل 
والوصـــول إىل األســـواق وارتفـــاع أســـعار الســـلع 
األساســـية وعـــدم دفـــع رواتـــب موظفـــي الخدمـــة 

المدنية.

الضـــروري  مـــن  حـــدوث مجاعـــة وشـــيكة،  لمنـــع 
الســـماح بدخـــول مســـتويات كافيـــة ومســـتدامة 
مـــن واردات الوقود إىل مينـــاء الحديدة دون مزيد 
كد االجتماع علـــى ضرورة قيام  مـــن التأخيـــر. كما أ
لليمـــن،  دعـــم  حزمـــة  بتقديـــم  الـــدويل  المجتمـــع 
يف  للمســـاعدة  األجنبـــي  النقـــد  ضـــخ  شـــاملة 
اســـتقرار االقتصـــاد ومنـــع المزيـــد مـــن االرتفاع يف 
احتياطيـــات  وتوفيـــر  الغذائيـــة  المـــواد  أســـعار 
العملـــة األجنبيـــة لدعـــم الـــواردات التجاريـــة مـــن 

الغذاء والوقود وكذلك دفع الرواتب.

يف مجـــال األمـــن الغـــذايئ، أشـــار المشـــاركون إىل 



الحاجـــة الماســـة إىل تعزيـــز التنســـيق المترابـــط بيـــن 3
تقديـــم  حيـــث  مـــن  واإلنمائيـــة،  اإلنســـانية  الجهـــات 
البرامـــج،  وإعـــداد  الواقـــع  أرض  علـــى  المســـاعدات 
لتلبيـــة  القطاعـــات  بيـــن  فيمـــا  التكامـــل  ولتعزيـــز 
االحتياجـــات العاجلـــة. وهنـــاك حاجة ماســـة إىل حزمة 
اســـتثمارات  مـــن  القطاعـــات  ومتعـــددة  متســـقة 
اإلنعـــاش والتنميـــة لبنـــاء قـــدرة اليمـــن علـــى تحمـــل 

الصدمـــات على المدى المتوســـط إىل الطويل. يمكن 
الحصـــول علـــى المزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول نتائج 

االجتماع الثالث لكبار مسؤويل العمل اإلنساين هنا: 

https://ec.europa.eu/echo/sites/default/
files/20210601_som_iii_cochairs_summa-

 ry_final.pdf

انطـــالق حملـــة تطعيـــم الجرعـــة الثانيـــة ضـــد 

كوفيـــد-19
تلقـــى نحـــو 270,601 شـــخًصا يف األجـــزاء الجنوبيـــة 
مـــن اليمـــن الجرعـــة األوىل من لقاح كوفيـــد-19 حتى 
27 يونيـــو، عقـــب انطالق حملة التطعيم األوىل يف 20 
يف  عامـــاًل   20,276 هـــؤالء،  بيـــن  مـــن   .2021 أبريـــل 
الرعايـــة الصحيـــة و33,472 شـــخًصا فـــوق الــــ60 مـــن 
مـــن  آخريـــن  الــــ216,853  شـــمل  بينمـــا  العمـــر، 
األشـــخاص المصابيـــن باعتـــالالت مشـــتركة وكذلـــك 
المســـافرين. تـــم انطـــالق حملـــة التطعيـــم الثانيـــة يف 
يوليـــو،   6 حتـــى  وستســـتمر  يونيـــو   26 يف  الجنـــوب 
تســـتهدف بصـــورة أساســـية األشـــخاص الذيـــن تلقـــوا 

مسبًقا جرعتهم األوىل.

وبدعـــم مـــن منظمـــة الصحـــة العالميـــة واليونيســـف 
والســـكان  العامـــة  الصحـــة  وزارة  مـــع  بالتنســـيق 
للحكومـــة اليمنية، غطـــت الحملة 133 مديرية يف 13 
وتهـــدف  الــــ22،  اليمـــن  محافظـــات  مـــن  محافظـــة 
للوصـــول إىل نحـــو 320,000 مـــن العاملين يف مجال 
الصحـــة وكبار الســـن واألشـــخاص الذيـــن يعانون من 
االعتـــالالت المشـــتركة من خالل الجرعـــة األوىل للقاح 

استرازينيكا.  

ويف شـــمال اليمـــن، بدأت عمليـــة تطعيم العاملين يف 
الرعايـــة الصحيـــة يف 20 يونيـــو. يراقب شـــركاء العمل 

العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  خصوًصـــا  اإلنســـاين، 
واليونيســـف الذين يعملون مـــع وزارة الصحة العامة 
تظـــل  أن  ويضمنـــون  التطعيـــم  حملـــة  والســـكان، 

العملية سلسة.

المستجدات المتعلقة بكوفيد-19
مـــع حلـــول 26 يونيـــو، ســـجلت وزارة الصحـــة العامـــة 
والســـكان اليمنيـــة 6,910 حاالت مصابة بكوفيد-19، 
مـــع 1,359 حالـــة وفـــاة مصاحبـــة للمـــرض و4,021 
حالـــة تعـــايف. تم اإلبالغ عـــن 29 من الحـــاالت الجديدة 
المؤكـــد إصابتهـــا ما بيـــن 20 و26 يونيـــو، معظمها يف 
عـــدن، حيـــث تـــم اإلبـــالغ عـــن 15 حالـــة. ويمثـــل هـــذا 
زيادة بنســـبة 45 يف المائة مقارنة باألســـبوع الســـابق، 
الـــذي شـــهد 20 حالـــة مؤكـــدة. ومـــع ذلـــك، كان عـــدد 
الحـــاالت التـــي تم اإلبـــالغ عنها يف األســـبوع األخير من 
يونيـــو أقـــل بنســـبة 62 يف المائـــة مـــن األســـبوع الثاين 
ليونيـــو، حيـــث تم اإلبـــالغ عن 77 حالة مؤكـــد إصابتها، 
خـــالل  المتقلـــب  االتجـــاه  علـــى  الضـــوء  يســـلط  ممـــا 

الشهر. 

الريال اليمني ينخفض مجدًدا ليصل إىل 930 ريال مقابل الدوالر األمريكي يف المحافظات الجنوبية 
المصدر: الفاو

6.9
الحاالت
المؤكدة

1.3
الوفيات

4.0
الحاالت

المتعافية

%19.7
%معدل 

وفيات الحاالت

22/11
(%50)

المحافظات
المتضررة

ألف

ألف

ألف

األعداد 
التراكمية 
الرئيسية 
المتعلقة 

بكوفيد-19 
)26 يونيو 

 )2021



4

قارب يقل مهاجرين ينقلب قبالة سواحل اليمن 
يف 11 يونيـــو، غـــادر قـــارب جيبويت يف القـــرن األفريقي 
متوجهـــاً إىل اليمـــن عبـــر البحـــر األحمـــر، يحمـــل علـــى 
مواطنيـــن  معظمهـــم  أن  ُيعتقـــد  مهاجريـــن  متنـــه 
إثيوبييـــن ممـــن يأملون مواصلة رحلتهـــم إىل المملكة 
العربيـــة الســـعودية. أثناء الســـفر طـــوال الليل، أفادت 
بحريـــة  بظـــروف  مـــر  المكتـــظ  القـــارب  أن  التقاريـــر 
معاكســـة عند اقترابه من الســـواحل اليمنية يف اليوم 

التايل مما أدى إىل انقالبه.

لـــم تتمكـــن األمم المتحدة أو شـــركاء العمل اإلنســـاين 
لديهـــا مـــن التحقـــق مـــن عدد األشـــخاص الذيـــن كانوا 
علـــى متـــن القـــارب، لكـــن تقـــدر التقاريـــر اإلعالمية إىل 
تضـــرر مـــا بيـــن 160 و300 شـــخص. بـــدأت الجثـــث 
تظهـــر علـــى شـــواطئ محافظـــة لحـــج يف األيـــام التالية 
واإلعالمييـــن  الصياديـــن  إفـــادة  بحســـب  للحادثـــة، 
وشـــركاء العمـــل اإلنســـاين. وعلـــى الرغـــم مـــن ذلك، ال 
فقـــدوا  لمـــن  معـــروف  غيـــر  اإلجمـــايل  العـــدد  يـــزال 

أرواحهم بهذه الحادثة.

يف عـــام 2021، كان مـــن المعـــروف ســـفر نحو 6,445 
مهاجـــًرا مـــن القـــرن األفريقي إىل اليمـــن، منهم 88 يف 

المائـــة مـــن المواطنين اإلثيوبيين و98 يف المائة ممن 
كان غرضهم الوصول إىل المملكة العربية السعودية. 
ونتيجـــة القيـــود المفروضـــة علـــى الحركـــة المرتبطـــة 
بجائحـــة كوفيـــد-19 على طرق الهجرة غيـــر النظامية، 
انخفـــض عـــدد هـــؤالء الوافديـــن عـــن الســـنة الماضية، 
حيـــن تـــم تســـجيل 37,535 مهاجـــًرا )93 يف المائـــة 
مواطنيـــن  المائـــة  يف  و7  إثيوبييـــن  مواطنيـــن 
صومالييـــن(. ال تـــزال الجائحة ثؤثر علـــى هذا الطريق، 
حيـــث تم تواجد 489 مهاجـــًرا وافًدا فقط يف مايو هذا 

العام مقارنة بـ3,284 وافًدا يف مايو العام الماضي.  

ُتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن 32,000 مهاجرعلى 
لـــم  اليمـــن،  أنحـــاء  يف  الســـبل  بهـــم  تقطعـــت  األقـــل 
يتمكنـــوا من الوصـــول إىل وجهتهـــم، المملكة العربية 
الســـعودية، جـــراء إغـــالق الحدود وهم بـــدون مأوى أو 
المنظمـــة  تواصـــل  رعايـــة صحيـــة.  أو  غـــذاء  أو  ميـــاه 
الدوليـــة للهجـــرة تقديم الدعم الطـــارئ إىل المهاجرين 

الذين تقطعت بهم السبل يف اليمن.  

صندوق التمويل اإلنســـاني فـــي اليمن يخصص 
50 مليـــون دوالر أمريكـــي لالســـتجابة المنقـــذة 

لألرواح
يف 8 يونيـــو، تـــم اطـــالق عملية التخصيص األساســـي 
األول الخـــاص بصنـــدوق التمويـــل اإلنســـاين يف اليمن 
أمريكـــي  دوالر  مليـــون   50 تخصيـــص  إىل  وتهـــدف 
لدعـــم التدخـــالت المنقـــذة لـــألرواح التـــي تســـتهدف 
نحـــو ثالثة ماليين شـــخص. يـــويل التخصيص األولوية 
لالحتياجـــات  تســـتجيب  التـــي  اإلنســـانية  للبرامـــج 
المحـــددة لجميـــع الفئـــات الضعيفـــة يف أنحـــاء اليمن. 

علـــى  الحاصليـــن  اإلنســـاين  العمـــل  شـــركاء  ســـيويل 
التمويالت األولوية لالســـتجابة لالحتياجات اإلنســـانية 
يف المناطـــق التـــي يصعـــب الوصـــول إليهـــا والجبهات 
والمناطـــق التي تعاين من نقـــص الخدمات، المناطق 
التـــي تعـــاين مـــن شـــدة االحتياجـــات القصـــوى بصورة 
رئيســـية. وتـــم تقديـــر أن 1.5 مليـــون شـــخص يف هذه 
المناطـــق يواجهون خطًرا مباشـــًرا يتمثل بالمجاعة أو 

المصدر: منظمة الصحة العالمية
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األمراض التي يمكن الوقاية منها. 

باإلضافـــة إىل تلبيـــة االحتياجـــات العاجلـــة للنازحين 
والمجتمعـــات المضيفـــة، ســـيأخذ شـــركاء صندوق 
التمويـــل اإلنســـاين بعيـــن اإلعتبـــار التدخـــالت علـــى 
المتوســـط والطويـــل لمســـاعدة األســـر يف  المـــدى 
الصدمـــات  لمواجهـــة  التحمـــل  علـــى  القـــدرة  بنـــاء 
المســـتقبلية. عملـــت المجموعـــات القطاعيـــة على 
إعـــداد خطـــط االســـتجابة المتكاملـــة القائمـــة علـــى 
الميزة النســـبية لكل شـــريك عمل إنساين ولضمان 
أوجـــه التـــآزر يف النهج. تم إطالق هذا التخصيص يف 

منتصـــف الفتـــرة خالل العام وبعـــد االجتماع الثالث 
لكبـــار مســـؤويل العمل اإلنســـاين حـــول اليمن الذي 
انعقـــد لتجديد التزام المانحين بدعم االســـتجابة يف 
التخصيـــص  يســـاعد  أن  المتوقـــع  مـــن  اليمـــن. 
األساســـي األول يف حشـــد مـــوارد إضافيـــة، خاصـــة 
للتدخـــالت التـــي تعـــاين مـــن نقـــص التمويـــل، التي 
األكثـــر ضعًفـــا وتهميًشـــا. كان  الفئـــات  تركـــز علـــى 
العمـــل اإلنســـاين تقديـــم مقترحـــات  علـــى شـــركاء 
المشـــاريع إىل صندوق التمويل اإلنســـاين يف اليمن 

حتى موعد أقصاه 25 يونيو.

وكيـــل األمين العام/منســـق اإلغاثـــة الطارئة 
يعّيـــن دييجـــو زوريـــال نائب منســـق الشـــؤون 

لليمن  اإلنســـانية 
يف 17 مايـــو، عّيـــن مـــارك لوكـــوك، وكيـــل األميـــن 
العام/منســـق اإلغاثـــة الطارئـــة التـــي انتهـــت فتـــرة 
واليتـــه، بعـــد التشـــاور مـــع شـــركاء اللجنـــة الدائمـــة 
المشـــتركة بين الوكاالت والســـيد ديفيد غريســـلي، 
اإلنســـانية  الشـــؤون  المقيم/منســـق  المنســـق 
منســـق  كنائـــب  زوريـــال  دييجـــو  الســـيد  لليمـــن، 

الشؤون اإلنسانية لليمن.  

إســـباين  مواطـــن  زوريـــال،  دييجـــو  الســـيد  كان 
وسويســـري، نائـــب منســـق الشـــؤون اإلنســـانية يف 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة ولديـــه خبـــرة تزيد 
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50,000,0002,961,000االجمالي

األولوية
المبلغ

المخصص
عدد األشخاص
المستهدفين

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

1. تحسين الظروف المعيشية والوصول إىل المساعدات والحماية لألشخاص ذوي 
اإلعاقة وفئات األقلية مثل المهمشين واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة (المقتصرة 

على األسر التي تعيلها اإلناث واألطفال الضعفاء المعرضين لإلهمال واإليذاء والعنف 
واالستغالل وزواج األطفال)

2. تقديم االستجابة المتكاملة المنقذة لألرواح لألشخاص الذين هم بحاجة ماسة يف 
أربعة مناطق يصعب الوصول إليها والجبهات والمناطق التي تعاين من نقص الخدمات 

ذات مستوى عايل من شدة االحتياجات (مثل مديرية السوادية يف البيضاء ومديرية 
عبس يف حجة ومديريتي حيس وبيت الفقيه يف الحديدة)

3. تقديم المساعدات والحماية المنقذة لألرواح والطارئة للنازحين والالجئين والمهاجرين  
والمجتمعات المضيفة األشد ضعًفا المعرضين بشدة للخطر جراء عمليات النزوح 

الحديثة والصراع

4. تقديم الخدمات التي تحافظ على األرواح والحماية لألشخاص األشد ضعًفا ممن هم 
بحاجة ماسة إىل تحسين قدرتهم على التحمل

  المصدر: صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
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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
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عـــن 28 عاًمـــا مـــن الخدمـــة المهنيـــة المســـتمرة، 
ســـواًءا على مستوى المقر الرئيسي أو المستوى 
الميـــداين يف 14 دولـــة مختلفـــة، بمـــا فيهـــا أمريـــكا 
الوســـطى والالتينيـــة وأفريقيـــا والبلقـــان والشـــرق 
شـــغل   ،2020 إىل   2017 مـــن  وآســـيا.  األوســـط 
الســـيد زوريال منصب المنســـق المقيم يف تونس. 
قبـــل ذلك، مـــن 2012 إىل 2016، شـــغل منصب 
المنســـق المقيـــم يف اإلكـــوادور وتـــم تعيينـــه أيًضـــا 
كمنســـق الشـــؤون اإلنســـانية يف عـــام 2016. مـــن 
أدوار  زوريـــال يف  الســـيد  2011، عمـــل  إىل   2007
مختلفة يف مكتب منســـق األمم المتحدة الخاص 
لشـــؤون لبنـــان، يشـــمل ذلـــك رئيـــس الموظفيـــن 
 2001 بيـــن عامـــي  الوحـــدة السياســـية.  ورئيـــس 
اليونيســـف  مـــع  زوريـــال  الســـيد  عمـــل  و2007، 
وتـــوىل العديـــد مـــن المناصـــب اإلداريـــة العليـــا يف 

وبورونـــدي  وروانـــدا  بانمـــا  مثـــل  مختلفـــة  بلـــدان 
بخبـــرة  يتمتـــع  الوســـطى.  إفريقيـــا  وجمهوريـــة 
مســـتفيضة مـــع إدارة األمـــم المتحـــدة لعمليـــات 
حفـــظ الســـالم، حيـــث عمـــل علـــى تقديـــم الِخدمة 
والبوســـنة  روانـــدا،  يف   2001 إىل   1993 مـــن 
الشـــرقية،  وتيمـــور  وكوســـوفو،  والهرســـك، 
يف  الرئيســـي  المقـــر  إىل  باإلضافـــة  وغواتيمـــاال، 

نيويورك. 

اســـتلم الســـيد دييجو زوريال مهـــام منصبه الجديد 
يف 16 يونيو. ســـيكون مســـؤوالً عـــن تقديم الدعم 
للســـيد ديفيـــد غريســـلي، المنســـق المقيـــم لألمم 
لليمـــن يف  اإلنســـانية  الشـــؤون  المتحدة/منســـق 

قيادة وتنسيق العمل اإلنساين يف اليمن.


