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ال تزال قطاعات االستجابة اإلنسانية 
الرئيســـية تعاني من نقـــص التمويل 

الحاد
كبـــر أزمة إنســـانية  ال تـــزال اليمـــن تشـــهد أ
على مســـتوى العالـــم، حيث أدى الصراع 
الـــذي طـــال أمـــده والنـــزوح علـــى نطـــاق 
واســـع وانعـــدام األمـــن الغـــذايئ الشـــديد 
والركـــود االقتصـــادي وانهيـــار مؤسســـات 
إىل  المقيـــد  اإلنســـاين  والوصـــول  الدولـــة 
وجائحـــة  الطبيعيـــة  المخاطـــر  جانـــب 
كوفيـــد-19 إىل مســـتويات عالية جًدا من 
االحتياجـــات اإلنســـانية والحمايـــة. يحتـــاج 
كثـــر مـــن 20 مليـــون شـــخص – حـــوايل  أ
ثلثـــي عـــدد الســـكان – إىل المســـاعدات 
اإلنســـانية. وعلـــى الرغم مـــن االحتياجات 
خطـــة  تمويـــل  تـــم  أنـــه  غيـــر  المهولـــة، 
االستجابة اإلنســـانية لليمن بنسبة بلغت 
نحـــو 50 يف المائـــة فقط. وبصـــورة حرجة، 
قطاعـــات  تلقـــت  أغســـطس،   31 حتـــى 
االســـتجابة اإلنســـانية الحيويـــة المختلفـــة 
أقـــل مـــن 15 يف المائـــة مـــن التمويـــالت 
المطلوبة لالســـتجابة الحتياجـــات ماليين 
النـــاس الضعفـــاء، بمـــن فيهـــم النازحيـــن 
ذوي  واألشـــخاص  واألطفـــال  والنســـاء 

اإلعاقة.

تهدف مجموعـــة قطاع الصحة إىل تقديم 

المســـاعدات الصحيـــة إىل 11.6 مليـــون 
خطـــة  إطـــار  ضمـــن  محتـــاج  شـــخص 
االســـتجابة اإلنســـانية لليمن لعام 2021. 
كما تعمـــل المجموعة على تعزيز النظام 
كثـــر  الصحـــي يف اليمـــن، الـــذي ضعـــف أ
جـــراء جائحة كوفيـــد-19 وعلى الرغم من 
ذلـــك، ال تزال المجموعـــة القطاعية تعاين 
مـــن نقص حـــاد يف التمويـــل، حيث تلقت 
التمويـــالت  مـــن  فقـــط  المائـــة  يف   10.8
المطلوبـــة إلنقـــاذ األرواح وتحســـين صحة 
وســـالمة وكرامـــة األشـــخاص المتضررين 

من الصراع. 

لـــدى  اإلنســـاين  العمـــل  شـــركاء  وتلقـــى 
مجموعـــة قطاع الميـــاه والصرف الصحي 
والنظافة 8 يف المائة فقط من التمويالت 
المطلوبـــة لتلبية احتياجـــات 11.2 مليون 
بـــدون   .2021 يف  ضعيـــف  شـــخص 
يف  اإلضـــايف  التمويـــل  علـــى  الحصـــول 
مـــن  يتمكنـــوا  لـــن  المناســـب،  الوقـــت 
المرتبطـــة  األمـــراض  مخاطـــر  تخفيـــف 
والنظافـــة  الصحـــي  والصـــرف  بالميـــاه 
بصـــورة مناســـبة، أو من تحســـين الصحة 
وكرامـــة  أرواح  علـــى  والحفـــاظ  العامـــة 

اليمن
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النازحيـــن  بينهـــم  مـــن  الضعيفـــة،  الســـكانية  الفئـــات 
والعائدين والمجتمعات المضيفة. 

يقدمـــون  الذيـــن  اإلنســـاين  العمـــل  شـــركاء  يعـــاين  كمـــا 
خدمـــات الحمايـــة للمدنييـــن، الذيـــن يواجهـــون مخاطـــر 
الحمايـــة الجســـيمة على ســـالمتهم وعافيتهـــم والتمتع 
بحقوقهـــم األساســـية، من نقـــص حـــاد يف تمويل. حيث 
المائـــة  اللحظـــة 14.9 يف  تلقـــى هـــؤالء الشـــركاء حتـــى 
يضعـــف  ممـــا  يحتاجونـــه  الـــذي  التمويـــل  مـــن  فقـــط 
قدراتهم على مســـاعدة 8.6 ماليين شخص، من بينهم 
النازحيـــن والنســـاء واألطفـــال وكبار الســـن واألشـــخاص 

ذوي اإلعاقة والفئات المهمشة مثل المهمشين.  

وتلقـــت المنظمـــات اإلغاثيـــة التـــي تقـــدم الخدمـــات إىل 
اللحظـــة مســـتويات  نـــازح حتـــى  4 مالييـــن  مـــن  كثـــر  أ
ضئيلـــة من التمويل مقارنـــة باالحتياجات القائمة. بينما 
تلقـــى شـــركاء العمـــل اإلنســـاين الذيـــن يقدمـــون دعـــم 
المـــأوى للنازحيـــن 15.4 يف المائـــة مـــن التمويـــل، تلقى 
الشـــركاء الذيـــن يعملـــون علـــى تقديـــم مســـاعدات آلية 
االســـتجابة الســـريعة إىل النازحيـــن حديًثـــا – مثل تقديم 
حزمـــة الحـــد األدىن مـــن المســـاعدات المنقـــذة لـــأرواح 
الضروريـــة بغضـــون الــــ72 ســـاعة األوىل مـــن النـــزوح – 
8.5 يف المائـــة مـــن التمويـــل فقـــط. باإلضافـــة إىل ذلـــك، 
مـــن  اللحظـــة  حتـــى  فقـــط  المائـــة  يف   4.3 تلقـــي  تـــم 
مـــن   1,700 تكـــون  أن  لضمـــان  المطلوبـــة  التمويـــالت 
كثـــر مـــن مليـــون  مواقـــع النازحيـــن، التـــي تســـتضيف أ
كثـــر قابليـــة للســـكن ومنظمـــة  كثـــر أمانًـــا وأ أ شـــخص، 
القطاعـــات  تلقـــت  الوقـــت،  ذات  يف  أفضـــل.  بصـــورة 
المتعـــددة لالجئيـــن والمهاجريـــن حتـــى اللحظـــة 4.7 يف 
المائـــة فقـــط من التمويالت المطلوبـــة للحد من مخاطر 
الحمايـــة التـــي تواجـــه المهاجريـــن والالجئيـــن وطالبـــي 
لتعزيـــز  المســـتدام  الدعـــم  لهـــم  توفـــر  والتـــي  اللجـــوء 

عافيتهم وكرامتهم.

كثر مـــن 2.25 مليون  وعلـــى الرغـــم من توقـــع معانـــاة أ
كثـــر من مليون امرأة  طفـــل دون الخامســـة من العمر وأ
حامل ومرضعة من ســـوء التغذية الحاد يف عام 2021، 
لـــم يتلـــَق شـــركاء العمل اإلنســـاين لـــدى مجموعة قطاع 
التغذيـــة ســـوى 29.2 يف المائـــة حتى اآلن مـــن التمويل 

المطلوب.

تم تأكيد هذه المســـألة الهامـــة من قبل مارتن غريفيث 
لأمـــم  التابـــع  األمـــن  مجلـــس  إىل  األوىل  إحاطتـــه  يف 
المتحـــدة يف منصبـــه الجديد بصفته وكيـــل األمين العام 
بعـــد  الطارئـــة.  اإلغاثـــة  ومنســـق  اإلنســـانية  للشـــؤون 
اإلشـــارة إىل أنه حتى المســـاعدات الغذائية لأشـــخاص 
المحتاجيـــن يف اليمـــن – التي تم تمويلها بنســـبة حوايل 
55 يف المائـــة – مـــن المرجـــح أنهـــا ســـتواجه تقليصـــات 
كتوبـــر يف حـــال لـــم يتـــم تقديـــم التمويـــل  مـــع حلـــول أ
كد الســـيد غريفيث علـــى أن: “البرامج  بصـــورة عاجلـــة، أ
والميـــاه  الصحـــة  خاصـــة   – األخـــرى  القطاعـــات  يف 
وإذا  بالفعـــل.  تكافـــح  والمـــأوى-  الصحـــي  والصـــرف 
انخفضت مســـتويات المساعدات بشكل حاد، سنواجه 

خطر عودة المجاعة مجدًدا.” 

متطلبات التمويل (بالمليون دوالر أمريكي)التمويــل المطلــوب مقابــل التمويــل الــذي تــم الحصــول عليــه

التمويل الذي تم الحصول عليه (بالمليون دوالر أمريكي)
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آلية االستجابة السريعة

التمويل الذي تم الحصول عليه حتى 29 أغسطس 2021 

المصدر: نظام التتبع المايل 



3
دعـــم صنـــدوق التمويـــل اإلنســـاني فـــي اليمـــن 
يحافـــظ على تشـــغيل المرافق الصحيـــة ومرافق 

المياه
التخصيصات والمستفيدين بحسب المحافظة
عدد المستفيدين
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التمويل الذي تم
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الف27.1الف192.2 -
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(م)=مليون1.4م
(م)=مليون بالدوالر أمريكي(أ)=ألف

(أ)=ألف بالدوالر أمريكي

المصدر: صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن

يف أواخـــر يوليـــو، أبلغـــت الـــوكاالت اإلنســـانية إىل تعرض 
دعـــم الوقـــود التـــي تقدمـــه للمرافق الصحيـــة ومحطات 
الميـــاه ومرافـــق معالجـــة ميـــاه الصـــرف الصحـــي لخطر 
يهـــدد  ممـــا  الحـــاد،  التمويـــل  نقـــص  جـــراء  التقليـــص 
اليمـــن إىل  أنحـــاء  النـــاس يف  بحيلولـــة وصـــول مالييـــن 
المرافـــق الصحيـــة األساســـية وميـــاه الشـــرب النظيفـــة 
واآلمنـــة. وللتخفيـــف مـــن هـــذه المخاطر، أطلق منســـق 
التخصيـــص  أغســـطس   1 يف  اإلنســـانية  الشـــؤون 
التمويـــل  لصنـــدوق   2021 لعـــام  األول  االحتياطـــي 
اإلنســـاين يف اليمـــن. يف إطاره، تـــم تخصيص 5.4 ماليين 
دوالر أمريكـــي لليونيســـف ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
لضمان اســـتمرارية تشغيل المرافق الصحية ومحطات 
الميـــاه الحيويـــة حتـــى شـــهر ديســـمبر لهـــذا العـــام علـــى 
األقـــل. تـــم توفيـــر هـــذا التمويـــل يف غضـــون بضعـــة أيام 
فقـــط، ممـــا يظهر القيمـــة المضافة للصنـــدوق يف تقديم 
لشـــركاء  مرنـــة  وبصـــورة  المناســـب  بالوقـــت  التمويـــل 

العمل اإلنساين تبًعا لنشوء االحتياجات.

ســـيدعم هـــذا التخصيـــص اليونيســـف لضمـــان وصـــول 
2.4 مليون شـــخص يف 14 محافظة إىل المياه الصالحة 
للشـــرب ومعالجة مياه الصرف الصحي بصورة مالئمة، 
التـــي تعتبر ضروريـــة للتخفيف من حدة مخاطر الصحة 
العامة المنتشـــرة التي تواجه البلد، بما فيها كوفيد-19
والتعـــرض لخطـــر اإلصابـــة بالكوليـــرا واألمـــراض األخرى 
المنقولـــة عبـــر الميـــاه وارتفـــاع معـــدالت ســـوء التغذيـــة. 
باإلضافـــة إىل ذلـــك، ســـتتمكن منظمة الصحـــة العالمية 
مـــن مواصلـــة تقديـــم الوقـــود لدعـــم الخدمـــات الصحية 
رعايـــة  خدمـــات  الخصـــوص  وجـــه  علـــى  الضروريـــة، 
لأمهـــات  الصحيـــة  والرعايـــة  بالصدمـــات  المصابيـــن 
واألطفـــال، التـــي يســـتفيد منهـــا نحو 5 ماليين شـــخص 
عبـــر 206 مـــن المرافـــق الطبيـــة يف 20 محافظـــة. يمكن 
هـــذا  حـــول  المعلومـــات  مـــن  المزيـــد  علـــى  الحصـــول 

التخصيص االحتياطي يف هذا البيان الصحفي.  

التخصيـــص  عمليـــة  االحتياطـــي  التخصيـــص  يتبـــع 
األساســـي األول لصنـــدوق التمويـــل اإلنســـاين يف اليمن 
لعـــام 2021، الذي خصص 50 مليون دوالر أمريكي يف 
يوليو لتحســـين الظروف المعيشـــية وتحسين الوصول 
اإلعاقـــة  ذوي  لأشـــخاص  والحمايـــة  المســـاعدات  إىل 
واألقليات مثل المهمشـــين واألســـر التـــي تعيلها اإلناث 
ذوي  مـــن  اآلخريـــن  واألشـــخاص  الضعفـــاء  واألطفـــال 

االحتياجات الخاصة يف أنحاء اليمن.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210830_HC%20Statement_YHF%20Allocations%20-%20Arabic-FINAL_0.pdf
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الســـيول تجتـــاح أنحـــاء اليمـــن متســـببة بأضـــرار 

جســـيمة للمـــرة الثانيـــة خـــال عـــام 2021 
بدأت من نهاية يوليو واســـتمرت حتى بداية أغســـطس، 
واســـعة  الســـيول  وضربـــت  الغزيـــرة  األمطـــار  هطلـــت 
النطـــاق اليمـــن للمـــرة الثانية خـــالل هذا العـــام. وألحقت 
والمنـــازل  العامـــة  التحتيـــة  بالبنـــى  الضـــرر  الســـيول 
تســـببت  بأنهـــا  التقاريـــر  وأفـــادت  اإليوائيـــة  والمســـاكن 
أيضـــاً بحـــدوث وفيات وإصابات متعـــددة. وقعت أضرار 
فيهـــا  بمـــا  األخـــرى،  والهيـــاكل  الخاصـــة  الممتلـــكات  يف 
المواقـــع المضيفة للنازحيـــن والمنازل والمزارع والطرق 
وشـــبكة الكهربـــاء والصـــرف الصحـــي – التـــي تـــم اإلبالغ 
101 مديريـــة، يف  اليمـــن، أي  ثلـــث مديريـــات  عنهـــا يف 
أنحـــاء 18 محافظـــة. وبصورة عامة، تـــم تقدير تضرر نحو 
منهـــم  شـــخص(،   240,681 )نحـــو  أســـرة   34,383

10,412 يحتاجون إىل المساعدات العاجلة. 

كانـــت محافظة حجة األشـــد تضرًرا، مـــع وجود 21,101 
أســـرة تقطن يف المحافظة تـــم اإلبالغ بأنها تضررت جراء 
الحديـــدة  محافظـــات  شـــهدت  كمـــا  األخيـــرة.  الســـيول 
األســـر  مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  والجـــوف  وصنعـــاء  ومـــأرب 
المتضـــررة جـــراء األمطـــار الغزيـــرة والســـيول. يف أنحـــاء 
اليمـــن، تضـــررت األســـر النازحـــة علـــى وجـــه الخصوص، 

خاصة األسر التي تعيش يف مواقع النازحين. 

ولتيســـير اســـتجابة ســـريعة وفعالة، قام شـــركاء العمل 
اإلنســـاين بتفعيـــل خطـــة االســـتعداد لمواجهـــة الســـيول 
علـــى الصعيـــد الوطنـــي للمـــرة الثانيـــة خـــالل هـــذا العام، 
إىل  المســـاعدات  مـــن  مختلفـــة  أنـــواع  لحشـــد  وذلـــك 
تقديـــم  اســـتمرارية  ولضمـــان  المتضرريـــن  الســـكان 
المســـاعدات المنقـــذة لـــأرواح للمتضرريـــن. حتـــى 31 
يوليـــو، قـــدم شـــركاء العمـــل اإلنســـاين مســـاعدات آليـــة 
متضـــررة،  أســـرة   1,579 إىل  الســـريعة  االســـتجابة 
مســـاعدات المـــأوى والمـــواد غيـــر الغذائيـــة إىل 5,138 
أســـرة، مســـاعدات الميـــاه والصـــرف الصحـــي والنظافـــة 
إىل 3,601 أســـرة، والمســـاعدات الغذائيـــة الطارئـــة إىل 
4,286 أســـرة. واســـتفادت 3,532 أســـرة مـــن تدخـــالت 
شـــركاء مجموعـــة قطـــاع إدارة وتنســـيق المخيمات، من 
بينهـــا رفـــع التوعيـــة وتنفيـــذ تدابيـــر التخفيـــف لحمايـــة 
إليهـــا، يف حيـــن  الميـــاه  تدفـــق  مـــن  النازحيـــن  مســـاكن 
والمهاجريـــن  لالجئيـــن  المتعـــددة  القطاعـــات  قدمـــت 

الدعم إىل 462 أسرة. 

األسر المتضررة من السيول بحسب المحافظة

عدن

حضرموت المهرة

الجوف

شبوة

مأرب

صنعاء

عمران

أمانة العاصمة

صعدة

حجة

المحويت

تعز

لحج

الحديدة

إب

الضالع

البيضاء

ريمة

أبين

سقطرى

ذمار
765

592

2,364 970

4,631

3

545

201

140

578

12

1,678

2,344

1,641

530

280

359

280

أكثر من 2,000
1,000 - 2,000

أقل من  1,000

عدد األسر المتضررة
بحسب المحافظة

عدد األسر المتضررة بحسب المديرية

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/المجموعات القطاعية
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توفيـــر مياه نظيفة وآمنـــة ويمكن الوصول إليها 

المحلية للمجتمعات 
ال يســـتطيع نحـــو 18 مليـــون شـــخص يف اليمـــن، مـــن 
كثـــر مـــن 9 مالييـــن طفـــل، الوصـــول إىل الميـــاه  بينهـــم أ
ســـوى  خيـــار  الكثيريـــن  أمـــام  ليـــس  واآلمنـــة.  النظيفـــة 
المشـــي لمســـافات طويلة يتعرضـــون لتقلبات الطقس 
فقـــط مـــن أجـــل الوصول إىل مصـــادر الميـــاه، التي تكون 
يف الغالـــب غيـــر كافيـــة أو ملوثـــة. يؤثـــر الوقـــت والجهـــد 
المطلوبيـــن للحصـــول علـــى الميـــاه بصورة ســـلبية على 
األطفـــال الذيـــن يجـــب عليهـــم جلـــب الميـــاه، حيـــث يتـــم 
حرمانهـــم مـــن وقـــت اللعـــب ويتـــم تعطيـــل تعليمهـــم 
ألنهـــم مجبريـــن علـــى تفويت الحصص الدراســـية. ومما 
يزيـــد مـــن تعقيـــد وضـــع شـــحة الميـــاه، انعـــدام الكهرباء 
إىل  الوصـــول  يجعـــل  ممـــا  المســـتمر،  الوقـــود  ونقـــص 
شـــبكات المياه أســـوأ. بشـــكل عـــام، تم ربط حـــوايل ثلث 

سكان اليمن فقط بشبكة المياه المنقولة باألنابيب. 

تعمـــل  المشـــكلة،  هـــذه  معالجـــة  يف  وللمســـاعدة 
اليونيســـف علـــى تنفيـــذ المشـــاريع التـــي توفـــر الميـــاه 
بصورة مباشـــرة إىل المجتمعات المحلية يف اليمن. أحد 
األمثلـــة مشـــروع اليونيســـف يف محافظـــة إب الـــذي تـــم 
إنجـــازه يف أبريـــل 2020. أنشـــأ هـــذا المشـــروع منظومـــة 
طاقـــة شمســـية جديـــدة وتـــم تزويدهـــا بالمعـــدات وتـــم 
إىل  المنـــازل،  لربـــط  متكاملتيـــن  ضـــخ  وحـــديت  تركيـــب 
جانـــب بعـــض المرافـــق الصحيـــة والمدارس والمســـاجد 
يف مديريـــة العديـــن بشـــبكة ميـــاه المديريـــة، وبذلك يتم 
كثـــر مـــن 12,000 شـــخص بالوصـــول الموثـــوق  تزويـــد أ
للميـــاه اآلمنـــة والنظيفـــة بتكلفـــة أقـــل وبطريقـــة صديقة 
كبـــر. شـــكرا لهـــذا المشـــروع، انخفضـــت  للبيئـــة بصـــورة أ
تكلفـــة الميـــاه بنســـبة 30 يف المائـــة إىل 700 ريال يمني 
لـــكل متـــر مكعـــب، مقارنـــة بــــ1,000 ريـــال يمنـــي لـــذات 
الشمســـية.  الطاقـــة  منظومـــة  تركيـــب  قبـــل  الكميـــة 
والمرافـــق  المـــدارس  إعفـــاء  تـــم  ذلـــك،  إىل  باإلضافـــة 

الصحية والمساجد وبعض األسر الفقيرة من الدفع.   

كثر من عـــام، ال تزال المجتمعـــات المحلية  وبعـــد مـــرور أ
التـــي تعيـــش يف المنطقـــة تســـتفيد مـــن خدمـــة ضـــخ 
الميـــاه. قـــال حمود حســـن، مدير المشـــاريع لـــدى الهيئة 
هـــذا  “بـــدون  إب:  محافظـــة  يف  الريـــف  لميـــاه  العامـــة 
مديريـــة  عـــن  بعيـــًدا  النـــاس  ســـينتقل  كان  المشـــروع، 
العديـــن. بـــدالً مـــن ذلـــك، بـــدأ النـــاس يأتون ويســـتقرون 
هنـــا.” وتـــم تأييـــد هـــذا الـــرأي مـــن قبـــل عبـــاس الغباري، 
واحـــد مـــن ضمـــن العديد من األشـــخاص المســـتفيدين 
مـــن هـــذا النشـــاط، بقولـــه: “لقـــد أدى هـــذا المشـــروع إىل 
تحســـين العديـــد من جوانـــب حياتنا بشـــكل كبير، حيث 
تـــم تزويـــد منازلنـــا بالميـــاه باإلضافـــة إىل توفيرهـــا لـــري 
األراضـــي وللماشـــية. كمـــا خفضت من التكلفـــة الباهظة 
للزيـــوت والوقـــود التـــي كنـــا نحتاجهـــا يف الســـابق لضـــخ 

مياه اآلبار. أشعر وكأننا وجدنا كنًزا.”

أطفال يمنيون يحملون المياه التي جلبوها من اآلبار. صورة: إبراهيم المشريق، 
اليونيسف 



وســـوف تســـتفيد المزيد من مديريات محافظة إب من 6
إمدادات المياه المحســـنة بصورة مماثلة، حيث تواصل 
اليونيسف وشركاؤها تنفيذ عمليات تركيب منظومات 
طاقة شمســـية أخـــرى وإعادة تأهيل شـــبكة ضخ المياه 
لكـــي يســـتفيد 20 ألـــف شـــخص آخريـــن يف المحافظـــة. 
كما ينشـــط شـــركاء العمل اإلنســـاين يف أجزاء أخرى من 
اليمـــن، حيـــث يعملـــون علـــى توفير ميـــاه نظيفـــة وآمنة 
ويمكـــن الوصـــول إليهـــا للمجتمعـــات المحليـــة يف أنحاء 
البـــالد. ترتكـــز هـــذه المشـــاريع علـــى الصلـــة القائمة بين 
العمـــل اإلنســـاين والتنميـــة، مـــع التســـليم بضـــرورة أن 
تســـتكمل المســـاعدات اإلنســـانية المنقذة لـــأرواح من 
خالل إنشـــاء خدمات مســـتدامة ومرنـــة، ويف هذه الحالة 
تساهم يف تحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة 
الصحـــي  الصـــرف  وخدمـــات  الميـــاه  توافـــر  ضمـــان   -

للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.

توسيع نطاق مكافحة تفشي األمراض الحيوانية 
اليمن  في 

ال يـــزال قطـــاع الثـــروة الحيوانيـــة يف اليمن يعتبر شـــريان 
حيـــاة ومصدر دخل هام لمعظم ســـكان الريف يف البلد. 
الحيوانيـــة يف  الثـــروة  تواجـــه  ذلـــك،  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
اليمـــن العديـــد من المخاطـــر الصحية. تشـــمل األمراض 
التنفســـي  الجهـــاز  والتهابـــات  الطفيليـــات  الشـــائعة 
وطاعـــون المجتـــرات الصغيرة وجـــدري األغنـــام والماعز 
وأمـــراض القـــدم والفـــم والتهاب الضـــرع وتعفـــن القدم. 
إذا لـــم تتـــم معالجتهـــا بصـــورة كافيـــة، مـــن الممكـــن أن 
يكـــون لهـــذه األمـــراض الحيوانيـــة عواقـــب وخيمـــة على 

األمن الغذايئ للبلد المعرض للخطر بالفعل.

لأمـــم  والزراعـــة  األغذيـــة  منظمـــة  جهـــود  مـــن  كجـــزء 
المتحدة للســـيطرة على األمـــراض الحيوانية وبناء قدرة 
المجتمعـــات المحليـــة التـــي تعتمـــد علـــى الماشـــية يف 
اليمـــن علـــى التحمل، تـــم إجراء حملة تطعيـــم ومعالجة 
المواشـــي لمـــدة شـــهر خـــالل شـــهري يوليو وأغســـطس 
كثر مـــن 600,000 رأس مـــن األغنام  2021. تـــم عـــالج أ
والماعـــز يف 16 مديريـــة من محافظات تعز ولحج وأبين 
واألمـــراض  والخارجيـــة   الداخليـــة  الطفيليـــات  ضـــد 
المجتـــرات  طاعـــون  ضـــد  تطعيمهـــم  وتـــم  المختلفـــة 
كثـــر  الصغيـــرة وجـــدري األغنـــام والماعـــز - وهمـــا مـــن أ
معظـــم  تصيـــب  التـــي  المعديـــة  الحيوانيـــة  األمـــراض 

الحيوانات المجترة الصغيرة يف اليمن.

مـــن المتوقـــع أن تســـاعد هـــذه الحملـــة يف إدرار الدخـــل 
ألكثـــر مـــن 36,000 أســـرة تعتمـــد علـــى الماشـــية، التي 
تعتبـــر هـــذه الحيوانـــات أصـــواًل منتجـــة وغالًبـــا مـــا تكون 
توفيـــر  بمـــا فيهـــا  والغـــذاء،  للدخـــل  الرئيســـي  المصـــدر 
الحليـــب بصـــورة يوميـــة الـــذي يعتبـــر ضروريًـــا لتغذيـــة 
وجـــه  علـــى  المرضعـــات  والنســـاء  األطفـــال  وعافيـــة 

الخصوص.

الجهـــود  مـــن  هاًمـــا  جـــزًءا  الحمـــالت  هـــذه  مثـــل  تبقـــى 
اإلنتاجيـــة  واســـتعادة  بنـــاء  وإعـــادة  لحمايـــة  المبذولـــة 
يف  اليمـــن  يف  العيـــش  ســـبل  فـــرص  وإتاحـــة  الزراعيـــة 
الوقـــت الـــذي يواصـــل فيـــه مالييـــن األشـــخاص الكفـــاح 

لمواجهة عواقب الصراع المدمر. 

ألواح الطاقة الشمسية التي قدمتها اليونيسف لضخ المياه من اآلبار إىل المنازل يف 
مديرية العدين يف محافظة إب. صورة: إبراهيم المشريق، اليونيسف

مزارع ينظر إىل تطعيم موظفي الشؤون الزراعية المحليين لمعزته وعالجها يف إحدى 
قرى محافظة لحج يف يوليو 2021. صورة: منظمة األغذية والزراعة
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اليـــوم العالمـــي للعمـــل اإلنســـاني 2021: األثـــر 

اإلنســـاني ألزمـــة المنـــاخ
صـــادف يوم 19 أغســـطس يوًما آخر مـــن اليوم العالمي 
للعمـــل اإلنســـاين – يوًمـــا لرفـــع مســـتوى الوعـــي حـــول 
المســـاعدات اإلنســـانية علـــى مســـتوى العالـــم ولتقديـــر 
األشـــخاص الذيـــن يعرضـــون أرواحهـــم للخطـــر لتقديـــم 
شـــركاء  يـــزال  ال  حيـــث  اليمـــن،  يف  المســـاعدات.  هـــذه 
المســـاعدات  تقديـــم  يف  مســـتمرون  اإلنســـاين  العمـــل 
المنقـــذة لـــأرواح يف بيئـــات مقيـــدة، ســـجلت إدارة األمم 
مـــن   100 نحـــو  واألمـــن  الســـالمة  لشـــؤون  المتحـــدة 
حـــوادث العنـــف وانعـــدام األمـــن التـــي ألحقـــت الضـــرر 
بموظفـــي وأصـــول ومرافـــق العمـــل اإلنســـاين منـــذ يناير 
2020. وقعـــت 71 من هذه الحوادث يف العام الماضي، 
و29 حادثـــة أخـــرى يف األشـــهر الســـبعة األوىل مـــن عـــام 
2021. تتعلق معظم الحوادث – 62 حادثة – باالعتداء 
وأشـــكال  التخويـــف  وممارســـة  واالحتجـــاز  الجســـدي 
أخـــرى مـــن إســـاءة معاملـــة موظفـــي العمـــل اإلنســـاين، 
بينمـــا شـــملت الحوادث الــــ38 المتبقية أصـــول ومرافق 

العمل اإلنساين.

 باإلضافـــة إىل تســـليط الضـــوء علـــى الحاجـــة إىل حمايـــة 
العاملين يف المجال اإلنساين بصورة أفضل يف األزمات، 
ســـعى اليـــوم العالمي للعمل اإلنســـاين لهـــذا العام أيًضا 
نعيشـــها  التـــي  المناخيـــة  بالطـــوارئ  العالـــم  تذكيـــر  إىل 
جميًعـــا، التـــي تســـببت بالخـــراب يف أنحـــاء العالـــم علـــى 
نطـــاق لـــم يتمكـــن فيـــه المجتمـــع اإلنســـاين والنـــاس يف 

الخطوط األمامية لهذه الطوارئ من إدارتها. 

يف أنحاء العالم، فقد ماليين األشـــخاص منازلهم وسبل 
علـــى  المناخيـــة.  األزمـــة  نتيجـــة  وأرواحهـــم  عيشـــهم 
لجمعيـــات  الـــدويل  االتحـــاد  قـــّدر  العالمـــي،  المســـتوى 
الكـــوارث  عقـــب  أن  األحمـــر  والهـــالل  األحمـــر  الصليـــب 
عـــدد  يتضاعـــف  قـــد  بالمنـــاخ،  المرتبطـــة  القادمـــة 
كثر  األشـــخاص المحتاجين للمســـاعدات اإلنســـانية إىل أ
مـــن 200 مليـــون شـــخص مع حلـــول عـــام 2050، ومن 
العمـــل  تمويـــل  احتياجـــات  زيـــادة  تتـــم  أن  الممكـــن 
اإلنســـاين إىل 20 مليـــار دوالر أمريكـــي ســـنويًا مـــع حلول 
2030. بينمـــا يتغيـــر المنـــاخ يف كل مكان، غير أن الناس 
الذيـــن يعيشـــون يف ظـــروف هشـــة هـــم مـــن يشـــعرون 
بأضـــراره بشـــدة.         يف اليمـــن، أدى التعـــرض للمخاطر 
المســـاكن  تدميـــر  إىل  والجفـــاف  والســـيول  الطبيعيـــة 
اإليوائيـــة، والبنـــى التحتية، وتقييد الوصول إىل األســـواق 
والخدمات األساســـية، وتدمير ســـبل العيش، وتســـهيل 

طفالن يقفان بجانب الطريق المغمورة بمياه السيول يف مدينة صنعاء. 
الصورة: الشبكة اليمنية لإلنتاج لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية



انتشـــار األمراض المميتة، وتســـببت بإصابـــات ووفيات، 8
كبر أزمـــة نزوح  كمـــا ســـاهمت بنـــزوح الســـكان يف رابـــع أ
داخلـــي علـــى مســـتوى العالم. يتســـبب موســـم األمطار 
الســـنوي للبلـــد عـــادة بهطـــول األمطـــار الغزيـــرة والريـــاح 
العاتية والســـيول، خاصة يف المناطق الســـاحلية. يف عام 
2020، تضـــررت 13 محافظـــة على األقل جـــراء األحوال 
الجويـــة الســـيئة، ممـــا ألحـــق الضـــرر بأكثر مـــن 62,500 
أســـرة، يف الوقـــت الذي تضررت فيه بالفعـــل المزيد من 
يف  المـــرور  انقطـــاع  ومـــع   .2021 عـــام  يف  األســـر  آالف 
الطـــرق، ال تـــزال الســـيول تتســـبب بإعاقـــة قـــدرة شـــركاء 
المنقـــذة  المســـاعدات  تقديـــم  علـــى  اإلنســـاين  العمـــل 

لأرواح للمحتاجين.  

نتیجـــة للصـــراع واالنھیـــار االقتصـــادي، أصبـــح حـــوايل 5 
مالییـــن شـــخص يف الیمـــن علـــى شـــفا المجاعـــة، حیـــث 
أصبـــح البلـــد یكافـــح يف ظل تزایـــد انعدام األمـــن الغذايئ 
وتزایـــد ســـوء التغذیـــة ومـــا یرتبـــط بذلـــك مـــن الوفیـــات 
فضـــال عـــن اآلثار طویلة األمد التـــي ال یمكن تداركھا على 
نشـــأة الطفـــل ونمـــوه. كمـــا أنـــه مـــن المتوقـــع أن یعـــاين 
كثر  كثـــر مـــن 2.25 ملیون طفل دون ســـن الخامســـة وأ أ
مـــن ملیـــون امـــرأة حامـــل ومرضعـــة مـــن ســـوء التغذیـــة 
الحـــاد ھذا العام. ومع اســـتمرار اســـتنفاد مصـــادر المیاه 
ببـــطء والتصحر، أصبح وضع األمـــن الغذايئ الھش أصال 
المتكـــرر وتغیـــر  الجفـــاف  كبـــر بســـبب  أ بشـــكل  مھـــدداً 
المنـــاخ، ممـــا یؤثـــر ســـلباً علـــى توافـــر األراضـــي الصالحة 

للزراعة والحصول على المیاه اآلمنة للشرب.

 فهـــذه الضغـــوط تضعـــف الدخل وســـبل العيش خاصة 
يف المناطـــق الريفية وتســـهم بزيادة الهجـــرة الداخلية إىل 
كـــز الســـكانية األكبـــر، ممـــا ســـيضيف المزيـــد مـــن  المرا
الضغـــوط علـــى البنـــى التحتيـــة المنهكـــة بالفعـــل ويزيد 
النازحـــة  المجتمعـــات  بيـــن  التوتـــرات  حـــدة  مـــن 

والمجتمعات المضيفة.  

كد دیفید غریســـلي، منســـق الشـــؤون اإلنسانیة يف  كما أ
للعمـــل  العالمـــي  اليـــوم  يف  الصـــادر  بيانـــه  يف  الیمـــن، 
لمعالجـــٍة  العاجلـــة  اإلجـــراءات  إتخـــاذ  “يجـــب  اإلنســـاين: 
جدیة وھادفة لمشـــكلة التغیـــر المناخي، وكذا للتخفیف 
األزمـــة  عـــن  الناجمـــة  والبیئیـــة  اإلنســـانیة  الكلفـــة  مـــن 
المناخیـــة، مالـــم، فإن أولئك األشـــد ضعفـــا بیننا ھم من 

سیدفع مرة أخرى ثمناً غالیاً”.

تم االعتراف بأن اليمن تشـــهد أســـوأ أزمة إنســـانية على 
مســـتوى العالـــم، عقـــب ما يزيد عن ســـت ســـنوات من 
الصحـــة  مخاطـــر  وتزايـــد  االقتصـــادي  واالنهيـــار  الحـــرب 
العامـــة. تشـــكل األزمـــة المناخيـــة تهديـــًدا إضافًيـــا، ممـــا 
يضـــع عبًئـــا إضافًيـــا علـــى النـــاس الذين هـــم بالفعل من 
بيـــن النـــاس األشـــد ضعًفا على مســـتوى العالـــم. األزمة 
المناخيـــة ليســـت خرافـــة – هـــي حقيقيـــة، توجـــد هنـــا، 

وتعتبر أزمة إنسانية. 

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

 تلفون: 967-712-222-860+
gomo@un.org :بريد الكتروين

إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على 
 الروابط:

 www.unocha.org/yemen 
www.unocha.org 

www.reliefweb.Int

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210819_HC_Statament_WHD_2021_Yemen_Ar.pdf

