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كبر  الحاجة إىل الموارد الستدامة أ
عمليات اإلغاثة يف العالم يف عام 2020م  
تعمل منظمات اإلغاثة على االنتهاء من إعداد تقرير الحالة بشأن العمليات اإلنسانية 

يف اليمن- تمديد فني لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019م. وسيسلط تقرير 
الحالة، الذي يحدد أولويات االستجابة اإلنسانية لعام 2020م، الضوء على المتطلبات 

المالية لهذا العام. من بين 41 برنامجاً إنسانياً رئيسياً تابعاً لألمم المتحدة، سيتم 
تقليص أو إغالق 31 برنامجاً خالل شهر أبريل إال إذا تم الحصول على التمويل بصورة 

عاجلة.

ال تزال األزمة اإلنسانية يف اليمن األسوأ 
على مستوى العالم، والتي نجمت عن 

خمس سنوات من الصراع واالنهيار 
االقتصادي وانهيار المؤسسات 

والخدمات العامة. 

يبعث حجم وشدة وتعقيد االحتياجات 
يف اليمن على الذهول. مع دخول 

األزمة عامها السادس، ال يزال نحو 24 
مليون شخص، 80 يف المائة من 

إجمايل عدد السكان، بحاجة إىل شكل 
من أشكال المساعدات أو الحماية، وما 

يقرب من نصف مجموع األسر يف 
كثر من 230  حاجة ماسة. تعاين أ

مديرية من مديريات اليمن الـ 333 
مديرية من انعدام األمن الغذايئ. وتعد 
الظروف يف هذه المديريات هي األسوأ 
يف البالد: 103 مديريات معرضة لخطر 
المجاعة؛ وتفوق معدالت سوء التغذية 

يف 41 مديرية نسبة الـ15 يف المائة؛ 
وتعاين 54 مديرية من عجز حاد يف 

خدمات المياه والصرف الصحي 
والنظافة؛ و46 مديرية معرضة بشدة 

لخطر الكوليرا. أدى تصاعد حدة الصراع 
إىل إعاقة إمكانية الوصول إىل الرعاية 
الصحية بينما هناك مخاطر مستمرة 

لتفشي الكوليرا والمالريا وحمى 
الضنك وغيرها من األمراض؛ وتعمل 

فقط 50 يف المائة من المرافق الصحية 
يف اليمن، وتخضع الخدمات لقيود 

إضافية بسبب تقطع التيار الكهربايئ 
وانقطاع الكهرباء يف جميع أنحاء البلد.

حتى لو انتهت الحرب اآلن، سيستغرق 
االنعاش االقتصادي عقوداً. تمزق 

االقتصاد اليمني بشكل سيئ نتيجة 
نصف عقد من الحرب. خسرت البلد 

90 مليار دوالر أمريكي يف الناتج 

مصدر الصورة: المنظمة الدولية للهجرة/هيدون أوليفيا

46
مديرية معرضة

 بشدة لخطر
 الكوليرا

3.6ماليين
شخص نزحوا، 

بما فيهم 375 ألف 
نازح يف عام 2019م

50%
فقط من المرافق
الصحية  تعمل 

بكامل طاقتها
 التشغيلية

 230 وأكثر
مديريات تعاين من

انعدام األمن الغذايئ

100 ألف 
شخص  لقوا
حتفهم نتيجة

القتال

 5
سنوات من

الصراع
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االقتصادي، وانخفض إجمايل الناتج المحلي بنسبة 50 

يف المائة، وهو أحد أشد االنخفاضات يف أي مكان يف 
العالم.

ستؤدي شحة الموارد إىل إنقطاع الخدمات األساسية 
المنقذة لألرواح عن ماليين األشخاص، بما فيها 

المساعدات الغذائية الطارئة وعالج األطفال الذين 
يعانون من سوء التغذية واللقاحات الخاصة باألطفال 

والمأوى لألسر التي فرت من الصراع.

ال تزال أوضاع انعدام األمن الغذايئ يف تدهور مستمر 
ال يزال الصراع واالنهيار االقتصادي هما السببان 

الرئيسيان النعدام األمن الغذايئ يف اليمن، مما قلص 
الحصول على الغذاء وأدى إىل تقطع سبل العيش 

وانخفاض الدخل وتسبب بارتفاع أسعار السلع 
الغذائية وغير الغذائية. تسببت خمس سنوات من 

الصراع يف تدمير البنية التحتية للبلد، مع تضرر الطرق 
البرية والبحرية والمطارات الرئيسية بصورة كبيرة. 

وتسبب التصعيد يف األعمال القتالية يف محافظتي 
مأرب والجوف بين يناير ومارس من هذا العام، 

والصراع المستمر يف مواقع أخرى، إىل نزوح اآلالف من 
ألشخاص. يواجه النازحين نواتج األمن الغذايئ األسوء 

من بين الفئات السكانية األخرى بسبب استنفاد 
استراتيجيات التكيف ومحدودية دعم الشبكات 

االجتماعية وتقطع سبل العيش. 

ويف الربع األول من عام 2020م، أشارت التوقعات 
االقتصادية إىل احتمالية استمرارية تدهور األوضاع 
االقتصادية الكلية. وتفاقم الوضع مع قلة الوصول 

اإلنساين إىل األشخاص ذوي االحتياجات الملحة 
للمساعدات الغذائية، باإلضافة إىل نقص التمويل 
وذلك لتوقف بعض المانحين من تقديم التمويل 
ابتداءاً من أبريل. وتشير البيانات األخيرة أن نتيجة 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو انخفاض قيمة العملة 
وخاصة التفاوت بين أسعار الصرف يف المحافظات 

الشمالية والجنوبية. ويؤثر سعر الصرف على أسعار 
السلع األساسية المستوردة - وتعتمد اليمن إىل حد 

كبير على واردات المواد الغذائية ويبلغ االعتماد على 
واردات القمح حالياً بنسبة 95 يف المائة واألرز بنسبة 

100 يف المائة.

55,000 -  1,500
108,000 - 55,001

178,000 - 108,001
290,000 - 178,001
513,000 - 290,001

24.3M
إجمايل عدد

األشخاص المحتاجين

األشخاص المحتاجين إلى المساعدات اإلنسانية

تمت مراجعتها201320142015
 يف عام 2015

2016201720182019

13.1M
14.7M

15.9M

21.1M21.2M20.7M
22.2M

24.1M

تتزايد االحتياجات اإلنسانية بصورة كبيرة بعد إندالع الحرب يف عام 2015م
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لم تؤدي التدابير المتخذة من قبل السلطات للتصدي 
لكوفيد19- إىل إنقطاع التجارة أو العمليات اإلنسانية 

حتى هذه اللحظة. ومع ذلك، ستعد اإلنقطاعات خطراً 
ألنه من الممكن أن تؤدي تدابير الفحص والحجر 

الصحي إىل تأخر حركة السلع، حيث تتخذ المنظمات 
اإلنسانية االجراءات لحماية الموظفين. ومن شأن ذلك 

أن يقلص من تواجد األغذية وارتفاع أسعار المواد 
الغذائية وتقييد وصول الغذاء إىل ماليين األشخاص. 

وتعمل مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة على 
ضمان استمرارية البرامج يف حال انتشر فيروس كورونا 

)كوفيد19-( وهم بصدد وضع تدابير التخفيف 
والجاهزية وإعداد البرامج وفقاً لذلك. 

بينما طال أمد تحديات الوصول اإلنساين يف اليمن، 
شهد عام 2019م تقلصاً سريعاً يف الحيز اإلنساين 

وبصورة رئيسية خالل النصف الثاين من العام. وعلى 
الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة، ساعد شركاء 
العمل اإلنساين لدى مجموعة قطاع األمن الغذايئ 

والزراعة 13.1 مليون شخص من خالل المساعدات 
الغذائية الطارئة يف 329 مديرية يف فبراير 2020م 
مقارنة بـ 9.5 ماليين شخص تمت مساعدتهم يف 

فبراير 2019م. باالضافة إىل ذلك، تم تقديم أشكال 
متعددة من مساعدات سبل العيش إىل 300,000 

شخص يف 82 مديرية وتمثلت بـ )أطقم المواد الزراعية 
وتربية الماشية وصيد األسماك الطارئة؛ والنقد مقابل 

العمل، وأنشطة سبل العيش طويلة المدى(. ويف نهاية 
مارس 2020م، قدم شركاء العمل اإلنساين للمجموعة 

القطاعية السالل الغذائية إىل ما يزيد عن 970 أسرة 
نازحة حديثاً يف محافظة الجوف و2,740 أسرة نازحة 
حديثاً يف محافظة مأرب. ويف أبريل، سيدعم شركاء 
العمل اإلنساين ما يقرب من 200 أسرة يف الجوف 

و2,700 أسرة يف مأرب. واستجاب  أيضاً شركاء العمل 
اإلنساين لدى مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة يف 

المحافظات الجنوبية المتضررة من السيول مؤخراً. 

وال يزال تقييم األمن الغذايئ وسبل العيش مستمراً يف 
المحافظات الشمالية، بينما ال تزال نتائج المسوحات 

قيد التحليل يف المحافظات الجنوبية. سيتم إصدار 
تقرير التصنيف المرحلي المتكامل على مستوى البلد 

والذي يحدد احتياجات األمن الغذايئ يف وقت الحق من 
هذا العام.
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ديسمبر نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  أبريل  مارس  فبراير  يناير 

يف 2019م، زاد شركاء العمل اإلنساين لدى مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة من وصولهم، أي من 9.4 ماليين يف يناير إىل 13.5 مليون يف 
ديسمبر، والذي ساعد من تخفيف مستويات انعدام األمن الغذايئ الشديد يف العديد من المديريات، بما فيها تراجع الظروف الكارثية النعدام 

األمن الغذايئ يف 29 مديرية من أصل 45 مديرية

التدخل يف تنفيذ األنشطة 
اإلنسانية

القيود المفروضة على حركة المنظمات أو 
الموظفين أو السلع ضمن نطاق البلد المتضرر

العنف ضد الموظفين العاملين يف المجال 
اإلنساين واألصول والمرافق

XX إجمايل الحوادثأخرى

الربع الرابع الربع الثالث  الربع الثاين  الربع األول
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شهد النصف األخير من عام 2019م ارتفاعاً يف تحديات الوصول. مصدر البيانات: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وشركاء العمل اإلنساين
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ال زالت المساعدات تصل إىل النازحين جراء الصراع يف 

مأرب والجوف 
استمر القتال العنيف يف جبهات الجوف ومأرب خالل 

شهر مارس مما أجبر اآلالف من األشخاص على الفرار. 
وتسبب الصراع المتصاعد يف محافظات مأرب 

والجوف وصنعاء بنزوح 7,500 أسرة ما بين 19 يناير 
و23 مارس. وعند اندالع المعارك يف األول من مارس 

يف مدينة الحزم يف محافظة الجوف، قدر صندوق األمم 
المتحدة للسكان فرار نحو 2,000 أسرة خالل 24 

ساعة فقط، وأفادت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 
ما يزيد عن 1,750 أسرة من محافظة الجوف ومديرية 

رغوان يف مأرب ما بين 1 مارس و18 مارس. و من 
المتوقع أن تكون حصيلة أعداد النازحين أعلى من 

ذلك يف ظل استمرار تحركات النازحين. وتتواجد أغلبية 
األسر النازحة، نحو %95 يف مدينة مأرب ومديريات 

مأرب الوادي ورغوان ومدغل يف محافظة مأرب، 
ويسكن أغلبها المباين العامة المكتظة ومواقع النزوح 

والمجتمعات المحلية. فيما تم اإلبالغ عن توزع ما ال 
يقل عن 1,260 أسرة يف مديرية نهم يف محافظة 

صنعاء بحلول األسبوع الثالث من شهر مارس. 

تم اإلبالغ عن فرار ما يزيد عن 1,000 أسرة ضمن 
نطاق محافظة الجوف، حيث اندلعت المعارك العنيفة 

منذ األسبوع الثاين من شهر مارس، بما فيها الضربات 
الجوية يف أنحاء مديرية خب والشعف، وبذلك توجهت 

أيضاً مئات األسر من مأرب والجوف إىل محافظة 
حضرموت. 

بحلول 23 مارس، سجل شركاء العمل اإلنساين 7,553 
أسرة نازحة يف جميع أنحاء محافظات مأرب وصنعاء 
وحضرموت، ويقدمون المساعدات المنقذة لألرواح 

لألسر النازحة حديثاً. 

زادت السلطات ووكاالت اإلغاثة من التدابير للحد من 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد_19(  

حتى 5 أبريل، تم تأكيد انتشار جائحة كورونا 
كثر من 200 دولة مخلفة تحديات غير  )كوفيد_19( يف أ

مسبوقة ومخاطر تهدد العالم. ويف حال انتشر 
كوفيد_19 يف اليمن، لن تتمكن البنية التحتية الصحية 

الضعيفة من احتوائه، كونها تعمل بنصف طاقتها 
التشغيلية نتيجة خمس سنوات من الصراع. ويف ظل 
غياب مصادر االستجابة ومواطن الضعف الموجودة 
سابقاً، أعطيت األولوية يف اليمن الستدامة العمليات 
االنسانية الراهنة ومساعدة ماليين األشخاص الذين 
يعتمدون على المساعدات االنسانية؛ واالستمرار يف 

تقديم المساعدات الغذائية والتدخالت النقدية 
وخدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي 
والنظافة والحماية والتغذية والمأوى لألسر األشد 

ضعفاً. وسيؤدي صرف االنتباه عن األنشطة اإلنسانية 
الموجودة حالياً إىل آثار مدمرة على شعب اليمن. 

يشارك شركاء العمل اإلنساين بهمة مع المجتمعات 
المحلية وقياداتها من خالل الحمالت اإلعالمية حول 
كوفيد_19، وتم الوصول إىل 13 محافظة من خالل 

األنشطة التوعوية. كما تم إنشاء أرقام هواتف خطوط 
ساخنة محلية لإلبالغ عن الحاالت المشتبه بإصابتها. 

و من جهتها اتخذت السلطات المحلية مجموعة كبيرة 
من التدابير االحترازية لمكافحة كوفيد_19، منها اغالق 

المدارس وتقييد الحركة عبر الحدود البرية )الحدود 
الوطنية والحدود الداخلية بين الشمال والجنوب( 

وتعليق الرحالت الجوية والتشديد على إجراء الفحص 
ومنع التجمع وتدابير الحجر الصحي يف المنافذ. 

تدعم منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية لرفع 
جاهزيتها التشغيلية للتصدي لهذه الجائحة، كوفيد_19، 

عبر تقديم االمدادات الطبية ومجموعة مواد الفحص 
والتدريب والحمالت اإلعالمية. تم توزيع 75 من أجهزة 

التنفس االصطناعي على المستشفيات المخصصة 
لقدرة العزل وُدربت الطواقم الطبية على طريقة 

استخدامها. وتم رفع مستوى القدرة على الترصد 
وجاهزية المختبرات. يعمل نحو 1,000 من فرق 
االستجابة السريعة الصحية يف أرجاء البلد، وذلك 

لكشف والتقييم واإلنذار واالستجابة لجميع اإلنذارات 
المتصلة بكوفيد_19. قدمت منظمة الصحة العالمية 
500 من مجموعة مواد الفحص الخاصة بكوفيد_19، 

ويوجد 25 مركزاً تم تشغيله للعمليات الطارئة يف 
اليمن. وتم إنشاء مرفق للحجر الصحي يف مطار صنعاء 

وتم تجهيز منشأة خاصة للعزل بالمعدات الالزمة يف 
مستشفى زايد يف مدينة صنعاء. تم تدريب 80 عامل 
صحي على االدارة السريرية، والوقاية  والسيطرة على 
العدوى، والفرز والترصد. وتم تحديد 37 منشأة صحية 

يف البلد لتعمل كوحدات عزل للحاالت المصابة 
بكوفيد_19.

الصرف الصحي

النظافة

المياه

المواد غير الغذائية

المأوى 

األمن الغذايئ والزراعة

المساعدات النقدية متعددة األغراض

آلية االستجابة السريعة

 5,032 

 4,552 

 3,638 

 3,638 

 2,025 

 1,330 

 1,208 

345

آلية االستجابة
السريعة

األمن الغذايئ
والزراعة

المأوى/المواد 
غير الغذائية

المياه والصرف
الصحي والنظافة

األسر التي تم الوصول 
إليها بالمساعدات

يوسع شركاء العمل اإلنساين من نطاق استجابتهم يف مأرب والجوف

تزيد الوكاالت اإلغاثية من االستجابة يف مواقع الحجر الصحي. الصورة من 
صندوق األمم المتحدة للسكان
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وكاالت اإلغاثة تستجيب لألسر المتضررة جراء السيول 
يف المحافظات الجنوبية

هطلت أمطاراً غزيرة على المحافظات الجنوبية من 
اليمن يف يومي 24 و25 مارس، والتي ألحقت أضراراً 

جسيمة يف محافظات لحج وعدن وأبين وتعز والضالع 
والمهرة وحضرموت. وكانت مواقع النازحين هي األشد 

تضرراً حيث دمرت مياه األمطار المساكن اإليوائية 
كدة. وتشير  والممتلكات، وتسببت بانغمارها بالمياه الرا
النتائج األولية إىل تضرر 4,625 أسرة على األقل يف 60 

موقعاً مخصصاً للنازحين. يف محافظة عدن، غمرت 
المياه الغزيرة المنازل والطرقات يف مديريتي كريتر 

والمعال. ويف محافظة حضرموت، ُدمرت المنازل 

والجسور وشبكات المياه والمحاصيل وغرقت الماشية 
يف مديريات السوم وحجر وميفع وبروم. ويف إطار 

التعاون الوثيق مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
والوحدة التنفيذية للنازحين، تعمل مجموعة قطاع 

إدارة وتنسيق المخيمات على تنسيق االستجابة يف 
مواقع النازحين من خالل العمل مع المجموعات 

القطاعية التالية: المأوى/المواد غير الغذائية، واألمن 
الغذايئ والزراعة، والمياه والصرف الصحي والنظافة، 

والحماية. لمزيد من التفاصيل حول الوضع واالستجابة 
reliefweb :االنسانية، يرجى زيارة موقع

3
2
1

عــدد المرافــق الصحية

37
مرفق صحي

22
محافظة
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عدد المرافق الصحية التي ستعمل كوحدات عزل للحاالت المصابة بكوفيد_19 بحسب المحافظة
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صندوق التمويل االنساين يف اليمن يخصص 3.5 مليون 

دوالر لضمان استمرارية الخدمات الحيوية
أطلق صندوق التمويل االنساين يف اليمن يف مارس 
التخصيص االحتياطي لدعم خدمات األمم المتحدة 

للنقل الجوي اإلنساين وخدمات مجموعة قطاع 
االتصاالت يف حاالت الطوارئ يف اليمن. و قد تعرض 

مزودي الخدمة لخطر االغالق بسبب وجود فجوة 
تمويلية على المدى القصير. 

ستستمر خدمات مجموعة قطاع االتصاالت يف حاالت 
كز للعمليات اإلنسانية يف جميع  الطوارئ يف ستة مرا

أنحاء البلد، وذلك عبر تقديم خدمات االتصال الضرورية 
لشركاء العمل اإلنساين يف اليمن لتمكينهم من أداء 
عملهم بفعالية. سيعمل التمويل أيضاً على ضمان 

سالمة وأمن المنظمات اإلنسانية عبر تقديم الدعم 
الفني وصيانة البنية التحتية لالتصاالت األمنية 

والخدمات. تقدم هذه الخدمات يف عدن والحديدة 
والمخا والمكال وإب وصنعاء. يف عام 2019م، تم تقديم 
الخدمات والدعم الخاص لمجموعة قطاع االتصاالت يف 

حاالت الطوارئ إىل 41 شريك عمل إنساين يف جميع 
أنحاء البلد. 

يتم تشغيل كالً من مجموعة قطاع االتصاالت يف 
حاالت الطوارئ وخدمات األمم المتحدة للنقل الجوي 

اإلنساين من قبل برنامج األغذية العالمي لصالح 
المجتمع االنساين.    
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عدد المنظمات اإلنسانية  
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يف عام 2019م، تم تقديم الخدمات والدعم الخاص لمجموعة قطاع االتصاالت يف حاالت الطوارئ إىل 41 شريك عمل إنساين يف جميع أنحاء 
البلد. المصدر: مجموعة قطاع االتصاالت يف حاالت الطوارئ 

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

إيدن أوليري

 مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن،
oleary@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


