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انطالق رحالت الجسر الجوي الطبي  
يف 3 فبراير، تم نقل مجموعة من ستة 

أطفال يعانون من أمراض مزمنة 
والقائمين على رعايتهم من صنعاء إىل 

عّمان يف األردن لتلقي العالج، وتبع 
ذلك طائرة ثانية يف 8 فبراير تقل 23 

شخص من الرجال والنساء واألطفال 
المرضى ومرافقيهم. هذه الرحالت 
الجوية هي جزء من عملية الجسر 

الجوي الطبي التي تنفذها األمم 
المتحدة / منظمة الصحة العالمية 
التي يتم من خاللها نقل المواطنين 
اليمنيين المصابين بأمراض مزمنة 

الذين ال يمكنهم الحصول على العالج 
الذي يحتاجون إليه داخل البالد. يعاين 

الكثير من األشخاص من أنواع مختلفة 
من السرطانات وأمراض الكلى 

والتشوهات الخلقية وغيرها من 
الحاالت التي تتطلب الحصول على 

عالج تخصصي.
حظيت انطالقة عمليات رحالت الجسر 

الجوي الطبي بالترحيب يف بيان 
مشترك للقيادة العليا لألمم المتحدة 

يف اليمن، بما يف ذلك المبعوث الخاص 
لألمم المتحدة السيد مارتن غريفيث 

ومنسقة األمم المتحدة للشؤون 
اإلنسانية السيدة ليز غراندي وممثل 

منظمة الصحة العالمية د. ألطاف 
موساين. جاءت هذه الرحالت الجوية 
نتيجة للمفاوضات التي شارك فيها 

السيد غريفيث والسيدة غراندي، 
باإلضافة إىل حكومات األردن ومصر 

والمملكة العربية السعودية، وتم 
تنسيقها من قبل منظمة الصحة 

العالمية بالتعاون مع السلطات العامة 
المحلية للصحة والسكان. ويعتبر 

الجسر الجوي الطبي جزء من العمليات  
اإلنسانية الجارية لألمم المتحدة يف 

اليمن. 

ويف البيان المشترك، أشار كبار 
مسؤويل األمم المتحدة إىل أن “تعاونت 

العديد من كيانات األمم المتحدة 
والعديد من الحكومات يف المنطقة 

وحول العالم يف سبيل حصول هؤالء 
المرضى على العالج الذي يحتاجون 

إليه يف الخارج، ونحن ممتنون لها 
جميعاً. ستبذل األمم المتحدة ما يف 

وسعها لضمان استمرار الجسر الجوي 
الطبي كحل مؤقت للتخفيف من 
معاناة الشعب اليمني حتى يتم 
كثر استدامة يف  التوصل إىل حل أ

المستقبل القريب”.
تم اختيار المرضى ممن سيتم نقلهم 
عبر الرحالت الجوية بناءاً على الحاجة، 

وتم استعراض ملفاتهم الطبية من 
قبل اللجنة الطبية العليا، وهي 
مجموعة من األطباء تعمل مع 

السلطات الصحية المحلية لتوجيه 
عملية االختيار، ومن قبل مقدم خدمات 

عالمية، وفقاً لقائمة تتألف من اثنى 
عشر حالة حرجة ال يمكن عالجها يف 

اليمن. خضع العديد من المرضى الذين 
سافروا إىل األردن لعمليات جراحية 

ناجحة. يجري إعداد الخطط لرحلة 
الجسر الجوي الطبي القادمة إىل مصر. 

تعمل منظمة الصحة العالمية مع 
شركاء العمل اإلنساين لالنتهاء من 

وضع قائمة المرضى وتاريخ المغادرة.
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األمم المتحدة تدعو إىل حماية المدنيين يف ظل تزايد 

عدد ضحايا الحرب يف محافظات مأرب والجوف 
وصنعاء

استمر تصاعد األعمال العدائية التي بدأت يف منتصف 
يناير يف محافظات مأرب والجوف وصنعاء حتى 

مارس، مما أدى إىل ارتفاع عدد الضحايا يف صفوف 
المدنيين وإلحاق األضرار بالبنية التحتية المدنية. 

تعرضت منطقة الهيجة يف مديرية المصلوب بمحافظة 
الجوف لعدة غارات جوية يف 15 فبراير، أسفرت عن 

مقتل 34 مدنياً بينهم 26 طفالً و 6 نساء وإصابة 23 
مدنياً آخرين بينهم 18 طفالً وامرأة واحدة. اندلعت 

اشتباكات عنيفة يف مدينة الحزم يف محافظة الجوف يف 
1 مارس، مما تسبب يف نزوح أعداد كبيرة من 

المدنيين. وفقاً لما أوردته التقارير، فقد استمر القتال 
العنيف، بما يف ذلك القصف المدفعي، حتى وقت 

متأخر من بعد ظهر يوم 2 مارس، خاصة يف ضواحي 
مديرية الحزم. حتى 2 مارس، لم يتضح إجمايل عدد 

الضحايا من المدنيين وعدد النازحين بسبب استمرار 
القتال يف المناطق المتضررة. 

يواصل شركاء العمل اإلنساين التحقق من أعداد 
الضحايا من المدنيين ومن المتوقع أن تكون األعداد 

النهائية أعلى. أرسل شركاء العمل اإلنساين فرق 
االستجابة السريعة يف المناطق المتضررة لتقديم 

اإلسعافات األولية للجرحى الذين تم نقل العديد منهم 
للعالج يف مستشفيات الجوف وصنعاء. 

أصدرت منسقة الشؤون اإلنسانية يف اليمن، السيدة 
ليز غراندي، بياناً يف 15 فبراير أعربت فيه عن تعازيها 
ألسر القتلى وتمنت الشفاء العاجل للجرحى. أشارت 

السيدة غراندي بالقول إىل أنه “وفقاً للقانون الدويل 
اإلنساين، األطراف التي تلجأ الستخدام القوة ملزمة 

بحماية المدنيين. خمس سنوات من هذا النزاع 
انقضت وما يزال المتحاربون غير قادرين على االلتزام 

بهذه المسؤولية. هذا أمر صادم”. وكرر السيد مارك 

لوكوك، منسق اإلغاثة الطارئة، المشاعر التي أعربت 
عنها منسقة الشؤون اإلنسانية يف إحاطته التي قدمها 
إىل مجلس األمن الدويل يف 18 فبراير. ويف بيان آخر يف 

20 فبراير، ناشدت ممثلة اليونيسيف يف اليمن، 
السيدة سارة بيسولو نيانتي، أطراف النزاع “لحماية 

حياة األطفال من خالل وضع حد لهذه الحرب الوحشية 
أوالً وقبل كل شيء”. 

يف 7 فبراير، أي قبل أسبوع واحد فقط من الغارات 
الجوية يف مديرية المصلوب، تعرض مستشفى الجفرة 

والمستشفى السعودي الميداين ألضرار جسيمة 
بسبب القتال يف مديرية مجزر يف محافظة مأرب، 

وأصيب أحد المسعفين أيضاً. تم إغالق كال المرفقين 
اللذين يخدمان حوايل 15,000 شخص ألسباب أمنية 

يف الوقت الذي تم استهدافهما فيه. أدانت السيدة 
غراندي يف بيان بتاريخ 10 فبراير الهجوم على 

المنشآت العامة باعتباره خرقاً للقانون الدويل اإلنساين: 
“إنه ألمر فظيع أن تتعرض المنشآت التي يعتمد عليها 

آالف األشخاص للبقاء على قيد الحياة، لمثل هذه 
األضرار الجسيمة”.

تسبب القتال يف المحافظات الثالث يف المزيد من 
النزوح، حيث تشير التقديرات إىل أن نحو 35,000 

شخص فروا من منازلهم بين 19 يناير و 17 فبراير؛ يف 
حين واصل شركاء العمل اإلنساين االستجابة 

لالحتياجات. يعيش غالبية هؤالء النازحين يف مدينة 
مأرب والمناطق المحيطة بها ويقيمون يف مباٍن عامة 
ومكتظة ويف مواقع النزوح ومع المجتمع المحلي، يف 
حين يتوزع حوايل 5,000 نازح يف مديريتي نهم وبني 

حشيش يف محافظة صنعاء. من المرجح أن يكون 
العدد الفعلي للنازحين أعلى ألن العديد من األسر 
تقيم مع أسر مستضيفة وربما لم يتم إدراجها يف 
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التقديرات. ال يزال الوصول إىل نهم محدوداً بسبب 

المخاوف األمنية، فيما تعرضت االستجابة يف أجزاء من 

الجوف لعراقيل بسبب انعدام القدرة على الوصول 
واتصاالت الهاتف المحمول وقدرات الشركاء. لإلطالع 
على تفاصيل االستجابة اإلنسانية، ُيرجى الذهاب إىل 

الرابط التايل:

https://reliefweb.int/report/yemen/ye-
men-displacement-marib-sa-

na-and-al-jawf-governorates-situation-re-
port-no-2-18

المجتمع اإلنساين يؤكد من جديد التزامه تجاه اليمن 
وسط مخاوف من تقلص حيز العمل

استضافت المفوضية األوروبية والسويد اجتماعا لكبار 
المسؤولين يف المجال االنساين بشأن االزمة اإلنسانية 

يف اليمن يف 13 فبراير يف بروكسل. أعرب جميع 
المشاركين يف االجتماع، بمن فيهم المانحين ووكاالت 
األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، عن 

الشواغل المشتركة وااللتزام بالعمل بشكل جماعي.

يف بيان مشترك، أعرب مفوض إدارة األزمات يانيز 
لينارزيتش ووزير التعاون اإلنمايئ الدويل يف السويد بيتر 

إريكسون عن قلقهما من تقلص حيز العمل اإلنساين 
بصورة سريعة، كما دعوا جميع األطراف إىل دعم 

المفاوضات التي تقودها األمم المتحدة بصورة فعالة، 
والتي تهدف إىل التوصل إىل حل سلمي لألزمة وحماية 

المدنيين وااللتزام بالقانون الدويل اإلنساين.

“قمنا بجمع الجهات اإلنسانية الرئيسية المنخرطة يف 
كبر أزمة إنسانية يف العالم.  األزمة اليمنية، والتي تمثل أ
االحتياجات يف اليمن غير مسبوقة. تظل جميع الجهات 
اإلنسانية ملتزمة بشدة بمواصلة تقديم الدعم الحيوي 

للشعب اليمني بما يتماشى مع المبادئ اإلنسانية. إننا 
نشعر بجزع عميق إزاء التدهور السريع يف حيز العمل 

اإلنساين يف جميع أنحاء البالد. لقد وصل إىل نقطة 
االنهيار حيث أصبح تقديم المساعدات المنقذة لألرواح 
يف خطر. هناك حاجة إىل اتخاذ خطوة ملموسة للتغيير 
من أجل مواصلة تقديم المساعدات الحيوية للشعب 

اليمني. ينبغي إزالة جميع القيود والعوائق والتدخالت 
التي تنتهك المبادئ اإلنسانية على الفور وبشكل 

نهايئ”. 

كدت المانحين من جديد دعمهم الكامل لألمم  أ
المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات 

اإلنسانية األخرى العاملة يف اليمن. اتفقت المنظمات 
اإلنسانية واإلنمائية على التزام مشترك باالستمرار يف 

المشاركة واالستعداد لمساعدة الشعب اليمني. 
يشمل جزء من االلتزام إعادة تقويم المساعدات، بما 

يف ذلك خفض حجم بعض العمليات، أو حتى وقفها، 
إذا وحيثما يكون تقديم المساعدات وفقاً للمبادئ 

اإلنسانية مستحيالً. يشمل االلتزام أيضاً إجراء حوار مع 
جميع األطراف، ومن الضروري متابعة البادرة األخيرة 
بشأن االستعداد إلزالة القيود التي تحول دون تقديم 

المساعدات على الصعيد الميداين. أشاد االجتماع أيضاً 
بعمل جميع شركاء العمل اإلنساين الذين يعملون يف 

ظل ظروف قاسية على األرض الواقع.

بيئة تشغيلية غير مواتية
جاء اجتماع بروكسل على خلفية التحديات المتزايدة 

أمام وصول المساعدات اإلنسانية، والتي جعلت اليمن 
كثر البيئات التشغيلية غير المواتية يف  واحدة من أ

كتوبر ونوفمبر 2019، أبلغ شركاء العمل  العالم. بين أ
اإلنساين عن 719 حادثة تتعلق بالوصول يف 141 
مديرية يف 20 محافظة، وهو ما يمثل زيادة كبيرة 

مقارنة مع 502 حادثة تم اإلبالغ عنها يف أغسطس 
وسبتمبر.

مازالت حاالت التأخير المستمرة يف منح الموافقات 
على المشاريع من قبل السلطات تشكل عائقاً أمام 

االستجابة الفعالة يف الوقت المناسب. حتى نهاية 

فبراير، لم يتم تنفيذ 123 مشروع للمنظمات غير 
الحكومية، جزئياً أو كلياً، وذلك بسبب انتظار الحصول 

على الموافقات من قبل السلطات على االتفاقيات 
الفرعية. تستهدف المشاريع المعلقة ما يقدر بنحو 8.2 

مليون شخص من المحتاجين، يف حين أن ميزانيتها 
كمية تبلغ 280 مليون دوالر أمريكي. أفاد شركاء  الترا

المنظمات غير الحكومية عن وجود 82 مشروع معلق 
لدى السلطات يف صنعاء و 41 مشروع معلق لدى 

كتوبر 2019 وفبراير 2020،  السلطات يف عدن. بين أ
تم منح الموافقة على 69 مشروع من مشاريع 

المنظمات غير الحكومية. ظلت المشاريع غير المنفذة 
معلقة يف انتظار الموافقة ألكثر من ستة أشهر يف 

المتوسط. تم اإلبالغ عن الصعوبات الشديدة التي 
تواجه تلك المشاريع يف انتظار الموافقة عليها من قبل 

السلطات يف صنعاء، التي وافقت فقط على نصف 
المشاريع المقدمة منذ عام 2019. 

كتوبر ونوفمبر، واجهت وكاالت اإلغاثة عدداً غير  بين أ
مسبوق من حاالت التأخير والرفض والعرقلة يف 

الوصول إىل المحتاجين. تم اإلبالغ عن ما يقرب من 
400 حادثة تتعلق بالقيود المفروضة على التنقل، 

وهذا الرقم يزيد مرتين ونصف تقريباً عما كان عليه 
كثر  الوضع يف أغسطس وسبتمبر. تم اإلبالغ عن أن أ
من 90 بالمائة من القيود على التنقل يتم فرضها يف 

الشمال، وتتراوح هذه القيود بين حاالت التأخير ورفض 
منح تصاريح السفر التي تؤثر على عمليات تقييم 
االحتياجات وإيصال المساعدات اإلنسانية وكذلك 

أنشطة المراقبة. يف الجنوب، ال يزال الوصول إىل 
الدريهمي والتحيتا يف محافظة الحديدة متعذراً بسبب 

القيود الخاصة المفروضة على تحركات العاملين يف 
المجال اإلنساين.

استمر التدخل يف العمليات اإلنسانية من قبل 
كثر من 148  السلطات المحلية، حيث تم اإلبالغ عن أ

حادثة منفصلة. يتعلق هذا األمر يف الغالب بالتدخل يف 
تسجيل المستفيدين والتالعب بتوزيع المساعدات 

العينية ومحاوالت تحويل مسار المساعدات. يف 
الشمال، استمرت 146 من التوجيهات التي تتعارض 
مع حيادية واستقاللية العمليات اإلنسانية والمعايير 
اإلنسانية الدولية واالتفاقيات التعاقدية مع المانحين 

الدوليين يف التأثير على عملية تقديم المساعدات منذ 
عام 2019. يف الجنوب، تم اإلبالغ عن صعوبات مرتبطة 

بإبرام االتفاقيات الفرعية للمشاريع واالتفاقيات 
الرئيسية للمنظمات غير الحكومية والتأشيرات.

ال يزال العنف ضد العاملين يف المجال اإلنساين 
واألصول اإلنسانية منتشراً على نطاق واسع، يف 

الغالب يف المناطق الشمالية. تم اإلبالغ عن 142 حادثة 
كتوبر ونوفمبر، بما يف ذلك 40 حادثة  منفصلة يف أ

اعتداء وترهيب واحتجاز تعسفي وأشكال أخرى من 
سوء المعاملة ضد الموظفين و 102 حادثة سرقة 

ونهب إلمدادات اإلغاثة.
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وكاالت اإلغاثة تستعد الحتواء الكوليرا قبل موسم 
األمطار

ارتفع عدد الحاالت المشتبه بإصابتها بالكوليرا بنسبة 
132 بالمائة يف عام 2019، بعد أن كان قد انخفض 

بنسبة 64 بالمائة يف عام 2018 من ذروته يف عام 
كثر من مليون حالة  2017، حينما تم اإلبالغ عن أ

مشتبه إصابتها بالكوليرا. أعطت عودة الكوليرا مهلة 
مؤقتة لشركاء العمل اإلنساين الذين يضاعفون الجهود 

لمنع المزيد من انتشار المرض على الرغم من 
التحديات المستمرة. 

العوامل الكامنة وراء عودة تفشي الكوليرا يف عام 
2019 شملت هطول األمطار مبكراً على غــير العــادة 

وعدم وجود نظام صحي فعال ومحدودية الوصول إىل 
المياه المأمونة ومرافق النظافة الصحية، باإلضافة إىل 

معوقات الوصول والمعوقات البيروقراطية ونقص 
التمويل. يف حين أن التمويل المقدم من صندوق 

التمويل اإلنساين يف اليمن والصندوق المركزي 
لمواجهة الطوارئ قد سد الفجوات يف تمويل مجموعة 
قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يف عام 
2019، إال أنه ستكون هناك حاجة إىل الموارد يف وقت 

مبكر بما يكفي لتمكين الشركاء من زيادة التأهب 
للكوليرا.

يف عام 2019، تزامن ارتفاع عدد الحاالت المشتبه 
بإصابتها مع بداية موسم األمطار، بدءاً من األسبوع 

السابع )11 – 17 فبراير( وبلغ ذروته يف األسبوع 
الرابع عشر )1 – 7 أبريل(. مع اقتراب موسم األمطار 
هذا العام بشكل سريع، كثَّف شركاء مجموعة قطاع 

الصحة ومجموعة قطاع المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية جهود التأهب لمنع حدوث تفشي 

كبير آخر. تقوم فرق العمل الوطنية المعنية بمكافحة 
الكوليرا واللجنة العلمية بشكل فعال بمراجعة البيانات 

الوبائية من السنوات السابقة لفهم االتجاهات بشكل 
أفضل وتحديد المناطق الحرجة التي سيتم استهدافها 
بجهود التأهب والوقاية. تقوم فرق العمل أيضاً بإجراء 

دراسات يف النقاط الساخنة لمسح أنماط انتقال 
العدوى، ومراجعة خطة االستجابة وفقاً لذلك. 

تقوم مجموعة قطاع الصحة ومجموعة قطاع المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية بتنفيذ أنشطة بناء 

القدرات وتنسيق جهود الوقاية والتأهب يف المناطق 
الحرجة واستعراض أفضل الممارسات والدروس 

المستفادة من عام 2019 لتحسين فعالية االستجابة. 
كما تقوم أيضاً بتخزين إمدادات المياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية مسبقاً يف المديريات ذات 
األولوية. استرشاداً بتحليل البيانات التي تم جمعها يف 

عام 2019، يقوم الشركاء بتنفيذ أنشطة التأهب 
والوقاية الموجهة يف مواقع »المصدر«. يشمل ذلك 
إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وزيادة 

الجهود لمراقبة جودة المياه وتنفيذ حمالت التوعية يف 
المساجد والمدارس واألسواق. باإلضافة إىل ذلك، تقوم 

مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 
كة طارئة ليتم تفعيلها  الصحية بإعداد اتفاقيات شرا

عند الحاجة مع المنظمات غير الحكومية الشريكة 
والسلطات الفنية ذات الصلة. يتم إجراء دورات تدريبية 

تنشيطية لفرق االستجابة السريعة، باإلضافة إىل 
تكثيف مراقبة حركة السكان )خاصة النازحين من 
المواقع عالية المخاطر( وتوقعات هطول األمطار.

أيضاً، قامت مجموعة قطاع الصحة بتكثيف جهود 
الترصد وتكثيف جهود بناء القدرات، بما يف ذلك تدريب 
125 شخص من فنيي المختبرات على جمع العينات 

واإلبالغ الصحيح عن الحاالت، وتدريب 952 شخص 
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عدد الحوادث بحسب المديرية
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XXعدد الحوادث بحسب المحافظة
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152

117

102

64

57

51

32
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من الحوادث تتعلق 
بالعوائق البيروقراطية 80%

األشخاص المتضررين من 
القيود المفروضة على وصول 

العمليات اإلنسانية 3.1M
حوادث عنف منفصلة ضد 

العاملين يف المجال اإلنساين 
واألصول اإلنسانية 142 الحوادث 

المبلغ عنها 719
لمحة عامة عن حوادث الوصول اإلنساني

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وشركاء العمل اإلنساين
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كز عالج  من العاملين يف مجال الرعاية الصحية من مرا
اإلسهاالت المائية يف 118 مديرية من المديريات ذات 

األولوية لمكافحة الكوليرا يف مجال إدارة الحاالت 
المصابة بالكوليرا، وتدريب 742 شخص من العاملين 

كز عالج اإلسهاالت  الصحيين من المستشفيات ومرا
المائية ومختبرات الصحة العامة المركزية يف مجال 
إدارة النفايات يف مرافق الرعاية الصحية للوقاية من 

العدوى ومكافحتها، وتدريب 459 شخص من 
العاملين الصحيين يف مجال الترصد وإدارة الحاالت 

لخمسة أمراض معدية، بما فيها الكوليرا. عالوة على 
ذلك، وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، 
تقوم منظمة الصحة العالمية حالياً بتدريب 1,334 

كز عالج  شخص من العاملين الصحيين من مرا
اإلسهال يف 155 مديرية يف مجال إدارة الحاالت 

المصابة بالكوليرا. 

عملت مجموعة قطاع الصحة أيضاً على تعزيز قدرة 
مختبر الصحة العامة المركزي. قامت المجموعة 

القطاعية بتطوير إجراءات تشغيلية ومبادئ توجيهية 
موحدة ألخذ العينات والنقل واالختبارات التشخيصية 

لمختبرات الصحة العامة المركزية يف صنعاء وعدن. 
أيضاً، قامت بتزويد مختبرات الصحة العامة المركزية 

يف صنعاء وعدن والحديدة بالمستلزمات، وتنظيم 
تدريب 42 شخص من فنيي مختبرات الصحة العامة 
المركزية يف مجال التقنيات المخبرية الخاصة بالكوليرا 

واإلسهال المايئ الحاد. كما قدمت 70 ألف فحص 
كز عالج اإلسهال. تشخيصي سريع للكوليرا إىل مرا

صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن يخصص مبلغاً 
قياسياً وقدره 109.4 مليون دوالر أمريكي لدعم 

الفجوات يف استجابة الخط األول والخط الثاين لخطة 

االستجابة اإلنسانية
ص صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن مؤخراً  خصَّ
حوايل 110 مليون دوالر أمريكي لدعم االحتياجات 

اإلنسانية ذات األولوية، مع التركيز بشكل خاص على 
المناطق التي تتطلب مساعدات إنسانية مستدامة 

كبر مبلغ على اإلطالق  ودعماً للبرامج الحيوية. هذا هو أ
يتم تخصيصه دفعة واحدة من قبل الصندوق الُقطري 
المشترك. يستهدف التخصيص الذي تبلغ قيمته 110 
مليون دوالر أمريكي جميع المحافظات يف اليمن البالغ 

عددها 22 محافظة.

سيغطي ما يزيد عن 12 مليون دوالر أمريكي من هذا 
المبلغ الفجوات يف توفير خدمات الحماية التي تعاين 

كز الحماية  من نقص شديد يف التمويل، بما يف ذلك مرا
المجتمعية واألماكن اآلمنة المخصصة للعنف القائم 
على النوع االجتماعي واإلجراءات المتعلقة باأللغام. 

على وجه الخصوص، سيدعم هذا التخصيص 10 
كز مجتمعية واستجابة الحماية المتكاملة يف عدن  مرا
والحديدة ولحج وصعدة وصنعاء وتعز والضالع وأبين. 

يتم تقديم الدعم لخدمات االستجابة للعنف القائم 
على النوع االجتماعي يف 15 مكان آمن يف الضالع 

وأبين ولحج وتعز والحديدة وصنعاء وصعدة والساحل 
الغريب، يف حين ستتم إزالة األلغام والتخلص منها يف 

14 محافظة حيث سيتم مسح أو تطهير 3.35 مليون 
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NUMBER OF PROGRAMMES AND ALLOCATION BY LOCATION

Unconditional and unrestricted
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Conditional and restricted
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8

8

6
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5
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3
3
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2
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عدد البرامج 
1 - 506,0000 507,000 - 1,250,000 1,250,001 - 3,200,000 3,200,001 - 6,400,000

التخصيص بحسب المديرية

*من الممكن أن يكون للمشروع الواحد مكونات برامجية 
مختلفة يتم تنفيذها يف مختلف المحافظات وذلك يوضح 

ارتفاع اإلجمايل عن 74 مشروع ممول

مصدر البيانات: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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للمزيد من المعلومات، يرجى 
التواصل مع:
إيدن أوليري

مدرير المكتب، مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية يف اليمن،

بريد الكتروين:
oleary@un.org 

تابيوا غومو 
رئيس وحدة االتصال والتقارير، 

اليمن-صنعاء
 تلفون: 00967712222860 

بريد الكتروين: 
gomo@un.org

إصدارات أوتشا المعلوماتية 
متوفرة على الروابط:

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

www.reliefweb.Int

متر مربع من األراضي وسيستفيد من تلك الخدمات 
1,8 مليون شخص.

يواصل الصندوق دعم جهود المجموعات القطاعية 
للتخفيف من آثار انعدام األمن الغذايئ. سيقوم 

الصندوق بدعم التدخالت الخاصة بسبل العيش ألكثر 
من 300,000 أسرة من األسر األكثر ضعفاً التي تعتمد 
على الزراعة ومصائد األسماك والمعرضة بشدة لخطر 

انعدام األمن الغذايئ الحاد، والتي يمكن أن تتحسن 
ظروفها سريعاً إذا زاد دخلها األسري يف 32 مديرية من 

المديريات ذات األولوية التي تمر يف المرحلة الثالثة 
والمرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل 

لألمن الغذايئ. على وجه التحديد، سيتم توفير التمويل 
لتوزيع المستلزمات الزراعية والسمكية والبرامج 

النقدية يف المواقع ذات األولوية القصوى والتوزيع 
النقدي المشروط ومحدد المواسم من خالل مشاريع 

األشغال العامة.

سيساعد هذا التخصيص أيضاً على تغطية الفجوات 
يف استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

يف المناطق المتضررة بشدة، بما يف ذلك 19 مديرية 
من أصل 45 مديرية توجد فيها جيوب تمر يف المرحلة 

الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن 
الغذايئ والمناطق التي لم يتم الوصول إليها سابقاً بما 

يف ذلك المناطق المعزولة يف تعز وصعدة والبيضاء 
وحجة وجنوب الحديدة. سيتم تقديم التمويل أيضاً 

كز الحضرية ذات  إلدارة وجمع النفايات الصلبة يف المرا
األولوية حيث أنها تمثل خطراً على الصحة العامة يف 8 

مدن رئيسية يف محافظات إب وصعدة وحجة وتعز 
والحديدة ولحج.

سيواصل الصندوق دعم البرامج المتكاملة لالستجابة 
للنازحين، وسيساعد يف تغطية الفجوات يف آلية 

االستجابة السريعة، والصحة، والمياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية، والتعليم، وتنسيق وإدارة المخيمات، 

والمأوى/المواد غير الغذائية يف مواقع النازحين 
الجماعية والمناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من 
النازحين. يف إطار التزام الصفقة الكبرى لدعم إضفاء 
الصبغة المحلية على المساعدات والبرامج النقدية، 
سيقوم الصندوق بتنفيذ مشروع تجريبي مدته 24 
شهر مع أحد شركاء العمل اإلنساين والذي سيكون 

مسؤوالً عن توفير حزمة شاملة لبناء قدرات المنظمات 
غير الحكومية الوطنية التي تحظى باألولوية القصوى 
وتعمل يف المناطق المتضررة بشدة. إجماالً، فإن 40 

مشروع من أصل 74 مشروع ممول تشتمل على 
مكون نقدي.


