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العدد 1  : للفترة من 19 ديسمبر 2019 حتى 31 يناير 2020

المعارك في محافظات صنعاء ومأرب 
والجوف تتسبب بنزوح 3,825 أسرة في يناير 

بعد هدوء نسبي يف األعمال القتالية على 
مدى 10 أشهر، اندلعت المعارك يف 

منتصف شهر يناير يف مختلف جبهات 
القتال، بما يف ذلك مديرية نهم يف محافظة 
صنعاء ومديرية صرواح يف محافظة مأرب 

ومديرية المتون يف محافظة الجوف. وحدث 
التصعيد يف األعمال القتالية بعد سلسلة 

من الهجمات على المواقع العسكرية التي 
كثر من 200 ضحية من  تسببت يف سقوط أ

أوساط أفراد الجيش. وحتى 3 فبراير، 
أشارت التقارير األولية إىل نزوح 3,825 

أسرة من محافظات صنعاء ومأرب 
والجوف. هؤالء النازحين بحاجة ماسة إىل 

المأوى والمواد غير الغذائية والمساعدات 
الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي 
والنظافة وخدمات الحماية، وتم اإلبالغ أن 
بعض هؤالء النازحين يعيشون يف العراء. 

ويستجيب شركاء العمل اإلنساين لحاالت 
النزوح على الرغم من القيود المفروضة 

على الوصول بسبب االشتباكات المستمرة 
يف بعض المناطق. تم تفعيل 
آلية االستجابة السريعة، التي 

تقدم حزمة معونات إغاثية 
موحدة المعايير تشمل المواد 

الغذائية ومستلزمات النظافة والمواد 
األساسية األخرى، كذلك تم تقديم مجموعة 

كثر من  مواد آلية االستجابة السريعة إىل أ
1,549 نازحاً حديثاً منذ 22 يناير. وقام 

شركاء العمل اإلنساين بحشد الموارد يف 
جميع المحافظات الثالث، بالتعاون مع 

الوحدة التنفيذية، وعملوا على إنشاء لجنة 
للتنسيق يف حاالت الطوارئ، وذلك لتنسيق 
االستجابة يف مأرب. أما يف صنعاء والجوف، 

كز العمل  تتوىل فرق التنسيق يف مرا
اإلنساين عملية التنسيق، التي يدعمها مركز 
العمليات على المستوى الوطني. للحصول 

على مزيد من التفاصيل حول الوضع 
واالستجابة، 

انظر إىل تقرير األوضاع الخاص بمكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية حول حاالت 

النزوح يف محافظات مأرب وصنعاء 
والجوف.

المناطق المتضررة جراء الصراع األخير في صنعاء 
ومأرب والجوف

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( يف اليمن
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منسق اإلغاثة الطارئة يدين هجمات ديسمبر التي استهدفت 
المنظمات غير الحكومية في الضالع وتسببت بتعليق مؤقت 

لألنشطة اإلنسانية 
يف بيان أُصدر يف 23 ديسمبر، أدان منسق اإلغاثة الطارئة، 

السيد مارك لوكوك، الهجمات التي استهدفت مباين عمل 
ثالث منظمات إنسانية يف مدينة الضالع والتي أسفرت عن 

تعليق مؤقت لعمليات اإلغاثة يف المحافظة.

 ففي الساعات األوىل من يومي 21 و22 ديسمبر، أقدم أفراد 
مجهويل الهوية على مهاجمة مباين عمل ثالث منظمات 

إنسانية دولية يف الضالع، مستخدمين مقذوفات اآلر يب جي، 
مما أدى إىل إصابة شخص وإلحاق أضرارٍ بالممتلكات. وقال 

منسق اإلغاثة الطارئة، السيد لوكوك “تمثل هذه األحداث 
تصعيداً ينذر بالمخاطر التي يواجهها العاملون يف المجال 
اإلنساين يف اليمن.” ودعا منسق اإلغاثة الطارئة إىل إجراء 

تحقيق شامل يف الحوادث وأعرب عن قلقه البالغ إزاء 
الحمالت اإلعالمية المستمرة، يف أجزاء من اليمن، والتي 

نشرت الشائعات والتحريض ضد عمليات اإلغاثة.

وجاءت الهجمات عقب سلسلة من الحوادث التي وقعت يف 
األسبوع الماضي يف مديرية الضالع، بما يف ذلك هجوم على 

كز شركاء العمل اإلنساين المنفذين إلحدى وكاالت  أحد مرا
األمم المتحدة يف سناح وغارة جوية على مركز أحد شركاء 

العمل اإلنساين لتوزيع المواد الغذائية يف الحشاء. وتزايدت 
حدة الحوادث األمنية المماثلة يف أعقاب الهجمات، بما يف 
ذلك أقدم مسلحين على تهديد مقاول صيانة طرق تابع 

لألمم المتحدة والمطالبة بإيقاف أعمالهم بسبب ارتباطهم 
باألمم المتحدة. وأبلغت بعض التقارير عن قيام بعض 

القيادات المجتمعية والدينية بتعبئة المجتمع ضد 
المنظمات غير الحكومية الدولية.

أُجبرت 14 منظمة على تعليق برامج المساعدات يف الضالع 
مما أدى إىل تضرر ما يزيد عن 217,000 من السكان، 

وكذلك لم يكن هناك أي تواجد للموظفين الدوليين يف 
الضالع لمدة ثالثة أسابيع. واستمرت عمليات إنقاذ األرواح 
المحدودة من خالل شركاء العمل اإلنساين المحليين بينما 

وزعت المنظمات غير الحكومية مجموعة مواد آلية 
االستجابة السريعة على األسر النازحة حديثاً يف مدينة 

الضالع. وعملت وكاالت اإلغاثة مع السلطات لضمان عودتهم 
بصورة آمنة، األمر الذي أدى إىل عودة برامج المساعدات 

تدريجياً من منتصف يناير. ويف 19 يناير، تسبب إطالق النار 
يف نقطة توزيع للمواد الغذائية يف الضالع، والذي نجم عنه 

إصابة رجل نازح، يف عرقلة عودة بعض الوكاالت وتسبب 
مجدداً بإيقاف عملياتها. وأُجلت جميع زيارات األمم المتحدة 

الميدانية حتى نهاية يناير.

يف تطورات أخرى يف 29 ديسمبر، تسبب هجوماً بقذيفة على 
حفل تخرج كتيبة أمن حماية المنشآت يف مدينة الضالع إىل 

مقتل سبعة أشخاص، من بينهم ثالثة مدنيين بالغين 
وطفلين، وإصابة 42 آخرين، من بينهم 17 مدنياً بالغاً و15 

طفالً. ويف 31 ديسمبر، قام مسلحين مجهولين يستقلون 
دراجة نارية يف عدن بتفجير قنبلة صوتية أمام بوابة دار 

ضيافة قيد اإلنشاء ألحد المنظمات غير الحكومية الدولية يف 
مديرية خورمكسر مما أدى إىل إصابة مدين وخلق حالة من 

الذعر يف المنطقة.

انخفاض عدد الضحايا المدنيين خالل السنة منذ إتفاقية 
ستوكهولم 

لبلغ عدد الضحايا المدنيين منذ نشوب الصراع يف عام 
2015م إىل ما يقل بقليل عن 20,000 ضحية مدين )أي عدد 
19,833 ضحية مدين تم التحقق منهم للفترة ما بين مارس 
2015م إىل نهاية عام 2019م، بحسب احصائيات مفوضية 

األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان(. 

وتشير البيانات التي تم جمعها من قبل شركاء العمل 
اإلنساين إىل انخفاض عدد الضحايا المدنيين بما يناهز الثلث 

يف عام 2019م، وذلك عقب إتفاقية ستوكهولم يف ديسمبر 
2018م والتي هدفت للتوصل إىل وقف إطالق النار يف 

الحديدة.  
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عدد الضحايا المدنيين لدى مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان          عدد الضحايا المدنيين لدى مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين

كتوبر نوفمبر ديسمبر يناير  فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو  أغسطس سبتمبر أ

التفصيل الشهري لعدد الضحايا المدنيين لعامي 2018م و2019م لدى مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومشروع مراقبة أثر الصراع على 
المدنيين

المصدر: مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
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وتحققت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 

من سقوط 1,942 ضحية مدين يف عام 2019م ويمثل ذلك 
انخفاضاً بنسبة 29 يف المائة مقارنة بعدد سقوط 2,712 

ضحية مدين يف عام 2018م، مع انخفاض الوفيات بنسبة 32 
يف المائة، أي من 1,078 حالة وفاة يف عام 2018م إىل 735 

حالة وفاة يف عام 2019م، وانخفض أيضاً عدد الضحايا يف 
صفوف األطفال بنسبة 22 يف المائة إىل 739 طفل ضحية يف 

عام 2019م. يرجح أن تكون األعداد الحقيقية أعلى ولكن 
يصعب التحقق منها. وسجلت البيانات المقدمة من مشروع 

مراقبة أثر الصراع على المدنيين التابع لمجموعة قطاع 
الحماية عدداً أعلى للضحايا المدنيين يف عام 2019م، 

كدت اتجاه انخفاض عدد  استناداً إىل المصادر العامة، ولكن أ
الضحايا بصورة عامة. ووفقاً لمشروع مراقبة أثر الصراع على 
المدنيين، سقط 3,221 ضحية مدين يف عام 2019م، ويمثل 

ذلك انخفاضاً بنسبة 35 يف المائة مقارنة بعدد 4,924 ضحية 
مدين تم اإلبالغ عنهم يف عام 2018م. ومن هؤالء، تم اإلبالغ 
عن 1,104 حالة وفاة، وهذا ما يمثل انخفاضاً بنسبة 48 يف 
المائة مقارنة بـ 2,049 حالة وفاة يف عام 2018م، وتم اإلبالغ 
عن 837 ضحية يف صفوف األطفال، وهذا ما يمثل انخفاضاً 

بنسبة 24 يف المائة مقارنة بـ 1,104 ضحية يف صفوف 
األطفال يف عام 2018م.

تستجيب المنظمات اإلنسانية ألنماط النزوح المتغيرة
وجاءت الهجمات عقب سلسلة من الحوادث التي اتسم 

الصراع يف اليمن بدورات النزوح والعودة. تم نزوح ما يصل 
إىل أربعة ماليين شخص وال زالوا نازحين منذ نشوب الصراع. 

نزح ما يزيد عن 2.5 مليون شخص يف عامي 2015م 
و2016م يف بداية الصراع ونزح 327,924 شخص آخرين يف 

عام 2017م. ونزح ما يزيد عن 730,000 شخص يف عام 
2018م – حيث أجبر الصراع يف الساحل الغريب يف محيط 

ميناء الحديدة يف النصف الثاين من السنة 684,948 شخص 
على الهروب من الحديدة وحجة بصورة رئيسية. ويف عام 

2019م عقب إتفاقية ستوكهولم وانخفاض األعمال القتالية 
يف محيط الحديدة، أدت المعارك يف حجة والضالع وتعز إىل 

ظهور أنماط نزوح جديدة. 

 

توجه العديد من النازحين يف عام 2018م إىل مدينة صنعاء. 
كثر  وعلى النقيض من ذلك، كان النزوح يف عام 2019م أ

محلية، حيث بقت األسر قريبة من أماكن إقامتهما المعتادة 
كز السكانية األصغر داخل  وأضافت عبء على المرا

المحافظة نفسها. ويف عام 2019م، عاش ما يقرب من نصف 
عدد األسر النازحة يف تجمعات المساكن غير رسمية، أما يف 
كبر نسبة من األسر النازحة يف مساكن  عام 2018م، بقت أ

مؤجرة أو مع أسر مستضيفة.

ويستمر شركاء العمل اإلنساين باالستجابة الحتياجات 
النازحين وتقديم مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة – 

المؤلفة من أغذية جاهزة لألكل وأطقم مواد النظافة وأطقم 
المواد االنتقالية- إىل النازحين حديثاً، وذلك لتلبية االحتياجات 

العاجلة. ويف عام 2019م، قدم صندوق األمم المتحدة 
للسكان مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة إىل 176,937 

أسرة )أي 1,238,599 شخص(، وهذا يمثل نسبة 103 يف 
المائة من هدف الصندوق.  

موقعاً مخصصاً للنازحين يف ضواحي مدينة إب حيث يقيم األشخاص، 
األغلبية منهم نازحون من الحديدة، يف مساكن إيوائية مؤقتة. مصدر الصورة: 

هيدون/المنظمة الدولية للهجرة 2019م  

2015

2016

2017

2018

2019

المصدر: مصفوفة تتبع البيانات وآلية التتبع السريع للنازحين الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة

بداية الصراع

أشخاص ما زالوا نازحين

1.9 مليون

0.6 مليون

0.3 مليون

4 مليون

0.7 مليون

 0.4 مليون

 أدى الصراع يف الساحل الغريب إىل نزوح أعداد
كبيرة من الحديدة

مركز عدن

مركز صعدة

مركز صنعاء

مركز الحديدة

مركز إب

%12

%12

%11
%7

الربع
األول

الربع
الثاين

الربع
الثالث

الربع
الرابع

%29

%39

%16%16%58

األسر التي حصلت على مجموعة مواد آلية االستجابة عدد النازحين حديثاً من عام 2015م إلى عام 2019م
كز العمليات اإلنسانية  السريعة في عام 2019م بحسب مرا
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وضعت المجموعات القطاعية نهجاً منسقاً إزاء األعداد 

المتزايدة لتهديدات اإلخالء
بما أن أغلبية مواقع النازحين يف اليمن عشوائية وليس 

مخطط لها، تم اإلبالغ عن حاالت اإلخالء بصورة متزايدة يف 
جميع أنحاء البلد بسبب استعادة المالك ألراضيهم أو 

ممتلكاتهم. وأبلغت مجموعة قطاع إدارة وتنسيق المخيمات 
عن وجود 1,746 موقعاً للنازحين، يبلغ عدد السكان  إجماالً 
إىل 713,276 شخص. ويف المحافظات الشمالية، يف مديرية 

ذي السفال يف إب بصورة أساسية، تم تصنيف 26 حالة 
تحت مسمى تهديد الترحيل – منها 22 حالة حول األراضي 

الخاصة وأربع حاالت حول األراضي العامة- مما أدى إىل 
كثر األسباب شيوعاً لتهديد  تضرر 22,323 شخص. وشملت أ

الترحيل رغبة مالك األرض باستخدام األرضية أو إستئناف 
األنشطة يف المرافق التي يقطن بها النازحين. ويف المحافظات 

الجنوبية حتى ديسمبر 2019م، تعرض 12 موقعاً للنازحين 
و3,535 شخص لخطر يتراوح ما بين المعتدل والمرتفع 

باإلخالء.

ولضمان االستجابة المنسقة للتهديدات اإلخالء، تعمل 
مجموعة قطاع إدارة وتنسيق المخيمات مع مجموعتي 

قطاع الحماية والمأوى على نهج الثالث المجموعات 
القطاعية وأعدت آلية للتنفيذ والتنسيق. يف ظل اآللية، 
سيتكفل شركاء العمل اإلنساين لمجموعة قطاع إدارة 

وتنسيق المخيمات مسؤولية تتبع حالة مالك أراضي مواقع 
النازحين ونوايا األشخاص الذين يعيشون يف المواقع. وتجري 

مجموعة قطاع إدارة وتنسيق المخيمات المشاورات مع 
المجتمع يف المواقع المهددة وتعمل على تسجيل 

المعلومات. سيعمل شركاء العمل اإلنساين لمجموعة قطاع 
إدارة وتنسيق المخيمات على وضع خطة استجابة طارئة 

لإلخالء على مستوى المواقع مع جميع أصحاب المصلحة 
المعنيين يف مواقع النازحين  حين يتواجد مؤشر لنية اإلخالء 

يف جميع المواقع الواقعة على أراٍض خاصة.

وستكون أول استجابة لشركاء العمل اإلنساين لمجموعة 
قطاع إدارة وتنسيق المخيمات عبر تقييم نوايا المجتمع 

واإلجراءات التي يفضلون إتخاذها، وذلك بالتعاون مع شركاء 
العمل اإلنساين لمجموعة قطاع الحماية. وستكون الخطوة 

التالية عبر تحديد أشد الفئات ضعفاً من النازحين وذلك 
لتلبية االحتياجات الخاصة. وحيث تمضي عمليات اإلخالء 

قدماً، سيعمل شركاء العمل اإلنساين لمجموعة قطاع إدارة 
وتنسيق المخيمات على مراقبة المناطق التي ينتقل إليها 

األشخاص والمناصرة مع مجموعتي قطاع الحماية والمأوى 
لتقديم المساعدات، بما فيها الدعم المتعلق بالمساعدات 

العينية ومعونات اإليجار. وسيكون الحل األخير إعادة 
التوطين إىل موقع آخر للنازحين وذلك ألن السياسة الخاصة 

بإدارة وتنسيق المخيمات يف اليمن تتمثل بعدم إنشاء مواقع 
جديدة للنازحين،  وذلك لشواغل تتعلق بالحماية. 

عدد األسر يف مواقع اإلخالء

عدد المواقع التي تواجه تهديدات اإلخالء بحسب المحافظة

13 موقعاً يواجه تهديدات اإلخالء
5-6 مواقع تواجه تهديدات اإلخالء

79 مواقعاً يواجه تهديدات اإلخالء
1,943 موقعاً يواجه تهديدات اإلخالء
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زيادة عمليات الوقاية من األمراض واالستجابة لها 

ال زالت االحتياجات الصحية يف اليمن عالية نتيجة استمرار 
الصراع. ومع تواجد 51 يف المائة فقط من المرافق الصحية 

التي تعمل بكافة طاقتها التشغيلية، ال يزال الوصول إىل 
خدمات الرعاية الصحية محدوداً للغاية، وال تزال الجهود 

الخاصة للحد من تفشي األمراض واالستجابة الحتياجات 
الرعاية الصحية ذات األهمية البالغة بالنسبة لالستجابة 

الصحية الشاملة يف البلد. 

ويستمر شركاء العمل اإلنساين لمجموعة قطاع الصحة 
بتوسيع نطاق جهود الوقاية من األمراض. وتعد حمى الضنك 

حالياً على رأس جدول األعمال. ولتخفيف من خطر حمى 
الضنك يف جميع أنحاء 13 مديرية ذات أولوية حيث ُحددت 

فيها أعداداً كبيرة من الحاالت، عمل شركاء العمل اإلنساين يف 
مجال الصحة مع السلطات المحلية والوطنية يف أواخر عام 

2019م على إجراء حملة حشد مجتمعية مستهدفة 35,000 
شخص.  غطت الحملة الجوانب الخاصة بتعزيز النظافة 

الصحية ودعم جهات الصحة العامة المحلية وتعزيز إدارة 
الحاالت السريرية لحمى الضنك وتوسيع نطاق المشاركة 

المجتمعية. وقدمت منظمة الصحة العالمية أيضاً محاليل 
المغذيات الوريدية واألدوية الداعمة والمستلزمات المختبرية، 

وقامت أيضاً مع كل من صندوق األمم المتحدة للطفولة 
والهيئة الطبية الدولية بإجراء حملة الرش الضبايب والرش 

داخل المنازل. ويف عام 2019م، كانت هناك 76,768 حالة 
يشتبه بإصابتها يف جميع أنحاء البلد و271 حالة وفاة، وتمثلت 
71 يف المائة من جميع عدد الحاالت يف محافظة الحديدة. ويف 
األسبوعين األولين من شهر يناير، كانت هناك 5,524 حالة مع 

11 حالة وفاة مرتبطة بالمرض. وانخفض عدد الحاالت التي 
يشتبه بإصابتها يف بعض المناطق، ولكن ال تزال هناك 

مديريات ذات بؤر ساخنة، وتعد أعلى معدالت لإلصابة لكل 
10,000 من السكان يف محافظة الحديدة )10.7( ومحافظة 

عدن )2.36( ومحافظة مأرب )2.12( ومحافظة لحج )1.63(. 

وتم التخطيط للمزيد من أنشطة االستجابة، مع التركيز بوجه 
الخصوص على الوضع يف الحديدة. ومن المقرر إجراء حمالت 

التوعية الصحية واإلعالم الصحي والصحة المدرسية يف 21 
مديرية يف الحديدة وعدن وتعز. ومن المقرر إجراء الرش داخل 

المنازل يف الضالع وشبوة والمهرة وحضرموت، مستهدفة 
14,025 أسرة )111,723 شخص(، وكذلك تدريب 140 طبيباً 

على إدارة الحاالت يف تعز ومأرب وحضرموت.  

وشملت األعمال الصحية الوقائية األخيرة األخرى حملة 
التحصين ضد شلل األطفال خالل ثالثة أيام على المستوى 

الوطني والتي نظمها شركاء العمل اإلنساين يف مجال الصحة 
يف ديسمبر، وتم الوصول إىل ما يزيد عن 4 ماليين طفل دون 

الخامسة من العمر. وغطت الحملة 317 مديرية من أصل 
333 مديرية يف جميع الـ 22 محافظة يف مختلف أنحاء البلد. 

وأصبحت اليمن خالية من مرض شلل األطفال منذ عام 
2006م. ويف ذات الشهر، تم إجراء حملة وطنية لمكافحة 

البلهارسيا والقضاء على الديدان كجزء من الجهود المبذولة 
للقضاء على أمراض المناطق المدارية المهملة، والتي تؤثر 

على عشرات آالف األشخاص يف اليمن. وغطت حملة عالجية 
متكاملة واسعة النطاق، بدعم من السلطات الصحية المحلية 

ومنظمة الصحة العالمية، 101 مديرية يف 11 محافظة 
شمالية، مستهدفة 3,340,664 شخص للتخلص من 

البلهارسيا واألصابات الدودية المنقولة بالتربة. وعمل ما يزيد 
عن 12,000 من العاملين يف تقديم الرعاية الصحية يف 5,000 
فريق على توزيع ما يزيد عن 11 مليون قرص عالجي لحماية 

ما يقدر بنحو 83 يف المائة من السكان المستهدفين. تم 
تمويل الحملة من قبل البنك الدويل يف إطار مشروع الصحة 

والتغذية الطارئة ومن قبل المملكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية المتحدة. 

وكثف شركاء العمل اإلنساين يف مجال الصحة من تقديم 
الدعم الالزم للمرافق الصحية يف 2019م عبر تقديم 

المساعدات إىل 137 مستشفاً يف جميع أنحاء البلد. ومن 
خالل هذا الدعم، تم إجراء ما يزيد عن ثالثة ماليين استشارة 
طبية وترقيد 260,000 حالة وإجراء 80,000 عملية جراحية 

وتوليد 43,000 حالة وإجراء 30,000 عملية قيصرية للفترة ما 
بين يناير إىل سبتمبر 2019م. وشملت الجهود الخاصة 

بالحفاظ على قدرات مؤسسات قطاع الصحة العامة توفير ما 
يزيد عن مليون لتر من الوقود وسبعة ماليين لتر من الماء 

شهرياً، وذلك لتقديم الخدمات األساسية المنقذة لألرواح يف 
عام 2019م. باإلضافة إىل ذلك، تم توزيع أدوية ومستلزمات 
ومعدات أساسية بقيمة تفوق الـ 45 مليون دوالر على 524 

مرفقاً صحياً خالل السنة. وكانت منظمة الصحة العالمية أحد 
كبر مقدمي الحوافز والبدالت لموظفي الصحة، حيث قدمت  أ

ما مجموعه 28 مليون دوالر إىل 1,000 من العاملين يف تقديم 
الرعاية الصحية الوطنيين. 
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المصدر: منظمة الصحة العالمية 
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للمزيد من المعلومات، يرجى 
التواصل مع:

إيدن أوليري                     
مدير المكتب، مكتب تنسيق 

 الشؤون اإلنسانية يف اليمن،
 بريد الكتروين:

oleary@un.org

تابيوا غومو                      
رئيس وحدة االتصال والتقارير، 

اليمن-صنعاء               
 تلفون: 00967712222860

بريد الكتروين:                  
dandreagomo@un.org

إصدارات أوتشا المعلوماتية 
 متوفرة على الروابط:

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

www.reliefweb.Int

يعمل المتطوعون والمنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم 
المتحدة سوياً للوصول إلى الفئات األشد ضعفاً في مدينة 

الحديدة
يف مدينة الحديدة، وجدت شبكة الحماية أسراً ضعيفة 

وربطتهم مع مشروع المراقبة والحلول المختلطة التابع 
لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين. وتشكلت 

شبكة الحماية من متطوعي المجتمع، العديد منهم ضمن 
النازحين، والتي ستساعدهم يف تحديد من يحتاجون بالفعل 

إىل المساعدة.  

ووجدت شبكة الحماية إيمون بعد سنوات عدة من نزوحها 
جراء القتال من حرض الواقعة يف محافظة حجة المجاورة. 

بقيت يف البداية مع أسرتها ولكنها استأجرت مكاناً مع زوجها 
وأطفالها بعد سنتين. كان زوجها يمتلك عمالً تجارياً يف حرض، 
ولكن تم تفجيره فدخل زوجها يف حالة صدمة لما رآه يف أعقاب 

كتسب القليل من المال من  الحادثة. ويف مدينة الحديدة، ا
عمله كسائق أجرة، مستخدماً دراجة نارية اشترتها له زوجته 

إيمون بعد بيع مجوهراتها. وعلى الرغم من مساعدة األصدقاء 
واألسرة، وصبر مالك العقار على دفع اإليجار، كانت الحياة 

بالنسبة إىل إيمون وأسرتها كفاحاً يومياً.  

 ربطت شبكة الحماية إيمون مع مؤسسة بنات الحديدة 
التنموية االجتماعية، منظمة غير حكومية محلية تدير مشروع 
المراقبة والحلول المختلطة يف مركزها الخاص بالنازحين. قدم 

المشروع مبلغاً مقطوعاً، 100,000 ريال يمني )نحو 180 
دوالر أمريكي(، إىل أسرة إيمون وقدم لزوجها خدمات الدعم 

النفسي االجتماعي. وضمن نطاق برنامجاً آخر تدعمه منظمة 
أوكسفام والذي يركز على تمكين النساء، تعلمت إيمون 

الخياطة وتم إعطاءها مكينة خياطة. وبصورة منفصلة، يقدم 
برنامج األغذية العالمي سلة غذائية لألسرة شهرياً.    

قدمت مؤسسة بنات الحديدة التنموية االجتماعية مكائن 
الخياطة إىل ثالثة نساء حضرن دورتها الخاصة بالخياطة. مصدر 

الصورة: مؤسسة بنات الحديدة التنموية االجتماعية

ورغم أن الحياة ال تزال تمثل تحدياً ألسرة إيمون، إال أنها 
كرة إىل األشخاص الذين  أصبحت اآلن أسهل. تعود بإيمون الذا
مدوا يد العون لها، فتحاول إيمون اآلن أن ترد الجميل، تشارك 

مالها وغذائها وتستخدم مكينة الخياطة يف صنع المالبس 
لألشخاص الذين ال يستطيعون شراءها. وقالت إيمون: “الحياة 

أسهل اآلن. أعطتني مؤسسة بنات الحديدة األمل.”

وبدأ مشروع مراقبة الحماية والحلول المختلطة للنازحين 
واألشخاص المتضررين جراء الصراع التابع لمفوضية األمم 

المتحدة السامية لشؤون الالجئين يف عام 2017م ويتم 

تنفيذه عبر مؤسسة بنات الحديدة التنموية االجتماعية. يهدف 
المشروع إىل تمكين المجتمعات النازحة من خالل تقديم 

خدمات مراقبة الحماية وخدمات الحماية األخرى. ويف عام 
2019م، قدم المشروع المساعدات النقدية إىل نحو 14,000 

أسرة وقدم الدعم النفسي االجتماعي والقانوين إىل ما يزيد عن 
3,438 شخص ومساعدة 1,326 شخص للحصول على 

الوثائق المدنية وقدم الجلسات التوعوية إىل 47,045 شخص 
حول مسائل الحماية وأحال 11,732 شخص إىل أشكال 

الدعم األخرى.    

* تم تغيير االسماء لحماية هوية إيمون وأسرتها

وضع التمويل الخاص بتنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 
لعام 2019م )حتى 31 يناير 2020م(

4.19 مليار
االحتياج

3.53 مليار
تم تمويله

0.67 مليار
المتبقي

%84.1
تم تمويله


