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العدد 4/ أبريل 2021م

الوضع يزداد سوًءا وسط أزمة تمويل شديدة 
التـــي تواجـــه  يـــزال الوضـــع يف اليمـــن،  ال 
كبر أزمة إنســـانية على مســـتوى العالم،  أ
تعيـــق  تمويليـــة  أزمـــة  وســـط  يتدهـــور 
توســـيع نطـــاق اإلغاثـــة المنقـــذة لـــأرواح 

لتفادي المجاعة.

مـــع تحمـــل تبعـــات ســـت ســـنوات مـــن 
العنـــف  وأعمـــال  المســـلح  الصـــراع 
الحصـــار  جانـــب  إىل  بـــه  المرتبطـــة 
مجـــدًدا  اليمنيـــون  يواجـــه  االقتصـــادي، 
المتزايـــد  الغـــذايئ  األمـــن  انعـــدام  شـــبح 
لوثيقـــة  وفًقـــا  المحتملـــة،  والمجاعـــة 
االحتياجـــات اإلنســـانية التي تـــم إصدارها 

مؤخًرا. 

واجهـــت اليمـــن تهديـــد المجاعـــة واســـعة 
مكنـــت  لكـــن   ،2018 عـــام  يف  النطـــاق 
للتمويـــل  المســـبوقة  غيـــر  المســـتويات 
القيـــام  مـــن  اإلغاثيـــة  الـــوكاالت  اإلنســـاين 
األزمـــة،  لهـــذه  اســـتجابة  كبـــر  وأ بأســـرع 
والتي ســـاعدت على تفادي هذا التهديد. 
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، ال تـــزال الدوافع 
والحصـــار،  الحـــرب  األزمـــة،  وراء  الكامنـــة 
قائمـــة وزادت أضرارهـــا من ســـوء الوضع 
اإلنســـاين يف عام 2020 حتى عام 2021، 
األشـــخاص  مالييـــن  مجـــدًدا  تاركـــة 
واســـعة  المجاعـــة  تهديـــد  يواجهـــون 

النطاق.  
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ومـــع حلـــول نهايـــة أبريـــل، تـــم توفيـــر 34 يف المائة فقط 
)1.326 مليـــار دوالر أمريكـــي( مـــن أصـــل 3.85 مليـــار 
مطلوبـــة لتفادي المجاعة. تصل الوكاالت اإلنســـانية إىل 
مســـتهدف  شـــخص  مليـــون   16 مـــن  فقـــط  النصـــف 
بالمســـاعدات الغذائيـــة شـــهريًا. وهـــذا يعنـــي أنـــه إذا لم 
يتـــم توفيـــر التمويـــل بصـــورة عاجلـــة لتمكيـــن تكثيـــف 
توســـعة نطـــاق المســـاعدات المنقذة لأرواح، ســـيواجه 
المالييـــن من هؤالء األشـــخاص شـــديدي االحتياج خطر 
كبـــر مـــن االحتيـــاج. ال ينبغـــي أن  اإلنـــزالق لمســـتويات أ
ينتظـــر المجتمـــع الـــدويل لتصنيـــف المجاعـــة يف اليمـــن 
األشـــخاص  مالييـــن  اســـتنفد  االجـــراءات.  ليتخـــذوا 
اســـتراتيجيات التكيف وسيستمر انعدام األمن الغذايئ 

بالتزايد دون الحصول على الدعم اإلنساين الفوري. 

وقـــد تفاقـــم الوضع بســـبب االقتصاد الضعيـــف، بصورة 
رئيســـية جـــراء اســـتنفاد احتياطـــي العمـــالت األجنبيـــة، 
القـــوة  كل  وتـــآ التضخـــم  ارتفـــاع  إىل  أدى  الـــذي  األمـــر 
الشـــرائية ورفـــع أســـعار المـــواد الغذائيـــة، ممـــا أدى مرة 
أخـــرى إىل زيـــادة مســـتويات انعـــدام األمـــن الغـــذايئ. ال 
مثـــل  األجنبيـــة  للعمـــالت  التقليديـــة  المصـــادر  تـــزال 
اإلنســـاين  والتمويـــل  النفـــط  وصـــادرات  التحويـــالت 
وتدفقـــات التمويـــل الثنائيـــة خاملـــة. ونتيجـــة لذلـــك، ال 
يزال الريال اليمني يتداول عند مســـتوى غير مســـبوق 
مـــن االنخفـــاض، عند 892 ريال يمنـــي للدوالر األمريكي 
خـــالل شـــهر مارس قبـــل أن يرتفـــع قليـــالً إىل 830 ريال 
يمنـــي يف بدايـــة أبريـــل. يعنـــي هـــذا التقلـــب أن مالييـــن 
األساســـيات  أو  الغـــذاء  شـــراء  يســـتطيعون  ال  النـــاس 
مصـــدر  لديهـــم  يـــزال  ال  الذيـــن  أولئـــك  حتـــى  األخـــرى، 

للدخل. 

ويف إحاطتـــه إىل مجلـــس أمـــن األمـــم المتحـــدة يف 15 
أبريل، دعى مارك لوكوك، وكيل األمين العام ومنســـق 
اإلغاثـــة الطارئة، الجهـــات المانحة إىل صرف أي تعهدات 
معلّقـــة على الفور وتقديم تعهـــدات إضافية. ونوه أيًضا 
بقوله: “ستكون المســـاعدات المستمرة ضرورية طوال 
العـــام إذا أردنـــا تجنـــب المجاعـــة، وكذلـــك التعامـــل مـــع 
االحتياجـــات الملحة األخـــرى لليمن.” كما طالب لوكوك، 
وكيـــل األميـــن العـــام ومنســـق اإلغاثـــة الطارئـــة، توفيـــر 
البنـــك  خـــالل  مـــن  األجنبـــي  النقـــد  مـــن  إضـــايف  دعـــم 

المركزي لتحقيق استقرار العملة المحلية. 

رمضان يف بلد على شفا المجاعة
أنحـــاء  جميـــع  المســـلمون يف  اســـتقبل  أبريـــل،   13 يف 
العالـــم شـــهر رمضان، شـــهر التأمـــالت الروحيـــة وتطوير 
الذات وزيادة التفاين. يف شـــهر الصلـــوات والمجتمعات، 
يصـــوم المســـلمون مـــن الفجـــر إىل المغـــرب، يمتنعـــون 
كل الطعـــام والشـــرب خالل  مـــن بيـــن أمـــور أخرى عـــن أ
يتـــم  وجبـــة  بالســـحور،  يـــوم  كل  يبـــدأ  النهـــار.  ســـاعات 
تناولهـــا قبـــل فجـــر يـــوم الصيـــام وهـــي آخـــر وجبـــة قبـــل 
كال  الشـــمس.  غـــروب  عنـــد  المســـاء  وجبـــة  اإلفطـــار، 
الوجبتيـــن مهمتيـــن للحفـــاظ على صحـــة وطاقة وعافية 
واألصدقـــاء  األســـر  الجتمـــاع  فرصـــة  وهمـــا  الصائميـــن، 
والجيـــران ســـويًا. ولكـــن يف اليمـــن، مـــن معظـــم الـ30.7 
يكافـــح  رمضـــان،  يصومـــون  الذيـــن  شـــخص  مليـــون 
العديـــد منهـــم للحصـــول علـــى طعـــام لهـــم وألســـرهم. 
يعتبـــر الحصـــول علـــى مـــا يكفـــي مـــن الطعام للســـحور 
واإلفطـــار صعًبـــا للبعـــض وغيـــر مؤكـــًدا للعديـــد منهـــم؛ 
حتـــى مـــع انتهـــاء الصـــوم يف نهاية هـــذا الشـــهر الفضيل، 

سيستمر الجوع. 

ارتفعـــت أســـعار األغذيـــة يف اليمـــن حاليـــاً إىل 200 يف 
كثـــر ممـــا كانـــت عليـــه قبـــل بدايـــة الصـــراع يف  المائـــة أ
2015، ممـــا جعـــل أطبـــاق الســـحور واإلفطـــار التقليدية 
وكذلـــك المـــواد الغذائيـــة اليوميـــة بعيـــدة عـــن متنـــاول 

كثـــر مـــن 16 مليون  النـــاس بصـــورة متزايـــدة. يتخطـــى أ
ألنهـــم  تقريًبـــا  يـــوم  كل  الوجبـــات  اليمـــن  يف  شـــخص 
ببســـاطة ال يمتلكـــون خيار آخر، مـــن بينهم نحو 50,000 
المجاعـــة  تشـــبه  ظـــروف  يعيشـــون يف  شـــخص ممـــن 
ونحـــو 5 مالييـــن شـــخص على شـــفا المجاعـــة. ويعيش 
مليـــون   2.6 النازحيـــن،  مـــن  المائـــة  يف   67 مـــن  كثـــر  أ
شـــخص، يف حـــاالت انعدام األمن الغـــذايئ الطارئة، ومن 
المتوقـــع أن يعاين 2.3 مليون طفل دون الخامســـة من 
كثـــر مـــن مليـــون امـــرأة حامـــل ومرضعـــة مـــن  العمـــر وأ
سوء التغذية الحاد هذا العام. ويف إطار خطة االستجابة 
اإلنســـانية لليمـــن لعـــام 2021، يهـــدف شـــركاء العمـــل 
اإلنســـاين يف مجـــال األمـــن الغـــذايئ إىل دعـــم 16 مليـــون 
المنقـــذة  الغذائيـــة  المســـاعدات  خـــالل  مـــن  شـــخص 
لـــأرواح، ويتـــم تحويـــل نصـــف مليـــون شـــخص بصورة 
إىل  الطارئـــة  الغذائيـــة  المســـاعدات  مـــن  تدريجيـــة 
الحـــواالت النقديـــة المشـــروطة وبرامـــج ســـبل العيـــش 
علـــى مـــدار العـــام. وتعتبـــر هـــذه المســـاعدة الغذائيـــة، 
مـــا يمتلكـــون  اليمـــن، كل  مـــن األشـــخاص يف  للعديـــد 

لتناوله يف شهر رمضان وما بعده.  

قـــام بعض شـــركاء العمل اإلنســـاين بتعديل أنشـــطتهم 
مـــن أجـــل شـــهر رمضـــان، مثـــال ذلـــك، مؤسســـة إنجـــاز 

مارسفبرايريناير

الهدف السنوي: 

الوصول الشهري
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المصدر: برنامج األغذية العالمي

استجابة األمن الغذائي
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بصـــورة  الميـــاه  تقديـــم  علـــى  تعمـــل  والتـــي  للتنميـــة، 
إضافيـــة لنحـــو 155 أســـرة نازحـــة تعيـــش يف المواقـــع 
الفضيـــل،  الشـــهر  طيلـــة  ذمـــار  محافظـــة  يف  المضيفـــة 
وكذلـــك برنامج األغذية العالمـــي التابع لأمم المتحدة، 
كثـــر مـــن 1,300 طـــن متـــري مـــن  الـــذي يقـــوم بتوزيـــع أ
التمـــور، غـــذاء رئيســـي مفضل يف رمضـــان والعيد، على 
نحـــو 1.5 مليـــون شـــخص يف ســـبع محافظـــات يف مايو. 
يف  رمضـــان  بشـــهر  الخاصـــة  المشـــاريع  تنفيـــذ  وأيضـــاً 
جميـــع أنحـــاء اليمـــن مـــن قبـــل جمعيـــة الهـــالل األحمـــر 
القطـــري، والتـــي قامـــت هـــذه الســـنة بتقديـــم وجبـــات 
اإلفطـــار إىل نحـــو 62,300 شـــخص يف ســـبع محافظات 
وزكاة الفطر لـ30,100 شـــخص يف محافظتين ومالبس 
العيـــد لــــ5,400 شـــخص يف أربع محافظات. تســـتهدف 
أوجـــه  ذوي  األشـــخاص  رئيســـية  بصـــورة  المشـــاريع 
والمعاقيـــن  النازحيـــن  فيهـــم  بمـــن  البالغـــة،  الضعـــف 

واأليتام والمجتمعات المهمشـــة. وعندما تم االستفسار 
عـــن ذلـــك، وضحت ريمـــا الخطيـــب، مختصـــة اإلغاثة يف 
جمعيـــة الهـــالل األحمـــر القطـــري، بقولهـــا: “يقـــوم الهالل 
اليمـــن  بتنفيـــذ مشـــاريع رمضـــان يف  القطـــري  األحمـــر 
ســـنويًا منـــذ 2015. يذكرنـــا هـــذا الشـــهر الفضيـــل بـــأن 
نكون موجودين لمن هم أقل حًظا منا، وأن نســـاعدهم 
كيفمـــا أمكننا ذلـــك. يتحمل األشـــخاص الذين ندعمهم 
بالفعـــل الكثيـــر مـــن المعانـــاة، ونريـــد أن نضيـــف لهـــم 
إىل  باإلضافـــة  المباركـــة،  الفتـــرة  هـــذه  خـــالل  البهجـــة 

المساعدة المعتادة.” 

هنـــاك حاجـــة إىل دعـــم فـــوري لســـد فجـــوات التمويـــل 
التـــي تمنع شـــركاء العمل اإلنســـاين مـــن ضمان وصول 
المالييـــن  إىل  لـــأرواح  المنقـــذة  الغذائيـــة  المســـاعدات 
الذيـــن يعانـــون مـــن الجـــوع يف اليمـــن. وبـــدون الدعـــم، 
ســـيزداد الجـــوع وســـوء التغذيـــة، وســـيموت مئات آالف 
األشـــخاص. هنـــاك حاجـــة أيضـــاً إىل المســـاندة القويـــة 
الغـــذاء  شـــراء  مـــن  النـــاس  لتمكيـــن  البلـــد،  القتصـــاد 
والســـلع األساســـية األخرى بصورة افضل، 90 يف المائة 
منهـــا يتـــم اســـتيرادها، والتـــي أصبحـــت تكلفتهـــا عاليـــة 
بصـــورة كبيـــرة مع انخفـــاض قيمة الريـــال اليمني. خالل 
شـــهر رمضـــان، تؤكـــد الـــوكاالت اإلغاثيـــة مجـــدًدا علـــى 
الحاجـــة الملحـــة للدعم المســـتدام للعمليات اإلنســـانية 
ومواصلـــة الجهـــود الرامية النهاء األعمـــال القتالية، حتى 
ينعـــم النـــاس يف اليمن بالســـالم يف رمضـــان القادم، مع 
مـــع  واإلفطـــار  الســـحور  يف  الوفيـــر  الطعـــام  مشـــاركة 

أحبائهم. 

األعمـــال القتاليـــة يف مـــأرب تواصـــل التســـبب بنـــزوح المدنييـــن 
االحتياجـــات  وتضاعـــف 

يســـتمر المدنييـــن بتحمـــل العـــبء األكبـــر الناتـــج عـــن 
جبهـــات  مناطـــق  يف  انقطـــاع  دون  القتـــال  اســـتمرار 
األعمـــال  تصاعـــد  شـــهدت  والتـــي  مـــأرب،  محافظـــة 
القتاليـــة منـــذ بدايـــة فبرايـــر 2021. نتيجـــة لذلك، نزحت 
2,871 أســـرة علـــى األقل ضمن نطـــاق المحافظة حتى 
25 أبريـــل، ووفًقـــا للتقارير الواردة مـــن المنظمة الدولية 
للهجرة وشـــركاء العمل اإلنســـاين اآلخرين أن 692 أسرة 

أخرى على األقل نزحت إىل المحافظات األخرى.  

وتركـــزت االشـــتباكات بصـــورة كبيرة يف مديريـــة صرواح، 
حيـــث يعيـــش نحـــو 30,000 نـــازح والتـــي وقعـــت فيهـــا 
أغلبيـــة حـــاالت النـــزوح. وتـــم تقديـــر نـــزوح النـــاس مـــن 
ثمانيـــة مواقـــع مـــن أصـــل 14 موقًعـــا للنازحيـــن يف هذه 
المديريـــة منـــذ بدايـــة فبرايـــر، مـــع إغـــالق أربعـــة مواقـــع 
وهـــي الخير والميل والتواصـــل وذات الراء بعد تضررها 
مـــن القصـــف يف نهايـــة مـــارس، وتـــم إجـــالء النازحين إىل 

موقع السويداء للنازحين.  

يوجـــد يف محافظـــة مـــأرب نحـــو 125 موقًعـــا للنازحيـــن 
مـــع بـــدء التصعيد، وهـــي موطن العديد ممـــا يقدر بنحو 
كبر  مليـــون شـــخص نـــازح يعيـــش يف المحافظـــة، وهـــو أ
عـــدد للســـكان النازحيـــن يف اليمـــن بحســـب الســـلطات. 
وبقـــي معظـــم النازحيـــن حديًثـــا جـــراء األعمـــال القتاليـــة 
الجاريـــة يف نفـــس المديرية، مع انتقـــال معظم النازحين 
حديًثـــا يف المديريـــة إىل مناطق قريبة مـــن مدينة مأرب، 
مديريـــات  إىل  آخـــرون  وانتقـــل  والكســـارة.  أراك  مثـــل 
أخـــرى مـــن محافظـــة مـــأرب، مـــن بينهـــا مـــأرب الـــوادي 
ومدينـــة مأرب والجوبـــة وحريب أو إىل محافظات أخرى 
مـــن بينهـــا البيضـــاء وعمران. وأســـهم ذلك بزيـــادة تركيز 
مواقـــع  مـــن  أقـــل  عـــدد  يف  النـــاس  مـــن  كبـــر  أ أعـــداد 
االزدحـــام  ظـــروف  تفاقـــم  إىل  أدى  ممـــا  االســـتضافة، 
الحاليـــة وتكثيف االحتياجات الشـــديدة بالفعل وتأجيج 
الذيـــن  واألشـــخاص  الجـــدد  الوافديـــن  بيـــن  التوتـــرات 
يعيشـــون هنـــاك. ويف 3 أبريـــل، أبـــرز نشـــوب حريـــق يف 

مخزن توزيع جمعية الهالل األحمر القطري يف مدينة صنعاء خالل رمضان 
الماضي. مصدر الصورة: جمعية الهالل األحمر القطري 
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مخاطـــر  مـــأرب  مدينـــة  يف  للنازحيـــن  الجفينـــة  موقـــع 
أن  التقاريـــر  وأفـــادت  بالنازحيـــن.  المأهولـــة  المواقـــع 
نتـــج عـــن عطـــل كهربـــايئ وتســـبب بمقتـــل  االشـــتعال 
طفـــل وإصابـــة العديـــد مـــن المدنييـــن اآلخريـــن، إصابـــة 
بعضهـــم بالغة. وتضرر 18 مســـكًنا ايوائًيا بالكامل جراء 
الحريق، مما تســـبب يف أضرار على 21 أســـرة تم نقلهم 

الحًقا إىل مدرسة قريبة بصورة مؤقتة.

تعيـــق  التـــي  القتاليـــة  األعمـــال  اســـتمرار  مـــع  وحتـــى 
تكثيـــف  اإلنســـاين  العمـــل  شـــركاء  يواصـــل  الوصـــول، 
لتلبيـــة  لـــأرواح  المنقـــذ  الدعـــم  وتقديـــم  االســـتجابة 
عقـــب  حديًثـــا.  للنازحيـــن  إلحاًحـــا  األشـــد  االحتياجـــات 
للنازحيـــن،  الجفينـــة  موقـــع  يف  نشـــب  الـــذي  الحريـــق 
اســـتجاب شـــركاء العمـــل اإلنســـاين بســـرعة مـــن خـــالل 
وتقديـــم  الطارئـــة  الخيـــام  وتركيـــب  الموقـــع  تنظيـــف 
مجموعـــات مـــواد آليـــة االســـتجابة الســـريعة والوجبـــات 
المطبوخـــة والمراتـــب والبطانيـــات لـــكل أســـرة متضررة. 
ويف المناطـــق التـــي يصـــل إليهـــا النازحيـــن، نفـــذ شـــركاء 
وقدمـــوا  االحتياجـــات  تقييمـــات  اإلنســـاين  العمـــل 
المســـاعدات، بمـــا فيهـــا الغـــذاء والمـــأوى والمـــواد غيـــر 
الغذائيـــة ودعـــم المياه والصرف الصحـــي والنظافة، كما 
عملـــوا علـــى التجهيـــز المســـبق للمخزونـــات اإلضافيـــة. 
وتـــم تعزيـــز الخدمـــات الصحية من خـــالل تقديم األدوية 
والمرافـــق  للمستشـــفيات  الطبيـــة  والمســـتلزمات 
الصحيـــة، باإلضافـــة إىل دعـــم الخدمـــات الطارئـــة وغـــرف 
العيـــادات  يف  العالجيـــة  التغذيـــة  وبرامـــج  العمليـــات 
الخارجيـــة والرعاية الخاصـــة بالتوليد والمواليد يف حاالت 
الطـــوارئ. باإلضافـــة إىل ذلـــك، يقـــدم شـــركاء مجموعـــة 
قطـــاع الحمايـــة المســـاعدة القانونيـــة والدعـــم النفســـي 
االجتماعـــي للنازحين الجدد، وتم تقديم الدعم الشـــامل 

لإلحـــاالت واســـتخراج وثائـــق الهويـــة المفقـــودة وزيـــادة 
مـــن  المزيـــد  تتوفـــر  الحرائـــق.  مـــن  بالســـالمة  الوعـــي 
المعلومـــات يف تقريـــر بمســـتجدات األوضـــاع يف مـــأرب 

رقم 3.   

وتـــم تشـــكيل فريـــق تنســـيق إقليمـــي لمـــأرب لتســـهيل 
تنســـيق االســـتجابة يف جميـــع أنحـــاء المحافظـــة، وبمـــا 
يتماشـــى مـــع خطـــة مـــأرب التشـــغيلية التي تركـــز على 
التدخالت اإلنســـانية الرئيســـية لما يقدر بنحو 200,000 
شـــخص، مـــن المتوقـــع أن حـــوايل 105,000 شـــخص 
منهـــم ســـيتم نزوحهـــم بحلـــول شـــهر ســـبتمبر المقبـــل. 
تهـــدف الخطـــة أيًضـــا إىل دعم حـــوايل 95,000 شـــخص 
جميـــع  مـــن  المائـــة  يف   80  - االحتيـــاج  شـــديدي  مـــن 
النازحيـــن الذيـــن يعيشـــون يف مواقـــع يف مدينـــة مـــأرب 
كبر تجمع للنازحين  ومـــأرب الوادي، والتي تســـتضيف أ
داخلًيـــا وحيث من المتوقع وصول المزيد من الوافدين 

الجدد إىل المنطقة يف األشهر المقبلة.

نازحة حديًثا منذ فبراير

عدد الذين نزحوا حديًثا إىل المديريات

2,871 أسرة

1,715
صرواح

672

مدينة مأرب

الجوبة

41
حريب

مأرب الوادي

250

193

اليمن

مفتاح الخريطة

المنظمة الدولية للهجرة تقدر نزوح نحو 2,871 أسرة منذ 8 فبراير. المصدر: المنظمة الدولية للهجرة

شركاء العمل اإلنساين يوسعون نطاق االستجابة يف مأرب. الصورة: المنظمة 
الدولية للهجرة 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-marib-situation-update-no-3-19-april-2021
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-marib-situation-update-no-3-19-april-2021
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-marib-situation-update-no-3-19-april-2021
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تدشـــين حملـــة التطعيـــم ضـــد فيروس كورونا وســـط ارتفـــاع عدد 

الحـــاالت يف اليمن 
يف 20 أبريـــل، تـــم تدشـــين حملـــة التطعيـــم األوىل ضـــد 
فيـــروس كورونـــا يف اليمـــن يف عـــدن، بعـــد ثالثـــة أســـابيع 
من وصول الجرع األوىل، 360,000 جرعة من اللقاحات 
ضـــد كورونـــا يف البلـــد، وذلـــك بدعـــم من منظمـــة الصحة 
الصحـــة  وزارة  مـــع  بالتنســـيق  واليونيســـف  العالميـــة 
تغطـــي  اليمنيـــة،  للحكومـــة  التابعـــة  والســـكان  العامـــة 
إجمـــايل  مـــن  محافظـــة   13 يف  مديريـــة   133 الحملـــة 
لنحـــو  الوصـــول  إىل  وتهـــدف  الــــ22،  اليمـــن  محافظـــات 
320,000 مـــن العامليـــن يف مجال الصحة وكبار الســـن 
خـــالل  مـــن  المشـــتركة  االعتـــالالت  ذوي  واألشـــخاص 
الجرعـــة األوىل للقاح أســـترازينيكا يف غضون أســـبوعين. 
وحتى 1 مايو، تلقى 10,482 شخص بنجاح تطعيمهم 
اســـتجابتهم  لرفـــع  المطلوبـــة  الجرعتيـــن  مـــن  األول 

المناعية ضد فيروس كورونا إىل أقصى حد ممكن. 

وتعتبـــر الــــ360,000 جرعـــة كدفعـــة أوىل مـــن أصل 1.9 
مليـــون جرعة من اللقـــاح يتوقع أن يحصل عليها اليمن 
13,000 صنـــدوق  اللقاحـــات  2021، ووصلـــت مـــع  يف 
لحفـــظ اللقاحـــات و1.3 مليون حقنة والتـــي تعتبر هامة 
لبـــدء تنفيـــذ حملـــة التطعيـــم بفعاليـــة وأمان. وهـــذا جزء 
مـــن إجمـــايل 14 مليـــون جرعـــة ســـتتلقاها اليمـــن مـــن 
الوصـــول  ضمـــان  إىل  يهـــدف  الـــذي  كوفاكـــس،  مرفـــق 
كورونـــا  فيـــروس  ضـــد  للقاحـــات  والمنصـــف  العـــادل 
لجميـــع الـــدول، التـــي يقودهـــا بصورة مشـــتركة االئتالف 
المعنـــي بابتـــكارات التأهـــب لمواجهة األوبئـــة والتحالف 
العالمـــي من أجـــل اللقاحات والتمنيـــع )غايف( ومنظمة 

رئيســـي  كشـــريك  اليونيســـف  مـــع  العالميـــة،  الصحـــة 
للتنفيذ. 

وإلظهـــار الدعـــم للحملـــة وتشـــجيع زيـــادة ثقـــة الجمهـــور 
اليمـــن،  يف  اليونيســـف  ممثـــل  مـــن  كل  قـــام  باللقـــاح، 
الصحـــة  منظمـــة  مكتـــب  ومديـــرة  دواميـــل؛  فيليـــب 
العالميـــة يف عـــدن، نهـــى محمـــود؛ ووزير الصحـــة العامة 
بحيبـــح؛  قاســـم  الدكتـــور  اليمـــن،  لحكومـــة  والســـكان 
ووكيـــل وزارة الصحـــة العامـــة والســـكان، الدكتـــور علـــي 
الوليـــدي؛ ووزيـــر الخدمـــة المدنيـــة، الدكتـــور عبدالناصـــر 
الـــوايل؛ ومحافـــظ عدن، أحمد حامـــد لملس؛ بتلقي حقن 

من اللقاح عند التدشين.  

تـــأيت الحملـــة يف الوقت التي تعاين فيـــه اليمن من زيادة 
كورونـــا  بفيـــروس  المصابـــة  الحـــاالت  عـــدد  يف  كبيـــرة 
والوفيـــات المرتبطـــة بـــه، ومنـــذ منتصف فبرايـــر 2021، 
تـــم تســـجيل ثلثـــي عـــدد 6,329 حالـــة مؤكـــد اصابتهـــا 
بفيـــروس كورونـــا يف الفتـــرة مـــا بيـــن بدايـــة الجائحـــة و1 
إجمـــايل  مـــن  المائـــة  50 يف  نحـــو  تســـجيل  وتـــم  مايـــو، 
1,230 حالـــة وفـــاة مرتبطـــة بكورونـــا علـــى مـــدى نفـــس 
األســـابيع الـ12. مـــن الحاالت المؤكـــد إصابتها، تم اإلبالغ 
عـــن أغلبيتهـــا يف محافظـــات حضرمـــوت وتعـــز وعـــدن، 
و1,035  حالـــة  و1,248  حالـــة   2,522 ســـجلت  والتـــي 
حالـــة على التوايل. ومع العوائـــق المرتبطة بالفحوصات 
واإلبـــالغ جـــراء الصراع المســـتمر، يقـــدر أن تكـــون األرقام 

الفعلية أعلى من ذلك بكثير.   

االجراءات الجماعية للوصول اإلنساين يف ساحل البحر األحمر
يعتبـــر الوصـــول اإلنســـاين أساســـًيا لتقديم المســـاعدات 
بفاعليـــة وكفـــاءة ولحمايـــة األشـــخاص الذيـــن يحتاجـــون 
إليهـــا. يعيـــش اليـــوم نحـــو 16.5 مليون شـــخص محتاج 

يف مناطـــق يصعـــب الوصـــول إليهـــا، مقارنـــة بــــ5 مالييـــن 
كثر  شـــخص قبل ســـنتين، وتمثل القيود البيروقراطية أ
العوائـــق شـــيوًعا أمـــام إيصـــال المســـاعدات وخدمـــات 
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العدد التراكمي لحاالت التعايفالعدد التراكمي للوفيات     العدد التراكمي للحاالت

الرقم التراكمي مع مرور الزمن 

المصدر: منظمة الصحة العالمية

الحاالت المصابة بكوفيد-19 في اليمن

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2IzNTc1M2ItMDI5Zi00ZmM5LTk2YjAtMzZkMjczN2Y1MzNmIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9


الحمايـــة اآلمنـــة والمســـتدامة والقائمـــة علـــى المبـــادئ. 6
كثر مـــن 93 يف المائة  وشـــكلت العوائـــق البيروقراطيـــة أ
مـــن الــــ4,484 حادثة متعلقـــة بالوصول تـــم اإلبالغ عنها 
يف أنحـــاء 20 محافظـــة يف عـــام 2020، بينمـــا شـــملت 
القيـــود المفروضـــة على التنقـــل إىل/ضمن نطاق اليمن 
كثـــر مـــن 75 يف المائـــة مـــن 489 حادثـــة وصـــول تـــم  أ
اإلبـــالغ عنهـــا يف الشـــهرين األوليـــن مـــن عـــام 2021، كما 
ظهـــرت تحديـــات متزايـــدة علـــى ســـاحل البحـــر األحمـــر 
اليمنـــي وذلـــك لظهـــور متطلبـــات إداريـــة جديـــدة مثـــل 
البيانـــات  وازدواجيـــة  الحساســـة  المعلومـــات  تبـــادل 
البرامجيـــة وتصاريـــح التنقـــل الشـــاملة، وأدت مطالـــب 
الســـلطات المحليـــة إىل تعطيل ايصال المســـاعدات يف 
العمـــل  موظفـــي  تنقـــل  وإعاقـــة  المناســـب  الوقـــت 

اإلنساين بصورة متزايدة إىل نقطة انقطاعها تماما. 

وممـــا ألحـــق أضـــراًرا علـــى أجـــزاء مـــن محافظتـــي تعـــز 
والحديـــدة، تقليـــص حيـــز العمل الذي جـــاء عقب إصدار 
المحليـــة  الســـلطات  إحـــدى  قبـــل  مـــن  توجيهًيـــا  أمـــًرا 
بصـــورة  تعمـــل  والتـــي  بهـــا  المعتـــرف  غيـــر  الجديـــدة 
مســـتقلة عـــن الحكومـــة اليمنيـــة، والـــذي جعـــل جميـــع 
األخـــرى  البيروقراطيـــة  والمتطلبـــات  التنقـــل  تصاريـــح 
إلزاميـــة على جميع موظفي العمل اإلنســـاين وعمليات 
نقـــل الشـــحنات علـــى ســـاحل البحر األحمـــر بالقرب من 
المخـــا والخوخـــة. وتم اعطـــاء التوجيهـــات لجميع النقاط 

األمنيـــة يف المنطقـــة إلنفـــاذ المتطلبـــات الجديـــدة. ومنـــذ 
تـــم تنفيـــذ هـــذا االجـــراء، أبلغـــت وكاالت األمـــم المتحـــدة 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة الدوليـــة والوطنيـــة العاملة 
يف منطقـــة ســـاحل البحـــر األحمـــر عن 33 حادثـــة تتعلق 
العمـــل  شـــركاء  يقـــدر  كمـــا  أبريـــل،   4 حتـــى  بالوصـــول 
تقديـــم  عرقلـــة  إىل  أدت  الحـــوادث  هـــذه  أن  اإلنســـاين 
علـــى  شـــخص   475,000 إىل  اإلنســـانية  المســـاعدات 
األقـــل حتـــى اللحظة – تم اســـتهداف نحـــو 76 يف المائة 
يق  يعيشـــون  شـــخص   622,000 مـــن  يقـــرب  ممـــا 
أشـــكال  بعـــض  تقديـــم  طريـــق  عـــن  الغـــريب  الســـاحل 

المساعدات اإلنسانية يف 2021.  

ولحـــل هـــذه المســـألة وتمكيـــن الوصـــول دون عوائـــق 
للســـكان المحتاجيـــن مرة أخـــرى، يعمل شـــركاء العمل 
مـــع  اإلنســـانية  الشـــؤون  تنســـيق  ومكتـــب  اإلنســـاين 
والوطنيـــة  المحليـــة  المســـتويات  علـــى  الســـلطات 
نجـــح  الجماعـــي،  االجـــراء  هـــذا  خـــالل  ومـــن  والدوليـــة. 
مجتمـــع العمـــل اإلنســـاين يف تأميـــن فتـــرات توقـــف يف 
القيـــود المفروضـــة علـــى الحركـــة، لتمكيـــن النـــاس مـــن 
تلقـــي المســـاعدة التـــي يحتاجـــون إليهـــا أثنـــاء اســـتمرار 
المفاوضـــات مـــن أجـــل حـــل دائـــم. يف نهايـــة مـــارس، تم 
التنازل عن شـــرط االمتثال لهذه التوجيهات يف األسبوع 
األول مـــن أبريـــل وتـــم تمديد ذلك الحًقـــا حتى منتصف 
والخدمـــات  الشـــحنات  وصـــول  يســـتمر  لكـــي  مايـــو 

اإلنسانية للمحتاجين دون عوائق طوال شهر رمضان.

وتســـتمر الجهـــود الرامية النهاء الحصـــار المفروض على 
المناطـــق  هـــذه  دائمـــة يف  اإلنســـانية بصـــورة  التنقـــالت 
مكتـــب  يـــزال  ال  كمـــا  والحديـــدة،  تعـــز  مـــن  الســـاحلية 
تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية وشـــركاء العمـــل اإلنســـاين 
يســـعون إىل إيقـــاف العمـــل بالتوجيهـــات بصـــورة دائمة 
تـــم  وكمـــا  الجديـــدة.  المحليـــة  الســـلطة  فرضتهـــا  التـــي 
تأكيـــده مـــن قبـــل وكيـــل األميـــن العام/منســـق اإلغاثـــة 
الطارئـــة يف إحاطتـــه إىل مجلس األمـــن يف 15 أبريل: “تم 
دون  بصـــورة مســـتقلة  الجديـــدة  اللوائـــح  هـــذه  اصـــدار 
إيصـــال  توقـــف  يف  وتســـببت  الحكومـــة  موافقـــة 
المســـاعدات يف المنطقـــة تقريًبـــا. لقـــد تـــم تعليـــق هـــذه 
اإلجـــراءات اآلن يف شـــهر رمضـــان، وهـــي بدايـــة جيـــدة، 
لكننـــا نأمـــل أن نراهـــم يتراجعون تماًما عنهـــا.” من أجل 
علـــى  يعتمـــدون  شـــخص  مليـــون  نصـــف  مـــن  كثـــر  أ
المســـاعدات يف هـــذه المنطقـــة، يعمـــل شـــركاء العمـــل 
اإلنســـاين مـــن خالل جميـــع الســـبل المتاحـــة لجعل هذا 

األمل حقيقة.
الوكاالت اإلغاثية تواصل العمل مع السلطات لتضمن الوصول دون قيود لألشخاص 

المحتاجين يف المناطق الساحلية من تعز والحديدة. المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   

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


