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تزايد انعدام األمن الغذائي في اليمن في 
ظل انكماش االقتصاد

تسبب استمرار انخفاض قيمة الريال 
اليمني وارتفاع األسعار في تفاقم حالة 
نحو  فيها  يواجه  التي  اليمن  الجوع في 
األمن  انعدام  شخص  مليون   16.2
أسعار  ارتفعت  العام.  هذا  الغذائي 
المائة  في   60 بنسبة  الغذائية  المواد 
منذ  اليمن  مناطق  بعض  في  تقريًبا 
الريال  انهيار  جراء  العام  هذا  بداية 
اليمني وتضاعف استهالك الغذاء غير 
مقياس  بحسب   – بالفعل  الكافي 
األغذية  برنامج  يقوم  الذي  الجوع 
المناطق  في  تتبعه.  على  العالمي 
الحكومة  سيطرة  تحت  الواقعة 
المعترف بها دولًيا، حيث أصبح الغذاء 
الريال  قيمة  انهارت  التكاليف،  باهظ 
الدوالر  مقابل  المائة  في   40 بنحو 
األمريكي في األشهر الثمانية األولى من 
عام 2021، متجاوًزا 1,000 ريال يمني 
للدوالر األمريكي ألول مرة على اإلطالق 
سبتمبر،  نهاية  حتى  يوليو.  شهر  في 
األمريكي  الدوالر  صرف  سعر  تجاوز 
حاجز الـ1,200 ريال يمني. في المناطق 
الواقعة جنوب اليمن، تجاوز استهالك 
الـ45 في  الغذاء غير الكافي حالًيا نسبة 
المائة. أما شمال البلد، حافظت الرقابة 
فرضتها  التي  الشديدة  االقتصادية 

استقرار  على  الواقع  األمر  سلطات 
قيمة العملة نسبًيا، بنحو 37 في المائة.   

أدى انخفاض قيمة الريال إلى صعوبة 
حصول األشخاص العاديين في اليمن 
من  األساسية،  الغذائية  المواد  على 
الصعب توقع االحتماالت القادمة نظًرا 
األسواق  تشغيل  قدرة  الختالالت 
بسبب الصراع ألكثر من سبع سنوات، 
شخص،  ماليين   4 من  كثر  أ ونزوح 
جائحة  تفشي  من  المترتبة  واآلثار 
كوفيد-19. وفاقم هذه األوضاع ارتفاع 
أسعار  ارتفاع  نتيجة  النقل  تكلفة 
ارتفاع  من  المترتبة  واآلثار  الوقود 
الذي  البلد  على  عالمًيا  الغذاء  أسعار 
الغذاء  المائة من  في   90 نحو  يستورد 
وصلت  األخرى.  األساسية  والسلع 
تكلفة الحد األدنى للسلة الغذائية على 
لتكلفة  مؤشًرا   – الوطني  المستوى 
المعيشة – إلى 62,607 في أغسطس 
مما  المائة  في   36 بنحو  أعلى   ،2021
العام  هذا  بداية  الوضع  عليه  كان 
وحوالي أربعة أضعاف التكلفة في شهر 
يناير 2015. في المناطق الواقعة تحت 
دولًيا،  بها  المعترف  الحكومة  سيطرة 
الصرف،  سعر  في  كبيرة  زيادة  حدثت 
بلغت   ،2021 أغسطس  حلول  مع 
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ريال   78,136 الغذائية  للسلة  األدنى  الحد  تكلفة 
يمني، أعلى بنسبة 45 في المائة من تكلفتها في يناير 
2021 وأعلى بـ4.5 مرات من تكلفتها في يناير 2015. 

مع ثبات فرص الحصول على الدخل وسبل العيش، 
لكي  إضافية  لساعات  العمل  الناس  على  يتعين 
يحصلوا على القيمة الكاملة للحد األدنى من السلة 
الغذائية الشهرية. الناس في لحج هم األشد تضرًرا، 
ينبغي عليهم العمل 17 يوًما لتوفير الحد األدنى من 
التكلفة المعيشية لألسرة شهريًا في 2021، مقارنة 
بثمانية أيام لكل شهر في السنة الماضية. وفي محاولة 
العمل  شركاء  عمل  المعاناة،  هذه  من  للتخفيف 
مواءمة  على  الغذائي  األمن  لدى مجموعة  اإلنساني 
لتيسير  السوق  أسعار  مع  النقدية  الحواالت  مبلغ 
الغذائية  المواد  أسعار  تحمل  على  األسر  قدرة 
المرتفعة. وعلى الرغم من ذلك، يظل من المستحيل 
في ظل  األسعار  في  السريعة  الزيادات  هذه  كبة  موا

التقلبات اليومية في أسعار الصرف.  

نقاط  مجموعة  تدهور  في  ذلك  أثر  مالحظة  يمكن 
برنامج  عمل  اليمن.  أنحاء  في  الغذائي  االستهالك 
لحساب  بديل  مؤشر  تطوير  على  العالمي  األغذية 
مجموعة  تجمع  لألسرة،  الحرارية  السعرات  توافر 
مستوى  على  البيانات  الغذائي  االستهالك  نقاط 
األغذية  مجموعات  وتكرار  تنوع  حول  األسرة 
الغذائية  للقيمة  وفًقا  ترجيحها  ويتم  المستهلكة، 
 40 النسبية لمجموعات األغذية المستهلكة. يعاني 
في المائة من السكان على األقل في 12 محافظة من 
الكافي  غير  االستهالك  من  الـ22  اليمن  محافظات 

ُخمس  يتكبد  محافظات  بينها خمس  من  لألغذية، 
سكانها على األقل من االستهالك الغذائي الضعيف 
ولحج  وعمران  والجوف  الضالع   – كبيرة  بصورة 
من  بينما   ،2021 عام  من  الثالث  الربع  في  وريمة. 
المتوقع تعديل مستويات األمن الغذائي في محافظة 
الجوف من الحد األعلى من المخاطر إلى حالة اإلنذار، 
أربع محافظات  الوضع في  يتدهور  أن  المتوقع  من 
من الحد األدنى من المخاطر إلى حالة اإلنذار )البيضاء 
الوضع  أصبح  وسقطرى(.  والمهرة  وحضرموت 
بعض  لجوء  لدرجة  المناطق  بعض  في  جًدا  قاٍس 
تم  األشجار لسد جوعها، كما  تناول ورق  إلى  األسر 
توضيح ذلك في مقال حديث أصدره برنامج األغذية 

العالمي.

استطاع شركاء العمل اإلنساني لدى مجموعة قطاع 
األمن الغذائي من زيادة مساعداتهم المنقذة لألرواح 
في اليمن بفضل مساهمة سخية من المانحين هذا 
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المصدر: منظمة األغذية والزراعة

المستويات المتوقعة لحالة إنذار األمن الغذائي )يوليو – سبتمبر 2021(   

أسرة تتشارك وجبة الطعام في منزلها في أبين، 2021. 
مصدر الصورة: برنامج األغذية العالمي/عالء نعمان

https://www.wfp.org/stories/famine-conditions-yemen-force-families-eat-tree-leaves


العام بلغت 1.2 مليار دوالر أمريكي، على الرغم من 3
797 مليون دوالر  إلى مبلغ إضافي،  أن هناك حاجة 
شخص  ماليين   4.8 نحو  خسارة  لتجنب  أمريكي، 
واألهم  فصاعًدا.  كتوبر  أ من  اإلنسانية  المساعدات 
الغذائية  المساعدات  تكملة  من  بد  ال  ذلك،  من 
شدة  ألن  الطويل  المدى  على  مستدامة  بحلول 
يتمكن  لم  إذا  باالرتفاع  ستستمر  االحتياجات 
الشخص العادي من توفير الغذاء أو الحصول عليه. 

لتقديم  المطلوب  اإلضافي  التمويل  جانب  إلى 
المساعدات الغذائية، هناك حاجة إلى دعم االقتصاد 
العملة  ضخ  ذلك  في  بما  كبيرة،  بصورة  اليمني 
األساسية  السلع  استيراد  على  والحفاظ  األجنبية، 
ومنع حدوث المزيد من االنخفاض في قيمة الريال 
الحصول  من  األشخاص  سيتمكن  وبذلك  اليمني، 

على التغذية التي يحتاجونها واالكتفاء ذاتًيا.

أكثر من 3,500 طفل في اليمن عانوا من انتهاكات 
جسيمة خالل عامي 2019 و2020 

في 27 سبتمبر، أصدر مكتب الممثل الخاص لألمين 
تقريره  المسلح  والنزاع  باألطفال  المعني  العام 
الثالث حول حالة األطفال والنزاع المسلح في اليمن. 
 8,526 توثيق  تم  التقرير،  في  الواردة  للبيانات  وفًقا 
ما  الفترة  في  اليمن  في  األطفال  انتهاكًا جسيًما ضد 
كثر  بين 1 يناير 2019 و31 ديسمبر 2020، وكانت أ
االنتهاكات شيوًعا منع وصول المساعدات اإلنسانية 
األطفال.  واستخدام  والتجنيد  والتشويه  والقتل 
أو  انتهاك  من  طفل   3,500 من  كثر  أ عانى  إجمااًل، 

كثر من االنتهاكات الجسيمة. أ

منع  حوادث  عدد  في  الشديد  االرتفاع  التقرير  وثق 
فترة  في  لألطفال  اإلنسانية  المساعدات  وصول 
كثر االنتهاكات  السنتين، التي كانت إلى حد كبير من أ
التي تم التحقق منها، حيث تم توثيق 4,881 حادثة. 
بالقيود  االنتهاكات  هذه  من  المائة  في   60 تتعلق 
بصورة  البلد،  نطاق  ضمن  الحركة  على  المفروضة 
رئيسية جراء فرض اللوائح التقييدية والعقبات غير 
المساعدات  تقديم  تعرقل  التي  المتوقعة 
السفر  تحركات  عرقلة  إلى  باإلضافة  والخدمات، 
الروتينية. وشملت األساليب األخرى لتقييد الوصول 
الذي  التدخل في تنفيذ األنشطة اإلنسانية، والعنف 
العمل  ومرافق  وأصول  موظفي  تضرر  إلى  أدى 
القسري  واالحتجاز  االعتداء  يشمل   – اإلنساني 
واالعتقال والمضايقة والتهديد والتخويف للعاملين 
في المجال اإلنساني – والقيود المفروضة على حركة 

العاملين في المجال اإلنساني والبضائع إلى اليمن. 

تمنع هذه القيود الوصول إلى األطفال بالمساعدات 
اإلنسانية المنقذة لألرواح وأنشطة الحماية، مما يزيد 
لالستغالل  تعرضهم  وقابلية  ضعفهم  أوجه  من 
وبصورة  األخرى.  الجسيمة  واالنتهاكات  واإليذاء 

تبعث للقلق، ُقتل وتشوه 2,600 طفل خالل الفترة 
جراء  اصابتهم  تمت  معظمهم  بالتقرير،  المشمولة 
المدفعية والهاون، بما  القصف العشوائي للقذائف 
على  والقتال  السكنية  المناطق  على  القصف  فيها 
لألفراد  المضادة  األرضية  واأللغام  الواقع  أرض 
والمتفجرات األخرى من مخلفات الحرب. تم تجنيد 
 2019 البنين، في عامي  861 طفل، معظمهم من 
في  المجندين  األطفال  ثلثي  استخدام  تم  و2020، 
بقية األطفال في  بينما تم استخدام  الفعلي،  القتال 
حراسة النقاط العسكرية أو لوضع وإزالة األلغام أو 
أو  أو حمالين  أو حراس  أدوار أخرى كجواسيس  في 

طباخين.    

 وبإصدار النتائج، دعى الممثل الخاص لألمين العام 
األطراف  المسلح "جميع  والنزاع  باألطفال  المعني 
إلى العمل بفعالية صوب التوصل إلى حل سياسي 
من  المزيد  من  األطفال  إنقاذ  أجل  من  للصراع 
الضرر،" مشيًرا إلى أنه "من المرجح أن تترك األعمال 
األطفال  من  جياًل  الشديدة  والمعاناة  الوحشية 

اليمنيين يعانون من ندوب مدى الحياة."  

https://reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761-enar
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العيش
المزيد  لتقديم  المانحين  اإلغاثية  الوكاالت  ناشدت 
في  باأللغام  المتعلقة  االجراءات  لدعم  الموارد  من 
اليمن والمشاركة مع السلطات للمساعدة في وضع 
المعدات  بتوريد  المتعلقة  للتحديات  الحلول 
المتخصصة مثل أجهزة الكشف عن األلغام ومعدات 
إلى إجراء  البلد. هناك حاجة  إلى  الحماية والمركبات 
القطاع  أجل  من  الرفيع  المستوى  على  مناصرة 
تستمر  التي  البيروقراطية  العوائق  على  للتغلب 
اإلنساني  العمل  شركاء  وعمل  وصول  بعرقلة 
أجل  من  باأللغام  المتعلقة  باالجراءات  المعنيين 

حماية الناس من التأذي بصورة عشوائية.  

والصراعات  الماضية  الحروب  خلفته  لما  نظًرا 
الناسفة  والعبوات  األرضية  األلغام  تزال  ال  الحالية، 
وتشوه  تقتل  الحرب  مخلفات  من  والمتفجرات 
المدنيين وتشكل مخاطر كبيرة على حماية العاملين 
في مجال اإلغاثة والمدنيين على حد سواء. منذ عام 
الناسفة  والعبوات  األرضية  األلغام  تسببت   ،2018
 1,424 إصابة  و  مقتل  في  المنفجرة  غير  والذخائر 
األطفال.  اليمن، معظمهم من  األقل في  على  مدنياً 
في  واحد  انفجار  أدى   ،2021 سبتمبر   13 في  فعاًل، 
محافظة تعز إلى سقوط 19 ضحية، منهم 15 طفاًل.

باإلضافة إلى التسبب في أضرار مباشرة ومميتة، فإن 
هذه األسلحة المتفجرة والمخلفات تغرس الرعب في 

سلبية  آثار  حدوث  مع  لها  المعرضة  المجتمعات 
عميقة على األرواح وسبل العيش واالقتصاد بشكل 
المزارعين  مجتمعات  من  العديد  تقف  عام. 
اآلثار  أمام  األيدي  مكتوفة  اليمن  في  والصيادين 
الجسدية والنفسية التي تسببها األلغام والمتفجرات 
من مخلفات الحرب على األرض والبحر. وهذا يمثل 
عقبة كبيرة أمام اإلنتاج المحلي لألغذية وإدرار الدخل 
حادة  مستويات  اليمن  فيه  يواجه  الذي  الوقت  في 

من انعدام األمن الغذائي والفقر.

لألمم  التابع  األمن  لمجلس  اإلحاطة  جلسة  في 
الطاهر  2021، حثت غادة  10 سبتمبر  المتحدة في 
لتنسيق  المتحدة  األمم  نائب مدير مكتب  مضوي، 
الوفاء  على  األطراف  “جميع  اإلنسانية،  الشؤون 
بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي اإلنساني، بما في 
العشوائية  األسلحة  استخدام  عن  الكف  ذلك 
بطبيعتها، والحذر الدائم لتجنيب المدنيين واألعيان 
إلى  دعت  كما  العسكرية.”  عملياتهم  المدنية خالل 
إزالة  أنشطة  نطاق  لتوسيع  عملية  خطوات  اتخاذ 
األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب ودعمها - 
وتعجيل  التراخيص  تقديم  خالل  من  ذلك  في  بما 
عملية مرور معدات إزالة األلغام إلى البالد - ألن هذا 

سيقطع شوًطا طويالً نحو حماية المدنيين.

مصدر الصورة: محمود الفلسطيني/المجلس النرويجي لالجئين
لقراءة المزيد حول قصة أحمد وغيرها من القصص أنقر هنا

https://www.nrc.no/shorthand/stories/yemen-crisis---six-years-of-devastation/index.html
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والتحديات  التمويل  محدودية  من  الرغم  على 
توسيع  على  اإلغاثية  الوكاالت  تعمل  البيروقراطية، 
لتحسين  كتدابير  األلغام  مكافحة  أنشطة  نطاق 
المتعلقة  االجراءات  شركاء  يركز  المدنيين.  سالمة 
في  اإلصابات  وحدوث  المخاطر  منع  على  باأللغام 
ضمان  خالل  من  بشدة  المتضررة  المجتمعات 
تحديد خرائط المناطق الملوثة باأللغام والمتفجرات 
أثرها  تقييم  على  والعمل  الحرب  مخلفات  من 
التحتية  البنى  تطهير  أجل  من  أولوياتها،  وتحديد 
المدارس  مثل  العامة  الخدمات  ومرافق  الحيوية 

والطرق والمستشفيات واألراضي الزراعية.

التي  التهديدات  بشأن  التوعية  حمالت  تكثيف  تم 
الحرب،  مخلفات  من  والمتفجرات  األلغام  تشكلها 
وإعادة  االنفجارات  من  الناجين  دعم  يتم  بينما 
وأغسطس  يناير  بين  واقتصادياً.  اجتماعياً  تأهيلهم 
باأللغام  المتعلقة  االجراءات  شركاء  قام   ،  2021
األرض،  من  مربع  متر  مليون   2.1 وتطهير  بمسح 
مليون   1.7 من  كثر  أ االجراءات  هذه  من  واستفاد 
و4,095  ناسفة  عبوات   403 إزالة  وتمت  شخص، 

لغم و31,173  قطعة من الذخائر غير المنفجرة.

يساعد الوجود المتزايد لشركاء االجراءات المتعلقة 
مسح  في  للسلطات  الدعم  يقدمون  الذين  باأللغام 
العمليات  تغطية  توسيع  على  الوعي  ورفع  وإزالة 
ورفع المهارات وتنمية القدرات المستدامة للشعب 
في  الجنس.  ونوع  العمر  عن  النظر  بغض  اليمني، 
في مجال  عاماًل   56 تلقى  العام،  األول من  النصف 
الذخائر  من  التخلص  على  التدريب  األلغام  إزالة 
المتفجرة، مع تدريب 60 آخرين بشكل خاص على 
واشتملت  الناسفة.  العبوات  مع  التعامل  كيفية 
على  النساء  تدريب  على  الوطنية  القدرات  تنمية 
االعتبارات  تراعي  التي  المناسبة  الفنية  المهارات 
الثقافية، بما فيها التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة 
أنشطة  بأن تعم فائدة  المسح، مما سمح  وعملية 
مكافحة األلغام على جميع أجزاء المجتمع اليمني. 
تشكلها  التي  المخاطر  حول  تقييم  إجراء  تم  كما 
الغذائي وسبل  واألمن  الشحن  البحرية على  األلغام 

العيش على طول ساحل البحر األحمر.

التعليم أحد الحقوق، لكن ماذا تبقى ألطفال اليمن؟
كثر من  زاد عدد األطفال غير الملتحقين بالمدارس أ
كثر من  الضعف منذ بداية الصراع، حيث وصل إلى أ
2 مليون طفل من البنين والبنات في سن الدراسة 
مع حلول عام 2021. بدون الدعم المناسب، قد ال 
يتمكن هؤالء األطفال من العودة إلى المدارس، مما 
من  ويزيد  الفقر  دوامة  في  االستمرار  إلى  يؤدي 
يكون  ال  حين  واإليذاء.  االستغالل  لخطر  تعرضهم 
األطفال في المدرسة، ستزيد احتماالت اجبار البنات 
كال  من  األطفال  وسيكون  المبكر،  الزواج  على 
كثر عرضة لإلكراه على عمالة األطفال أو  الجنسين أ

تجنيدهم في القتال.   

منذ مارس 2015، وثقت آلية المراقبة واإلبالغ حول 
في  األطفال  ضد  ارتكبت  التي  الجسيمة  االنتهاكات 
على  هجمة   236 عن  يقل  ال  ما  الصراع  فترات 
العسكري  لالستخدام  حادثة  و245  المدارس 
أن  كيف  موضًحا  اليمن،  في  التعليمية  للمرافق 
مثل  العوامل  تعقيد  من  يزيد  المستمر  الصراع 
في  الفرص  وقلة  والنزوح  والفقر  كوفيد-19  جائحة 
منع األطفال من حقهم في التعليم. أفادت التقارير 
تدميرها  تم  اليمن  في  مدرسة   2,500 من  كثر  أ أن 
ألغراض  استخدامها  تم  أو/و  بأضرار  أصيبت  أو/و 
غير تعليمية. يحتاج ما يقدر بنحو 8.1 ماليين طفل 
اآلن إلى المساعدات التعليمية الطارئة، وهي تمثل 
بـ1.1 مليون  زيادة بأكثر من سبعة أضعاف مقارنة 

هذه  تشكل  الصراع.  بداية  عنهم  اإلبالغ  تم  طفل 
الظروف، باإلضافة إلى أثرها السلبي على التعلم، آثار 
النفسية  الصحة/العافية  األمد على  مدمرة وطويلة 

والجسدية لألطفال والمراهقين في اليمن.      

كثر من 170,600  ومما زاد األمور سوًءا، لم يحصل أ
معلم على مرتباتهم بصورة منتظمة ألكثر من أربع 
 – السياسية  واالنقسامات  الصراع  بسبب  سنوات 
الجغرافية. وهذا يشكل ثلثي عدد جميع المعلمين 
يتقاضون  ال  الذين  المعلمين  ألن  نظًرا  اليمن.  في 
رواتبهم يتركون المهنة بحًثا عن وسائل بديلة لدعم 
طفل  ماليين  أربعة  فإن  أسرهم،  وإعالة  أنفسهم 
آخرين معرضين لخطر توقف تعليمهم أو التسرب 
من المدرسة تماًما. كما هو شائع لسوء الحظ، فإن 
مرتفعة هم  أوجه ضعف  يعانون من  الذين  أولئك 
كال  من  األطفال  وكذلك  كالفتيات  تضرراً  األكثر 
الفئات  أو  النازحة  المجتمعات  من  الجنسين 
المهمشة أو الذين يعيشون في المناطق الريفية أو 
كثر  أ تعذر وصول  كما  إليها.  الوصول  يصعب  التي 
من 523,000 طفل نازح في سن الدراسة إلى التعليم 
الدراسية  الفصول  في  مساحة  وجود  عدم  بسبب 
الحالية. ومع ذلك، حتى عندما تكون الدراسة متاحة، 

تتأثر جودة التعليم سلًبا بالظروف السائدة.

بنظام  المتعلقة  التحديات  إلى معالجة  هناك حاجة 
التعليم في البلد بصورة عاجلة ومناسبة، خاصة مع 
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كثر من 40 في المائة من السكان اليمنيين  وجود أ
دون سن الـ14، وذلك لكي ال تمتد خسائر التعلم إلى 
التقدم،  الجيل وتقضي على عقود من  بعد هذا  ما 
خاصة فيما يتعلق بتعليم الفتيات. ال يزال التمويل 
الالزم لتمكين ذلك غير كاف بصورة كبيرة – حتى 
المائة من  35.4 في  الحصول على  30 سبتمبر، تم 
التعليم  أنشطة  لدعم  مطلوبة  دوالر  مليون  الـ258 
ضمن نطاق خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 2021. 

قطاع  مجموعة  لدى  اإلنساني  العمل  شركاء  دق 
األطراف  جميع  داعين  الخطر،  ناقوس  التعليم 
المعنية في اليمن إلى العمل سويًا لتحقيق السالم 
المدارس  ضد  الهجمات  وإيقاف  والشامل،  الدائم 
عن  بعيدة  أخرى  ألغراض  المدارس  واستخدام 
الدخل  على  المعلمين  حصول  وضمان  التعليم، 
بصورة منتظمة، ودعم البرامج التعليمية بتمويالت 

طويلة المدى.   

هناك حاجة إلى المزيد من الدعم لحماية ومساعدة 
المهاجرين ومساعدة العالقين منهم على العودة إلى 

أوطانهم
 138,000 كثر من  أ أن  اإلنساني  العمل  قدر شركاء 
مهاجر – ونحو 140,000 الجئ وطالب لجوء – في 
العاجل. من بين هؤالء،  الدعم  إلى  اليمن يحتاجون 
مهاجر   32,000 بنحو  يقدر  بما  السبل  تقطعت 
يعانون من الظروف القاسية جراء القيود المفروضة 
دون  حالت  التي  كوفيد-19،  بسبب  السفر  على 
السعودية.  العربية  المملكة  إلى  رحلتهم  استكمال 
تم احتجاز اآلالف من المهاجرين العالقين، بينما تم 
الذين  البقية من قبل المهربين والُمتِجرين  احتجاز 
يستغلونهم لجني األرباح كمحاولة لتعويض خسائر 
العربية  المملكة  إلى  المهاجرين  تهريب  عمليات 

السعودية. 

يقوم شركاء العمل اإلنساني بفعل كل ماهو ممكن 
الذين  اللجوء،  وطالبي  والالجئين  المهاجرين  لدعم 
اإلنسانية  المساعدات  على  تامة  بصورة  يعتمدون 
الشركاء  يقدم  األساسية.  احتياجاتهم  تلبي  التي 
القطاعات  متعددة  لألرواح  المنقذة  المساعدات 
تعزيز  إلى  باإلضافة  المتخصصة،  الحماية  وخدمات 
االعتماد على الذات والترابط المجتمعي. ومع ذلك، 
 – والمهاجرين  لالجئين  المتعددة  القطاعات  تلقت 
التي تهدف إلى معالجة تعددية التهديدات والمخاطر 

وطالبي  المهاجرين  واحتياجات  الضعف  وأوجه 
اللجوء والالجئين عموًما – 4.7 في المائة فقط من 

الـ58.7 مليون دوالر مطلوبة لهذا العام.  

مع  المناصرة  جهود  اإلنساني  المجتمع  يواصل 
السلطات في اليمن وعلى طول طرق الهجرة لضمان 
وصول المهاجرين إلى المساعدات المنقذة لألرواح. 
احترام  ضرورة  على  اإلنساني  العمل  شركاء  يؤكد 
بينها  من  والالجئين،  للمهاجرين  اإلنسان  حقوق 
لعمليات  التعرض  من  وحمايتهم  تنقلهم  حرية 
دعى  كما  التعسفي.  االحتجاز  أو  القسري  الترحيل 
غير  الهجرة  دوافع  معالجة  إلى  اإلنساني  المجتمع 
الشرعية وضمان خيارات عودة المهاجرين العالقين 
وكذلك  للكرامة،  وحافظة  وطوعية  آمنة  بصورة 

بالنسبة لالجئين وطالبي اللجوء.

العودة  خيارات  دعم  اإلغاثي  العمل  شركاء  يواصل 
يفتقر  التمويل.  محدودية  من  الرغم  على  الطوعية 
إمكانية  إلى  اليمن  في  العالقين  المهاجرين  معظم 
المنقذة لألرواح  المساعدات اإلنسانية  إلى  الوصول 
المتعددة.  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  ويعانون 
للهجرة،  الدولية  المنظمة  من  الواردة  للتقارير  وفًقا 
يتم إجبار بعض المهاجرين على العمل في المزارع 

11.3 مليون
عدد األطفال الذين 

يحتاجون إلى المساعدات 
اإلنسانية

8.1 ماليين
عدد األطفال الذين 

يحتاجون إلى دعم التعليم 
الطارئ

10.2 ماليين
عدد األطفال الذين يحتاجون إلى 

الرعاية الصحية األساسية

9.58 ماليين
عدد األطفال الذين ال يحصلون 

على المياه اآلمنة أو خدمات 
الصرف الصحي أوالنظافة

2 مليون
عدد األطفال غير 

الملتحقين بالمدارس



لتسديد ديونهم، بينما يتعرض آخرين للعنف القائم 7
على  للحصول  واالختطاف  االجتماعي  النوع  على 
الوصول  إمكانية  إلى  العظمى  الغالبية  يفتقر  فدية. 
والرعاية  الصحي  والصرف  والغذاء  المياه  إلى 
المهاجرين  من  العديد  أصبح  غرابة،  وال  الصحية. 
وأفادت  ديارهم.  إلى  للعودة  يتوقون بشكل متزايد 
المنظمة الدولية للهجرة بأنه منذ مايو 2020، خاطر 
العودة  رحلة  في  بحياتهم  شخص   18,000 حوالي 
المحفوفة بالمخاطر عن طريق البحر إلى جيبوتي أو 
الصومال، مستخدمين نفس شبكة المهربين التي 
عشرات  وغرق  اليمن.  إلى  للسفر  استخدموها 
السفن  بهم  انقلبت  عندما  العام  هذا  المهاجرين 

المكتظة.

للهجرة  الدولية  المنظمة  قامت  سبتمبر،   27 حتى 
الطوعية  العودة  1,300 مهاجر على  نحو  بمساعدة 
على متن 11 رحلة جوية من عدن و79 مهاجًرا آخر 
لعام  اآلن  حتى  صنعاء  من  جوية  رحلة  متن  على 
2021. تسعى  المنظمة الدولية للهجرة إلى تشغيل 
رحلتان جويتان للعودة اإلنسانية الطوعية أسبوعًيا 
خالل الفترة المتبقية من العام. باإلضافة إلى ترتيبات 
للهجرة  الدولية  المنظمة  تقدم  الجوية،  الرحالت 
وتساعدهم  مغادرتهم  قبل  للمهاجرين  المشورة 
في  السلطات  وتنسق مع  السفر  وثائق  تأمين  على 
اليمن وإثيوبيا لضمان مرورهم ونقلهم بصورة آمنة. 
في  مؤقًتا  العائدون  المهاجرون  يسكن  إثيوبيا،  في 

حيث  للهجرة،  الدولية  للمنظمة  التابع  العبور  مركز 
األساسية  الغذائية  غير  والمواد  الغذاء  تقديم  يتم 
وخدمات المشورة وبدل مواصالت لكي يصلوا إلى 
وجهتهم األخيرة. كما عملت المنظمة الدولية للهجرة 
واالجتماعية  الطبية  الرعاية  ترتيبات  تقديم  على 
والنفسية، باإلضافة إلى اقتفاء أثر األسرة وإعادة لم 
المصحوبين  غير  المهاجرين  لألطفال  الشمل 

بذويهم.    

تحتاج المنظمة الدولية للهجرة إلى 3 ماليين بصورة 
عالق  إثيوبي  مهاجر   5,000 نحو  لمساعدة  عاجلة 
أوطانهم  إلى  يعودوا  لكي  فرصتهم  ينتظرون  ممن 

بأمان مع حلول نهاية العام.

قلة اللقاحات والموارد الطبية تعيق احتواء جائحة 
كوفيد-19 

في اليمن، وضعت جائحة كوفيد-19 ضغًطا إضافًيا 
كثر  على النظام الصحي الُمدمر جراء الصراع، عقب أ
نصف  توقفت  الحرب،  من  سنوات  ست  من 
وأصبح  الخدمات  تقديم  عن  البلد  مستشفيات 
فيها  بما  الوبائية،  لألمراض  معرضين  السكان 
الضنك.  وحمى  والدفتيريا  األطفال  وشلل  الكوليرا 
في  شخص  مليون   20.1 أن  اإلغاثة  شركاء  يقدر 
اليمن يحتاجون إلى المساعدات الصحية، بمن فيهم 
طفل  ويموت  ماسة.  بحاجة  شخص  مليون   11.6
واحد على األقل كل 10 دقائق بسبب األمراض التي 

يمكن الوقاية منها. 

منذ انتشار الجائحة في اليمن في أبريل 2020، أجبر 
كوفيد-19 مسؤولي الصحة وشركاء اإلغاثة اإلنسانية 
على إعادة تخصيص الموارد الطبية الشحيحة إلنقاذ 
التقديرات  تشير  الفيروس.  انتشار  واحتواء  األرواح 
من  المائة  في   15 نحو  تخصيص  إعادة  تم  أنه  إلى 
االستجابة  لغرض  تعمل  التي  الصحية  األنظمة 

التغطية  انخفاض  في  ساهم  مما  لكوفيد-19، 
الصحية عموًما بنسبة 20 إلى 30 في المائة.    

في  بكوفيد-19  إصابتها  المؤكد  الحاالت  عدد  ارتفع 
المحافظات الجنوبية في منتصف أغسطس 2021، 
مما دفع مسؤولي الصحة إلى رفع حالة اإلنذار جراء 
الموجة الثالثة من تفشي المرض. منذ ذلك الحين، 
المرتبطة  األسبوعية  الوفيات  معدالت  ارتفعت 
بداية  كثر من خمسة أضعاف. في  أ إلى  بكوفيد-19 
سبتمبر، دفع ارتفاع عدد الحاالت الحكومة اليمنية 
في  والخاصة  الحكومية  المدارس  جميع  إغالق  إلى 
تم  سبتمبر،   30 حلول  مع  الجنوبية.  المحافظات 
في  إصابتها  مؤكد  حالة   9,000 من  كثر  أ عن  اإلبالغ 
كثر من 1,700  أنحاء المحافظات الجنوبية، وخسر أ
هذه  تعكس  ال  الجائحة.  خالل  أرواحهم  شخص 
األرقام العدد الفعلي للحاالت وتقلل بشكل كبير من 
المحلية  المجتمعات  أوساط  المرض  انتشار  مدى 
من  ويستثنى  البلد.  في  الفحص  قدرات  لقلة  نظًرا 

مهاجرون مستعدون للمغادرة من مطار عدن على رحلة العودة اإلنسانية 
الطوعية التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة في سبتمبر. 

مصدر الصورة: ماجد محمد/المنظمة الدولية للهجرة في اليمن  
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هذه األرقام الحاالت المصابة في المحافظات الواقعة 
تحت سيطرة سلطات األمر الواقع في صنعاء، حيث 

يقطن معظم سكان اليمن.

تنفيذ  أمام  رئيسًيا  عائًقا  الموارد  نقص  يعتبر 
واستراتيجيات  البلد  المستوى  على  االستجابة 
معدومة،  الفحوصات  قدرات  تكون  وتكاد  االحتواء. 
كز عزل  باستثناء فحوصات المسافرين. تتحمل مرا
وتفتقر  طاقتها،  فوق  الموجودة  القليلة  كوفيد-19 
إلى  المجتمعية  الصحية  كز  والمرا المستشفيات 
على  قادرة  لتكون  الطبية  والموارد  اإلمدادات 

االستجابة لالحتياجات المتزايدة بصورة فعالة.

توفيرها  تم  التي  اللقاحات  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
لليمن حتى اآلن أقل بكثير من االحتياجات الراهنة. 
من المتوقع أن تتلقى اليمن 14 مليون جرعة من 
ضمان  إلى  يهدف  الذي  كوفاكس،  مرفق  خالل 
كوفيد-19  لقاحات  على  البلدان  جميع  حصول 
قيادته  في  يشترك  والذي  وعادلة،  منصفة  بصورة 
“التحالف  وجافي  الوبائي  التأهب  ابتكارات  تحالف 
الصحة  ومنظمة  والتحصين”  للقاحات  الدولي 
العالمية، مع اليونيسف كشريك رئيسي في التنفيذ. 
على الرغم من ذلك، حتى اآلن، تم تقديم 867,800 
716,800 من جرعات  اليمن، منها  إلى  جرعة فقط 
شخص   358,400 لتطعيم  تكفي  ما  أسترازينيكا، 

إضافية،  جرعات  ايصال  تم  كما  كاملة.  بصورة 
جونسون  آند  جونسون  لقاح  من  جرعة   151,200

إلى اليمن في 29 أغسطس. 

الكفاية  فيه  بما  قريبة  ليست  المتاحة  اللقاحات 
تم  اآلن  وحتى  البلد،  أنحاء  في  االحتياجات  لتلبية 
تطعيم 0.1 في المائة فقط من سكان اليمن بصورة 
في  عالمنا  لموقع  وفًقا  كوفيد-19،  ضد  كاملة 
البيانات. يشمل ذلك في المقام األول نحو 305,366 
لقاح  من  األولى  الجرعة  تلقوا  ممن  شخص 
سيطرة  تحت  الواقعة  المناطق  في  أسترازينيكا 
 21,529 فيهم  بمن  دولًيا،  بها  المعترف  الحكومة 
عاماًل في مجال الرعاية الصحية. تلقى فقط 14,864 
في  أما  اآلن.  حتى  الثانية  الجرعة  منهم  شخص 
المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات األمر الواقع، 
تلقى 2,659 عاماًل في مجال الرعاية الصحية الجرعة 
األولى من لقاح أسترازينيكا، بمن فيهم 47 ممن تم 
تطعيمهم بالجرعة الثانية. حتى 22 سبتمبر، تلقى 
بمن  33,239 شخًصا،  نحو  األشخاص،  من  المزيد 
فيهم 1,252 عاماًل في مجال الرعاية الصحية، لقاح 
وال  الوحيدة.  الجرعة  ذات  جونسون  آند  جونسون 
آند  جونسون  لقاحات  بقية  صرف  عملية  تزال 

جنسون مستمرة.   

كمي مع مرور الوقت عدد الوفيات الترا

كمية مع مرور الوقت األعداد الترا
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المصدر: منظمة الصحة العالمية

منحنى برامج التحصين الموسعة ضد كوفيد-19

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=YEM
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=YEM
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzVjNTVhZGEtZmZjZC00NjA4LWE1MWYtMjIzMDY0Y2UwNDk1IiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9&pageName=ReportSection
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منسق الشؤون اإلنسانية يقدم جهود المناصرة لليمن 

في دول الخليج
قام منسق الشؤون اإلنسانية لليمن، ويليام ديفيد 
غريسلي، مع مرافقة مدير مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية في اليمن، سجاد محمد ساجد، بزيارة لمدة 
ثالثة أيام، من 16 إلى 18 سبتمبر،  إلى دول الخليج: 
واإلمارات  السعودية  العربية  والمملكة  الكويت 
مع  الوفد  اجتمع  الكويت،  في  المتحدة.  العربية 
الكويتي  األحمر  والهالل  العربي  الصندوق  ممثلي 
العربية  االقتصادية  للتنمية  الكويتي  والصندوق 
الوفد  قدم  اجتماعاتهم،  خالل  الخارجية.  ووزارة 
في  اإلنساني  الوضع  بتدهور  المتعلقة  المستجدات 
يتعلق  فيما  التعاون  تعزيز  سبل  وبحث  اليمن 
التمويالت  زيادة  البلد وحث على  في  اإلغاثة  بجهود 

العربية  المملكة  في  التنموي.  والدعم  اإلنسانية 
الحكومة  قيادات  كبار  الوفد مع  اجتمع  السعودية، 
في  والفجوات  اإلنساني،  الوضع  لمناقشة  اليمنية 
االستجابة والموارد، وأهمية توسيع نطاق الوصول، 
على  قائمة  اإلغاثية  العمليات  تكون  أن  وضمان 
تيسير  أهمية  على  الضوء  الوفد  وسلط  المبادئ. 
األلغام  بمكافحة  المتعلقة  األنشطة  نطاق  وتوسيع 
اجتمع  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  أما  البلد.  في 
الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة  ممثلي  مع  الوفد 
من  اإلماراتي  األحمر  والهالل  العطاء  دبي  ومؤسسة 
اإلنساني  الدعم  نطاق  توسيع  فرص  بحث  أجل 

والتنموي في اليمن.     

تمويل مخصص لحماية المدنيين في اليمن
في  الحماية  لتدخالت  الداعمين  أقوى  أحد  كونه 
اليمن، قدم صندوق التمويل اإلنساني في اليمن نحو 
تم  أمريكي  دوالر  مليون   50.5 من  المائة  في   10
األول  األساسي  التخصيص  إطار  تخصيصها ضمن 
أنشطة  لدعم   2021 يونيو  في  إطالقه  تم  الذي 
حماية  شاملة  اإلنساني،  العمل  لشركاء  الحماية 
النوع  على  لقائم  العنف  ضد  والحماية  الطفل 
األلغام  بمكافحة  المتعلقة  واالجراءات  االجتماعي 
شركاء  من  لستة  التمويل  تخصيص  تم  والتوعية. 
سبعة  بتنفيذ  سيقومون  الذين  اإلنساني  العمل 
يستفيد  أن  بهدف  محافظة،   11 أنحاء  في  مشاريع 
كثر من 184,500 شخص. شمل الشركاء المتلقين  أ
للتمويل: أربع منظمات غير حكومية دولية حصلت 
على 2.8 مليون دوالر أمريكي، ومنظمة غير حكومية 
وطنية واحدة حصلت على 750,000 دوالر أمريكي، 
ووكالة أمم متحدة واحدة حصلت على 1.3 مليون 

دوالر أمريكي.

الخاصة  االستجابة  تعزيز  التمويل على  يساعد هذا 
بالحماية ضمن إطار خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 
لعام 2021، التي ال تزال بصورة عامة تواجه نقص 
االستجابة  تلقت خطة  30 سبتمبر،  التمويل. حتى 
اإلنسانية لليمن 55.1 في المائة فقط من 3.85 مليار 
بشكل  اإلنسانية  لالستجابة  مطلوبة  أمريكي  دوالر 
تمويل خطة  يعتبر  أخرى،  العام. من جهة  عام هذا 
للغاية،  قليل  الحماية  ألنشطة  اإلنسانية  االستجابة 
المبلغ  من  فقط  المائة  في   27.8 يغطي  حيث 
قبل  من  أمريكي،  دوالر  مليون   218 المطلوب، 

القطاع. 

قبل  من  دعمها  تم  التي  المشاريع  ضمن  من 
تمويالت صندوق التمويل اإلنساني في اليمن مشروع 
جمعية األمان لرعاية الكفيفات في محافظة الحديدة. 
يقدم المشروع خدمات الحماية المجتمعية الشاملة 
والتوعية  الخدمات  13,405 شخص من خالل  إلى 
للسكان  المجتمعية  كز  المرا من  المقدمة 
ضحايا  على  خاص  بوجه  التركيز  مع  المتضررين، 
واألشخاص  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 
أطفال  منظمة  الصندوق  دعم  كما  اإلعاقة.  ذوي 
الطفل  حماية  خدمات  لتقديم  البريطانية  الحرب 
الهامة لـ1,486 شخص، بمن فيهم األطفال الضعفاء 
إب  الذين يعيشون في مديريات محافظة  وأسرهم 
المتضررة من الصراع. ومن أمثلة المشاريع األخرى 
إطار  ضمن  الممولة  الحماية  بتدخالت  المتعلقة 
المجلس  تدخالت  األول،  األساسي  التخصيص 
الدنماركي لالجئين ومنظمة هالو ترست لالجراءات 
التوالي  على  تستهدف  والتي  باأللغام،  المتعلقة 
النازحين  من  شخص  و6,600  شخص   16,128
محافظات  في  الصراع  من  المتضررة  والمجتمعات 
أنشطة  المشروعان  يتضمن  ولحج.  والحديدة  تعز 
على  تركز  أنشطة  إلى  باإلضافة  المجتمعية  التوعية 
الملوثة  للمواقع  الفنية  وغير  الفنية  المسوحات 
باأللغام والذخائر المتفجرة ، إلى جانب أنشطة إزالة 

األلغام ووضع العالمات الدالة عليها. 



كم تم تقديم الدعم الالزم لتشغيل سبع مساحات 10
آمنة للنساء والفتيات ومأوى آمن واحد في محافظات 
الضالع ومأرب وشبوة لكي يتجاوزوا خطر اإلغالق، 
وذلك من خالل تخصيص 1.3 مليون دوالر أمريكي 
كز  المرا المتحدة للسكان. تقع هذه  لصندوق األمم 
للنساء  الحماية  احتياجات  فيها  تكون  مناطق  في 
والفتيات شديدة للغاية، وسيساعد التمويل المقدم 

من صندوق التمويل اإلنساني في ضمان استمرارية 
كثر من 40,000 امرأة وفتاة على مجموعة  حصول أ
النفسي  الدعم  فيها  بما  الحماية،  خدمات  من 
القانونية  والمساعدة  الطبية  والرعاية  واالجتماعي 

ومساعدة سبل العيش ودعم المأوى.    

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

سجاد محمد ساجد
 مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن

sajid@un.org :بريد الكتروني

تابيوا غومو
رئيس وحدة االتصال والتقارير، اليمن-صنعاء

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

 إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على الروابط:
 www.unocha.org/yemen 

www.unocha.org 
www.reliefweb.Int
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المصدر: صندوق التمويل اإلنساني في اليمن

تمويل التخصيص األساسي األول 2021 من صندوق التمويل اإلنساني في اليمن ألنشطة الحماية 
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