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رسالة جمعية العون المباشر

يف ظـــل األحداث التـــي تعصف باليمن والتـــي أدت بدورها إىل تراجع الوضـــع االقتصادي ملاليني
اليمنيـــن وأصبح معظمهـــم ال ميلكون القدرة عىل توفـــر االحتياجات األساســـية ألفراد أرسهم،
وبالرغم من نشـــاط املنظـــات اإلنســـانية والخريية إال أن الوضع االقتصادي ال يشـــهد تحســـناً
بـــارزاً يف الوضع املعييش للكثري من املســـتفيدين.
زامـــن ذلك موجـــة نزوح العديـــد من اليمنيني خـــال الفرتة املاضية بســـبب الرصاع املســـتمر
والـــذي تطور يف العديد من املناطق مســـبباً نزوح آالف األرس وترشيدهـــا  ،وبذلك ازدادت الحاجة
ألعـــداد كبرية أخرى مـــن املجتمـــع اليمني ،باإلضافـــة إىل تدهـــور عمل الكثري من املؤسســـات
الخرييـــة واملنظامت اإلنســـانية بحيث مل تعد قادرة عـــى تأمني االحتياجـــات لجميع املترضرين.
يف خضـــم ذلك واصلـــت جمعية العـــون املبارش جهودهـــا يف تأمني املـــواد الغذائيـــة ،حيث تم
تنفيـــذه عـــى مراحل يف ثالث محافظـــات مينيـــة ( صنعاء – ذمـــار  -عمران ) .
ويرسنا يف هـــذا التقرير الشـــامل تزويدكم بتفاصيل مراحـــل التنفيذ واألعداد املســـتفيدة ممن
يقعون تحت خـــط الفقر.

وتفضلوا فائق التقدير واالحرتام ،،،،

املدير العام
د .عبدالله عبدالرحمن السميط
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نبذة عن الوضع اإلنساني في اليمن
أدى تصاعـــد النزاع منذ شـــهر مـــارس  2015م إىل تفاقم كبري ألزمـــة الحامية التي يواجـــه فيها ماليني
األشـــخاص مخاطرعىل ســـامتهم وحقوقهم األساســـية إذ يصل عدد املحتاجـــن إىل  % 81من إجاميل عدد
الســـكان وهو ما يعـــزز من إعان حالة االســـتنفار اإلنســـاين يف اليمن املنكـــوب ،وتعد األزمـــة اليمنية من
أكـــر األزمات اإلنســـانية التي يعيشـــها العـــامل اآلن ،فالوضع اإلنســـاين هنـــاك أصبح صعباً جـــداً وكاريث
خاصة يف قســـمي الغذاء واملـــاء ،فالبالد تســـتورد مايزيد عن  90%مـــن احتياجاتها الغذائيـــة من الخارج
ويعـــاين حاليـــا أكرث من  17مليون من ســـكان اليمن البالغ عددهم  28مليون نســـمة حســـب اخر إحصائية
مـــن انعدام االمن الغذايئ حســـب ماذكرتـــه منظمة الغـــذاء العاملي .وقد أشـــار البنك الـــدويل يف تقرير
لـــه للعـــام  2016م ان اعىل معدل للفقر يف منطقة الرشق األوســـط وشـــال افريقيا ُســـجلت يف اليمن،
ولفـــت التقرير نفســـه اىل تفاقم حدة الفقر نتيجة ســـوء إدارة االقتصاد وضعف االوجة السياســـة ،وتهجري
اليمنيـــن بفعـــل االقتتال الداخيل فضا عـــن ازدياد عدد الالجئـــن الفارين من أزمات يف بلـــدان مجاورة.
وكشـــفت تقاريـــر األمم املتحـــدة عىل ان نحـــو اكرث من ثالثـــة ارباع الســـكان يحتاجون اىل مســـاعدات
إنســـانية عاجلـــة .ويذكر مكتب األمم املتحدة لتنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية ان اكرث مـــن  21مليون أي مبا
يزيد عن  % 80من ســـكان اليمن بحاجة اىل شـــكل اشكال املســـاعدة اإلنســـانية ويدعو مكتب األمم املتحدة
ضمن خطة االســـتجابة اإلنســـانية لليمـــن اىل التوفري العاجـــل اىل  2.96مليار دوالر ملســـاعدة نحو 22.2
مليون شـــخص من األكرث اســـتضعافا خالل العـــام  2018م .اضف اىل ذلك وصول إعداد النازحني بســـبب
الـــراع يف اليمـــن اىل اكرث مـــن ثالثة ماليني شـــخص من بينهـــم مليونني ومئتني ألف مـــرد داخيل.
وتذكر مفوضية شـــؤون الالجئـــن يف اليمن يف تقريـــر لها إن االزمـــة الراهنة تجرب مزيـــدا من الناس
عىل تـــرك منازلهـــم بحثا عن األمـــان وان اكرث من ثالثة ماليني شـــخص يعيشـــون حياة غري مســـتقرة
تحفهـــا املخاطر يكافحـــون من اجل تلبية االحتياجات األساســـية .واكـــد التقرير أيضا ان عـــددا كبريا من
النازحـــن يحاولون العـــودةاىل ديارهم بزيادة تقـــدر  24%والتقريـــر يحذر من ان تلـــك لتحركات غري
مســـتقرة وترتبـــط بتوقف القتال يف بعـــض األحيان .ويعكـــس التقرير صورة مقلقة عـــن حياة النازحني
والتحديـــات التي تواجههم واالحتياجات األساســـية التي يفتقرون اليها وعىل راســـها الغـــذاء واملاوى ومياه
الرشب كـــا يؤثر النزوح عىل املجتمعـــات املضيفة اذ تزيد الضغـــوط عىل مواردها الضئيلـــة ويقيم غالبية
النازحـــن أي نحـــو  % 62منهم لـــدى أقاربهـــم او اصدقائهم فيام يعيـــش اخرون يف أماكـــن إيواء غري
مالمئة .
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األهداف العامة للمشاريع اإلغاثية
توفري وتأمني املواد الغذائية للفئات املستهدفة .العمــل عــى توصيــل املــواد الغذائيــة للمناطق ذات الكثافــة الســكانية والحوجة الرضوريــة للتدخل اإلغايثخاصــة املناطــق التــي تضم نســبة كبــرة من األطفال والنســاء وكبار الســن واملرىض بدولة اليمــن ،والتي مل
تصلهــا مســاعدات مــن منظامت أجنبيــة أو محلية لصعوبــة العمل فيها .
الحد من انتشار األمراض الناتجة عن سوء التغذية بني األطفال والنساء الحوامل .تحفيز وتشجيع منظامت املجتمع املدين واملنظامت العاملية للتدخل باملناطق املحتاجة.معايير اختيار الفئات المستهدفة من المشروع

طفل هو رب االرسة.
ال يوجد معيل لألرسة.
كبري السن الضعيف.
حالة نفسية خطرية
إعاقة عقلية  /بدنية.
حالة طبية خطرية.
امرأة تعيل االرسة.
أمراه معرضة للخطر.
يعانون من سوء تغذية.
ضحية العنف املنزيل
العنف القائم عىل النوع االجتامعي.
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مشروع ( إغاثة ذمار )
املرشوع عبارة عن تأمني غذاء تم عىل  3مراحل والذي يشمل توزيع

عدد  6,000سلة غذائية يف مديريتي (جهران ووصاب العايل) محافظة ذمار ملدة
ثالثة أشهر متتالية والتي تتكون من األصناف التالية:
(المرحلة األولى)
 2,000سلة غذائية
1
2
3
4
5

بر مطحون
سكر
كرتون بقوليات
زيت الطبخ
ملح

8

 75كيلو
 10كيلو
1

 4لرت
 1كيلو

(المرحلة الثانية)
 2,000سلة غذائية
1
2
3
4
5

بر مطحون
سكر
كرتون بقوليات
زيت الطبخ
ملح
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 75كيلو
 10كيلو
1

 4لرت
 1كيلو

(المرحلة الثالثة)
 2,000سلة غذائية
1
2
3
4
5

بر مطحون
سكر
كرتون بقوليات
زيت الطبخ
ملح
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 75كيلو
 10كيلو
1

 4لرت
 1كيلو

مشروع ( إغاثة صنعاء )
املرشوع عبارة عن توزيع عدد  2,200سلة غذائية يف أمانة العاصمة والتي كانت
مخصصة لجميع الفئات املستضعفة:
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مشروع ( إغاثة صنعاء  -بني حشيش )
توزيع املرحلة االوىل من ثالث مراحل للمواد غذائية بحسب املعايري املوافق عليها من

كتلة الغذاء العاملية التابعة لألمم املتحدة حيث تم توزيع عدد  1,000سلة غذائية
والتي تم توزيعها للنازحني واالرس املستضيفة واالرس األكرث احتياجا والتي تقع عىل
خط الفقر يف مديرية بني حشيش محافظة صنعاء  .حيث تم التوزيع بالتعاون مع
الرشكاء املنفذين من مؤسسة موزن يف شهر اكتوبر لعام 2019
( المرحلة األولى )
 1,000سلة غذائية
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مشروع ( إغاثة عمران  -عيال بني سريح )
توزيع املرحلة االوىل من ثالث مراحل للمواد غذائية بحسب املعايري املوافق عليها من

كتلة الغذاء العاملية التابعة لألمم املتحدة حيث تم توزيع عدد  1,000سلة غذائية
والتي تم توزيعها للنازحني واالرس املستضيفة واالرس األكرث احتياجا والتي تقع عىل
خط الفقر يف مديرية عيال رسيح محافظة عمران  .حيث تم التوزيع بالتعاون مع
الرشكاء املنفذين من مؤسسة موزن يف شهر اكتوبر لعام 2019
(المرحلة األولى)
 1,000سلة غذائية
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