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تحليل األمن الغذايئ الجديد يتوقع زيادة مثيرة للقلق مصدر الصورة: برنامج األغذية العالمي/محمد عوض
يف أعداد األشخاص الذين يواجهون مستويات مرتفعة 

من انعدام األمن الغذايئ الحاد بحلول نهاية 2020م
المتكامـــل  المرحلـــي  التصنيـــف  تحليـــل  حـــذر 
الجديـــد الذي تم إصـــداره من قبل برنامج األغذية 
للطفولـــة  المتحـــدة  األمـــم  وصنـــدوق  العالمـــي 
بـــأن  يوليـــو   22 يف  والزراعـــة  األغذيـــة  ومنظمـــة 
والســـيول  والصـــراع  االقتصاديـــة  الصدمـــات 
تراجـــع  إىل  تـــؤدي  قـــد  وكوفيـــد-19  والجـــراد 
منجـــزات األمن الغذايئ يف اليمـــن. وتوقع التقرير، 
الـــذي قـــدم تحليـــاًل لوضع 7.9 ماليين شـــخص يف 
زيـــادة  الجنوبيـــة،  المحافظـــات  يف  مديريـــة   133
مثيرة للقلق يف أعداد األشـــخاص الذين يواجهون 
مســـتويات مرتفعـــة مـــن انعـــدام األمـــن الغـــذايئ 
الحـــاد )المرحلـــة الثالثـــة والرابعـــة مـــن التصنيـــف 
المرحلـــي المتكامل(، من 2 مليون شـــخص )25 
مالييـــن   3.2 إىل  الســـكان(  عـــدد  مـــن  المائـــة  يف 
شـــخص )40 يف المائـــة مـــن عدد الســـكان( خالل 
الســـتة أشـــهر القادمة، حتى وإن تم الحفاظ على 
الحاليـــة.   الغذائيـــة  المســـاعدات  مســـتويات 
منـــذ  المحـــرز  التقـــدم  تراجـــع  إىل  ذلـــك  ســـيؤدي 
لعـــام  المتكامـــل  المرحلـــي  التصنيـــف  تحليـــل 
مـــن نصـــف  كثـــر  أ انتقـــل  2018/2019، عندمـــا 
مليـــون شـــخص إىل مـــا دون المرحلـــة الثالثـــة من 
ذلـــك  ويعـــود  المتكامـــل،  المرحلـــي  التصنيـــف 
أساســـاً إىل توســـيع نطـــاق المســـاعدات الغذائية 

اإلنسانية بصورة كبيرة.

وقالـــت الســـيدة ليـــز غرانـــدي، منســـق الشـــؤون 
اإلنســـانية يف اليمـــن: “ يخبرنـــا التصنيف المرحلي 
المتكامـــل أن اليمـــن علـــى شـــفا أزمة أمـــن غذايئ 
كبـــرى مـــرة أخـــرى. قبـــل 18 شـــهر، حيـــن واجهنـــا 
وضًعـــا مماثـــاًل، تـــم تمويلنـــا بســـخاء. اســـتخدمنا 
علـــى  وعملنـــا  بحكمـــة  إلينـــا  المعهـــودة  المـــوارد 
يف  كبيـــرة  بصـــورة  المســـاعدات  نطـــاق  توســـيع 
المديريـــات، حيـــث كان النـــاس فيهـــا هـــم األكثـــر 

جوًعـــا واألكثر عرضة للخطـــر. كانت النتيجة رائعة. 
منعنـــا المجاعـــة. إذا لـــم نحصـــل علـــى التمويـــل 
الـــذي نحتاجـــه اآلن، فلن نتمكن مـــن القيام بذات 

الشيء هذه المرة.”

يرتفـــع انعـــدام األمـــن الغـــذايئ يف المناطـــق التـــي 
تتســـم بالقتـــال، الذي يـــؤدي إىل فرض قيود على 
وصول المســـاعدات الغذائية اإلنسانية والوصول 
إىل األســـواق، ويتســـبب بنزوح السكان باستمرار. 
الــــ16 مديريـــة األشـــد  ومـــن حيـــث الشـــدة، تقـــع 
تضـــرًرا مـــن المرحلة الرابعـــة للتصنيـــف المرحلي 
المتكامـــل )الطارئة( يف 8 محافظات: الضالع )3( 
ومأرب )3( والبيضاء )2( وشـــبوة )2( وأبين )2( 
وتعـــز )2( والجـــوف )1( وحضرمـــوت )1(. ومـــن 
حيـــث الحجم، يوجـــد يف المحافظات التالية العدد 
األكبـــر مـــن األشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن مرحلة 
مـــن  الثالثـــة+  )المرحلـــة  منهـــا  األســـوأ  أو  األزمـــة 
التصنيـــف المرحلـــي المتكامل(: تعـــز )590,000 
شـــخص(   487,500( ولحـــج  شـــخص( 
زيـــادة  وتتركـــز   .)465,500( وحضرمـــوت 
األشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن المرحلـــة الثالثـــة 
مـــن التصنيـــف المرحلـــي المتكامـــل )األزمة( وما 
فوقهـــا يف ســـت محافظات: أبين وعـــدن والضالع 
وحضرمـــوت ولحـــج وتعز، حيث تشـــير التوقعات 

إىل نسبة زيادة تصل إىل 83 يف المائة.

إجـــراءات  التخـــاذ  توصيـــات  التحليـــل  ويقتـــرح 
عاجلـــة، بما فيهـــا اســـتمرار المســـاعدات الغذائية 
الســـكان  عيـــش  ســـبل  وحمايـــة  عوائـــق؛  ودون 
األكثـــر عرضـــة للخطـــر؛ ودعم إعـــادة تأهيـــل البنى 
الســـيول؛  جـــراء  تضـــررت  التـــي  للميـــاه  التحتيـــة 
وتعزيـــز  الجيـــدة؛  الغذائيـــة  الممارســـات  وتعزيـــز 

اإلنذار المبكر والمراقبة العامة لألمن الغذايئ.
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تتزايـــد  بينمـــا  لـــأرواح  منقـــذة  برامـــج  يغلـــق  التمويـــل  نقـــص 
اإلنســـانية  االحتياجـــات 

حـــذر منســـق اإلغاثـــة الطارئة، الســـيد مارك لوكـــوك، األعضاء 
يف مالحظاتـــه االفتتاحيـــة أمـــام مجلـــس األمـــن التابـــع لألمـــم 
المتحدة يف 28 يوليو من أنه “لم يســـبق لألزمة اإلنســـانية يف 
علـــى  الضـــوء  وســـلط  ذلـــك،”  مـــن  أســـوأ  تكـــون  أن  اليمـــن 
االحتياجـــات المتزايدة؛ بما فيهـــا الجوع وكوفيد-19؛ وتصاعد 
الصـــراع وانهيـــار االقتصـــاد. ومـــن العوامـــل الرئيســـية األخرى 
هـــي  الحـــايل  المتـــردي  اإلنســـاين  الوضـــع  أســـهمت يف  التـــي 
النقـــص الكبيـــر يف تمويـــل عمليـــات اإلغاثـــة، وقـــال منســـق 
اإلغاثـــة الطارئـــة: “الـــوكاالت اإلنســـانية علـــى وشـــك اإلفـــالس 
دوالر  مليـــار   3.2 مـــن  كثـــر  أ إىل  هنـــاك حاجـــة  أخـــرى.”  مـــرة 
أمريكي لالســـتجابة اإلنســـانية يف اليمن يف عـــام 2020م. ويف 
مؤتمـــر إعـــالن التعهـــدات رفيـــع المســـتوى يف الريـــاض الذي 
انعقـــد يف 2 يونيـــو، تعهد المانحون بتقديـــم 1.35 مليار دوالر 
أمريكـــي فقـــط من أصـــل 2.41 مليـــار دوالر أمريكـــي مطلوبة 
لتغطيـــة األنشـــطة اإلنســـانية األساســـية بين يونيو وديســـمبر 
مـــن عـــام 2020م، وتـــرك ذلـــك فجـــوة تقـــدر بمـــا يزيـــد عـــن 1 
مليـــار دوالر. مـــع تلقـــي حـــوايل 650 مليـــون دوالر فقـــط مـــن 
1.35 مليـــار دوالر تـــم التعهـــد بها بحلول نهايـــة يوليو، تتأرجح 

العمليات اإلغاثية يف اليمن على حافة االنهيار.

المســـتمر  والصـــراع   -19 كوفيـــد  جائحـــة  مـــن  كلُّ  دفـــع 
واالقتصـــاد المتدهـــور المزيـــد مـــن النـــاس إىل الفقـــر والحاجة 
تضطـــر  المســـاعدات،  تكثيـــف  مـــن  بـــدالً  ولكـــن  الماســـة. 
المنظمـــات اإلغاثيـــة إىل إغـــالق برامـــج المســـاعدات المنقـــذة 
نقـــص  بســـبب  كبيـــر  بشـــكل  حجمهـــا  تقليـــص  أو  لـــألرواح 
التمويـــل ، مـــع تداعيات خطيرة على مالييـــن اليمنيين الذين 
يعتمـــدون على المســـاعدات اإلنســـانية من أجـــل البقاء على 

قيد الحياة. 

يف  الغذائيـــة  المســـاعدات  تقليـــص  تـــم  أبريـــل،  شـــهر  ويف 
إىل  شـــهريًا  كاملـــة  حصـــص  مـــن  الشـــمالية  المحافظـــات 
حصـــص كاملـــة كل شـــهرين، وبذلك تم خفض المســـاعدات 
بــــ9 مالييـــن شـــخص إىل النصـــف. ومـــن المتوقـــع  الخاصـــة 
اجـــراء المزيـــد مـــن التخفيضـــات يف المحافظـــات الشـــمالية 
والجنوبيـــة مـــع حلـــول نوفمبـــر، وبذلـــك ســـيتضرر 5 مالييـــن 
شـــخص آخريـــن، باالضافـــة إىل اضعاف األمن الغذايئ. األســـر 
المرحلـــي  التصنيـــف  الرابعـــة يف  المرحلـــة  ُتصّنـــف يف  التـــي 
المتكامـــل، ,التـــي هـــي علـــى بعـــد خطـــوة واحـــدة فقـــط مـــن 
المجاعـــة )وهـــي مرحلـــة الطـــوارئ ويواجـــه المصنفـــون فيهـــا 
فجـــوات كبيرة يف اســـتهالك األغذية(، ســـتواجه خطر االنحدار 
المتكامـــل؛  المرحلـــي  التصنيـــف  الخامســـة يف  المرحلـــة  إىل 
يف  شـــديداً  نقصـــاً  وســـيواجهون  الكارثة/المجاعـــة؛  مرحلـــة 

الغذاء وربما التضور جوعاً.  

ويف شـــهر أبريـــل، تـــم إيقـــاف تقديـــم حزمـــة الحـــد األدىن مـــن 
الخدمـــات؛ آلية تقديم الخدمـــات الصحية التي تعزز الوصول 
إىل خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة، بمـــا فيهـــا الخدمـــات الوقائيـــة 
التـــي تقلـــص خطـــر انتقـــال األمـــراض المميتة مثـــل الكوليرا؛ 
يف ســـبع محافظات مما أدى إىل حرمان 1.3 مليون شـــخص 
مـــن الوصول إىل الرعاية المنقذة لـــألرواح. باالضافة إىل ذلك، 
تـــم إيقـــاف دفـــع الحوافز إىل مـــا يزيد عن 1,800 مـــن األطباء 
والعامليـــن يف المجـــال الطبـــي الذيـــن يقدمـــون حزمـــة الحـــد 
األدىن مـــن الخدمـــات األولية للصحة اإلنجابيـــة يف 130 مرفقاً 
صحيـــاً، ممـــا أدى إىل تضـــرر ما ال يقل عن 2 مليون شـــخص، 
بمـــن فيهـــم 265,000 امـــرأة وفتـــاة يحتاجـــون إىل خدمـــات 
الصحـــة اإلنجابيـــة. وأيضـــاً، تـــم إيقـــاف دفـــع الحوافـــز الخاصة 
بــــ110 مـــن الفـــرق الطبيـــة الطارئـــة التـــي تعمـــل علـــى توزيع 

فبراير - أبريل 2020

يوليو - ديسمبر 2020

1 األدىن

2 الشدة

3 األزمة

4 الطوارئ

5 المجاعة

مرحلة انعدام األمن الغذايئ الحاد
 للتصنيف المرحلي المتكامل

لم يتم تحليل المنطقة
 (ال يمكن الوصول إليها)

التصنيف المرحلي المتكامل يف المحافظات الجنوبية

المصدر: تحليل انعدام األمن الغذايئ الحاد للتصنيف المرحلي المتكامل من يوليو إىل ديسمبر 2020م
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معالجـــة  مـــواد  أطقـــم  شـــاملة  األساســـية،  المســـتلزمات 
اإلصابـــات، يف 110 مرفـــق صحـــي يف شـــهري أبريـــل ومايـــو، 
ممـــا عـــرض 1.6 مليون شـــخص لخطر الوفاة جـــراء االفتقار 
إىل الخدمـــات الجراحيـــة. وتـــم أيضـــاً ايقاف دفـــع الحوافز يف 
أبريـــل إىل 4,000 عامـــل يف المجـــال الصحي ممن يدعمون 
مليـــون   18 تضـــرر  إىل  أدى  ممـــا  واالســـتجابة،  الجاهزيـــة 

شخص.  

عـــالوة علـــى ذلك، توقفـــت الخدمات الصحية التـــي تدعمها 
المنظمة الدولية للهجرة يف 51 مرفقاً يف الشـــمال يف أبريل، 
وتوقفـــت الخدمـــات يف 10 مرافق صحيـــة أخرى يف الجنوب 
الوصـــول  مـــن  شـــخص  مليـــون   1.8 حـــرم  ممـــا  يوليـــو،  يف 
المنتظـــم إىل خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة. وتوقفـــت خدمـــات 
الصحـــة اإلنجابيـــة وعـــالوات العامليـــن يف مجـــال الصحـــة يف 
 1.5 حرمـــان  إىل  أدى  ممـــا  مايـــو،  يف  صحـــي  مرفـــق   140
مليـــون امـــرأة وفتـــاة مـــن خدمـــات الصحـــة اإلنجابيـــة، بمـــن 
مواجهـــة  لخطـــر  معرضـــة  وفتـــاة  امـــرأة   36,000 فيهـــن 

المضاعفات أثناء الحمل والوالدة.

الصيـــد  أطقـــم مســـتلزمات  توزيـــع  إيقـــاف  تـــم  يونيـــو،  ويف 
وإعـــادة تأهيـــل مواقع إنزال األســـماك لــــ172,000 صياد يف 
المديريـــات التـــي تعـــاين مـــن المرحلـــة الثالثـــة والرابعـــة مـــن 
ينتهـــي  أن  المتوقـــع  مـــن  المتكامـــل.  المرحلـــي  التصنيـــف 
دعـــم المزارعيـــن من خالل برامج تطعيم الماشـــية يف نهاية 

أغسطس.

بمـــن  يتعـــرض 4.7 مالييـــن شـــخص،  ذلـــك،  باالضافـــة إىل 
فيهـــم 2.5 مليـــون شـــخص يعيشـــون يف النقـــاط الســـاخنة 
للكوليرا، لخســـارة الوصول المنتظم إىل مياه الشـــرب اآلمنة 
إذا لـــم يتـــم تلقـــي تمويـــل إضـــايف بحلـــول نهايـــة يوليـــو، مما 
يعـــرض النـــاس يف 15 مدينـــة رئيســـية لخطر متزايـــد للوفاة 

من الكوليرا وغيرها من األمراض التي تنتقل عبر المياه. 

إذا لـــم يتـــم الحصول على تمويل يف أغســـطس، ســـتتوقف 
مســـاعدات آليـــة االســـتجابة الســـريعة؛ حزمـــة مـــن المـــواد 
اإلغاثيـــة الفورية التي ُتســـلم إىل النازحيـــن الجدد يف غضون 
72 ســـاعة مـــن النـــزوح؛ ممـــا ســـيترك 840,000 شـــخص 
نـــزح حديًثـــا بـــدون اإلمـــدادات المنقـــذة لـــألرواح. وعلـــى نحو 
مماثـــل، ســـتتوقف عمليـــات توزيـــع أطقـــم مـــواد النظافـــة 
علـــى النازحيـــن حديًثا يف غضون 72 ســـاعة من النزوح، مما 
لإلصابـــة  المتزايـــد  للخطـــر  شـــخص   300,000 يعـــرض 
باألمـــراض القاتلـــة التـــي تنتقـــل عبـــر الميـــاه. باالضافـــة إىل 
ذلك، ســـيتم تقليص 70 يف المائة من خدمات مســـاعدات 
كز  المهاجريـــن، بمـــا فيها خدمات الحمايـــة المتخصصة ومرا
خدمـــات المهاجريـــن وبرامـــج العـــودة، ممـــا ســـيلحق الضرر 
بــــ100,000 مهاجـــر معوز وضعيـــف للغاية. وســـيتم إيقاف 
الخدمـــات المتخصصـــة للناجيـــن مـــن العنـــف القائـــم علـــى 
كـــز نفســـية  النـــوع االجتماعـــي يف 29 مســـاحة آمنـــة و4 مرا
حرمـــان  إىل  ســـيؤدي  ممـــا  أغســـطس،  يف  متخصصـــة 
سيخســـر  كمـــا  الخدمـــات،  هـــذه  مـــن  شـــخص   350,000
40,000 شـــخص ضعيـــف بشـــدة الوصـــول إىل الخدمـــات 

النفسية.  

أخيـــًرا، بـــدون تمويـــل عاجـــل، ســـيتم تقليـــص تخصيصـــات 
صندوق التمويل اإلنســـاين بشـــكل كبير، ممـــا يضعف قدرة 
شـــركاء العمـــل اإلنســـاين بصـــورة ملحوظـــة على االســـتجابة 

لألولويات المنقذة لألرواح والفجوات الناشئة.

التغذيةالصحةاألمن الغذايئ والزراعة

المياه والصرف الصحيالتعليمالمأوى
والنظافة العامة

القطاعات المتعددة لالجئين الحماية
والمهاجرين

آلية ااالستجابة السريعة

الوصول المشترك بين إدارة وتنسيق المخيمات
القطاعات
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األشخاص الذين تم الوصول إليهم يف النصف األول من عام 2020م بحسب المجموعة القطاعية

المصدر: المجموعات القطاعية
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تحديـــث اســـتراتيجية كوفيد-19 فيما تســـتمر الجائحة باالنتشـــار 

يف جميع أنحـــاء البلد
مع حلول 31 يوليو 2020م، تم اإلعالن رســـمياً عن 1,732 
حالـــة إصابـــة بكوفيد-19 مؤكـــدة، من بينهـــا 494 حالة وفاة 
و864 حالـــة تعايف، ويمثل ذلـــك ارتفاع بعدد 570 حالة من 
1,162 حالـــة تـــم اإلعالن عنها يف نهاية يونيو، من بينها 313 
حالـــة وفـــاة و490 حالـــة تعـــايف. وتـــم اإلبـــالغ عـــن أعلـــى عدد 
للحـــاالت والوفيـــات يف حضرمـــوت، تليهـــا تعز، كمـــا تم أيضاً 
اإلبـــالغ عـــن عـــدد كبيـــر مـــن الحـــاالت يف عـــدن مـــع معـــدل 

وفيات أقل ومعدل تعايف أعلى. 

تســـتمر التقاريـــر يف اإلشـــارة إىل أن المزيـــد مـــن األشـــخاص 
يعانون من أعراض ويموتون بأعراض شـــبيهه لكوفيد-19، 
علـــى الرغـــم مـــن تخفيف التدابيـــر االحترازيـــة يف العديد من 
المناطـــق. ال يـــزال لـــدى شـــركاء العمـــل اإلنســـاين يف مجـــال 
الحـــاالت  عـــن  اإلبـــالغ  يف  نقـــص  بســـبب  مخـــاوف  الصحـــة 
ألســـباب مختلفـــة، بما فيها مرافـــق الفحوصـــات المختبرية، 
مـــن  والخـــوف  الصحيـــة،  الرعايـــة  إىل  الوصـــول  وصعوبـــة 
الوصـــم، والمخاطـــر المتصورة يف حال تم الســـعي للحصول 
علـــى العالج، ونقص اإلعالن الرســـمي. علـــى الرغم من قلة 
األخصائييـــن  أن  إال  مؤخـــًرا،  الحرجـــة  الحـــاالت  مؤشـــرات 
الصحيين قلقين للغاية حيال اســـتمرار األشـــخاص الذين ال 
ويحثـــون  الفيـــروس،  نقـــل  يف  األعـــراض  عليهـــم  تظهـــر 
المجتمعـــات المحليـــة على التقيد بالتدابيـــر الوقائية، بما يف 
ذلـــك الحفـــاظ علـــى التباعـــد الجســـدي، وارتـــداء الكمامـــة، 
وتعزيـــز آداب الســـعال ونظافـــة اليديـــن، وتجنـــب االزدحـــام، 

والبقاء يف المنزل يف حال المرض.

بمـــا  كوفيـــد-19  اســـتراتيجية  تحديـــث  تـــم  يوليـــو،  خـــالل 
وتركـــز  اليمـــن  إىل  الجائحـــة  مـــع مرحلـــة وصـــول  يتماشـــى 
االســـتجابة حاليـــا علـــى إجـــراء الفحوصـــات والترصـــد وإدارة 
المصابيـــن؛  فـــرز  علـــى  حاليـــاً  األولويـــات  وتتركـــز  الحـــاالت. 
للحفـــاظ على ســـالمة المرضى والعامليـــن يف مجال الرعاية 
الصحيـــة؛ وإجـــراءات اإلحالـــة وبنـــاء القدرات. وال تـــزال عملية 
شـــراء وتوزيع األكســـجين ومعـــدات الوقاية الشـــخصية أحد 

األولويات. 

يف غضـــون ذلـــك، يســـتمر شـــركاء العمـــل اإلنســـاين بالعمل 
مـــن أجـــل شـــراء اإلمـــدادات الخاصـــة بكوفيـــد-19. وبحلـــول 
نهايـــة يوليـــو، تـــم توفيـــر 11,380 طـــن متـــري من إمـــدادات 
كوفيـــد-19 يف البلـــد مقارنـــة بــــ9,221 طـــن متـــري يف نهايـــة 

يونيو، وكذلك 2,938 طن متري قيد التجهيز.

هنـــاك مبادرات رامية إىل معالجة اآلثار االقتصادية المدمرة 
مرفـــق  فيهـــا  بمـــا  التنفيـــذ،  قيـــد  تـــزال  ال  كوفيـــد19-  جـــراء 
االســـتجابة الســـريعة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمايئ، 
الفـــرص  لتوفيـــر  الســـلطات  مـــع  العمـــل  يهـــدف إىل  الـــذي 
المـــدرة للدخـــل من خالل االســـتجابات اإلنســـانية واإلنمائية، 
التـــي تركـــز علـــى تعزيـــز األنظمـــة الصحيـــة العامـــة وايجـــاد 
فـــرص ســـبل العيـــش للســـكان الضعيفيـــن المتضررين من 

جائحة كوفيد-19. 

بناء القدرات: "نهج شاهد مرة الفرق الطبية الطارئة 
وافعل مرة وعلم شخص"

الرعاية المنزلية للحاالت الطفيفة على مستوى المجتمع المحلي

ثالثية 
الصحة 
العامة

المركز العالجي لكوفيد-١٩ 
للحاالت الحرجة والشديدة 

٣ مرافق صحية، بها وحدات فرز 
وغرف عزل مؤقتة

المركز العالجي لكوفيد-١٩ 
للحاالت المتوسطة 

٢ مرفق صحي، بهما وحدات فرز 
وغرف عزل مؤقتة

نموذج 
التوزيع 

المحوري 
(لإلحالة)

تشير األسهم إىل اجراءات اإلحالة

اجراءات اإلحالة المعمول بها أثناء االستجابة لكوفيد-19

المصدر: منظمة الصحة العالمية
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النزوح بسبب كوفيد-19 يف المحافظات الجنوبية

تـــم تحديـــد جائحـــة كوفيـــد-19 كســـبب  أواخـــر مـــارس،  يف 
للنـــزوح مـــن عـــدن والمناطـــق المحيطـــة بهـــا إىل المناطـــق 
الريفيـــة. ووثقـــت المنظمـــة الدولية للهجرة حركـــة نزوح ما ال 
يقـــل عـــن 1,592 أســـرة من عـــدن للفترة ما بيـــن 26 مارس 
و9 يوليو، والذين أشـــاروا إىل خوفهم من االصابة بالفيروس 
شـــركاء  وأبلـــغ  العـــالج.  علـــى  الحصـــول  إمكانيـــة  وضعـــف 
العمـــل اإلنســـاين بـــأن تدهـــور الخدمـــات، بمـــا فيهـــا الكهرباء 
والمياه، بعد تفشـــي كوفيـــد-19 وهطول األمطار الغزيرة يف 
يف  الحـــرارة  درجـــة  ارتفـــاع  إىل  باالضافـــة  وأبريـــل،  مـــارس 
الصيف، كانت أســـبابًا ثانوية للنزوح. وبلغت األعداد ذروتها 
للفتـــرة مـــا بيـــن منتصـــف مايـــو ومنتصـــف يونيـــو، متجاوزة 
النـــزوح الناجـــم عـــن الصـــراع يف جميـــع أنحـــاء البلـــد، علـــى 
الرغـــم مـــن أن آخـــر األرقـــام يف يوليـــو تشـــير إىل تباطـــؤ حركة 

النزوح المرتبطة بكوفيد-19.  

وأفـــادت تقاريـــر المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة أن 77 يف المائـــة 
مـــن جميـــع حـــاالت النـــزوح بســـبب كوفيـــد-19 كانـــت مـــن 
محافظـــة عـــدن، و13 يف المائـــة كانـــت مـــن محافظـــة لحـــج، 
خاصـــة مـــن المناطـــق القريبة لمدينـــة عدن. وكانـــت مناطق 
الوصـــول يف األغلـــب مـــن المناطق الجبليـــة والنائيـــة وقليلة 
الكثافـــة الســـكانية حـــول شـــمال لحـــج وشـــمال غـــرب أبين 
وجنـــوب الضالـــع، حيـــث تمتلـــك العديـــد مـــن األســـر منـــازل 
)52 يف المائة من جميع حاالت النزوح بســـبب كوفيد-19( 
أو تقيـــم مـــع أســـرة مضيفـــة )45 يف المائـــة مـــن الحـــاالت(. 
انتقـــل عـــدد ضئيل جداً إىل مواقع النزوح، مما يشـــير إىل أن 
أولئـــك الذيـــن انتقلـــوا بشـــكل عـــام يمتلكون الوســـائل التي 

تمكنهم من إعالة أنفسهم.

أزمـــة الوقـــود هي صدمـــة أخرى للوضـــع اإلنســـاين يف المحافظات 
الشمالية

تعتبـــر أزمـــة الوقـــود التي ضربـــت المحافظات الشـــمالية يف 
يونيـــو؛ نتيجـــة الخـــالف بيـــن أطراف الصـــراع والـــذي أدى إىل 
حصـــار ســـفن الوقـــود القادمـــة إىل مينـــاء الحديـــدة؛ صدمـــة 
أخـــرى للوضـــع اإلنســـاين. أدى نقـــص الوقـــود الـــذي أعقـــب 
ذلـــك إىل ارتفـــاع شـــديد يف أســـعار الوقـــود يف الســـوق غيـــر 
الرســـمية، وطوابيـــر طويلـــة عنـــد محطـــات الوقـــود، وتضخم 
تكاليـــف الميـــاه والنقـــل وبعـــض الســـلع. بحلـــول منتصـــف 
الوقـــود إىل أدىن مســـتوياتها علـــى  يونيـــو، وصلـــت واردات 
إىل  المتصاعـــدة  والتكاليـــف  النقـــص  أثـــر  وامتـــد  اإلطـــالق، 
االســـتجابة اإلنســـانية متســـبًبا يف تقليـــص وتعليـــق بعـــض 

برامج المساعدات.

يف مركـــز إب للعمليـــات اإلنســـانية، تأثـــرت وســـائل النقـــل 
العامـــة والمياه التجارية المنقولة عبر الشـــاحنات والكهرباء 
التجاريـــة بشـــدة نتيجـــة أزمـــة الوقـــود. بحلـــول 23 يوليـــو، تم 
الصحـــي  والصـــرف  الميـــاه  اســـتجابة  تعليـــق  أو  تقليـــص 
والنظافـــة لمـــا يقدر بنحو 258,771 أســـرة، كما تم اإلبالغ أن 
لخطـــر  ســـتتعرض  العامـــة  الميـــاه  توفيـــر  مصـــادر  جميـــع 
التعليـــق إذا لـــم يتـــم وصـــول الوقـــود قبل نهاية شـــهر يوليو، 
ممـــا أجبـــر النـــاس علـــى شـــراء الميـــاه مـــن اآلبـــار الخاصـــة، 

حيـــث ارتفعـــت أســـعار الميـــاه يف بعـــض المناطـــق إىل ثالثة 
واإلمـــدادات  المســـتفيدين  نقـــل  تكلفـــة  هـــددت  أضعـــاف. 
نفقـــات  تخفيـــض  تـــم  األخـــرى.  البرامـــج  تنفيـــذ  والعمـــال 
خدمـــات الحمايـــة لــــ41,515 أســـرة، وتـــم تعليـــق خدمـــات 
حمايـــة المـــرأة يف المســـاحات اآلمنـــة وخدمـــات التوعيـــة يف 
أربـــع مديريـــات يف إب وتعـــز ولحـــج، وتـــم تقليـــص خدمـــات 
حمايـــة الطفـــل لــــ13,054 أســـرة أخـــرى. وتم تأخيـــر حصول 
24,696 أســـرة علـــى المســـاعدات الغذائية بســـبب صعوبة 
نقـــل اإلمـــدادات وعدم تمكن المســـتفيدين من الوصول إىل 
 10 يف  المـــأوى  دعـــم  تقليـــص  تـــم  كمـــا  التوزيـــع؛  نقـــاط 
كثر من  مديريـــات يف تعـــز وإب والضالـــع مما ســـيؤثر علـــى أ
وتنســـيق  إدارة  قطـــاع  مجموعـــة  وأجلـــت  أســـرة؛   22,600
المخيمـــات علـــى المســـتوى المحلـــي صيانة البنـــى التحتية 
 9,739 علـــى  ممـــا ســـيؤثر  وإب  تعـــز  10 مديريـــات يف  يف 
أســـرة. وتـــم خفض دعم الخدمات الصحيـــة، بما فيها الدعم 
المقـــدم إىل أربـــع مستشـــفيات يف تعـــز. ولم يتمكن شـــركاء 
االســـتجابة  آليـــة  اســـتجابة  تقديـــم  مـــن  اإلنســـاين  العمـــل 
الســـريعة يف 12 مديريـــة يف تعـــز والضالـــع وعلقـــت أنشـــطة 
يف  ودمـــت  جبـــن  مديريتـــي  يف  الســـريعة  االســـتجابة  آليـــة 

الضالع، مما أثرت جميعها على 900 أسرة.
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كـــز العمليـــات اإلنســـانية األخـــرى،  ويوجـــد ذات الوضـــع يف مرا
ففـــي مركـــز الحديـــدة، تأثـــر توفيـــر الغـــذاء والميـــاه علـــى النحـــو 
األســـوأ. بحلول 23 يوليو، لم تتمكن 6,681 أســـرة من الوصول 
إىل نقـــاط توزيـــع الغذاء بســـبب نقـــص وارتفاع تكاليف وســـائل 
النقـــل يف خمس مديريـــات يف محافظة حجة ومديرية الزهرة يف 
المحليـــة  المؤسســـة  علقـــت  أو  وقلصـــت  الحديـــدة.  محافظـــة 
للمياه إمدادات المياه ألكثر من 3,000 أســـرة يف حجة و3,000 
أســـرة أخـــرى يف الحديـــدة، وخفضـــت مجموعـــة قطـــاع المـــأوى 
علـــى المســـتوى المحلـــي يف حجـــة توزيـــع المـــواد غيـــر الغذائية 

وأطقم المواد اإليوائية الطارئة لـ3,452 أسرة.  

ويف مركـــز صنعاء للعمليات اإلنســـانية، تضـــررت عمليات توزيع 
الغـــذاء والميـــاه وخدمـــات الحمايـــة بشـــدة. يف بدايـــة يوليـــو، لـــم 
يتمكـــن أحـــد المورديـــن مـــن تســـليم الســـالل الغذائيـــة إىل أحـــد 
إىل  الغذائيـــة  الســـالل  يقـــدم  الـــذي  اإلنســـاين،  العمـــل  شـــركاء 
6,450 أســـرة نازحـــة وضعيفـــة ومضيفة متضررة جراء الســـيول 
يف مدينـــة مأرب. وعلقت مجموعة قطـــاع الحماية عملية توزيع 
أطقـــم مـــواد النظافـــة علـــى 150 أســـرة يف مدينـــة صنعـــاء وتـــم 
إيقـــاف مشـــاريع إعادة تأهيـــل المدارس يف جميـــع المحافظات. 
وتـــم تقليـــص أو تعليـــق التدريب الخـــاص بســـبل العيش الذي 
يعتمـــد علـــى مولدات الطاقـــة؛ بما فيها انتـــاج الكمامات وأطقم 
المســـاحات  يف  النفســـي-االجتماعي  والدعـــم  النظافـــة؛  مـــواد 
اآلمنـــة، واإلبـــالغ عن مخاطر كوفيـــد-19 يف مواقـــع النازحين. تم 
ذمـــار  موقـــع  الشـــاحنات يف  عبـــر  المنقولـــة  الميـــاه  مـــن  الحـــد 
للنازحيـــن؛ تـــم تقليـــل ســـاعات العمـــل يف 23 مرفقـــاً صحيـــاً يف 
جميـــع أنحـــاء المركـــز بســـبب نقـــص الطاقـــة وصعوبـــات نقـــل 
خفـــض  تـــم  كمـــا  الطبيـــة،  واإلمـــدادات  والعامليـــن  المرضـــى 
ومستشـــفى  صـــرواح  مديريـــة  يف  اإلنجابيـــة  الصحـــة  خدمـــات 

الثورة يف البيضاء. 

ويف مركـــز صعـــدة، تعتمـــد بعـــض مشـــاريع الميـــاه حاليـــاً علـــى 
الطاقـــة الشمســـية وتعمـــل بطاقـــة تصل إىل نحـــو 50 يف المائة، 
علـــى الرغم من تقديم اليونيســـيف للوقود إىل مؤسســـة المياه 
الجـــوف،  ويف  اإلمـــدادات.  اســـتمرارية  علـــى  الحفـــاظ  لمحاولـــة 
كثر من 90 يف المائة من مشـــاريع المياه على  حيـــث ال تعمـــل أ
أســـرة  ألـــف   70 عـــن  يقـــل  ال  مـــا  الشمســـية، واجهـــت  الطاقـــة 
)حوايل 75 يف المائة من الســـكان( انخفاًضا يف إمدادات المياه، 
تجمعـــات  نازحـــة متوزعـــة يف  أســـرة   2,900 نحـــو  فيهـــم  بمـــن 
المســـاكن النائية التي تعتمد على المياه المنقولة بالشـــاحنات. 
كثـــر مـــن 90 يف المائـــة مـــن  وتضـــررت برامـــج التحصيـــن ألن أ
سلســـلة التبريـــد تعمـــل بالغـــاز. وتأثـــرت أيضـــاً جميـــع البرامـــج 
التـــي تتطلـــب تنقالت متكررة للعاملين يف المجال اإلنســـاين و/
أو المســـتفيدين، بمـــا فيهـــا مســـاعدات الحمايـــة واإلبـــالغ عـــن 
والمراقبـــة  االحتياجـــات  وتقييـــم  النازحيـــن  وتتبـــع  المخاطـــر 
نحـــو  وتحتـــاج  الســـريعة.  االســـتجابة  آليـــة  وكذلـــك  والتقييـــم، 
16,300 أســـرة يف صعدة والجوف بصورة ماســـة إىل مساعدات 
المـــأوى والمـــواد غيـــر الغذائيـــة، لكـــن كان مـــن الصعـــب تقييـــم 
الميدانيـــة  الزيـــارات  عـــدد  كان  منهـــا.  والتحقـــق  االحتياجـــات 
اإلشـــرافية أقـــل يف الجـــوف ممـــا يهـــدد توزيـــع المـــواد الغذائيـــة 
والقســـائم على 30,760 أسرة على المدى الطويل. وتضاعفت 
تقريًبـــا تكاليـــف نقـــل اإلمـــدادات، ممـــا يهـــدد أنشـــطة التوزيـــع 

األخرى.   

إذا اســـتمرت أزمـــة الوقـــود، فهنـــاك خطـــر كبير بأن يتـــم تقليص 
أو إغـــالق المزيـــد مـــن الخدمـــات والبرامـــج، بمـــا فيهـــا الرعايـــة 
الصحيـــة، والميـــاه والصـــرف الصحـــي والنظافـــة، والمواصـــالت، 
والحمايـــة، واالتصاالت، والغذاء والزراعـــة، مع احتمالية تعريض 

مئات آالف األرواح للخطر.

متوسط السعر 
الرسمي لـ20 

لتر

صنعاء

 السعر غير 
الرسمي لـ 20 

لتر

إب  

السعر غير 
الرسمي لـ 20 

لتر

الحديدة 

السعر غير 
الرسمي لـ 20 

لتر

صعدة 

 السعر غير 
الرسمي لـ 20 

لتر

الجوف 

 السعر غير 
الرسمي لـ 20 

لتر

5,900 ريال  البترول
يمني

11,000 ريال 
يمني

 13,000
– 13,400 ريال 

يمني

12,000 ريال 
يمني

 10,500
– 15,000 ريال 

يمني

 12,000
– 15,000 ريال 

يمني

6,900 ريال  الديزل
يمني

16,000 ريال 
يمني

14,000 ريال 
يمني

12,000 ريال 
يمني

 10,000
– 15,000 ريال 

يمني

 9,500
– 12,000 ريال 

يمني

      
غاز الطبخ

 4,000 – 2,700
ريال يمني

12,000 ريال 
يمني

8,000 ريال 
يمني

12,000 ريال 
يمني

 8,500
– 10,000 ريال 

يمني

 _ 8,000
10,000 ريال 

يمني

أسعار الوقود الرسمية مقارنة بأسعار الوقود غير المنتظمة بحسب المحافظة حتى 29 يوليو 2020م

سعر الصرف غير الرسمي للدوالر األمريكي الواحد هو 600 ريال يمني.

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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عقـــد اآلمـــال علـــى بعثة التقييـــم التابعـــة لأمم المتحـــدة لتجنب 

تســـرب نفطـــي كاريث مـــن تداعي ناقلـــة صافر
يف 27 مايـــو، تســـربت ميـــاه البحـــر إىل غرفة محركات ســـفينة 
صافـــر العائمـــة المتهالكـــة لتخزيـــن وتفريـــغ النفـــط، الراســـية 
قبالـــة الســـاحل الغـــريب لليمـــن على بعـــد حـــوايل 60 كيلومتر 
شـــمال ميناء الحديدة، مما قرب من إمكانية حدوث تســـرب 
نفطـــي كاريث. تمكـــن الغواصـــون مـــن القيام بأعمـــال اإلصالح 
الطارئـــة. تحمـــل ناقلـــة صافـــر مـــا يقـــدر بنحـــو 1.148 مليـــون 
يتـــم  ولـــم  مـــأرب  مـــن  الخفيـــف  الخـــام  النفـــط  مـــن  برميـــل 
الناقلـــة يف عـــام  صيانتهـــا منـــذ أن ســـيطر أنصـــار هللا علـــى 

2015م. 

ويف جلســـة مغلقـــة لمجلس األمن يف 15 يوليو، قدم منســـق 
اإلغاثـــة الطارئـــة، الســـيد مارك لوكـــوك، ووكيل األميـــن العام، 
إنغـــر  للبيئـــة،  المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج  التنفيـــذي  المديـــر 
أندرســـن، إحاطـــة إىل األعضـــاء حـــول التهديـــد المتزايـــد الـــذي 
تشـــكله الناقلـــة. وقالـــت الســـيدة أندرســـن: “الوقـــت ينفد منا 
للعمـــل بطريقة منســـقة لمنع وقـــوع كارثة بيئيـــة واقتصادية 
وإنســـانية تلوح يف األفق،” مشـــيرة إىل أن هناك حاجة ماســـة 

لتقييم حالة الناقلة.

ال يقتصـــر الخطـــر علـــى النظـــم البيئيـــة للبحـــر األحمـــر وســـبل 
عيـــش 28 مليـــون شـــخص، ولكـــن يمكـــن أن يـــؤدي تســـرب 
النفـــط إىل تفاقـــم الوضـــع األمنـــي حيـــث ســـتصبح المـــوارد 
ملوثة ومتنازع عليها. يتوقع الخبراء أنه يف أســـوأ االحتماالت، 
ســـيؤدي تســـرب النفـــط أو االنفجار إىل إتـــالف 100 يف المائة 
األحمـــر  البحـــر  ســـاحل  طـــول  علـــى  األســـماك  مـــن مصايـــد 
اليمنـــي يف غضـــون أيام، ســـيتضرر 1.6 مليون يمني بشـــكل 
مباشـــر وكل مجتمـــع صيـــد األســـماك علـــى طـــول الســـاحل 
الغريب لليمن؛ حيث يحتاج نحو 90 يف المائة من األشـــخاص 

ســـبل  انهيـــار  ســـيروا  حيـــث  اإلنســـانية؛  المســـاعدات  إىل 
عيشـــهم. مـــن المحتمـــل أن يتـــم إغـــالق ميناء الحديـــدة لمدة 
خمســـة أو ســـتة أشـــهر، ممـــا ســـيؤدي إىل قفـــزة يف أســـعار 
الوقـــود بنســـبة 200 يف المائـــة لعـــدة أشـــهر ومـــن المرجح أن 
تتضاعـــف أســـعار المـــواد الغذائيـــة. ســـوف ُيعـــرض حـــدوث 
انفجـــار وحريـــق علـــى متنهـــا 8.4 مالييـــن شـــخص للملوثـــات 
الضـــارة. وســـوف تتضـــرر الـــدول األخـــرى المطلـــة علـــى البحر 
العربيـــة  والمملكـــة  وإريتريـــا  جيبـــويت  فيهـــا  بمـــا  األحمـــر، 
ألـــف   20 مـــن  كثـــر  أ مـــرور  باإلضافـــة إىل تضـــرر  الســـعودية، 

سفينة عبر البحر األحمر سنويًا.

أحـــاط أعضـــاء  الـــذي  لوكـــوك،  الســـيد  أشـــار  يوليـــو،   15 ويف 
مجلـــس األمـــن مـــراًرا وتكـــراًرا علـــى التهديدات التي شـــكلتها 
الناقلـــة علـــى مـــدار الــــ 16 شـــهًرا الماضيـــة، إىل أنـــه يف خطـــوة 
إيجابية أشـــارت ســـلطات أنصار هللا إىل أنها ستســـمح لبعثة 
تابعـــة لألمم المتحدة بتقييـــم حالة الناقلة. وأضاف أن الدول 
لترتيبـــات  النهائيـــة  الصيغـــة  وضـــع  بصـــدد  كانـــت  األعضـــاء 
يف  إرســـالها  يمكـــن  التـــي  البعثـــة  تكاليـــف  لدفـــع  التمويـــل 
أعمـــال  وأي  التقييـــم  إجـــراء  وســـتتضمن  أســـابيع  غضـــون 
إصـــالح أوليـــة ممكنـــة. وأعـــرب منســـق اإلغاثـــة الطارئـــة عـــن 
أملـــه يف أن تســـمح الســـلطات للبعثـــة علـــى المضـــي قدمـــاً: 
التخـــاذ  هنـــا  مهمـــة  فرصـــة  هللا  أنصـــار  لســـلطات  “ســـتتاح 
مـــن  مواطنيهـــم  مـــن  المالييـــن  إنقـــاذ  شـــأنها  مـــن  خطـــوات 
مأســـاة أخـــرى.” ومـــع ذلـــك، أفـــاد الســـيد لوكـــوك يف إحاطتـــه 
التـــي قدمهـــا إىل مجلس األمـــن بعد أســـبوعين، يف 28 يوليو، 

أنه لم يتم إحراز المزيد من التقدم.

سيقضي تسرب النفط من صافر على مجتمعات 
صيد األسماك يف الساحل الغريب لليمن. مصدر 
الصورة: منظمة األغذية والزراعة
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الغـــارات الجويـــة تضاعف عدد الضحايـــا المدنيين خـــال الربع الثاين 

من عـــام 2020م
علـــى الرغـــم من نداءات المجتمع الـــدويل المتكررة لوقف إطالق 
النـــار، فقـــد اســـتمر القتـــال طـــوال الربـــع الثـــاين من عـــام 2020م 
حتـــى يوليـــو. يوجـــد االن 43 جبهـــة قتـــال نشـــطة يف جميـــع انحاء 
البلـــد مقارنـــة بــــ38 جبهـــة قتـــال يف بدايـــة العـــام. يســـتمر القتـــال 
بقتـــل وجـــرح المدنيين وإلحاق أضـــرار بالمنازل والبنـــى التحتية، 
للضحايـــا  اإلجمـــايل  العـــدد  يف  كبيـــرة  تغييـــرات  حـــدوث  دون 
المدنييـــن. ســـجل مشـــروع مراقبـــة أثـــر الصـــراع علـــى المدنييـــن 
472 حادثة ذات أثر مباشـــر على المدنيين يف ربع الســـنة الثاين، 
يمثـــل ذلـــك ارتفاًعـــا عـــن 456 حادثـــة يف ربـــع الســـنة الســـابق، 
و475 ضحيـــة مـــن المدنييـــن )168 قتيـــل و307 جريـــح(، يمثل 
ذلـــك انخفاًضـــا طفيًفا عن 506 ضحية مـــن المدنيين   تم اإلبالغ 
عنهـــم يف ربـــع الســـنة الماضـــي. وتضاعف عـــدد الغـــارات الجوية 
التـــي تســـببت بســـقوط ضحايـــا مدنييـــن ودمـــرت البنـــى التحتية 
مـــن 44 غـــارة إىل 88 غـــارة بيـــن الربـــع األول والثـــاين مـــن العـــام، 

بالرغـــم مـــن إعالن المملكة العربية الســـعودية وقف إطالق النار 
أُحـــادي الجانب الذي شـــمل أغلبية شـــهري أبريـــل ومايو. وارتفع 
عـــدد الضحايـــا بســـبب األلغـــام مـــن 49 إىل 68، بمـــن فيهـــم 37 
قتيـــالً. وأفـــادت التقاريـــر عـــن إلحـــاق أضـــرار وتدميـــر المزيـــد مـــن 
المنـــازل جـــراء القتـــال يف ربـــع الســـنة الثـــاين مقارنـــة بالربع األول 
مـــن 2020م ـــــ 1,369 منـــزل، يمثـــل ذلـــك ارتفاًعـــا عـــن 1,121 
منـــزالً. وارتفـــع عدد المرافق الصحيـــة التي تم اإلبالغ عن تضررها 
جـــراء العنـــف المســـلح مـــن 6 مرافـــق إىل 9 مرافـــق ممـــا يقيـــد 
وصـــول ما يقـــدر بـ127,222 أســـرة إىل الخدمات الطبيـــة، وارتفع 
التحتيـــة  البنـــى  فيهـــا  تضـــررت  التـــي  الحـــوادث  عـــدد  كذلـــك 
لالتصـــاالت مـــن 5 حـــوادث إىل 9 حـــوادث. وتـــم تســـجيل العـــدد 
األكبـــر مـــن الضحايـــا المدنييـــن علـــى مـــدى فتـــرة الثالثـــة أشـــهر 

مجدًدا يف الحديدة.     
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كز العمليات اإلنسانية لكل ربع سنوي من يناير 2018  عدد الحوادث بحسب مناطق مرا
إىل يونيو 2020

عدد الضحايا المدنيين لكل ربع سنوي من يناير 2018 إىل يونيو 2020

المصدر: مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين

منســـق الشـــؤون اإلنســـانية يدين الحوادث التي تســـببت بمقتل 
وإصابة األطفال والنســـاء

اتســـم النصـــف األول مـــن يوليـــو بالمزيـــد من الحـــوادث التي 
أوقعـــت ضحايـــا جماعيـــة، من بينها ضربة جويـــة يف 12 يوليو 
أشـــارت  حيـــث  حجـــة،  محافظـــة  يف  وشـــحة  مديريـــة  علـــى 
التقاريـــر األوليـــة إىل مقتـــل ســـبعة أطفـــال وامرأتيـــن وإصابـــة 
طفلين آخرين وامرأتين. وقالت الســـيدة ليز غراندي، منســـق 
الشـــؤون اإلنســـانية يف اليمن يف بيان يدين الحادثة: “ال يمكن 
لليمـــن تحمـــل المزيـــد. ال يوجـــد تمويـــل كايف، ويتـــم إغـــالق 

برامـــج الصحـــة والمياه، وتتربص المجاعـــة بالبالد مرة أخرى، 
جـــراء  البـــالد  أنحـــاء  جميـــع  يف  بشـــدة  النـــاس   ويتضـــرر 
كوفيـــد-19.” وبعـــد ثالثـــة أيـــام فقـــط، يف 15 يوليـــو، أشـــارت 
التقاريـــر الميدانيـــة أن غـــارات تســـببت بمقتل مـــا ال يقل عن 
11 مدنًيـــا، بينهـــم نســـاء واطفـــال، وجرحـــت 5 أطفـــال علـــى 
األقـــل وامـــرأة يف قريـــة المســـاعفة بمنطقـــة المرازيـــق شـــرق 
الســـيدة  وقالـــت  اليمـــن.  شـــمال  الجـــوف  يف  الحـــزم  مدينـــة 
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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

إيدن أوليري

 مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن
oleary@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

غرانـــدي يف بيانهـــا الثاين: “إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن 
يكـــون فيهـــا المدنيـــون آمنيـــن يف اليمـــن هـــي عندمـــا يقـــرر 
الطرفـــان يف نهايـــة المطـــاف وقف القتال. ويطالـــب العاملون 

يف المجـــال اإلنســـاين بوقـــف شـــامل إلطـــالق النـــار منـــذ فتـــرة 
طويلـــة. فالفرصـــة الوحيـــدة لليمـــن تتمثـــل يف اتّخـــاذ األطراف 

لمثل هذه الخطوة.”

صنـــدوق التمويـــل اإلنســـاين يف اليمـــن يواجـــه انخفاًضـــا كبيـــًرا يف 
مســـاهمات المانحيـــن

2020م، واجـــه صنـــدوق التمويـــل  مـــع حلـــول نهايـــة يوليـــو 
اإلنســـاين يف اليمـــن نقصـــاً حـــاداً يف التمويـــل، مـــع انخفـــاض 
بأكثـــر من الضعفين يف مســـاهمات المانحيـــن مقارنة بالفترة 
ذاتهـــا مـــن العـــام الماضي. يف حين تم تقديـــم نحو 50 مليون 
دوالر حتـــى اآلن مـــن مســـاهمات المانحيـــن الســـخية يف عـــام 
كثر مـــن 117 مليون دوالر بحلول  2020م، تلقـــى الصندوق أ
يوليـــو العام الماضي وبانتظـــار أن يدفع بعض كبار المانحين 
لـــدى صنـــدوق التمويـــل اإلنســـاين يف اليمن 30 مليـــون دوالر. 
يخفـــض نقـــص التمويـــل بشـــكل كبيـــر مـــن قـــدرة صنـــدوق 
الخطـــوط  اليمـــن علـــى دعـــم شـــركاء  اإلنســـاين يف  التمويـــل 
األماميـــة، وخاصـــة المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة. كما أنـــه يؤخر 
البرامـــج  فيـــه  تواجـــه  وقـــت  يف  المحتملـــة  التخصيصـــات 

اإلنسانية الرئيسية اإلغالق أو التقليصات الكبيرة. 

التمويـــل  صنـــدوق  خصـــص  2020م،  عـــام  يف  اآلن  حتـــى 
األغذيـــة  لبرنامـــج  دوالر  مالييـــن   3.5 اليمـــن  يف  اإلنســـاين 
العالمـــي مـــن خـــالل تخصيـــص احتياطـــي يف أبريـــل، وذلـــك 
اإلنســـاين.  الجـــوي  للنقـــل  المتحـــدة  األمـــم  خدمـــات  لدعـــم 
 150.8 بقيمـــة  تنفيـــذه  يجـــري  95 مشـــروعاً  حالًيـــا  ويوجـــد 

مليون دوالر.

ماليزيا

السعودية

السويد

هولندا

المملكة المتحدة

أخرى*

جمهورية كوريا

سويسرا

النرويج

كندا

بلجيكا

إيرلندا

ألمانيا

*أخرى: أذربيجان وبلغاريا وقبرص 
وجيرسي وليتوانيا ومالطا
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مبلغ مدفوع

مبلغ تم التعهد به

بماليين الدوالرات

2018

2019

2020

121

117.6

49.9

مساهمات المانحين لصندوق التمويل اإلنساين 
يف اليمن حتى يوليو 2020م

إجمايل مساهمات المانحين بحلول شهر يوليو 
بمايين الدوالرات األمريكية


