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حيز العمل اإلنساني تحسن نسبًيا عقب 
الهدنة لكن االحتياجات ال تزال هائلة 

تـــزال  التـــي ال  بالرغـــم مـــن البيئـــة التشـــغيلية 
تتســـم بتحديـــات الوصـــول وانعـــدام األمن على 
نطـــاق واســـع، ال يـــزال شـــركاء العمل اإلنســـاني 
يعملـــون بفاعليـــة ـفــي جميـــع مديريـــات اليمـــن 
الـ333. ال زالت القيود المفروضة على الوصول 
المجـــال  ـفــي  العاملـــة  الجهـــات  قـــدرة  تعيـــق 
اإلنســـاني عـلــى الوصـــول إـلــى األشـــخاص ذوي 
االحتيـــاج في الوقـــت المناســـب وبطريقة قائمة 
عـلــى المبـــادئ. تعتبـــر العوائـــق البيروقراطيـــة، 
التحـــركات،  عـلــى  المفروضـــة  القيـــود  خاصـــة 
عمليـــة الموافقـــة البطيئـــة والبيروقراطيـــة على 
إـلــى  باإلضافـــة  للمشـــاريع،  الفرعيـــة  االتفاقـــات 
حـــوادث التدخـــل ـفــي العمليـــات اإلنســـانية مـــن 
أبرز هـــذه التحديات. كما أدت األعمال القتالية، 
ـفــي بعـــض األوقـــات، إـلــى إعاقـــة الوصـــول إـلــى 
األشـــخاص ذوي االحتيـــاج الذيـــن يعيشـــون في 
مناطـــق قريبـــة مـــن جبهـــات القتـــال النشـــطة. 
ويجدر الذكر بأن التقارير الواردة حول اشـــتراط 
وجـــود المحـــارم – أقـــارب مقربيـــن مـــن الذكور 
ـفــي  الســـفر  عنـــد  اإلغاثـــة  عامـــات  يرافقـــون 
المناطـــق  ـفــي  ارتفعـــت  الميدانيـــة –  الزيـــارات 
التـــي تقـــع تحـــت ســـيطرة أنصـــار هللا، ممـــا أثـــر 
بشـــكل كبيـــر عـلــى الزيـــارات الميدانيـــة وتنفيـــذ 
األنشـــطة. أدى ارتفاع انعدام األمن في المناطق 
إـلــى  اليمنيـــة  الحكومـــة  عليهـــا  تســـيطر  التـــي 
بإيصـــال  تتعلـــق  عمليـــات  عـــدة  إيقـــاف 

المساعدات بصورة مؤقتة.

وتشـــير المعلومـــات المتوفـــرة إـلــى اللحظـــة أن 
الهدنـــة بوســـاطة األمـــم المتحـــدة، التـــي بـــدأت 
حيـــز التنفيذ في 2 أبريل 2022م لمدة شـــهرين 

وتـــم تمديدها الحًقا بشـــهرين إضافيين حتى 2 
أغســـطس 2022م، أتاحت للمنظمات اإلغاثية 
كانـــت  التـــي  المناطـــق  بعـــض  إـلــى  الوصـــول 
مقطوعـــة أو محـــددة كمناطق يصعب الوصول 
إليهـــا. ـفــي بعـــض المواقـــع، أشـــارت التقارير إلى 
انخفـــاض ملحـــوظ ـفــي العوائـــق البيروقراطيـــة 
وقيـــود الوصـــول المرتبطـــة بالصـــراع المســـلح 

وانعدام األمن. 

عموًمـــا، انخفضـــت حـــوادث القيـــود المفروضة 
على حركة عاملي اإلغاثة واإلمدادات اإلنســـانية 
داخـــل اليمـــن بنســـبة الثلثيـــن ـفــي أبريـــل، وهـــو 
الشـــهر الـــذي دخلـــت فيـــه الهدنـــة حيـــز التنفيذ. 
أن  يمكـــن  مـــدى  إـلــى أي  الواضـــح  ومـــن غيـــر 
ُيعـــزى ذلك إـلــى الهدنة ألن التنقات تكون أقل 
تواتـــًرا خال شـــهر رمضان وإجازة العيد. تشـــير 
المعلومـــات األولية المتاحـــة إلى أن هذه القيود 
كبر في شـــهر مايو في بعض  شـــهدت انخفاًضـــا أ
المناطـــق. تراجعـــت حوادث القيـــود المفروضة 
اإلنســـاني  المجـــال  ـفــي  العامليـــن  حركـــة  عـلــى 
بدايـــة  منـــذ  تدريجًيـــا  اليمـــن  إـلــى  واإلمـــدادات 
العـــام، حيـــث تم تســـجيل 28 حادثة ـفــي أبريل، 
مقارنـــة بــــ 61 حادثـــة ـفــي يناير. بشـــكل ملحوظ، 

لم يتم اإلباغ عن أي حوادث في شهر مايو.  

انخفضـــت حـــوادث التدخل في تنفيذ األنشـــطة 
اإلنســـانية بنحـــو 50 ـفــي المائـــة ـفــي شـــهر أبريل، 
مقارنـــة بالربـــع األول من عام 2022م، ولم يتم 
اإلبـــاغ عـــن أي تدخل في شـــهر مايو. كما تشـــير 
البيانـــات المتاحـــة إلى انخفـــاض واضح في عدد 
عـلــى  تؤثـــر  التـــي  القتاليـــة  األعمـــال  حـــوادث 
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العمليـــات اإلغاثيـــة، مـــع وجـــود حادثـــة واحـــدة تـــم اإلباغ 2
عنها في شهر أبريل، وكذا في شهر مايو.   

مـــع ذلـــك، وبالرغـــم مـــن التحســـنات التـــي لوحظـــت ـفــي 
الشـــهرين الاحقيـــن للهدنـــة، واجهت المنظمـــات اإلغاثية 
ـفــي  واألصـــول  العامليـــن  ضـــد  متزايـــدة  عنـــف  حـــوادث 
المناطـــق الواقعـــة تحـــت ســـيطرة الحكومـــة اليمنيـــة، بما 

فيها عمليات االستياء على السيارات بالقوة. 

بحلـــول نهايـــة أبريـــل 2022م، تـــم اإلبـــاغ عـــن 25 حادثـــة 
اســـتياء عـلــى ســـيارات بالقـــوة، مقارنـــة بــــ14 حادثـــة تـــم 
اإلبـــاغ عنهـــا في عام 2021م. تمـــت معظم هذه الحوادث 
ـفــي محافظتـــي لحـــج وتعـــز، إذ تم تســـجيل ســـتة حوادث 
ـفــي لحـــج وثاثـــة حـــوادث ـفــي تعـــز. باإلضافـــة إـلــى ذلـــك، 
تعـــرض موظفي اإلغاثـــة لعملية محاولة اختطاف واحدة، 
وحادثتـــي تخويـــف ـفــي محافظـــة أبيـــن خـــال شـــهر مايـــو 
مســـلحين  رجـــال  الثاثـــة  الحـــوادث  وشـــملت  وحـــده. 
اختـــاط  عـلــى  اعتراضهـــم  عـــن  أعربـــوا  الهويـــة  مجهوـلــي 
الذكـــور واإلنـــاث وطالبـــوا منظمـــات  عمـــال اإلغاثـــة مـــن 

أوقفـــت  لذلـــك،  ونتيجـــة  المنطقـــة.  بمغـــادرة  اإلغاثـــة 
منظمـــات اإلغاثـــة زياراتهـــا إـلــى محافظـــة أبيـــن، وخفضت  
تحركاتهـــا إـلــى محافظتـــي لحـــج وتعـــز كتدابيـــر احترازيـــة، 
ممـــا أثر على تقديم المســـاعدات والخدمات لألشـــخاص 

ذوي االحتياج.  

لمعالجـــة هذه التحديات، عمل مكتب تنســـيق الشـــؤون 
مـــع  ونســـق  اإلنســـاني  العمـــل  شـــركاء  مـــع  اإلنســـانية 
المركـــزي  المســـتوى  عـلــى  اليمنيـــة  الحكومـــة  ســـلطات 
ومســـتوى المحافظـــة. والتقـــى المكتـــب أيًضـــا بمكتـــب 
شـــؤون المنظمـــات ـفــي الســـاحل الغرـبــي لوضـــع الحلـــول 
لمســـائل الوصـــول وتحديات التنســـيق ـفــي المناطق على 
طول ســـاحل البحـــر األحمر لليمن. وحث مكتب تنســـيق 
الشـــؤون اإلنســـانية الســـلطات على رفع مستوى التدابير 
األمنية، وتعزيز مشـــاركة رجال الدين المحليين ومشايخ 
عـلــى  االســـتياء  لعمليـــات  معالجـــات  لوضـــع  القبائـــل 
الســـيارات والحـــوادث األخـــرى كالتخويـــف والعنـــف ضد 

المنظمات اإلغاثية وموظفيها. 

الهدنة تحرز انخفاًضا في معدالت الضحايا المدنيين 
والنزوح؛ لكن ال تزال الخسائر الناجمة عن مخلفات 

الحرب القابلة لالنفجار مرتفعة
شـــهد الناس في اليمن فترة هادئة نســـبًيا خال الشهرين 
األعمـــال  ـفــي  عـــام  انخفـــاض  مـــع  الهدنـــة،  مـــن  األوليـــن 
القتاليـــة وايقـــاف الضربات الجوية مما أدى إلى انخفاض 

ملموس في حركة نزوح المدنيين.

ـفــي الفتـــرة مـــا بيـــن 1 أبريـــل و31 مايـــو – خـــال فتـــرة 
كثـــر مـــن 7,800  األســـابيع الثمانيـــة مـــن الهدنـــة، عاـنــى أ
شـــخص )1,307 أســـر( مـــن النـــزوح مـــرة واحـــدة عـلــى 
األقـــل بحســـب تقاريـــر مصفوفـــة تتبـــع النـــزوح التابعـــة 
للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة. وهذا انخفاض بنســـبة 47 في 
 2,444( شـــخًصا   14,600 مـــن  بأكثـــر  مقارنـــة  المائـــة، 
أســـرة( تـــم اإلبـــاغ عـــن نزوحهـــم مـــا بيـــن 2 فبرايـــر و31 
مـــارس – قبـــل بـــدء الهدنـــة. في شـــهر ينايـــر 2022 وحده، 
تـــم نـــزوح نحـــو 14,700 شـــخًصا )2,453 أســـرة(. كانـــت 
حـــركات النـــزوح متمركـــزة في محافظات الحديدة وشـــبوة 
وتعـــز ومـــأرب وإب والضالـــع والجـــوف ـفــي األشـــهر الثاثة 
األوـلــى مـــن العـــام الحالي. خال فترة الهدنة، اســـتمر نزوح 
المدنييـــن ـفــي الحديـــدة وتعـــز ومـــأرب وإب والضالع، لكن 

بدرجة أقل حدة بصورة ملحوظة.

ـفــي األشـــهر الخمســـة األوـلــى مـــن عـــام 2022م، تـــم نـــزوح 
ـفــي   80 أســـرة( –  37,000 شـــخًصا )6,261  مـــن  كثـــر  أ
المائـــة منهـــم فـــروا مـــن الصـــراع المتواصـــل ـفــي المناطق 
المحاذيـــة لجبهـــات القتـــال و20 ـفــي المائـــة منهـــم نزحـــوا 
ـفــي  النـــزوح  تركـــزت عمليـــات  اقتصاديـــة.  أســـباب  جـــراء 
الحديـــدة )1,742 أســـرة(، تتبعهـــا مأرب )1,293 أســـرة(، 
ثـــم شـــبوة )901 أســـرة(، تليهـــا تعـــز )893 أســـرة(. وعلى 
الرغـــم مـــن ذلك، مقارنة بعـــام 2021م، تم ماحظة اتجاه 

عـــام  بدايـــة  منـــذ  المدنييـــن  نـــزوح  ـفــي  االنخفـــاض  نحـــو 
2022م. وتـــم اإلباغ عن انخفـــاض في عدد حاالت النزوح 
الجديـــدة ـفــي 13 محافظة، ضمن نطـــاق وصول مصفوفة 
اليمـــن.  ـفــي  محافظـــة   22 أصـــل  مـــن  النـــزوح،  تتبـــع 
واســـتمرت  هـــذه االتجاهـــات خال الشـــهرين األولين من 
الهدنـــة )أبريل ومايو(، مع اإلبـــاغ عن أدنى عدد للنازحين 

في األسبوع األخير من أبريل.

ـفــي األســـابيع الســـتة األوـلــى مـــن الهدنـــة، انخفـــض عـــدد 
الضحايـــا المدنييـــن بنســـبة 60 ـفــي المائـــة مقارنـــة بنفس 
الفتـــرة قبـــل 2 أبريـــل. وفًقـــا لمشـــروع مراقبة أثـــر الصراع 
عـلــى المدنييـــن – وهـــو مصـــدر مفتـــوح ال يتبـــع منهجيـــة 
التحقـــق – تـــم اإلبـــاغ عـــن ســـقوط مـــا مجموعـــه 132 
ضحيـــة مـــن المدنييـــن ـفــي الفتـــرة مـــا بيـــن 2 أبريـــل و20 
مايـــو، مـــن بينهـــم 18 امـــرأة و16 طفـــًا، بينمـــا تـــم اإلباغ 
عـــن ســـقوط 329 ضحية من المدنيين ـفــي الفترة ما بين 
20 فبرايـــر و2 أبريـــل. على الرغـــم من االنخفاض العام في 
أفـــادت  المدنييـــن،  الضحايـــا  وأعـــداد  القتاليـــة  األعمـــال 
بعـــض التقاريـــر أن القتـــال اســـتمر ـفــي بعـــض المناطـــق، 
مـــن ضمنها تعـــز والضالع، مع اإلباغ عن ســـقوط ضحايا 

مدنيين. 

كان وقـــف الضربـــات الجويـــة مـــن أبـــرز التحـــوالت التـــي 
2022م،  ومـــارس  ينايـــر  بيـــن  الهدنـــة.  خـــال  شـــوهدت 
ســـجل مشـــروع مراقبـــة أثر الصـــراع عـلــى المدنيين 467 
ضحيـــة من المدنيين بســـبب الغـــارات الجوية. خال أول 
شـــهرين مـــن فتـــرة الهدنـــة، لـــم يتـــم اإلبـــاغ عـــن وقـــوع 
إصابـــات بيـــن المدنييـــن جـــراء الغـــارات الجويـــة – وهـــي 
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المرة األولى منذ بداية الصراع.3

ال تزال أعداد ضحايا مخلفات الحرب 
القابلة لالنفجار مرتفعة

رغـــم حـــدوث انخفـــاض حـــاد ـفــي أعمـــال العنف منـــذ بدء 
الهدنـــة، غيـــر أن هنـــاك ارتفـــاع ـفــي عـــدد الضحايـــا الذيـــن 
أصيبـــوا وقتلـــوا جـــراء مخلفـــات الحـــرب القابلـــة لانفجار، 
مـــن ضمنهـــا األلغـــام األرضيـــة، والذخائـــر غيـــر المنفجـــرة، 
والعبـــوات الناســـفة، ممـــا يؤكـــد مخاطـــر هـــذه المخلفات 
والمتفجـــرات حتـــى ـفــي أوقـــات الســـام. وفًقـــا لمشـــروع 
مخلفـــات  كانـــت  المدنييـــن،  عـلــى  الصـــراع  أثـــر  مراقبـــة 
أســـباب  ثاثـــة  أعـلــى  ضمـــن  لانفجـــار  القابلـــة  الحـــرب 
وقـــف  بـــدء  منـــذ  المدنييـــن  الضحايـــا  لســـقوط  رئيســـية 
غيـــر  والذخائـــر  األرضيـــة  األلغـــام  تســـببت  النـــار.  إطـــاق 
المنفجـــرة والعبـــوات الناســـفة بمقتـــل وإصابـــة 46 مدني 
خـــال األســـابيع الســـتة األوـلــى مـــن الهدنـــة، مقارنـــة بــــ51 
ضحيـــة ـفــي الســـتة األســـابيع الســـابقة للهدنة. ومـــع ذلك، 
ارتفـــع عـــدد ضحايـــا مخلفات الحـــرب القابلـــة لانفجار في 

شهر مايو، حيث تم اإلباغ عن 90 ضحية مصابة.  

القابلـــة  الحـــرب  مخلفـــات  حـــوادث  مـــن  العديـــد  عقـــب 
وجرحـــت  قتلـــت  التـــي  مايـــو  شـــهر  أواخـــر  ـفــي  لانفجـــار 
ـفــي  خاصـــة  واألطفـــال،  النســـاء  فيهـــم  بمـــن  مدنييـــن، 
محافظـــة الحديـــدة، دعـــت بعثـــة األمـــم المتحـــدة لدعـــم 
األعمـــال  دعـــم  إـلــى  الدوـلــي  المجتمـــع  الحديـــدة  اتفـــاق 
البـــاد،  أنحـــاء  وجميـــع  الحديـــدة  ـفــي  باأللغـــام  المتعلقـــة 
مشـــددة عـلــى الحاجة الملحة لتكاتف األطراف واإلســـراع 
ـفــي تنفيـــذ أنشـــطة إزالـــة األلغـــام ـفــي المناطـــق المدنيـــة. 
عـلــى  تشـــكله  الـــذي  المباشـــر  التهديـــد  إـلــى  باإلضافـــة 
المدنييـــن، تســـتمر مخلفـــات الحـــرب القابلـــة لانفجار في 
تعطيـــل الوصـــول اإلنســـاني وتقييـــد الحركـــة التجارية. قد 
تـــؤدي األمطـــار الغزيـــرة والســـيول إـلــى مفاقمـــة المخاطر 
حيـــث يمكـــن أن تتحرك الذخائر مع الســـيول وينتهي بها 
مـــن  خاليـــة  ســـابًقا  تعتبـــر  كانـــت  مناطـــق  ـفــي  المطـــاف 

األلغام أو تم تطهيرها.

النزوح يدمر الحياة
كانـــت محســـنة، ذات الثمانون عاًمـــا، أم لثاثة أوالد وابنة، 
تعيـــش بســـام مع أبنائها ـفــي مديرية حيـــران في محافظة 
حجـــة. لكـــن قبـــل ثـــاث ســـنوات، تغيـــرت حيـــاة محســـنة 

بشكل جذري حين اندلع القتال في المنطقة.

ال تســـتطيع محســـنة تذكـــر ما حدث بالضبط يـــوم هروبها 
مـــن المنـــزل. كان يـــوم عيـــد وأســـرتها تتأهـــب ألداء صـــاة 

العيد، حين سمعوا أصوات االنفجارات المرعبة. 

ولعـــدم قدرتها على المشـــي، عانت محســـنة للتمكن من 
اللحـــاق باآلخريـــن الفاريـــن مـــن المنطقـــة. الحًقـــا، باعـــت 
إيجـــار  ثمـــن  تدفـــع  لكـــي  زهيـــد  بســـعر  بقرتهـــا  األســـرة 

السيارة التي تقلهم لمديرية مجاورة سعًيا للسامة. 

كان للصـــراع عواقـــب وخيمـــة عـلــى حيـــاة النـــاس الذيـــن 
يعيشـــون في محافظة حجة الواقعة شـــمال غرب اليمن. 

أُجبـــرت عـــدة أســـر على تـــرك منازلهـــا بحًثا عـــن األمان في 
المناطـــق المجـــاورة. زاد النزوح الداخلي من الضغط على 
الخدمـــات والمـــوارد الشـــحيحة التـــي يتشـــاركها الســـكان 
لازمـــة،  نتيجـــة  احتياجاتهـــم  ازدادت  الذيـــن  المحليـــون 
والتجمعـــات الســـكنية التـــي اصبحـــت مضيفـــة للنازحين 

في حجة .

بعـــد االســـتقرار ـفــي منطقة جديدة مع ابنتهـــا، بدأت صحة 
محســـنة بالتدهـــور، وتعرضـــت لســـكتة دماغيـــة أصابتهـــا 
بالشـــلل. مع وجود القليل من المال، لم تســـتطيع أســـرة 
ابنـــة  محســـنة تحمـــل تكاليـــف عاجهـــا. قالـــت فاطمـــة، 
محســـنة: “يؤلمنـــي أن أرى أمـــي الحبيبـــة تعاـنــي كل يـــوم 

ونحن عاجزون عن مساعدتها.”
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المصدر: مصفوفة تتبع النزوح



عبـــر التمويـــل المقدم من صنـــدوق التمويل اإلنســـاني في 4
النقديـــة  المســـاعدات  كيـــر  منظمـــة  قدمـــت  اليمـــن، 
لمســـاعدة األســـر النازحـــة األشـــد ضعًفـــا ـفــي حجـــة عـلــى 
تلبيـــة احتياجاتها األساســـية وتقليل اعتمادها على آليات 

التكيف السلبية. 

محســـنة  شـــهدت  النقديـــة،  المســـاعدة  هـــذه  وبفضـــل 
أســـرة  تلقـــت  أن  بمجـــرد  المعيشـــية.  ظروفهـــا  تحســـن 
إـلــى  أخذوهـــا  شـــهرية،  نقديـــة  مســـاعدة  أول  محســـنة 
المستشـــفى لتلقـــي العـــاج. بـــدأت محســـنة ـفــي التعاـفــي 
مـــن الســـكتة الدماغيـــة ويمكنهـــا اآلن التحـــدث. تعـــرب 
األســـرة عن امتنانها للمســـاعدات النقدية الشـــهرية التي 

يستخدمونها لشراء األدوية واألطعمة المغذية.

يســـاعد صنـــدوق التمويـــل اإلنســـاني ـفــي اليمـــن شـــركاء 
العمـــل اإلنســـاني، مـــن بينهـــم المنظمـــات غيـــر الحكومية 
الوطنيـــة والدوليـــة ووكاالت األمـــم المتحـــدة، عـلــى تلبيـــة 
احتياجـــات األشـــخاص األشـــد ضعًفـــا ـفــي اليمـــن، التـــي ال 
كبـــر األزمات اإلنســـانية على مســـتوى العالم.  تـــزال أحـــد أ
مـــع بداية يونيو 2022م، تـــم تقديم نحو 50 مليون دوالر 
أمريكـــي لصندوق التمويل اإلنســـاني في اليمن، مع 10.6 
ماييـــن دوالر أمريكـــي إضافيـــة تـــم التعهـــد بهـــا. ســـيتم 
إطاق التخصيص األساســـي األول بمبلغ يقدر بنحو 50 

مليون دوالر أمريكي في األسبوعين المقبلين.

33 مليون دوالر أمريكي تم التعهد بها لمواجهة 
خطر خزان صافر العائم؛ مطلوب المزيد من التمويل 

بشكل عاجل 
ـفــي مؤتمـــر التعهـــدات الـــذي اســـتضافته كًا مـــن األمـــم 
المتحـــدة وهولنـــدا في 11 مايو في الهـــاي، تعهد المانحون 
بمبلـــغ 33 مليـــون دوالر أمريكـــي كتمويـــل جديـــد لدعـــم 
الخطـــة المنســـقة من قبل األمم المتحـــدة لمواجهة خطر 
التســـرب النفطـــي الهائـــل مـــن وحـــدة التخزيـــن والتفريغ 
العائمـــة، ناقلة صافر. ســـتطلب الخطة التشـــغيلية لألمم 
المتحدة ذات المســـارين – ســـيتم العمل عليهما بصورة 
متزامنـــة – 144 مليـــون دوالر أمريكـــي لتنفيـــذ العمليـــة 
الطارئـــة لنقـــل مليون برميـــل من النفط إـلــى ناقلة مؤقتة 
آمنة واســـتبدالها بناقلة أخرى تكون ذات ســـعة تخزينية 

مكافئة. 

المانحـــون الذيـــن وقعوا عـلــى التعهدات ـفــي المؤتمر هم: 
هولنـــدا، ألمانيا، المملكة المتحـــدة، اإلتحاد األوروبي، قطر، 
الســـويد، النرويج، فنلندا، فرنسا، سويســـرا، لوكسمبورغ. 
أمريكـــي  دوالر  مليـــون  الــــ40  الجديـــدة،  التعهـــدات  مـــع 
متوفـــرة للعمليـــة التشـــغيلية. بالرغـــم مـــن ذلـــك، هنـــاك 
بشـــكل  إضافيـــة  أمريكـــي  دوالر  مليـــون   40 إـلــى  حاجـــة 

عاجل لبدء العملية الطارئة.

قـــال منســـق األمـــم المتحـــدة المقيـــم ومنســـق الشـــؤون 
اإلنســـانية لليمـــن، ديفيـــد غريســـلي – الذي كلفـــه األمين 
عـلــى  الجهـــود  جميـــع  بقيـــادة  المتحـــدة  لألمـــم  العـــام 

التهديـــد  لمواجهـــة  المتحـــدة  األمـــم  منظومـــة  مســـتوى 
الـــذي يشـــكله خزان صافـــر العائم في ســـبتمبر 2021م – 
كبـــر عقبـــة تقـــف أمـــام نجاحنـــا هـــي الفجـــوة التمويلية.  “أ
كل يـــوم ننتظـــر فيه التمويل لبدء عمليـــة الطوارئ يقربنا 
ليســـت  إنهـــا  الســـفينة.  فيـــه  ســـتنهار  الـــذي  اليـــوم  مـــن 

مسألة إذا، ولكن متى.”

تـــم بنـــاء صافر ـفــي عام 1976 كناقلة نفط ثـــم تم تحويلها 
بعـــد عقـــد مـــن زمـــن إـلــى وحـــدة تخزيـــن وتفريـــغ عائمـــة. 
ترســـو صافـــر على بعد نحـــو 4.8 ميًا بحريًا قبالة ســـاحل 
كبر ناقـــات النفط  محافظـــة الحديـــدة. تعتبـــر صافـــر أحد أ
ـفــي العالـــم، وتحتـــوي عـلــى أربعـــة أضعـــاف كميـــة النفـــط 
التـــي  الناقلـــة   – فالديـــز  كســـون  إ مـــن  تســـربت  التـــي 
كبـــر الكـــوارث البيئيـــة ـفــي تاريـــخ الواليات  تســـببت بأحـــد أ
المتحـــدة. عقـــب اندالع الحرب ـفــي اليمن عام 2015م، تم 
ايقـــاف عمليـــات اإلنتـــاج والتفريـــغ والصيانـــة عـلــى متـــن 

ناقلة صافر وهي اآلن غير قابلة لإلصاح.      

مـــن الممكـــن أن تتحطـــم أو تنفجـــر الناقلـــة ـفــي أي وقت، 
ممـــا سيتســـبب بكارثـــة اقتصاديـــة وبيئيـــة وإنســـانية ـفــي 
منطقـــة البحـــر األحمر. قد يزيد التســـرب من ســـوء األزمة 
كثر مـــن 23.4 مليون  اإلنســـانية ـفــي اليمـــن، حيث يحتاج أ
إـلــى   – الســـكان  عـــدد  أربـــاع  ثاثـــة  حواـلــي   – شـــخص 

محسنة ذات الـ80 عاًما نزحت وتعرضت لسكتة دماغية أصابتها 
بالشلل. صورة: عال فتاح/منظمة كير في اليمن 
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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

المســـاعدات اإلنســـانية والحمايـــة ـفــي عـــام 2022م. مـــن 
المحتمل أن يفرض تســـرب النفـــط إغاًقا مؤقًتا لمينائي 
الحديـــدة والصليـــف - الضروريان لجلب الغـــذاء والوقود 
واإلمـــدادات المنقـــذة لـــألرواح إـلــى اليمـــن. يمكـــن عـلــى 
الفور القضاء على مصدر رزق حوالي 200,000 شـــخص 
يعملـــون ـفــي صناعـــة األســـماك/حرفة الصيـــد ـفــي البـــاد 
األســـر  تتعـــرض  وقـــد  واألزمـــة  الحـــرب  مزقتهـــا  التـــي 
للســـموم التي تهدد حياتهم. كما أنه ســـيؤثر بشـــدة على 
طـــرق الشـــحن ـفــي منطقـــة الخليـــج ولـــه آثار مدمـــرة على 
ـفــي  الميـــاه والشـــعاب المرجانيـــة وأشـــجار المانغـــروف. 
حالـــة حـــدوث تســـرب، مـــن المتوقـــع أن تكلـــف عمليـــة 

التنظيف وحدها 20 مليار دوالر أمريكي.

يوًمـــا بعـــد يـــوم، يتدهـــور وضـــع ناقلـــة صافـــر، فالتمويـــل 
لمنـــع  جـــًدا  ضروريـــان  المناســـب  الوقـــت  وـفــي  الكاـفــي 
الخـــزان المتهالك من التســـبب في كارثة بيئية وإنســـانية 
العاتيـــة  الريـــاح  ســـتجعل  كتوبـــر،  أ بحلـــول  محتملـــة. 
كثر خطورة  والتيـــارات المتقلبـــة عمليـــة األمم المتحـــدة أ

وتزيـــد مـــن خطـــر تحطـــم الناقلـــة. قال الســـيد غريســـلي: 
“ممتنـــون للمانحيـــن الذيـــن قدموا التزامـــات تمويلية في 
مؤتمـــر التعهـــدات ونتطلـــع للحصـــول عـلــى المزيـــد مـــن 
االلتزامـــات مـــن الذيـــن لـــم يقومـــوا بالتعهـــد بعـــد. حيـــن 

نحصل على التمويل، سنبدأ العمل.” 

منسق األمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية لليمن يتحدث لإلعالم خالل مؤتمر التعهدات بخصوص خزان صافر العائم. صورة: مكتب 
المنسق المقيم لألمم المتحدة 
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