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مصدر الصورة:  أيمن فؤاد/YPN لليونيسف

نافذة منع المجاعة في اليمن "تضيق"
منـــع  نافـــذة  أن  مـــن  المتحـــدة  األمـــم  حـــذرت 
المجاعـــة يف اليمـــن تضيق، حيث تشـــير األرقام 
الجديـــدة الصادرة عن منظمـــة األغذية والزراعة 
)الفاو( وبرنامج األغذية العالمي واليونيســـيف 
إىل مســـتويات غير مســـبوقة من انعدام األمن 

الغذايئ.

المرحلـــي  للتصنيـــف  جديـــد  تحليـــل  يشـــير 
أن  إىل  اليمـــن  يف  الغـــذايئ  لألمـــن  المتكامـــل 
شـــبيهة  ظـــروف  مـــن  تعـــاين  ســـكانية  جيوبـــاً 
بالمجاعـــة )المرحلـــة الخامســـة مـــن التصنيـــف 

للظهـــور  عـــادت  قـــد  المتكامـــل(  المرحلـــي 
بالفعـــل يف اليمـــن ألول مـــرة منـــذ عاميـــن؛ وأن 
عـــدد األشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن مثل هذه 
المســـتويات الكارثية مـــن انعدام األمن الغذايئ 
يمكـــن أن يتضاعـــف ثـــاث مـــرات تقريبـــاً مـــن 
16,500 شـــخص حاليـــاً إىل 47,000 شـــخص 

بين يناير ويونيو 2021.

التصنيـــف  تحليـــل  يحـــذر  نفســـه،  الوقـــت  يف 
أن  مـــن  الغـــذايئ  لألمـــن  المتكامـــل  المرحلـــي 
المرحلـــة  يواجهـــون  الذيـــن  األشـــخاص  عـــدد 
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التصنيف المرحلي المتكامل النعدام
األمن الغذايئ الحاد

تمثل المرحلة المحددة أعلى درجة شدة
تؤثر على 20٪ من السكان على األقل

انعدام األمن الغذائي الحاد المتوقع )يناير – يونيو 2021(

كتوبر 2020 – يونيو 2021( المصدر: لمحة سريعة عن التصنيف المرحلي المتكامل النعدام األمن الغذايئ )أ



الرابعـــة مـــن التصنيـــف المرحلـــي المتكامل )الطـــوارئ( على 2
وشـــك الزيادة من 3.6 مليون شـــخص إىل 5 مايين شـــخص 
يف النصـــف األول مـــن عام 2021 – مما يضـــع المايين على 
حافـــة المجاعـــة وخطـــر الوقـــوع يف ظـــروف كارثيـــة إذا لـــم يتـــم 

تكثيف المساعدات.

تحـــدث المديـــر التنفيـــذي لبرنامـــج األغذيـــة العالمـــي، ديفيـــد 
بيـــزيل،  قائـــاً: “يجـــب أن تكـــون هـــذه األرقـــام المقلقـــة بمثابـــة 
جـــرس إنـــذار للعالم. اليمن على حافـــة المجاعة؛ وال ينبغي لنا 
أن ندير ظهورنا لمايين األســـر التي هي اآلن يف حاجة ماســـة 
للمســـاعدة. بـــدون شـــك، ســـيكون عـــام 2021 أســـوأ من عام 
مـــن  يـــزال  ال  اليمـــن.  يف  ضعفـــاً  األكثـــر  لألشـــخاص   2020
الممكـــن منـــع حدوث المجاعـــة – لكن هذه الفرصة تتاشـــى 

مع كل يوم يمر”.

ُتعـــد المرحلـــة الرابعـــة بمثابة نـــداء أخير للعمل – األشـــخاص 
مـــن  الرابعـــة  المرحلـــة  حســـب  الجـــوع  نطـــاق  بلغـــوا  الذيـــن 
التصنيـــف المرحلي المتكامـــل يعانون بالفعـــل بدرجة كبيرة؛ 
يف حيـــن أن األشـــخاص األكثـــر ضعفاً معرضـــون لخطر الموت 
كثر من نصف الســـكان  ألســـباب مرتبطـــة بالجـــوع. ســـيواجه أ
 – نســـمة  مليـــون   30 أصـــل  مـــن  نســـمة  مليـــون   16.2  –
مســـتويات أزمـــة انعـــدام األمـــن الغـــذايئ أو أســـوأ )المرحلـــة 
الثالثـــة أو أعلـــى( بحلـــول منتصـــف عـــام 2021. الكثيـــر مـــن 
مـــن  حـــدة  كثـــر  أ االنـــزالق إىل مســـتويات  علـــى عتبـــة  األســـر 
كثر من خمس ســـنوات  الجوع، إذ أن الحرب المســـتمرة منذ أ

قد أنهكتها وجعلتها معرضة بشدة للصدمات. 

تحـــدث المديـــر العـــام لمنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة، شـــو دونيو، 
قائـــاً: “إبقـــاء النـــاس على قيـــد الحياة من خـــال الحفاظ على 
تدفـــق الغـــذاء ُيعـــد ضـــرورة ملحـــة، إال أن هذه الـــدورة ال يمكن 
أن تســـتمر إىل األبـــد. اليمـــن بحاجـــة إىل إنهاء النـــزاع الذي ُيعد 
العامـــل الرئيســـي المحـــرك النعـــدام األمـــن الغـــذايئ يف الباد. 
األســـر اليمنيـــة بحاجـــة إىل االســـتقرار واألمن – والمســـاعدات 

الخاصـــة بســـبل كســـب العيـــش لمســـاعدتها علـــى اســـتئناف 
اإلنتـــاج االعتيـــادي للغذاء، بحيـــث تصبح أقـــل احتياجاً للدعم 
الخارجـــي وتكـــون قـــادرة علـــى بنـــاء نظـــم غذائية تتســـم بقدر 

كبر من المرونة واالكتفاء الذايت. أ

المســـاعدات اإلنســـانية العاجلـــة والمنســـقة ُتعـــد أمـــراً بالـــغ 
األهميـــة لمنـــع المجاعة وإنقـــاذ األرواح يف اليمن. لكن النقص 
الكبيـــر يف التمويـــل يهـــدد المســـاعدات الغذائيـــة التـــي ُتعـــد 
شـــريان حيـــاة، وتقديـــم خدمـــات عاج ســـوء التغذيـــة المنقذة 
والدعـــم  والمرضعـــات،  الحوامـــل  والنســـاء  للرضـــع  لـــألرواح 

الضروري لسبل كسب العيش.

تحدثـــت المديرة التنفيذية لليونيســـيف، هنريتا فور، قائلة: “ال 
يمكـــن للعالـــم أن يقـــف مكتـــوف األيـــدي بينمـــا تنزلـــق اليمن 
نحـــو المجاعـــة ويعـــاين مايين األطفـــال واألســـر الضعيفة من 
الجـــوع. الوضـــع كاريث بالفعل، وبـــدون اتخاذ إجـــراءات عاجلة، 
ســـيموت المزيـــد مـــن األطفال. لقـــد منعنا المجاعـــة يف اليمن 
مـــن قبـــل، وينبغـــي أن نكـــون قادرين على منعها مـــرة أخرى، 
مـــع زيادة الدعم والوصول دون عوائق إىل جميع المحتاجين 

من األطفال واألسر”.

مـــن  مزيـــج  هـــي  المتصاعـــدة  الغـــذايئ  األمـــن  انعـــدام  أزمـــة 
األســـباب المعقـــدة: أدى النـــزاع المطـــول إىل حـــدوث انهيـــار 
اقتصـــادي، فيمـــا أثر االرتفاع الحاد يف أســـعار المـــواد الغذائية 
علـــى  المفـــروض  الحصـــار  أدى  بينمـــا  البـــاد،  جنـــوب  علـــى 
واردات الوقـــود إىل تفاقـــم الوضـــع يف الشـــمال. أدى تفشـــي 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد19-( إىل تفاقـــم 
وانعدمـــت  الماليـــة  التحويـــات  انخفضـــت  حيـــث  المعانـــاة، 
فـــرص كســـب الدخل واســـتنفذت طاقات الخدمـــات الصحية 
الســـفر إىل عرقلـــة  القيـــود علـــى  إىل أقصـــى حدودهـــا وأدت 
الوصـــول إىل األســـواق. باإلضافـــة إىل ذلـــك، أدت كارثـــة غـــزو 
الجـــراد والســـيول المفاجئـــة اإلضـــرار بشـــدة باإلنتـــاج المحلـــي 

للغذاء يف بعض المناطق.

ذلـــك  يف  بمـــا  العـــام،  هـــذا  اإلنســـاين  الدعـــم  خفـــض  أدى 
التـــي  المســـاعدات الغذائيـــة، إىل محـــو المكاســـب الســـابقة 
تحققـــت يف مجـــال األمـــن الغـــذايئ، وتـــرك األســـر تعـــاين مـــن 
المقبـــل،  العـــام  الغـــذاء. يف  اســـتهاك  فجـــوات متفاقمـــة يف 
سيســـتمر الخفض يف المســـاعدات وســـيتدهور الوضع ما لم 
يتـــم ضـــخ التمويل. تحـــذر الوكاالت مـــن أن توقعاتهـــا المثيرة 
للقلـــق ربمـــا تقلـــل من مـــدى خطـــورة الوضع، خاصـــة إذا كان 

هناك المزيد من الخفض يف ميزانية المساعدات.

يف 20 نوفمبـــر، حـــث األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة، أنطونيو 
غوتيريـــش، جميـــع األطـــراف المؤثـــرة علـــى اتخـــاذ إجـــراءات 
فوريـــة مـــن أجـــل تجنـــب مأســـاة مـــن شـــأنها أن تـــؤدي “ليس 
فقط إىل خســـائر فورية يف األرواح، ولكن ســـيكون لها عواقب 

يتردد صداها لفترة غير محدودة يف المستقبل”.

كبـــار المســـؤولين يجـــددون التزامهـــم بمعالجـــة األزمـــة 
اإلنســـانية فـــي اليمـــن فـــي ظـــل تدهـــور األوضـــاع

االجتمـــاع الثـــاين لكبار المســـؤولين اإلنســـانيين بشـــأن اليمن، 
الســـويد،  وحكومـــة  األوروبيـــة  المفوضيـــة  اســـتضافته  الـــذي 
انعقـــد يف 12 نوفمبـــر بمشـــاركة الجهـــات المانحـــة ووكاالت 
األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. أعرب المشاركون 
المجاعـــة  وخطـــر  اإلنســـاين  الوضـــع  تدهـــور  إزاء  قلقهـــم  عـــن 
التزامهـــم  اســـتمرار  علـــى  تأكيدهـــم  مـــع  التمويـــل؛  ونقـــص 

بتقديم الدعم الحيوي والمبديئ للشعب اليمني.

جانيـــز  األزمـــات،  إدارة  مفـــوض  قـــال  مشـــترك،  بيـــان  يف 
لينارتشـــيتش، ووزير التعـــاون اإلنمايئ الدويل الســـويدي، بيتر 
إريكســـون: منذ اجتماعنا األول يف شـــهر فبراير، حدث تحســـن 
يف بيئـــة عمـــل المنظمـــات اإلنســـانية. لكـــن هـــذا التقـــدم غيـــر 
كبـــة االحتياجـــات المتزايـــدة. هناك حاجة ماســـة إىل  كاٍف لموا

زيادة التعاون من جانب أطراف النزاع.

أحد العاملين يف المجال اإلنساين يقيس طول أحد األطفال النازحين      
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أســـفر االجتمـــاع األول لكبار المســـؤولين يف 13 فبراير 2020 
عـــن عـــدد مـــن االلتزامـــات الجماعيـــة، بما يف ذلـــك العمل من 
أجـــل توســـيع حيز العمـــل اإلنســـاين وإنهاء انتهـــاكات المبادئ 
اإلنســـانية. مـــع إقـــراره بحـــدوث بعـــض التقدم يف بيئـــة العمل 
يف األشـــهر المنقضيـــة، ركـــز االجتمـــاع الثاين لكبار المســـؤولين 
علـــى الحاجـــة إىل إحـــراز المزيـــد مـــن التحســـن علـــى وصـــول 
المســـاعدات اإلنســـانية واألثـــر والمســـاءلة. تـــم إحـــراز تقدم يف 
لمشـــاريع  الفرعيـــة  االتفاقيـــات  علـــى  الموافقـــات  تســـريع 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة التي طال تأخرهـــا يف جميع أنحاء 
البـــاد. بحلـــول منتصـــف نوفمبـــر، تـــم اإلبـــاغ عـــن الموافقـــة 
دوالر  مليـــون   430 عـــن  تزيـــد  بقيمـــة  مشـــروع   244 علـــى 
أمريكـــي مـــن قبـــل الحكومـــة اليمنية وســـلطات األمـــر الواقع 
إىل  اإلنســـانية  المســـاعدات  أتـــاح وصـــول  ممـــا  ألنصـــار هللا، 
ماييـــن األشـــخاص الضعفـــاء. غير أنـــه، ومنـــذ 20 نوفمبر، تم 
اإلباغ عن أن 75 مشـــروع لمنظمات غير حكومية، تستهدف 
حـــوايل 4.5 مليـــون شـــخص بميزانيـــة إجماليـــة بلغـــت 169 
مليـــون دوالر أمريكـــي، لـــم يتـــم تنفيذهـــا جزئياً أو كلياً بســـبب 
تعليـــق منح الموافقـــات على االتفاقيات الفرعيـــة. التأخيرات 
التـــي تواجـــه الموافقـــة علـــى االتفاقيـــات الفرعيـــة ُتعـــد بصفة 
خاصة مشـــكلة بحـــد ذاتها يف المناطق الواقعة تحت ســـيطرة 
حيـــث  الشـــمالية،  المحافظـــات  يف  الواقـــع  األمـــر  ســـلطات 
يســـتغرق الحصول على الموافقات على االتفاقيات الفرعية 
مـــا بيـــن 150 و 160 يومـــاً يف المتوســـط. ترجـــع التأخيرات يف 
المشـــاريع  تصاميـــم  يف  التعســـفي  التدخـــل  إىل  الغالـــب 
ومكونـــات إدارة المشـــاريع، األمـــر الذي غالباً مـــا يتعارض مع 
المبادئ اإلنســـانية والقواعـــد واللوائح الدوليـــة وتلك الخاصة 

بالجهات المانحة.

تواصـــل الجهـــات المعنيـــة بالمســـاعدة اإلنســـانية العمـــل مع 
الفرعيـــة  االتفاقيـــات  علـــى  بالموافقـــة  لإلســـراع  الســـلطات 
ووضـــع إجـــراءات خاضعـــة للمســـاءلة وقائمـــة علـــى المبـــادئ 
اتفـــق  المناســـب.  الوقـــت  يف  الموافقـــات  علـــى  للحصـــول 
المشـــاركون يف االجتماع الثاين لكبار المســـؤولين على أنه إذا 
المســـاعدات  تدفـــق  تعرقـــل  أو  العمـــل  بيئـــة  تحـــد  وحيثمـــا 
للمســـاءلة، فسيســـتمر  والخاضعـــة  المبـــادئ  علـــى  القائمـــة 
تكييـــف وإعـــادة تقويـــم البرامـــج اإلنســـانية، مـــع التركيـــز على 

األنشطة المنقذة لألرواح واألشخاص األكثر ضعفاً.

يف ختـــام االجتمـــاع الثـــاين لكبـــار المســـؤولين، اتفقـــت الجهات 
الفاعلـــة يف المجـــال اإلنســـاين علـــى العمـــل بشـــكل جماعـــي 
علـــى إقامـــة حـــوار منتظـــم وبنـــاء مـــع جميـــع األطـــراف حـــول 
مجموعـــة مـــن القضايا. شـــملت هـــذه القضايا الدعوة بشـــكل 
عاجـــل إىل ضـــرورة احتـــرام القانون الـــدويل اإلنســـاين والقانون 
الدويل لحقوق اإلنســـان وحماية المدنيين. باإلضافة إىل ذلك، 
تـــم االتفـــاق علـــى حشـــد وتوزيـــع التمويـــل المطلوب بشـــكل 
عاجـــل للحفـــاظ على المســـاعدات المنقذة لـــألرواح وزيادتها، 
بمـــا يف ذلك تلـــك المتعلقة بالغذاء والميـــاه والرعاية الصحية 
والتغذيـــة والحمايـــة. عـــاوة على ذلك، أشـــار المشـــاركون إىل 
انهيـــار  حـــدوث  دون  للحيلولـــة  دعـــم  حزمـــة  إىل  الحاجـــة 
اقتصـــادي، ويشـــمل ذلـــك ضـــخ العمـــات األجنبيـــة وتحديـــد 
كثر تركيـــزاً لمعالجة  طـــرق إتاحـــة تقديم دعـــم تنموي ومـــايل أ
العوامـــل المحركـــة لألزمـــة للحفـــاظ علـــى اليمن مـــن االنزالق 

نحو حافة االنهيار.

تســـتعد المجموعة القطاعية للصحة وشـــركاؤها لمواجهة 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  مـــن  ثانيـــة  موجـــة 

)كوفيـــد-19(
يســـتعد الشـــركاء لموجة ثانية من فيروس كورونا المســـتجد 
)كوفيـــد-19( يف اليمـــن. حتـــى 30 نوفمبـــر، بلـــغ عـــدد حـــاالت 
تـــم  التـــي  المســـتجد  كورونـــا  بفيـــروس  المؤكـــدة  اإلصابـــة 
و  بهـــا  مرتبطـــة  وفـــاة  حالـــة   607 و  حالـــة   2,077 تســـجيلها 
أنـــه مـــن غيـــر الواضـــح متـــى  1,381 حالـــة تعـــايف. يف حيـــن 
ســـتحدث الموجـــة الثانيـــة، فإنه من المحتمـــل أن تبلغ ذروتها 
كثر قوة واســـتمراراً من الموجة  يف أشـــهر الشـــتاء، وقد تكون أ

األوىل، ال سيما إذا تداخلت مع موسم انتشار األنفلونزا. 

اســـتعداداً لذلـــك، تعمـــل المجموعـــة القطاعيـــة للصحـــة على 
وضـــع عـــدد مـــن األولويات. تشـــمل تلـــك األولويـــات االنخراط 

علـــى نطـــاق واســـع مـــع الفئـــات الضعيفـــة مـــن خـــال اإلباغ 
عـــن المخاطـــر والمشـــاركة المجتمعيـــة وإعادة إنشـــاء وتعزيز 
الخدمـــات الصحيـــة األساســـية لضمان اســـتمرار عملها طوال 
أشـــهر الشـــتاء. ثمـــة أولويـــة أخـــرى تتمثـــل يف تعزيـــز وصيانـــة 
وظائـــف أنظمـــة الترصـــد الحاليـــة، األمـــر الـــذي يتيـــح الكشـــف 
ورصـــد  لهـــا  الســـريعة  واالســـتجابة  األمـــراض  تفشـــي  عـــن 

اتجاهات المرض يف المديريات. 

للصحـــة  القطاعيـــة  المجموعـــة  تقـــوم  ذلـــك،  إىل  باإلضافـــة 
بالتنســـيق مـــع الشـــركاء لتعزيـــز تنفيـــذ التدابيـــر غيـــر الدوائية 
للوقايـــة مـــن عـــدوى فيـــروس كورونـــا المســـتجد يف اليمـــن. 
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حالة االتفاقيات الفرعية في اليمن )نوفمبر 2020م(

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – اليمن



كـــدت األدلـــة المتزايـــدة مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم أن االلتزام 4 أ
بالتدابيـــر الصحيـــة األساســـية العامـــة يمكـــن أن يمنع بشـــكل 
كبيـــر اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا المســـتجد وانتقالهـــا، وبالتايل 
تقليـــل معـــدالت اإلصابـــة باألمـــراض والوفيـــات. تشـــمل هـــذه 
التدابيـــر الحفـــاظ علـــى التباعـــد الجســـدي وارتـــداء الكمامـــات 
بشـــكل عـــام وتجنـــب األماكـــن المزدحمـــة والتجمعـــات خاصة 
يف األماكـــن المغلقـــة وغســـل اليديـــن بشـــكل مســـتمر. عـــاوة 
أهميـــة  للصحـــة  القطاعيـــة  المجموعـــة  تـــدرك  ذلـــك،  علـــى 
العناصـــر الفنيـــة لاســـتجابة، بمـــا يف ذلـــك الحاجـــة إىل العـــاج 
العـــدوى  مـــن  والوقايـــة  للحـــاالت  المناســـب  الســـريري 
ومكافحتهـــا وتعزيـــز القـــدرة علـــى الترصـــد والقـــدرة المخبريـــة 
معـــدات  تجديـــد  وضـــرورة  الضعفـــاء  األشـــخاص  وحمايـــة 

الحماية الشخصية لنظام الرعاية الصحية.

اســـتعراض العمـــل اإلنســـاني العالمـــي يشـــير إلـــى زيادة 
االحتياجـــات اإلنســـانية

يف 1 ديســـمبر، يف فعاليـــات جنيـــف وبرلين وبروكســـل ولندن 
وواشـــنطن العاصمـــة، تم إطاق اســـتعراض العمل اإلنســـاين 
العالمـــي الـــذي ُيعـــد االســـتعراض األكثـــر شـــموالً وموثوقيـــة 
واســـتناداً إىل األدلـــة يف العالـــم للوضـــع الراهـــن واالتجاهـــات 
المســـتقبلية يف العمـــل اإلنســـاين. يشـــير االســـتعراض إىل أن 
تغيـــر المنـــاخ والنزاعـــات وجائحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد 
حـــول العالـــم كلهـــا عوامـــل تدفـــع باالحتياجـــات اإلنســـانية إىل 

مستويات قياسية.

يشـــير االســـتعراض إىل أن االحتياجـــات اإلنســـانية يف اليمـــن 
آخـــذة يف االزديـــاد، وهي ناجمة بشـــكل أساســـي عن اســـتمرار 
األخطـــار  بســـبب  وتفاقمـــت  االقتصـــادي،  والحصـــار  النـــزاع 
الطبيعيـــة، وال ســـيما األمطار الغزيرة والســـيول. تتركز بواعث 
القلـــق الرئيســـية علـــى تزايـــد انعـــدام األمـــن الغـــذايئ وســـوء 
التغذيـــة وقـــدرة النظـــام الصحـــي الهـــش علـــى إدارة األعبـــاء 
الناجمة عن األمراض، بما يف ذلك فيروس كورونا المســـتجد. 
يف عـــام 2020، تعطلـــت االســـتجابة اإلنســـانية بســـبب نقـــص 
التمويـــل – تلقـــت العمليـــة مـــوارد أقل بكثير ممـــا كانت عليه 
يف عـــام 2019 ، وبيئـــة العمـــل شـــديدة التقييـــد، وإىل حـــد مـــا، 
قـــدرات الشـــركاء. يشـــير االســـتعراض إىل أنـــه يف حـــال ظلـــت 
هـــذه  وظلـــت  قائمـــة  اإلنســـانية  ألزمـــة  المحركـــة  العوامـــل 
التحديـــات دون معالجة، فإن حالة األشـــخاص المحتاجين يف 

اليمن ستشهد المزيد من التدهور يف عام 2021.

يف حيـــن تـــم االنتهـــاء مـــن تقييمـــات االحتياجـــات والتحليـــات 
لعام 2021، يســـتخدم االســـتعراض أرقاماً إرشـــادية لليمن – 
األشـــخاص  وعـــدد  لاحتياجـــات   –  2020 عـــام  مـــن  ُمرحَّلـــة 
الذين ســـيتم استهدافهم بالمســـاعدات واالحتياجات المالية. 
وفقـــاً للتقديرات، ال يزال حوايل 24.3 مليون شـــخص، أي 80 
بالمائـــة مـــن الســـكان، بحاجـــة إىل المســـاعدات اإلنســـانية أو 
الحمايـــة يف اليمـــن، علـــى الرغم من أن المؤشـــرات تشـــير إىل 
أن شـــدة االحتياجـــات آخـــذة يف االزديـــاد. تعمـــل المجموعـــات 

القطاعيـــة ومكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية مـــع الوكاالت 
باســـتعراض  الخاصـــة  األرقـــام  مـــن  لانتهـــاء  والشـــركاء 
االحتياجـــات اإلنســـانية وخطـــة االســـتجابة اإلنســـانية يف اليمن 
لعـــام 2021. أيضـــاً، فقـــد قامـــوا بتطويـــر تحليـــل شـــامل بيـــن 
بيـــن  المشـــترك  التحليـــل  إطـــار  باســـتخدام  القطاعـــات، 
مركـــز  يف  المتضرريـــن  األشـــخاص  يضـــع  الـــذي  القطاعـــات، 
الســـكان  أرقـــام  لتوحيـــد  الـــوكاالت  مـــع  وعملـــوا  االســـتجابة، 
والنازحيـــن مصنفـــة حســـب الجنـــس والعمر. تم بـــذل الجهود 
لضمان إدراج القضايا المشـــتركة بيـــن المجموعات القطاعية 

يف  النقديـــة  التحويـــات  وطـــرق  االجتماعـــي  النـــوع  مثـــل 
اســـتعراض االحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة اإلنسانية، 
واالعتـــداء  االســـتغال  منـــع  علـــى  التركيـــز  تعزيـــز  يتـــم  وأن 
الجنســـيين وإدمـــاج الفئات الضعيفة. مـــن المقرر االنتهاء من 
اســـتعراض االحتياجات اإلنســـانية وخطة االستجابة اإلنسانية 

يف العام الجديد.

أزمـــة الوقود فـــي المحافظات الشـــمالية انحســـرت لفترة 
وجيـــزة قبـــل أن تعاود الظهـــور مجددًا

انحســـرت أزمـــة الوقـــود التي عصفت بالمحافظات الشـــمالية 
منـــذ يونيـــو 2020 لعدة أســـابيع. نشـــأت األزمـــة يف البداية يف 

شـــهر يونيو بســـبب نزاع حول اســـتخدام عائدات النفط وأدت 
إىل حصار سفن الوقود التي تصل إىل ميناء الحديدة.

2,077
1,381607
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األرقام الرئيسية لعام 2020م*

* تستند األرقام إىل عدد األشخاص المحتاجين والمستهدفين لعام 
2020 يف انتظار أرقام استعراض االحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة 

اإلنسانية لعام 2021.



كتوبر، أغلقـــت جميع محطات الوقود الرســـمية 5 بيـــن يونيـــو وأ
تقريبـــاً، ممـــا أجبـــر النـــاس علـــى شـــراء الوقـــود بأســـعار مبالغ 
فيهـــا مـــن الســـوق غيـــر الرســـمية حيـــث وصلـــت األســـعار إىل 
22,500 ريـــال يمني )حـــوايل 37.5 دوالر أمريكي( مقابل 20 
كثـــر مـــن 280 بالمائـــة مـــن الســـعر الرســـمي الـــذي  لتـــر، أي أ
يبلـــغ 5,900 ريـــال يمنـــي )حـــوايل 9.8 دوالر أمريكـــي( مقابل 
20 لتـــر. أثـــرت األزمة على االحتياجات اإلنســـانية واالســـتجابة 
علـــى حـــد ســـواء. خـــال فتـــرة الخمســـة أشـــهر، يف ظـــل ارتفاع 
تكلفـــة الوقـــود، ارتفعـــت أســـعار المـــواد األساســـية وازدادت 
البطالـــة وانخفـــض الدخل، ممـــا أدى إىل انخفاض قدرة الكثير 
الصحيـــة،  والرعايـــة  الغـــذاء  إىل  الوصـــول  علـــى  األســـر  مـــن 
تعطلـــت  للشـــرب.  الصالحـــة  الميـــاه  إمـــدادات  وانخفضـــت 
واإلمـــدادات  البضائـــع  نقـــل  ووســـائل  العـــام  النقـــل  وســـائل 
المهـــام  تقليـــص  وتـــم  المســـاعدات،  توزيـــع  وتأخـــر  الطبيـــة، 
التكيـــف  آليـــات  الميدانيـــة ومهـــام الرصـــد. لجـــأت األســـر إىل 
الســـلبية، بمـــا يف ذلك عمالة األطفـــال وزواج األطفال، ولوحظ 
حـــدوث زيادة يف حاالت تجنيد الجماعات المســـلحة لألطفال. 
تـــم اإلبـــاغ من قبل إحـــدى المنظمات الدولية غيـــر الحكومية 
عـــن زيـــادة يف إصابات الحروق، حيث لجأت األســـر إىل تخزين 

الوقود يف منازلها مما أدى إىل وقوع الحوادث.

علـــى الرغـــم مـــن أن الحكومة اليمنية وســـلطات األمـــر الواقع 
لـــم تتوصل أبداً إىل اتفاق رســـمي بشـــأن النـــزاع، فإنه واعتباراً 
عـــدد ســـفن  زيـــادة يف  كانـــت هنـــاك  كتوبـــر،  أ مـــن منتصـــف 
الوقـــود التـــي تـــم الســـماح لهـــا بالرســـو يف ميناء الحديـــدة وتم 

تفريـــغ 394,327 طـــن متري من مشـــتقات الوقود بين يوليو 
كتوبـــر، باإلضافـــة إىل 194,713 طـــن متـــري تـــم تفريغها يف  وأ
نوفمبـــر. يف 11 نوفمبـــر، أعلنـــت شـــركة النفـــط اليمنيـــة انتهاء 
أزمـــة الوقـــود وإعادة فتح محطـــات الوقود الرســـمية تدريجياً، 
وعودة أســـعار الوقود إىل مســـتويات ما قبل األزمة. مع ذلك، 
وبحلـــول األســـبوع األخيـــر من شـــهر نوفمبـــر، ظهـــرت الطوابير 

المحافظـــات  بعـــض  يف  الوقـــود  محطـــات  يف  أخـــرى  مـــرة 
الشـــمالية، وكانـــت شـــركة النفـــط اليمنيـــة قـــد أطلقـــت خطـــة 
طـــوارئ تحـــد مـــن عـــدد محطـــات الوقـــود التـــي يمكـــن فتحها 
وســـاعات العمـــل والكميـــة وعـــدد المـــرات التـــي يمكن شـــراء 

الوقود بموجبها.

عدد الضحايا من المدنيين بلغ ذروته في أكتوبر
مـــع اســـتمرار االشـــتباكات وتصاعدهـــا يف بعـــض المناطـــق، 
وزيـــادة عـــدد خطوط المواجهة المحتدمة إىل 49، تم تســـجيل 
أعلـــى عـــدد شـــهري للضحايـــا مـــن المدنييـــن هـــذا العـــام يف 
كتوبـــر. ســـّجل مشـــروع رصـــد األثـــر المـــدين  اليمـــن يف شـــهر أ
الخـــاص بالمجموعـــة القطاعيـــة للحماية ســـقوط 228 ضحية 
كتوبـــر – قتلـــى 50 شـــخص )بما يف ذلـــك 9 أطفال  يف شـــهر أ
و 9 نســـاء( وجرحـــى 178 شـــخص )بمـــا يف ذلـــك 33 طفـــل و 
25 امـــرأة(. تفـــاوت عـــدد الضحايا من المدنيين خال األشـــهر 
العشـــرة األوىل مـــن عـــام 2020، فيمـــا ســـجل مشـــروع رصـــد 
األثر المدين ســـقوط أقل عدد يف شـــهر يونيو – 143 شـــخص. 
كتوبـــر كبيـــرة، إذ أن هـــذه هـــي المـــرة األوىل  كانـــت الزيـــادة يف أ

كثر من 200  هـــذا العـــام التي يرتفع فيها العدد الشـــهري إىل أ
شـــخص، أي أعلـــى من عـــدد الضحايا من المدنييـــن الذي تم 
تســـجيله يف شهر ســـبتمبر والذي بلغ 190 شخص، وهو ثاين 

أعلى رقم تم تسجيله يف عام 2020. 

كانـــت الزيـــادة يف عـــدد الضحايـــا خـــال األشـــهر األخيـــرة حـــادة 
بشـــكل خـــاص يف الحديـــدة، حيـــث تـــم تســـجيل ســـقوط 74 
كتوبر، ويف تعز،  شـــخص من الضحايا من المدنيين يف شـــهر أ
حيـــث تـــم تســـجيل ســـقوط 55 شـــخص مـــن الضحايـــا مـــن 
كتوبر. أيضـــاً، كانت هناك زيـــادة يف أعداد  المدنييـــن يف شـــهر أ
الضحايـــا يف مـــأرب وصعـــدة. هـــذه الزيـــادة تعكـــس اســـتمرار 
األعمـــال العدائيـــة أو تزايدها يف كل خطوط المواجهة المحلية 

يف كل محافظة. 

منسقة الشؤون اإلنسانية تدين االعتداء 
على العاملين في المجال اإلنساني في 

محافظة تعز
غرانـــدي،  ليـــز  الســـيدة  اإلنســـانية،  الشـــؤون  منســـقة  أدانـــت 
األحمـــر  للهـــال  تابعـــة  متنقلـــة  طبيـــة  عيـــادة  علـــى  الهجـــوم 
اإلمـــارايت يف منطقة يختـــل الواقعة يف مديرية المخا بمحافظة 

امتدت طوابير محطات الوقود يف المحافظات الشمالية لعدة كيلومترات.

© مركز صنعاء / عاصم البوسي.
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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

تعـــز يف 17 نوفمبـــر، حيث كان الموظفـــون يقدمون الخدمات 
لســـكان قريـــة المشـــقر. كان الموظفون داخل العيـــادة عندما 
اختـــرق الرصـــاص الســـيارة لكنهـــم لـــم يصابـــوا بـــأذى. تحدثت 
الســـيدة غرانـــدي قائلـــة: “تعمل الـــوكاالت اإلنســـانية يف اليمن 
علـــى مـــدار الســـاعة كل يـــوم لتقديـــم المســـاعدات المنقـــذة 
ألرواح ماييـــن اليمنييـــن. إننا نقوم بهـــذا العمل يف واحدة من 
أصعب البيئات يف العالم”. حثت منســـقة الشـــؤون اإلنسانية 
مـــع  العدالـــة  إىل  الهجـــوم  مرتكبـــي  تقديـــم  علـــى  الســـلطات 
أضافـــت  اليمـــن.  يف  القاتمـــة  اآلفـــاق  علـــى  الضـــوء  تســـليط 
الســـيدة غرانـــدي قائلة: “تواجـــه اليمن خطـــراً حقيقياً بحدوث 
مانحـــة  جهـــات  إىل  بحاجـــة  نحـــن  النطـــاق.  واســـعة  مجاعـــة 

أرواح  إنقـــاذ  مـــن  نتمكـــن  حتـــى  العمليـــة  هـــذه  لتمويـــل 
األشخاص الذين سيتضورون جوعاً ويموتون”.

يف 29 نوفمبـــر، أدى هجـــوم يف الدريهمـــي بمحافظـــة الحديـــدة 
إىل مقتل خمســـة أطفال وثاث نســـاء وإصابة خمســـة أطفال 
لليمـــن  اإلنســـانية  الشـــؤون  منســـق  تحـــدث  نســـاء.  وثـــاث 
بالنيابـــة، الســـيد ألطـــاف موســـاين، قائـــاً: “هـــذا هجـــوم مـــروع 
وخـــرق واضـــح للقانون الدويل اإلنســـاين”، ودعا أطـــراف النزاع 
إىل “إيجـــاد طريقـــة للعمـــل من أجل تحقيق ســـام دائم ومنع 

المزيد من المعاناة وإنقاذ األرواح”.

الصناديـــق المشـــتركة تخصـــص 167 مليـــون دوالر أمريكي 
لمجـــاالت االســـتجابة التـــي تعانـــي من نقـــص التمويل

الصندوق المركزي لإلغاثة في حاالت 
الطوارئ يقدم أعلى مخصصات سنوية على 

اإلطالق لعمليات اليمن
الغـــذايئ يف  األمـــن  النعـــدام  المقلقـــة  للمســـتويات  اســـتجابًة 
اإلنســـانية  الشـــؤون  لوكـــوك، منســـق  مـــارك  اعتمـــد  اليمـــن، 
تقديـــم  نوفمبـــر  أوائـــل  يف  الطـــوارئ،  حـــاالت  يف  واإلغاثـــة 
نافـــذة  مـــن  أمريكـــي  دوالر  مليـــون   30 بمبلـــغ  تخصيـــص 
االســـتجابة الســـريعة للصنـــدوق المركـــزي لمواجهـــة الطوارئ 
خـــال  مـــن  المتزايـــد  الغـــذايئ  األمـــن  النعـــدام  للتصـــدي 
المســـاعدات النقدية والقســـائم. اليمن هي واحدة من ســـت 
دول تحصـــل علـــى حصـــة بقيمـــة 80 مليـــون دوالر أمريكي – 
كمـــا تـــم اعتمـــاد تخصيصـــات ألفغانســـتان وبوركينـــا فاســـو 
نيجيريـــا  شـــرق  وشـــمال  الديمقراطيـــة  الكونغـــو  وجمهوريـــة 
مـــع  اليمـــن  اعتمـــاد تخصيـــص  يتزامـــن  الســـودان.  وجنـــوب 
تحليـــل التصنيـــف المرحلـــي المتكامـــل لألمـــن الغـــذايئ الذي 
يشـــير إىل وجـــود جيـــوب ســـكانية تعـــاين مـــن ظـــروف شـــبيهة 
المرحلـــي  التصنيـــف  مـــن  الخامســـة  )المرحلـــة  بالمجاعـــة 
المتكامـــل( يف جميـــع أنحـــاء البـــاد. يـــأيت التمويـــل األخيـــر يف 
أعقـــاب تخصيص ســـابق قـــدره 35 مليـــون دوالر أمريكي من 
الصنـــدوق المركزي لمواجهة الطوارئ يف يوليو، تم تخصيصه 
نقـــص  مـــن  تعـــاين  التـــي  الطـــوارئ  حـــاالت  نافـــذة  إطـــار  يف 
التمويـــل، لدعم الصحـــة العامة واالحتياجات الخاصة للنســـاء 
والفتيـــات. كا المخصصيـــن ، البالـــغ مجموعهمـــا 65 مليـــون 
الصنـــدوق  يخصصـــه  مبلـــغ  كبـــر  أ يشـــكان  أمريكـــي،  دوالر 

المركزي لمواجهة الطوارئ الستجابة قطرية يف عام واحد.

تخصيص صندوق التمويل اإلنساني في 
اليمن قيد التنفيذ

يف 19 نوفمبـــر، أطلـــق صنـــدوق التمويـــل اإلنســـاين يف اليمـــن 
تخصيصـــاً بقيمـــة 75.78 مليـــون دوالر أمريكي لتوفير تمويل 
ماســـة  حاجـــة  يف  هـــم  ممـــن  األشـــخاص  لمســـاعدة  عاجـــل 
المجاعـــة  مخاطـــر  مـــن  للتخفيـــف  اإلنســـانية  للمســـاعدات 
والتداعيـــات المترتبـــة علـــى تفشـــي جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
الخاصـــة  األنشـــطة  التخصيـــص  ســـيدعم  المســـتجد. 
باالحتياجـــات غيـــر الممولـــة ذات األولويـــة القصـــوى يف أربـــع 
مديريـــات يف محافظـــة تعـــز – المخا ومقبنـــة والصلو وحيفان 
كثر من 520,000 شـــخص يف حاجة ماســـة.  – حيـــث يوجـــد أ
دعـــم  إىل  تهـــدف  التـــي  األنشـــطة  أيضـــاً  التمويـــل  ســـيدعم 
األشـــخاص ممـــن هـــم يف حاجـــة ماســـة يف االســـتجابة الطارئة 
الجاريـــة، مـــع التركيـــز علـــى برامـــج الحمايـــة التـــي تعـــاين مـــن 
داخليـــاً،  للنازحيـــن  واالســـتجابة  التمويـــل،  يف  حـــاد  نقـــص 
بمـــا  لـــألرواح  المنقـــذة  الطـــوارئ  لمـــواد  المســـبق  والتخزيـــن 

يتماشى مع خطة الطوارئ الوطنية.

للمجموعـــة  طـــارئ  تمويـــل  توفيـــر  تـــم  ذلـــك،  إىل  باإلضافـــة 
انقطـــاع  لمنـــع  الطـــوارئ  حـــاالت  يف  لاتصـــاالت  القطاعيـــة 
خدمـــات تكنولوجيـــا المعلومـــات المقدمة للشـــركاء العاملين 

يف المجال اإلنساين يف الميدان.

تخصيص اعتيادي
من صندوق التموي
اإلنساين يف اليمن 
75.85 
مليون دوالر امريكي

تخصيص احتياطي
من صندوق التمويل

اإلنساين يف اليمن
23.3 

حاالت الطوارئ التي
تعاين من نقص

التمويل، الصندوق
المركزي لمواجهة

الطوارئ
35

االستجابة السريعة، الصندوق
المركزي لمواجهة الطوارئ

30

مليون دوالر امريكي

مليون دوالر امريكي

مليون دوالر امريكي

الدعم المقدم من الصناديق المشتركة لمكتب 
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