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فتاة صغيرة مع والدتها أثناء تلقيهما مواد 
إيوائية في أحد مواقع التوزيع بمحافظة مأرب. 
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األمم المتحدة تدعو لمزيد من الدعم 
لليمن بعد مؤتمر التعهدات رفيع 

المستوى
في 16 مارس 2022م، استضافت األمم المتحدة 
التعهدات  مؤتمر  وسويسرا  السويد  وحكومتا 
اليمن، ضم  اإلنسانية في  لألزمة  المستوى  رفيع 
ممثلين عن الدول األعضاء، والمنظمات الدولية، 
غير  والمنظمات  المتحدة،  األمم  ووكاالت 
جمع  أجل  من  المدني  والمجتمع  الحكومية، 
اإلنسانية  االحتياجات  لتلبية  الالزم  التمويل 
سنوات  سبع  بعد  األشخاص  لماليين  العاجلة 
دوالر  مليار   1.3 بحوالي  التعهد  تم  الحرب.  من 
ثلث  من  أقل  وهو  المؤتمر،  هذا  في  أمريكي 
المساعدات  برامج  لمواصلة  المطلوبة  األموال 
المنقذة لألرواح. دعا كل من األمين العام لألمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووكيل األمين العام 
للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة الطارئة، مارتن 
غريفيث، إلى مزيد من الدعم لمعالجة تزايد حدة 

االحتياجات في اليمن.

وفي حديثه في هذا المؤتمر، ناشد السيد غوتيريش 
األمم  تنسقها  التي  البرامج  دعم  المانحين 
المتحدة لتقديم المساعدات المنقذة لألرواح إلى 
17.3 مليون شخص من ذوي االحتياج في جميع 
األخيرة  التمويل  أزمة  أن  ووضح  اليمن.  أنحاء 
إغالق  أو  تقليص  على  المتحدة  األمم  أجبرت 
حوالي ثلثي برامج المساعدات في البالد، بما في 
ماليين  لثمانية  الغذائية  الحصص  خفض  ذلك 
األمم  “تلتزم  غوتيريش:  السيد  وقال  شخص. 
أن  بضمان  اليمن  أنحاء  في  وشركاؤنا  المتحدة 
على  وقائمة  فعالة  اإلنسانية  االستجابة  تكون 
المبادئ وخاضعة للمساءلة. نحن على استعداد 
يمكننا  ال  لكن   - اليمني  الشعب  دعم  لمواصلة 
مساعدتكم.  بحاجة  نحن  بمفردنا.  بذلك  القيام 
إنني أحث جميع المانحين على تمويل مناشدتنا 
وجه  على  األموال  بصرف  وااللتزام  بالكامل 

السرعة.”

النقاط الرئيسية
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قام 2 عندما  أنه  موضًحا  المالحظات،  هذه  غريفيث  السيد  كرر 
المانحون بتمويل العملية اإلنسانية في اليمن بسخاء، انخفضت 
معدالت انعدام األمن الغذائي وتمت مواجهة تفشي األمراض 
نمت  اإلنسانية  االحتياجات  لكن  مناسبة،  باستجابات  بسرعة 
األخيرة  األسابيع  أن  وأضاف  التمويل.  تباطأ  عندما  بسرعة 
بديال  يتبق  ولم  اإلنسانية،  العمليات  تمويل  نفاد  شهدت 
المساعدات  برامج  تقليص  أو  إغالق  سوى  اإلغاثة  لوكاالت 

التي يعتمد عليها ماليين األشخاص للبقاء على قيد الحياة.

وشدد السيد غريفيث على الحاجة إلى التحرك نحو المزيد من 
األجل  طويلة  الحلول  ذلك  في  بما  المستدامة،  المساعدات 
اقتصاد  سيما  وال  األزمة،  هذه  وراء  الكامنة  الدوافع  لمعالجة 
البلد المنهار. كما سلط الضوء على أن خطة االستجابة اإلنسانية 
لالحتياجات  جديدة  تقييمات  ثالث  على  تستند  2022م  لعام 
كثر  على الصعيد الوطني، مما منح وكاالت اإلغاثة قاعدة أدلة أ

دقة ومتاحة من أي وقت مضى في اليمن. تمنح هذه التقييمات 
كثر ثراًء لمدى وشدة االحتياجات  شركاء العمل اإلنساني فهماً أ
التدخل  برامج  وتنظيم  بتكييف  لهم  يسمح  مما  اإلنسانية، 
بشكل أفضل، واستهداف أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى 

المساعدة.

األمم  بين  التعاون  حول  األمن  مجلس  إحاطة  في  حديثه  في 
مؤتمر  من  أسبوع  بعد  العربية  الدول  وجامعة  المتحدة 
التعهدات، قال السيد غوتيريش أنه يشعر “بخيبة أمل شديدة” 
المطلوب  التمويل  ثلث  من  أقل  تلقت  االستجابة  خطة  ألن 
عملية  دعم  على  العربية  الدول  جامعة  أعضاء  وحث  بشدة. 
خيبة  عن  غريفيث  السيد  أعرب  وبالمثل،  اليمن.  مساعدات 
الداعمين  من  عادًة  كانوا  الذين  المانحين  بعض  ألن  أمله 
األقوياء لعملية المساعدات في اليمن لم يقدموا في هذا المؤتمر 

ولكنهم أعربوا عن أملهم في أن يساهموا قريًبا.”

جوع حاد على مستويات غير مسبوقة وسط فجوة 
تمويلية شديدة

شخص  مليون   17.4 أن  اإلغاثية  الوكاالت  حذرت  اليمن،  في 
يحتاجون اآلن إلى المساعدات الغذائية وتتعامل نسبة متزايدة 
من السكان مع مستويات طارئة من الجوع. ويمثل هذا زيادة 
 16.2 واجه  عندما  الماضي  العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة 

مليون شخص انعدام األمن الغذائي الحاد.

بدون تمويل إنساني إضافي، من المتوقع أن يزداد الوضع سوًءا 
2022، حيث من المتوقع أن يصل عدد  بين يونيو وديسمبر 
األشخاص غير القادرين على تلبية الحد األدنى من احتياجاتهم 
وفًقا  شخص،  مليون   19 يبلغ  قياسي  رقم  إلى  الغذائية 
الوقت  في  مارس.  في  الصادر  المتكامل  المرحلي  للتصنيف 
في  إضافي  شخص  مليون   1.6 يندرج  أن  المتوقع  من  نفسه، 
اليمن ضمن مستويات طارئة من الجوع، ليصل المجموع إلى 
7.3 ماليين شخص بحلول نهاية العام. ُيظهر تحليل التصنيف 
المرحلي المتكامل في مارس 2022 أيًضا ارتفاع مستوى سوء 
التغذية الحاد بشكل مستمر بين األطفال دون سن الخامسة. 
في جميع أنحاء اليمن، يعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية 
من  يعانون  طفل  مليون  نصف  من  كثر  أ ذلك  في  بما  الحاد، 
باإلضافة  الحياة.  تهدد  الوخيم، وهي حالة  الحاد  التغذية  سوء 
أو مرضع من  حامل  امرأة  مليون   1.3 حوالي  تعاني  ذلك،  إلى 

سوء التغذية الحاد.

ومنسق  المقيم  المتحدة  األمم  منسق  غريسلي،  ديفيد  قال 
الشؤون اإلنسانية في اليمن: “يؤكد التحليل الجديد للتصنيف 
في  الغذائي  األمن  تدهور  الغذائي  لألمن  المتكامل  المرحلي 
اليمن. وما خرجنا به من التحليل هي أننا بحاجة التصرف اآلن. 
المتكاملة  اإلنسانية  االستجابة  على  الحفاظ  إلى  بحاجة  نحن 

والتغذوي،  الغذائي،  الدعم  ذلك  في  بما  األشخاص،  لماليين 
والمياه النظيفة، والرعاية الصحية األساسية، والحماية، وغيرها 

من الضروريات”.

قال المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة )الفاو(، شو دونيو: 
“العديد من األسر في اليمن محرومة من االحتياجات الغذائية 
مباشر  بشكل  الفاو  تعمل  الدوافع.  تداخل  بسبب  األساسية 
من  الذات  على  اعتمادهم  لتعزيز  األرض  على  المزارعين  مع 
المدى  الطوارئ وعلى  العيش في  خالل مزيج من دعم سبل 
األغذية  إنتاج  ودعم  الصمود،  على  قدرتهم  لبناء  الطويل، 

الزراعية المحلية، وتعويض اعتماد الناس على الواردات.”

وأضاف قائاًل: “السالم مطلوب إلنهاء التدهور، لكن يمكننا إحراز 
تقدم اآلن. يجب على أطراف النزاع رفع جميع القيود المفروضة 
للجزاءات.  الخاضعة  غير  السلع  في  واالستثمار  التجارة  على 
وإطالق  الغذائية  المواد  أسعار  خفض  على  ذلك  وسيساعد 
العنان لالقتصاد، ومنح الناس كرامة الوظيفة ومساًرا لالبتعاد 

عن االعتماد على المساعدات “.

دفعت  اليمن.  في  للجوع  األساسي  الدافع  هو  الصراع  يزال  ال 
وانخفاض   – للصراع  ثانوية  نتيجة  وهي   - االقتصادية  األزمة 
قيمة العملة – أسعار المواد الغذائية في عام 2021 إلى أعلى 
مستوياتها منذ عام 2015. ومن المرجح أن تؤدي الحرب في 
أوكرانيا إلى صدمات استيراد كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة أسعار 
واردات  على  تقريًبا  بالكامل  اليمن  يعتمد  الغذائية.  المواد 

الغذاء حيث تأتي 30 في المائة من واردات القمح من أوكرانيا.

نقطة البيانات الجديدة المقلقة للغاية هي أن عدد األشخاص 

أشخاص محتاجين 

أشخاص مستهدفين 

المتطلبات

(بالدوالر األمريكي)

الشركاء التنفيذيين

23.4 مليون

17.3 مليون

4.27 مليار

200

األرقام الرئيسية 

المساهمات المالية المعلنة

إجمالي المبلغ 
(بالدوالر األمريكي)

اإلعالنات لصندوق التمويلعدد اإلعالنات 
اإلنساني في اليمن 

1.33612 مليار
في مؤتمر التعهدات، تعهد المانحون بتقديم 1.3 مليار دوالر أمريكي للبرامج اإلنسانية في اليمن، وهو ما يمثل 30 في المائة فقط من 4.27 مليار دوالر 

المطلوبة لمساعدة 17.3 مليون شخص هذا العام.



المرحلة 3  - الجوع  من  كارثية  مستويات  من  يعانون  الذين 
الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل، الظروف الشبيهة 
من  أضعاف،  خمسة  إلى  يزيد  أن  المتوقع  من   - بالمجاعة 
31,000 حالًيا إلى 161,000 شخص خالل النصف الثاني من 

عام 2022م، ما لم يتم تأمين التمويل بشكل عاجل.

ابتليت اليمن بواحدة من أسوأ أزمات الغذاء في العالم. غالًبا ما 
يكون اآلباء غير قادرين على إحضار أطفالهم إلى مرافق العالج 
أثناء  نفقاتهم  أو  النقل  نفقات  تحمل  يستطيعون  ال  ألنهم 

مساعدة أطفالهم.

نقص الوقود يفاقم األزمة اإلنسانية
بهدنة  النزاع  أطراف  بالتزام  اليمن  في  اإلنساني  المجتمع  رحب 
لمدة شهرين بوساطة األمم المتحدة في اليمن. بموجب الهدنة، 
العمليات  جميع  وقف  على  المتحاربة  األطراف  وافقت 
على  اتفقت  كما  وعبر حدوده.  اليمن  في  الهجومية  العسكرية 
دخول سفن الوقود إلى موانئ منطقة الحديدة وعلى الرحالت 
التجارية من مطار صنعاء الدولي إلى وجهات محددة سلًفا في 

المنطقة.

أزمة  تخفيف  إلى  األخير  التطور  هذا  يؤدي  أن  المتوقع  من 
اليمن،  من  الشمالية  المناطق  في  استمرت  التي  الوقود 
وفاقمت احتياجات األشخاص الضعيفين، وأثرت على قدرتهم 
وكاالت  قدرة  وأعاقت  األساسية،  الخدمات  إلى  الوصول  على 
اإلغاثة على تقديم المساعدة المنقذة لألرواح، ورفعت أسعار 

السلع األساسية.

بين يناير وفبراير 2022م، رست أربع سفن في ميناء الحديدة 
وأفرغت 74,178 طًنا متريًا من الوقود والغاز. هذا هو متوسط 
شهري قدره 37,089 طًنا متريًا، بانخفاض بنسبة 17 في المائة 
طًنا   44,589 البالغ  2021م  لعام  الشهري  بالمتوسط  مقارنة 
بالمتوسط  مقارنة  المائة  في   71 بنسبة  وانخفاض  متريًا، 
الشهري منذ مايو 2016م، وفًقا آللية األمم المتحدة للتحقق 

والتفتيش في اليمن. 

منذ بداية أزمة الوقود في يونيو 2020م، تم تشغيل عدد قليل 
يقارب  الذي  الرسمي  بالسعر  تبيع  التي  الوقود  من محطات 
500 ريال يمني للتر الواحد. بحلول شهر مارس، كانت أسعار 
الوقود في المناطق التي يسيطر عليها أنصار هللا أعلى بنسبة 

هناك  تكن  ولم  األزمة،  قبل  ما  متوسط  من  المائة  في   300
بيع  مع  مارس،  نهاية  بحلول  تعمل  رسمية  وقود  محطات 
الوقود أحيانًا في السوق غير الرسمية بسعر 800 ريال يمني 
المحطات  في  المركبات  من  طويلة  طوابير  رؤية  يمكن  للتر. 

حيث يتوقع السائقون وصول الوقود.

يساهم نقص الوقود الميسور التكلفة في ارتفاع تكاليف النقل 
والغذاء وغيرها من المواد، ويهدد الخدمات الطبية وإمدادات 
المياه النظيفة والكهرباء، مما يفاقم الوضع اإلنساني الصعب 
أعلن  مارس،   8 في  اليمن.  في  الناس  منه  يعاني  الذي  بالفعل 
والتعاون  اإلنسانية  الشؤون  وتنسيق  إلدارة  األعلى  المجلس 
من  عدد  في  كامل  شلل  إلى  أدى  الوقود  نقص  أن  الدولي 
على  وأثر  والكهرباء،  المياه  خدمات  وانقطاع  المستشفيات، 
حركة البضائع، وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية 

وساهم في نقص األدوية لألمراض المزمنة والحرجة.

ُيجري الفريق القطري اإلنساني في اليمن عملية مسح لتحديد 
التقارير  تشير  ذلك،  ومع  اإلغاثة.  عملية  على  الوقود  أزمة  أثر 
أن  إلى  وصنعاء  وصعدة  والجوف  الحديدة  من  الواردة  األولية 
الوقود  أزمة  بالفعل تحديات بسبب  الشركاء يواجهون  بعض 
اإلغاثة  مجال  في  العاملين  حركة  ذلك  في  بما  المستمرة، 
في  التأخير  وكذلك  المساعدات  على  للحصول  والمحتاجين 

تقديم المساعدات.

اإلجراءات
الموصى بها

الدوافع الرئيسية

الصراع
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المخاطر الطبيعية
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تقديم المساعدات 
اإلنسانية المنقذة لألرواح

تقديم مساعدات سبل
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مناطق ال يوجد بها أدلة كافية

1- الحد األدنى

2- الشدة

3- األزمة

5- المجاعة

توقعات انعدام األمن الغذائي الحاد من يونيو - ديسمبر 2022م

من المتوقع أن يصل عدد األشخاص غير القادرين على تلبية الحد األدنى من احتياجاتهم الغذائية إلى رقم قياسي يبلغ 19 مليون شخص. المصدر: 
التصنيف المرحلي المتكامل
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المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين أنجلينا جولي تدعو إلى حماية ودعم 

الشعب اليمني
السامية  للمفوضية  الخاصة  المبعوثة  جولي،  أنجلينا  زارت 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، اليمن في مارس بهدف لفت 
األنظار للعواقب الهائلة للصراع القائم منذ سبع سنوات على 

السكان المدنيين.

أدى الصراع الذي طال أمده في اليمن إلى أزمات متعددة أثرت 
على كل جانب من جوانب حياة الناس العاديين. لقد أدى ذلك 
2022م، قتل و  إلى سقوط آالف الضحايا المدنيين - في يناير 
جرح مدني واحد كل ساعة - باإلضافة إلى انتشار الفقر والجوع 

واالنهيار االقتصادي، مما دفع اليمنيين إلى حافة الهاوية.

التي تشغل منصب المبعوثة الخاصة لشؤون  وصلت جولي، 
زيارة  في  مارس   6 في  اليمن  إلى  2011م،  عام  منذ  الالجئين 

اليمنيين  النازحين  ببعض  التقت  أيام.  ثالثة  استغرقت 
احترام  إلى  النزاع  أطراف  كافة  ودعت  البالد.  في  والالجئين 
القانون الدولي اإلنساني وااللتزام به، وضمان وصول المساعدات 
اإلنسانية دون عوائق لجميع األشخاص ذوي االحتياج، وتوفير 
ممرات آمنة للمدنيين للفرار من مناطق الصراع، والتوصل إلى 

تسوية سياسية تفاوضية.

لالستجابة  دعمه  زيادة  على  الدولي  المجتمع  جولي  وحثت 
ومضاعفة  التمويل  في  حاد  نقص  من  تعاني  التي  اإلنسانية 

الجهود من أجل إنهاء العنف. 

شهدت  العالمي،  المرأة  يوم  مع  تزامنت  التي  زيارتها،  خالل 
وخاصة  اليمنيين،  المدنيين  على  الكارثي  الصراع  أثر  جولي 

لتكلفة  األدنى  الحد 
الغذائية السلة 

60,000 ريال
كثر من 550 ريال50,960 ريال أ

320 ريال

الكهرباء رفع مقدمو خدمة 
الكهرباء  التجارية أسعار   

(لكل كيلو واط)
17,000 ريال

(28 دوالر أمريكي) 
4,750 ريال

(8 دوالر أمريكي)

الماء  نقل  تكلفة 
بالشاحنات

15,000 ريال
10,000 ريال

*قللت مؤسسة الكهرباء العامة في 
صنعاء من ساعات تشغيل التيار 

الكهربائي

أسعار غاز الطبخ 
 ( 20 ليتر (لكل 

مارس مارسفبراير مارسيناير مارسيناير يناير

المصدر: تقارير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الميدانية

المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، أنجلينا جولي، تلتقي بأسرة نازحة في تجمعات المساكن المؤقتة في لحج، جنوب 
اليمن. مصدر الصورة: مفوضية شؤون الالجئين/مروان طحطح
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كثر من نصف عدد السكان  النساء والفتيات، اللواتي يشكلن أ
المساواة  عدم  من  مستويات  بالفعل  ويواجهن  النازحين 
العالم،  في  األسوأ  بين  من  تعد  التي  الجنسين  بين  والتمييز 

ليفاقم الصراع الذي طال أمده معاناتهن.

شاركت جولي أيًضا في مؤتمر التعهدات رفيع المستوى لألزمة 
اإلنسانية في اليمن حيث دعت إلى إنهاء الحرب. وقالت جولي: 
كثر أهمية لليمن من إنهاء الصراع: حتى  “ليس هناك ما هو أ
يحصل الناس على فرصة للعيش بأمان وكرامة، ال يعتمدون 

على المساعدات - التي ال يرغب أي بلد أو شعب في االعتماد 
عليها”.

وفي غضون ذلك، نظمت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية 
السامية لشؤون الالجئين مؤتمراً في مارس استضافته اللجنة 
الوطنية لشؤون الالجئين والمهاجرين في اليمن، وحضره نائب 
لتقديم  األخرى  الحكومية  الشخصيات  وكبار  الوزراء  رئيس 

توصيات للوكالتين بشأن سبل المضي قدًما.

خطة األمم المتحدة قيد التنفيذ إلنهاء تهديد خزان 
صافر العائم

العائمة “صافر” قبالة ساحل  والتفريغ  التخزين  ترسو منشأة 
بسرعة  تتحلل  عمالقة  ناقلة  وهي  اليمن،  في  األحمر  البحر 
انفجار  أو  وتتعرض لخطر وشيك بحدوث تسرب نفطي كبير 
قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية. مركز الكارثة المحتملة هو 
الساحل اليمني – في بلد دمرته الحرب ألكثر من سبع سنوات.  

عقب الجهود السابقة في التصدي لتهديد خزان صافر العائم في 
المقيم ومنسق  المتحدة  2021م، قدم منسق األمم  سبتمبر 
على  القيادة  غريسلي،  ديفيد  اليمن،  في  اإلنسانية  الشؤون 
مستوى منظومة األمم المتحدة بشأن الناقلة ويقوم بتنسيق 
جميع الجهود للتخفيف من التهديد ومعززا خطط الطوارئ في 
لعملية  للتطبيق  قابلة  خطة  يشمل  وهذا  كارثة.  وقوع  حالة 
لمواجهة  وضعت  المتحدة  األمم  قبل  من  منسقة  جديدة 
الحكومة  مع  وثيق  بشكل  المتحدة  األمم  شاركت  التهديد. 
اليمنية في عدن والسلطات القائمة في صنعاء، وكالهما يدعم 
المبادرة التي أدت إلى توقيع مذكرة تفاهم في مارس من هذا 
التزمت  الذي  للتعاون  إطاًرا  هذه  التفاهم  مذكرة  تضع  العام. 

فيه السلطات في صنعاء بتسهيل نجاح المشروع.

تتضمن الخطة وضع سفينة بديلة على المدى الطويل لخزان 
تنفيذ  الخطة،  من  وجزء  شهًرا.   18 غضون  في  العائم  صافر 
بحري  إنقاذ  شركة  قبل  من  شهور  أربعة  لمدة  طارئة  عملية 
المباشر من خالل نقل  التهديد  القضاء على  عالمية من أجل 
آمنة.  مؤقتة  سفينة  إلى  صافر  خزان  متن  على  من  النفط 
ستبقى الناقلتان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة 
ساحة  إلى  صافر  ناقلة  سحب  سيتم  وعندئذ  الدائمة  البديلة 
السلطات على خطة  وافقت  تدويرها. وقد  بيعها إلعادة  ويتم 

األمم المتحدة. 

الحديدة  مدينة  إلى  زيارة  المتحدة  األمم  نظمت  مارس،   6 في 
وميناء رأس عيسى بالقرب من مكان رسو خزان صافر وردد 
الخبراء الفنيون في البعثة قلق السيد غريسلي من أن الخطر 
غريسلي  السيد  حذر  للغاية.  حقيقي  كارثة  بحدوث  الوشيك 
“نحتاج أن يقدم المانحين االلتزامات المالية اآلن وإال ستنتهي 
القنبلة  وستظل  بأمان  الخطة  لتنفيذ  المواتي  الطقس  فترة 

الزمنية موقوتة”.

وتم  عمالقة  كناقلة  1976م  عام  في  صافر  خزان  تشييد  تم 
تحويلها بعد عقد من الزمن إلى منشأة تخزين وتفريغ عائمة 
للنفط. ترسو ناقلة صافر على بعد حوالي 4.8 ميالً بحريًا قبالة 
بنحو  ُيقدر  ما  على  الناقلة  تحتوي  الحديدة.  محافظة  ساحل 
تعليق  تم  الخفيف.  الخام  النفط  من  برميل  مليون   1.14
عمليات اإلنتاج والتفريغ والصيانة على متن ناقلة صافر في عام 
2015 بسبب الحرب ونتيجة لذلك تدهورت سالمتها الهيكلية 
وشيك  لخطر  معرضة  وهي  إصالحها،  ويتعذر  كبير  بشكل 
توقفت  حيث  االنفجار  أو  التسربات  بسبب  النفط  النسكاب 
عن  خزاناتها  في  اآلمن  الخامل  الغاز  لضخ  الالزمة  األنظمة 
الساحل  يدمر  أن  االنفجار  أو  النفط  تسرب  من شأن  العمل. 
الناس،  آالف  مئات  تدعم  التي  العيش  سبل  ويدمر  اليمني، 
ويعرضهم للسموم التي تهدد حياتهم. من المحتمل أن يفرض 
لجلب  الضروريان   - والصليف  الحديدة  لمينائي  مؤقًتا  إغالًقا 
الغذاء والوقود واإلمدادات المنقذة لألرواح إلى اليمن. قد يلحق 
األثر البيئي على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانغروف 
مثل  المنطقة  في  األخرى  بالبلدان  الضرر  للحياة  الداعمة 

المملكة العربية السعودية، وإريتريا، وجيبوتي، والصومال.

يحمل خزان صافر العائم ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط 
الخام الخفيف. قد يؤدي تسرب النفط أو االنفجار إلى تدمير الساحل 

اليمني ويمكن أن يؤثر على دول أخرى في المنطقة مثل المملكة العربية 
السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال.

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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