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أبرز األحداث 
نقص التمويل يغلق برامج منقذة لألرواح بينما تتزايد االحتياجات

اإلنسانية

تحديث استراتيجية كوفيد- 19 فيما تستمر الجائحة باالنتشار �
جميع أنحاء البلد

أزمة الوقود هي صدمة أخرى للوضع اإلنسا� � المحافظات
الشمالية

عقد اآلمال على بعثة التقييم التابعة لألمم المتحدة لتجنب تسرب
نفطي كار� من تداعي ناقلة صافر

الغارات الجوية تضاعف عدد الضحايا المدنيين خالل ال�بع الثا�
من عام 2020 م

تو�يع القسائم السلعية � مدرسة عمار بن ياسر � أمانة العاصمة، صنعاء،
أب�يل 2020 . مصدر الصورة: برنامج األغذية العالمي/محمد عوض

(٢٣ أغسطس ٢٠٢٠)

األرقام الرئيسية

األشخاص المحتاجين بشدةاألشخاص المحتاجين

األشخاص النازحين

24.1M14.3M

3.65M

التمويل 

المبلغ المتلقىاالحتياج

FTS: https://fts.unocha.org/appeals/67
5/summary

(٢٠١٩)

$4.2B$3.6B

نسبة التمويل
SorryAnd

!Andrej

87%

لألتصال بنا
إيدن أوليري

مدير مكتب اليمن
 oleary@un.org

تابيوا غومو
رئيس قسم التواصل واإلعالم

 gomo@un.org

تحليل 
تحليل األمن الغذائي الجديد يتوقع زيادة مثيرة للقلق في أعداد األشخاص الذين يواجهون

مستويات مرتفعة من انعدام األمن الغذائي الحاد بحلول نهاية 2020 م

حذر تحليل التصنيف المرحلي المتكامل الجديد الذي تم إصداره من قبل برنامج األغذية العالمي وصندوق األمم المتحدة للطفولة ومنظمة األغذية
والزراعة � 22 يوليو بأن الصدمات االقتصادية والصراع والسيول والجراد وكوفيد- 19 قد تؤدي إ� تراجع منجزات األمن الغذا� � اليمن. وتوقع

التق�ير، الذي قدم تحلياً لوضع 7.9 ماليين شخص � 133 مدي�ية � المحافظات الجنوبية، �يادة مثيرة للقلق � أعداد األشخاص الذين يواجهون
مستويات مرتفعة من انعدام األمن الغذا� الحاد (المرحلة الثالثة والرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل)، من 2 مليون شخص (25 � المائة من عدد

السكان) إ� 3.2 ماليين شخص (40 � المائة من عدد السكان) خالل الستة أشهر القادمة، حتى وإن تم الحفاظ على مستويات المساعدات الغذائية
الحالية. سيؤدي ذلك إ� تراجع التقدم المحرز منذ تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لعام 2018/2019 ، عندما انتقل أكثر من نصف مليون شخص

إ� ما دون المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل، ويعود ذلك أساساً إ� توسيع نطاق المساعدات الغذائية اإلنسانية بصورة كبيرة.

(٢٣ أغسطس ٢٠٢٠)
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وقالت السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون اإلنسانية � اليمن: “ يخبرنا التصنيف المرحلي المتكامل أن اليمن على شفا أزمة أمن غذا� كبرى مرة أخرى.
قبل 18 شهر، حين واجهنا وضًعا مماثاً، تم تمويلنا بسخاء. استخدمنا الموارد المعهودة إلينا بحكمة وعملنا على توسيع نطاق المساعدات بصورة كبيرة
� المدي�يات، حيث كان الناس فيها هم األكثر جوًعا واألكثر عرضة للخطر. كانت النتيجة رائعة. منعنا المجاعة. إذا لم نحصل على التمويل الذي نحتاجه

اآلن، فلن نتمكن من القيام بذات الشيء هذه المرة.”

يرتفع انعدام األمن الغذا� � المناطق التي تتسم بالقتال، الذي يؤدي إ� فرض قيود على وصول المساعدات الغذائية اإلنسانية والوصول إ� األسواق،
ويتسبب بنزوح السكان باستمرار. ومن حيث الشدة، تقع ال 16 مدي�ية األشد تضررًا من المرحلة الرابعة للتصنيف المرحلي المتكامل (الطارئة) � 8

محافظات: الضالع (3) ومأرب (3) والبيضاء (2) وشبوة (2) وأبين (2) وتعز (2) والجوف (1) وحضرموت (1). ومن حيث الحجم، يوجد � المحافظات
التالية العدد األكبر من األشخاص الذين يعانون من مرحلة األزمة أو األسوأ منها (المرحلة الثالثة+ من التصنيف المرحلي المتكامل): تعز (590,000

شخص) ولحج (487,500 شخص) وحضرموت (465,500). وتتركز �يادة األشخاص الذين يعانون من المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل
)األزمة( وما فوقها � ست محافظات: أبين وعدن والضالع وحضرموت ولحج وتعز، حيث تشير التوقعات إ� نسبة �يادة تصل إ� 83 � المائة.

ويقترح التحليل توصيات التخاذ إجراءات عاجلة، بما فيها استمرار المساعدات الغذائية ودون عوائق؛ وحماية سبل عيش السكان األكثر عرضة للخطر؛
ودعم إعادة تأهيل البنى التحتية للمياه التي تضررت جراء السيول؛ وتع�يز الممارسات الغذائية الجيدة؛ وتع�يز اإلنذار المبكر والمراقبة العامة لألمن

الغذا�.

(٢٣ أغسطس ٢٠٢٠)صور 
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االستجابة للطوارئ 
نقص التمويل يغلق برامج منقذة ألرواح بينما تتزايد االحتياجات اإلنسانية

حذر منسق اإلغاثة الطارئة، السيد مارك لوكوك، األعضاء � مالحظاته االفتتاحية أمام مجلس األمن التابع لألمم المتحدة � 28 يوليو من أنه “لم يسبق
لألزمة اإلنسانية � اليمن أن تكون أسوأ من ذلك،” وسلط الضوء على االحتياجات المتزايدة؛ بما فيها الجوع وكوفيد- 19 ؛ وتصاعد الصراع وانهيار

االقتصاد. ومن العوامل الرئيسية األخرى التي أسهمت � الوضع اإلنسا� المتردي الحا� هي النقص الكبير � تمويل عمليات اإلغاثة، وقال منسق
اإلغاثة الطارئة: “الوكاالت اإلنسانية على وشك اإلفاس مرة أخرى.” هناك حاجة إ� أكثر من 3.2 مليار دوالر أم�يكي لالستجابة اإلنسانية � اليمن � عام
2020 م. و� مؤتمر إعان التعهدات رفيع المستوى � ال�ياض الذي انعقد � 2 يونيو، تعهد المانحون بتقديم 1.35 مليار دوالر أم�يكي فقط من أصل

2.41 مليار دوالر أم�يكي مطلوبة لتغطية األنشطة اإلنسانية األساسية بين يونيو وديسمبر من عام 2020 م، وترك ذلك فجوة تقدر بما ي�يد عن 1 مليار
دوالر. مع تلقي حوا� 650 مليون دوالر فقط من 1.35 مليار دوالر تم التعهد بها بحلول نهاية يوليو، تتأرجح العمليات اإلغاثية � اليمن على حافة االنهيار.

(٢٣ أغسطس ٢٠٢٠)



YEMEN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ٢٣ أغسطس ٢٠٢٠

الصفحة 4 من 9

https://reports.unocha.org/ar/country/yemen/
تم التنزيل: ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠

دفع كل� من جائحة كوفيد 19 - والصراع المستمر واالقتصاد المتدهور الم�يد من
الناس إ� الفقر والحاجة الماسة. ولكن بدال من تكثيف المساعدات، تضطر المنظمات

اإلغاثية إ� إغاق برامج المساعدات المنقذة ألرواح أو تقليص حجمها بشكل كبير
بسبب نقص التمويل ، مع تداعيات خطيرة على ماليين اليمنيين الذين يعتمدون على

المساعدات اإلنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة.

و� شهر أب�يل، تم تقليص المساعدات الغذائية � المحافظات الشمالية من حصص
كاملة شه�يًا إ� حصص كاملة كل شه�ين، وبذلك تم خفض المساعدات الخاصة ب 9

ماليين شخص إ� النصف. ومن المتوقع اجراء الم�يد من التخفيضات � المحافظات
الشمالية والجنوبية مع حلول نوفمبر، وبذلك سيتضرر 5 ماليين شخص آخ�ين،

باالضافة إ� اضعاف األمن الغذا�. األسر التي تُصنّف � المرحلة الرابعة � التصنيف
المرحلي المتكامل، ,التي هي على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة (وهي مرحلة

الطوارئ ويواجه المصنفون فيها فجوات كبيرة � استهالك األغذية)، ستواجه خطر
االنحدار إ� المرحلة الخامسة � التصنيف المرحلي المتكامل؛ مرحلة الكارثة/المجاعة؛

وسيواجهون نقصاً شديداً � الغذاء و�بما التضور جوعاً.

و� شهر أب�يل، تم إيقاف تقديم حزمة الحد األد� من الخدمات؛ آلية تقديم الخدمات الصحية التي تعزز الوصول إ� خدمات الرعاية الصحية، بما فيها
الخدمات الوقائية التي تقلص خطر انتقال األمراض المميتة مثل الكوليرا؛ � سبع محافظات مما أدى إ� حرمان 1.3 مليون شخص من الوصول إ�

الرعاية المنقذة ألرواح. باالضافة إ� ذلك، تم إيقاف دفع الحوافز إ� ما ي�يد عن 1,800 من األطباء والعاملين � المجال الطبي الذين يقدمون حزمة الحد
األد� من الخدمات األولية للصحة اإلنجابية � 130 مرفقاً صحياً، مما أدى إ� تضرر ما ال يقل عن 2 مليون شخص، بمن فيهم 265,000 امرأة وفتاة
يحتاجون إ� خدمات الصحة اإلنجابية. وأيضاً، تم إيقاف دفع الحوافز الخاصة ب 110 من الفرق الطبية الطارئة التي تعمل على تو�يع المستلزمات

األساسية، شاملة أطقم مواد معالجة اإلصابات، � 110 مرفق صحي � شهري أب�يل ومايو، مما عرض 1.6 مليون شخص لخطر الوفاة جراء االفتقار إ�
الخدمات الجراحية. وتم أيضاً ايقاف دفع الحوافز � أب�يل إ� 4,000 عامل � المجال الصحي ممن يدعمون الجاه�ية واالستجابة، مما أدى إ� تضرر

18 مليون شخص.

عالوة على ذلك، توقفت الخدمات الصحية التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة � 51 مرفقاً � الشمال � أب�يل، وتوقفت الخدمات � 10 مرافق
صحية أخرى � الجنوب � يوليو، مما حرم 1.8 مليون شخص من الوصول المنتظم إ� خدمات الرعاية الصحية. وتوقفت خدمات الصحة اإلنجابية

وعاوات العاملين � مجال الصحة � 140 مرفق صحي � مايو، مما أدى إ� حرمان 1.5 مليون امرأة وفتاة من خدمات الصحة اإلنجابية، بمن فيهن
36,000 امرأة وفتاة معرضة لخطر مواجهة المضاعفات أثناء الحمل والوالدة.

و� يونيو، تم إيقاف تو�يع أطقم مستلزمات الصيد وإعادة تأهيل مواقع إنزال األسماك ل 172,000 صياد � المدي�يات التي تعا� من المرحلة الثالثة
والرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل. من المتوقع أن ينتهي دعم المزارعين من خالل برامج تطعيم الماشية � نهاية أغسطس.

باالضافة إ� ذلك، يتعرض 4.7 ماليين شخص، بمن فيهم 2.5 مليون شخص يعيشون � النقاط الساخنة للكوليرا، لخسارة الوصول المنتظم إ� مياه
الشرب اآلمنة إذا لم يتم تلقي تمويل إضا� بحلول نهاية يوليو، مما يعرض الناس � 15 مدينة رئيسية لخطر متزايد للوفاة من الكوليرا وغيرها من

األمراض التي تنتقل عبر المياه.

إذا لم يتم الحصول على تمويل � أغسطس، ستتوقف مساعدات آلية االستجابة الس�يعة؛ حزمة من المواد اإلغاثية الفو�ية التي تُسلم إ� النازحين الجدد
� غضون 72 ساعة من النزوح؛ مما سيترك 840,000 شخص نزح حديًثا بدون اإلمدادات المنقذة ألرواح. وعلى نحو مماثل، ستتوقف عمليات تو�يع

أطقم مواد النظافة على النازحين حديًثا � غضون 72 ساعة من النزوح، مما يعرض 300,000 شخص للخطر المتزايد لإلصابة باألمراض القاتلة التي
تنتقل عبر المياه. باالضافة إ� ذلك، سيتم تقليص 70 � المائة من خدمات مساعدات المهاج�ين، بما فيها خدمات الحماية المتخصصة ومراكز خدمات
المهاج�ين وبرامج العودة، مما سيلحق الضرر ب 100,000 مهاجر معوز وضعيف للغاية. وسيتم إيقاف الخدمات المتخصصة للناجين من العنف القائم
على النوع االجتماعي � 29 مساحة آمنة و 4 مراكز نفسية متخصصة � أغسطس، مما سيؤدي إ� حرمان 350,000 شخص من هذه الخدمات، كما

سيخسر 40,000 شخص ضعيف بشدة الوصول إ� الخدمات النفسية.

أخيرًا، بدون تمويل عاجل، سيتم تقليص تخصيصات صندوق التمويل اإلنسا� بشكل كبير، مما يضعف قدرة شركاء العمل اإلنسا� بصورة ملحوظة على
االستجابة لألولويات المنقذة لألرواح والفجوات الناشئة.

(٢٣ أغسطس ٢٠٢٠)االستجابة للطوارئ 
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تحديث استراتيجية كوفيد- 19 فيما تستمر الجائحة
باالنتشار في جميع أنحاء البلد

مع حلول 31 يوليو 2020 م، تم اإلعالن رسمياً عن 1,732 حالة إصابة بكوفيد- 19
مؤكدة، من بينها 494 حالة وفاة و 864 حالة تعا�، ويمثل ذلك ارتفاع بعدد 570

حالة من 1,162 حالة تم اإلعالن عنها � نهاية يونيو، من بينها 313 حالة وفاة و 490
حالة تعا�. وتم اإلباغ عن أعلى عدد للحاالت والوفيات � حضرموت، تليها تعز، كما

تم أيضاً اإلباغ عن عدد كبير من الحاالت � عدن مع معدل وفيات أقل ومعدل تعا�
أعلى.

تستمر التقا�ير � اإلشارة إ� أن الم�يد من األشخاص يعانون من أعراض ويموتون
بأعراض شبيهه لكوفيد- 19 ، على الرغم من تخفيف التدابير االحترا�ية � العديد من المناطق. ال يزال لدى شركاء العمل اإلنسا� � مجال الصحة

مخاوف بسبب نقص � اإلباغ عن الحاالت ألسباب مختلفة، بما فيها مرافق الفحوصات المختب�ية، وصعوبة الوصول إ� الرعاية الصحية، والخوف من
الوصم، والمخاطر المتصورة � حال تم السعي للحصول على العالج، ونقص اإلعالن الرسمي. على الرغم من قلة مؤشرات الحاالت الحرجة مؤخرًا، إال أن

األخصائيين الصحيين قلقين للغاية حيال استمرار األشخاص الذين ال تظهر عليهم األعراض � نقل الفيروس، ويحثون المجتمعات المحلية على التقيد
بالتدابير الوقائية، بما � ذلك الحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، وتع�يز آداب السعال ونظافة اليدين، وتجنب االزدحام، والبقاء � المنزل �

حال المرض.

خالل يوليو، تم تحديث استراتيجية كوفيد- 19 بما يتماشى مع مرحلة وصول الجائحة إ� اليمن وتركز االستجابة حاليا على إجراء الفحوصات والترصد
وإدارة الحاالت. وتتركز األولويات حالياً على فرز المصابين؛ للحفاظ على سامة المرضى والعاملين � مجال الرعاية الصحية؛ وإجراءات اإلحالة وبناء

القدرات. وال تزال عملية شراء وتو�يع األكسجين ومعدات الوقاية الشخصية أحد األولويات.

� غضون ذلك، يستمر شركاء العمل اإلنسا� بالعمل من أجل شراء اإلمدادات الخاصة بكوفيد- 19 . وبحلول نهاية يوليو، تم توفير 11,380 طن متري
من إمدادات كوفيد- 19 � البلد مقارنة ب 9,221 طن متري � نهاية يونيو، وكذلك 2,938 طن متري قيد التجهيز.

هناك مبادرات رامية إ� معالجة اآلثار االقتصادية المدمرة جراء كوفيد-19 ال تزال قيد التنفيذ، بما فيها مرفق االستجابة الس�يعة التابع لبرنامج األمم
المتحدة اإلنما�، الذي يهدف إ� العمل مع السلطات لتوفير الفرص المدرة للدخل من خالل االستجابات اإلنسانية واإلنمائية، التي تركز على تع�يز

األنظمة الصحية العامة وايجاد فرص سبل العيش للسكان الضعيفين المتضر�ين من جائحة كوفيد- 19 .

االتجاهات 
النزوح بسبب كوفيد- 19 في المحافظات الجنوبية

� أواخر مارس، تم تحديد جائحة كوفيد- 19 كسبب للنزوح من عدن والمناطق
المحيطة بها إ� المناطق ال�يفية. ووثقت المنظمة الدولية للهجرة حركة نزوح ما ال

يقل عن 1,592 أسرة من عدن للفترة ما بين 26 مارس و 9 يوليو، والذين أشاروا إ�
خوفهم من االصابة بالفيروس وضعف إمكانية الحصول على العاج. وأبلغ شركاء

باء والمياه، بعد تفشي كوفيد- 19 العمل اإلنسا� بأن تدهور الخدمات، بما فيها الكه�
وهطول األمطار الغ�يرة � مارس وأب�يل، باالضافة إ� ارتفاع درجة الحرارة � الصيف،

كانت أسبابًا ثانوية للنزوح. وبلغت األعداد ذروتها للفترة ما بين منتصف مايو
ومنتصف يونيو، متجاوزة النزوح الناجم عن الصراع � جميع أنحاء البلد، على الرغم

من أن آخر األرقام � يوليو تشير إ� تباطؤ حركة النزوح المرتبطة بكوفيد- 19.

وأفادت تقا�ير المنظمة الدولية للهجرة أن 77 � المائة من جميع حاالت النزوح بسبب كوفيد- 19 كانت من محافظة عدن، و 13 � المائة كانت من
محافظة لحج، خاصة من المناطق الق�يبة لمدينة عدن. وكانت مناطق الوصول � األغلب من المناطق الجبلية والنائية وقليلة الكثافة السكانية حول شمال
لحج وشمال غرب أبين وجنوب الضالع، حيث تمتلك العديد من األسر منازل (52 � المائة من جميع حاالت النزوح بسبب كوفيد- 19) أو تقيم مع أسرة
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مضيفة (45 � المائة من الحاالت). انتقل عدد ضئيل جداً إ� مواقع النزوح، مما يشير إ� أن أولئك الذين انتقلوا بشكل عام يمتلكون الوسائل التي
تمكنهم من إعالة أنفسهم.

خلفية 
أزمة الوقود هي صدمة أخرى للوضع اإلنساني في

المحافظات الشمالية

تعتبر أزمة الوقود التي ض�بت المحافظات الشمالية � يونيو؛ نتيجة الخاف بين
أطراف الصراع والذي أدى إ� حصار سفن الوقود القادمة إ� ميناء الحديدة؛ صدمة

أخرى للوضع اإلنسا�. أدى نقص الوقود الذي أعقب ذلك إ� ارتفاع شديد � أسعار
الوقود � السوق غير الرسمية، وطوابير طويلة عند محطات الوقود، وتضخم تكاليف
المياه والنقل وبعض السلع. بحلول منتصف يونيو، وصلت واردات الوقود إ� أد�

مستوياتها على اإلطاق، وامتد أثر النقص والتكاليف المتصاعدة إ� االستجابة اإلنسانية
متسبًبا � تقليص وتعليق بعض برامج المساعدات.

باء التجا�ية بشدة نتيجة أزمة الوقود. بحلول � مركز إب للعمليات اإلنسانية، تأثرت وسائل النقل العامة والمياه التجا�ية المنقولة عبر الشاحنات والكه�
23 يوليو، تم تقليص أو تعليق استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة لما يقدر بنحو 258,771 أسرة، كما تم اإلبالغ أن جميع مصادر توفير المياه

العامة ستتعرض لخطر التعليق إذا لم يتم وصول الوقود قبل نهاية شهر يوليو، مما أجبر الناس على شراء المياه من اآلبار الخاصة، حيث ارتفعت أسعار
المياه � بعض المناطق إ� ثالثة أضعاف. هددت تكلفة نقل المستفيدين واإلمدادات والعمال تنفيذ البرامج األخرى. تم تخفيض نفقات خدمات الحماية

ل 41,515 أسرة، وتم تعليق خدمات حماية المرأة � المساحات اآلمنة وخدمات التوعية � أ�بع مدي�يات � إب وتعز ولحج، وتم تقليص خدمات حماية
الطفل ل 13,054 أسرة أخرى. وتم تأخير حصول 24,696 أسرة على المساعدات الغذائية بسبب صعوبة نقل اإلمدادات وعدم تمكن المستفيدين من
الوصول إ� نقاط التو�يع؛ كما تم تقليص دعم المأوى � 10 مدي�يات � تعز وإب والضالع مما سيؤثر على أكثر من 22,600 أسرة؛ وأجلت مجموعة

قطاع إدارة وتنسيق المخيمات على المستوى المحلي صيانة البنى التحتية � 10 مدي�يات � تعز وإب مما سيؤثر على 9,739 أسرة. وتم خفض دعم
الخدمات الصحية، بما فيها الدعم المقدم إ� أ�بع مستشفيات � تعز. ولم يتمكن شركاء العمل اإلنسا� من تقديم استجابة آلية االستجابة الس�يعة �

12 مدي�ية � تعز والضالع وعلقت أنشطة آلية االستجابة الس�يعة � مدي�يتي جبن ودمت � الضالع، مما أثرت جميعها على 900 أسرة.

ويوجد ذات الوضع � مراكز العمليات اإلنسانية األخرى، ففي مركز الحديدة، تأثر توفير الغذاء والمياه على النحو األسوأ. بحلول 23 يوليو، لم تتمكن
6,681 أسرة من الوصول إ� نقاط تو�يع الغذاء بسبب نقص وارتفاع تكاليف وسائل النقل � خمس مدي�يات � محافظة حجة ومدي�ية الزهرة �

محافظة الحديدة. وقلصت أو علقت المؤسسة المحلية للمياه إمدادات المياه ألكثر من 3,000 أسرة � حجة و 3,000 أسرة أخرى � الحديدة، وخفضت
مجموعة قطاع المأوى على المستوى المحلي � حجة تو�يع المواد غير الغذائية وأطقم المواد اإليوائية الطارئة ل 3,452 أسرة.

و� مركز صنعاء للعمليات اإلنسانية، تضررت عمليات تو�يع الغذاء والمياه وخدمات الحماية بشدة. � بداية يوليو، لم يتمكن أحد الموردين من تسليم
السال الغذائية إ� أحد شركاء العمل اإلنسا�، الذي يقدم السال الغذائية إ� 6,450 أسرة نازحة وضعيفة ومضيفة متضررة جراء السيول � مدينة مأرب.

وعلقت مجموعة قطاع الحماية عملية تو�يع أطقم مواد النظافة على 150 أسرة � مدينة صنعاء وتم إيقاف مشا�يع إعادة تأهيل المدارس � جميع
المحافظات. وتم تقليص أو تعليق التد�يب الخاص بسبل العيش الذي يعتمد على مولدات الطاقة؛ بما فيها انتاج الكمامات وأطقم مواد النظافة؛ والدعم

النفسي-االجتماعي � المساحات اآلمنة، واإلباغ عن مخاطر كوفيد- 19 � مواقع النازحين. تم الحد من المياه المنقولة عبر الشاحنات � موقع ذمار
للنازحين؛ تم تقليل ساعات العمل � 23 مرفقاً صحياً � جميع أنحاء المركز بسبب نقص الطاقة وصعوبات نقل المرضى والعاملين واإلمدادات الطبية،

كما تم خفض خدمات الصحة اإلنجابية � مدي�ية صرواح ومستشفى الثورة � البيضاء.

و� مركز صعدة، تعتمد بعض مشا�يع المياه حالياً على الطاقة الشمسية وتعمل بطاقة تصل إ� نحو 50 � المائة، على الرغم من تقديم اليونيسيف
للوقود إ� مؤسسة المياه لمحاولة الحفاظ على استمرا�ية اإلمدادات. و� الجوف، حيث ال تعمل أكثر من 90 � المائة من مشا�يع المياه على الطاقة

الشمسية، واجهت ما ال يقل عن 70 ألف أسرة )حوا� 75 � المائة من السكان( انخفاًضا � إمدادات المياه، بمن فيهم نحو 2,900 أسرة نازحة متوزعة
� تجمعات المساكن النائية التي تعتمد على المياه المنقولة بالشاحنات. وتضررت برامج التحصين ألن أكثر من 90 � المائة من سلسلة التب�يد تعمل
بالغاز. وتأثرت أيضاً جميع البرامج التي تتطلب تنقالت متكررة للعاملين � المجال اإلنسا� و/ أو المستفيدين، بما فيها مساعدات الحماية واإلباغ عن

المخاطر وتتبع النازحين وتقييم االحتياجات والمراقبة والتقييم، وكذلك آلية االستجابة الس�يعة. وتحتاج نحو 16,300 أسرة � صعدة والجوف بصورة ماسة
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إ� مساعدات المأوى والمواد غير الغذائية، لكن كان من الصعب تقييم االحتياجات والتحقق منها. كان عدد ال�يارات الميدانية اإلشرافية أقل � الجوف
مما يهدد تو�يع المواد الغذائية والقسائم على 30,760 أسرة على المدى الطويل. وتضاعفت تق�يًبا تكاليف نقل اإلمدادات، مما يهدد أنشطة التو�يع

األخرى.

إذا استمرت أزمة الوقود، فهناك خطر كبير بأن يتم تقليص أو إغاق الم�يد من الخدمات والبرامج، بما فيها الرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي
والنظافة، والمواصات، والحماية، واالتصاالت، والغذاء والزراعة، مع احتمالية تع�يض مئات آالف األرواح للخطر.

االتجاهات 
عقد اآلمال على بعثة التقييم التابعة لألمم المتحدة

لتجنب تسرب نفطي كارثي من تداعي ناقلة صافر

� 27 مايو، تس�بت مياه البحر إ� غرفة محركات سفينة صافر العائمة المتهالكة
لتخ�ين وتف�يغ النفط، الراسية قبالة الساحل الغر� لليمن على بعد حوا� 60 كيلومتر

شمال ميناء الحديدة، مما قرب من إمكانية حدوث تسرب نفطي كار�. تمكن
الغواصون من القيام بأعمال اإلصالح الطارئة. تحمل ناقلة صافر ما يقدر بنحو 1.148

مليون برميل من النفط الخام الخفيف من مأرب ولم يتم صيانتها منذ أن سيطر أنصار
هللا على الناقلة � عام 2015 م.

و� جلسة مغلقة لمجلس األمن � 15 يوليو، قدم منسق اإلغاثة الطارئة، السيد مارك
لوكوك، ووكيل األمين العام، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، إحاطة إ� األعضاء حول التهديد المتزايد الذي تشكله الناقلة.

وقالت السيدة أندرسن: “الوقت ينفد منا للعمل بط�يقة منسقة لمنع وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تلوح � األفق،” مشيرة إ� أن هناك حاجة
ماسة لتقييم حالة الناقلة.

ال يقتصر الخطر على النظم البيئية للبحر األحمر وسبل عيش 28 مليون شخص، ولكن يمكن أن يؤدي تسرب النفط إ� تفاقم الوضع األمني حيث
ستصبح الموارد ملوثة ومتنازع عليها. يتوقع الخبراء أنه � أسوأ االحتماالت، سيؤدي تسرب النفط أو االنفجار إ� إتاف 100 � المائة من مصايد

يام، سيتضرر 1.6 مليون يمني بشكل مباشر وكل مجتمع صيد األسماك على طول الساحل األسماك على طول ساحل البحر األحمر اليمني � غضون أ
الغر� لليمن؛ حيث يحتاج نحو 90 � المائة من األشخاص إ� المساعدات اإلنسانية؛ حيث سيروا انهيار سبل عيشهم. من المحتمل أن يتم إغاق ميناء

الحديدة لمدة خمسة أو ستة أشهر، مما سيؤدي إ� قفزة � أسعار الوقود بنسبة 200 � المائة لعدة أشهر ومن المرجح أن تتضاعف أسعار المواد
الغذائية. سوف يُعرض حدوث انفجار وح�يق على متنها 8.4 ماليين شخص للملوثات الضارة. وسوف تتضرر الدول األخرى المطلة على البحر األحمر، بما

فيها جيبو� وإ�يت�يا والمملكة الع�بية السعودية، باإلضافة إ� تضرر مرور أكثر من 20 ألف سفينة عبر البحر األحمر سنويًا.

و� 15 يوليو، أشار السيد لوكوك، الذي أحاط أعضاء مجلس األمن مرارًا وتكرارًا على التهديدات التي شكلتها الناقلة على مدار ال 16 شهرًا الماضية، إ�
أنه � خطوة إيجابية أشارت سلطات أنصار هللا إ� أنها ستسمح لبعثة تابعة لألمم المتحدة بتقييم حالة الناقلة. وأضاف أن الدول األعضاء كانت بصدد

وضع الصيغة النهائية لترتيبات التمويل لدفع تكاليف البعثة التي يمكن إرسالها � غضون أسابيع وستتضمن إجراء التقييم وأي أعمال إصاح أولية ممكنة.
وأعرب منسق اإلغاثة الطارئة عن أمله � أن تسمح السلطات للبعثة على المضي قدماً: “ستتاح لسلطات أنصار هللا فرصة مهمة هنا التخاذ خطوات من
شأنها إنقاذ الماليين من مواطنيهم من مأساة أخرى.” ومع ذلك، أفاد السيد لوكوك � إحاطته التي قدمها إ� مجلس األمن بعد أسبوعين، � 28 يوليو،

أنه لم يتم إحراز الم�يد من التقدم.

(٢٣ أغسطس ٢٠٢٠)

االتجاهات 
الغارات الجوية تضاعف عدد الضحايا المدنيين خال الربع الثاني من عام 2020 م

على الرغم من نداءات المجتمع الدو� المتكررة لوقف إطالق النار، فقد استمر القتال طوال ال�بع الثا� من عام 2020 م حتى يوليو. يوجد االن 43 جبهة
قتال نشطة � جميع انحاء البلد مقارنة ب 38 جبهة قتال � بداية العام. يستمر القتال بقتل وجرح المدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والبنى التحتية، دون
حدوث تغييرات كبيرة � العدد اإلجما� للضحايا المدنيين. سجل مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين 472 حادثة ذات أثر مباشر على المدنيين �
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�بع السنة الثا�، يمثل ذلك ارتفاًعا عن 456 حادثة � �بع السنة السابق، و 475 ضحية
من المدنيين (168 قتيل و 307 ج�يح)، يمثل ذلك انخفاًضا طفيًفا عن 506 ضحية من

المدنيين تم اإلبالغ عنهم � �بع السنة الماضي. وتضاعف عدد الغارات الجوية التي
تسببت بسقوط ضحايا مدنيين ودمرت البنى التحتية من 44 غارة إ� 88 غارة بين ال�بع

األول والثا� من العام، بالرغم من إعالن المملكة الع�بية السعودية وقف إطالق النار
أُحادي الجانب الذي شمل أغلبية شهري أب�يل ومايو. وارتفع عدد الضحايا بسبب األلغام

من 49 إ� 68 ، بمن فيهم 37 قتيا.ً

وأفادت التقا�ير عن إلحاق أضرار وتدمير الم�يد من المنازل جراء القتال � �بع السنة
الثا� مقارنة بال�بع األول من 2020 م 1,369 منزل، يمثل ذلك ارتفاًعا عن 1,121 منزال.ً

وارتفع عدد المرافق الصحية التي تم اإلبالغ عن تضررها جراء العنف المسلح من 6
مرافق إ� 9 مرافق مما يقيد وصول ما يقدر ب 127,222 أسرة إ� الخدمات الطبية،

وارتفع كذلك عدد الحوادث التي تضررت فيها البنى التحتية لالتصاالت من 5 حوادث إ�
9 حوادث. وتم تسجيل العدد األكبر من الضحايا المدنيين على مدى فترة الثالثة أشهر

مجدًدا � الحديدة.

منسق الشؤون اإلنسانية يدين الحوادث التي تسببت بمقتل وإصابة األطفال والنساء

اتسم النصف األول من يوليو بالم�يد من الحوادث التي أوقعت ضحايا جماعية، من بينها ض�بة جوية � 12 يوليو على مدي�ية وشحة � محافظة حجة،
حيث أشارت التقا�ير األولية إ� مقتل سبعة أطفال وامرأتين وإصابة طفلين آخ�ين وامرأتين. وقالت السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون اإلنسانية �
اليمن � بيان يدين الحادثة: “ال يمكن لليمن تحمل الم�يد. ال يوجد تمويل كا�، ويتم إغاق برامج الصحة والمياه، وتت�بص المجاعة بالبالد مرة أخرى،

يام فقط، � 15 يوليو، أشارت التقا�ير الميدانية أن غارات تسببت بمقتل ما ال ويتضرر الناس بشدة � جميع أنحاء الباد جراء كوفيد- 19 .” وبعد ثالثة أ
يقل عن 11 مدنًيا، بينهم نساء واطفال، وجرحت 5 أطفال على األقل وامرأة � ق�ية المساعفة بمنطقة المرا�يق شرق مدينة الحزم � الجوف شمال

اليمن. وقالت السيدة غراندي � بيانها الثا�: “إن الط�يقة الوحيدة التي يمكن أن يكون فيها المدنيون آمنين � اليمن هي عندما يقرر الطرفان � نهاية
المطاف وقف القتال. ويطالب العاملون � المجال اإلنسا� بوقف شامل إلطاق النار منذ فترة طويلة. فالفرصة الوحيدة لليمن تتمثل � اتّخاذ األطراف

لمثل هذه الخطوة.”

خلفية 
صندوق التمويل اإلنساني في اليمن يواجه انخفاًضا

كبيًرا في مساهمات المانحين

مع حلول نهاية يوليو 2020 م، واجه صندوق التمويل اإلنسا� � اليمن نقصاً حاداً �
التمويل، مع انخفاض بأكثر من الضعفين � مساهمات المانحين مقارنة بالفترة ذاتها

من العام الماضي. � حين تم تقديم نحو 50 مليون دوالر حتى اآلن من مساهمات
المانحين السخية � عام 2020 م، تلقى الصندوق أكثر من 117 مليون دوالر بحلول

يوليو العام الماضي وبانتظار أن يدفع بعض كبار المانحين لدى صندوق التمويل
اإلنسا� � اليمن 30 مليون دوالر. يخفض نقص التمويل بشكل كبير من قدرة
صندوق التمويل اإلنسا� � اليمن على دعم شركاء الخطوط األمامية، وخاصة

المنظمات غير الحكومية. كما أنه يؤخر التخصيصات المحتملة � وقت تواجه فيه
البرامج اإلنسانية الرئيسية اإلغالق أو التقليصات الكبيرة. حتى اآلن � عام 2020 م،

خصص صندوق التمويل اإلنسا� � اليمن 3.5 ماليين دوالر لبرنامج األغذية العالمي
من خال تخصيص احتياطي � أب�يل، وذلك لدعم خدمات األمم المتحدة للنقل

الجوي اإلنسا�. ويوجد حالًيا 95 مشروعاً يجري تنفيذه بقيمة 150.8 مليون دوالر.

(٢٣ أغسطس ٢٠٢٠)
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