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إغالق البرامج اإلنسانية وذلك بسبب 
تجاهل المانحين للتعهدات الخاصة 

بالتمويل 
كبر المانحين  ال زال يتعين على بعض أ

للعمليات اإلنسانية يف اليمن الوفاء 
بااللتزامات التي تم اإلعالن عنها أثناء 

اجتماع إعالن التعهدات رفيع المستوى 
الذي عقده األمين العام لألمم المتحدة 

يف جنيف يف فبراير 2019م. وتعهد 
المانحون أثناء االجتماع بتقديم 2.6 
مليار دوالر من أصل 4.2 مليار دوالر 

مطلوبة لدعم خطة االستجابة اإلنسانية 
لليمن، والتي تهدف إىل تقديم 

المساعدات إىل ما يزيد عن 20 مليون 
يمني. وإىل اللحظة، تم الحصول فقط 

على 1.42 مليار دوالر من تعهدات 
جنيف، أي 44 يف المائة من المبلغ 

المتعهد به، مما ترك البرامج اإلنسانية 
واألشخاص الذين تقدم لهم الخدمات 

يف خطر. ومن أصل 40 مانح ممن 
قدموا التعهدات يف االجتماع، 22 منهم 

فقط التزموا أو ساهموا بأكثر مما 
كبر المانحين  تعهدوا، بينما دفع بعض أ

أقل مما ينبغي أو ال شيء على 
اإلطالق. إذا دفعت دول الخليج الثالث 

المانحة التعهدات بالكامل، المملكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية 

المتحدة والكويت، سترتفع نسبة 
تحقيق التعهدات التي تم اإلعالن عنها 

يف مؤتمر جينيف إىل 95 يف المائة.
وقدمت أورسوال مولر، مساعد األمين 

العام للشؤون اإلنسانية ونائب منسق 
اإلغاثة الطارئة، إحاطة إىل مجلس األمن 

يف 20 أغسطس، ذكرت فيها: “سيتم 
إيقاف البرامج األساسية يف الوقت 

الراهن. ويف غضون األيام القليلة 
المقبلة، سيتم إيقاف برامج المياه 

والصرف الصحي يف أربع محافظات، 
مما سيترك 300,000 نازح يتعرضون 
بشدة لخطر الكوليرا. والحذر من إغالق 

المزيد من البرامج خالل األشهر القادمة 
والتي ستؤثر على ماليين األشخاص.” 

كدت السيدة ليز غراندي، منسق  وأ

الشؤون اإلنسانية يف اليمن، يف بيان يف 
اليوم التايل: “نحن يف حاجة ماسة إىل 
األموال التي تم قطع وعود بتقديمها. 

ويموت الناس عندما ال تأيت هذه 
https://reliefweb.int/( ”.األموال

report/yemen/humanitarian-pro-
grammes-yemen-forced-shut-

.)due-lack-funding-enar
 وتوقف التمويل الخاص ببعض 

الخدمات الطبية وخدمات التغذية 
المنقذة لألرواح يف مايو – مما يهدد 
أرواح ما يزيد عن 9 ماليين شخص. 

كما لم يكن بالمقدور الشروع ببرامج 
سبل العيش المختلفة، بما يف ذلك 

مشاريع الدعم النقدي والزراعي، والتي 
تستهدف األشخاص الذين يعانون من 

انعدام األمن الغذايئ الحاد والكاريث. ولم 
يتم تمويل برنامج إزالة األلغام يف 

الحديدة، مما يجعل الميناء، والطرقات، 
والمناطق األخرى يف خطر. وتم إغالق أو 
سيتم إغالق البرامج المتخصصة لدعم 
النساء، شاملة خدمات الصحة االنجابية 

لمليون إمرأة يف 268 مرفق صحي، 
أربعة مرافق متخصصة للصحة 

العقلية، و14 مساحة آمنة. كما تتعرض 
آلية االستجابة السريعة التي تقدم 

االمدادات المنقذة لألرواح للنازحين 
الجدد أيضاً لتهديد اإلغالق.

وبصورة عامة، من بين 34 برنامجاً 
إنسانياً رئيسياً لألمم المتحدة يف اليمن، 

هناك ثالثة برامج فقط لديها التمويل 
لهذا العام. ويف الشهرين القادمين، 

سيتم إغالق 22 برنامجاً إلنقاذ األرواح، 
الرامية إىل مساعدة األسر الفقيرة 
والجائعة إال إذا تم الحصول على 

التمويل - سيتم تخفيض الحصص 
الغذائية لـ 12 مليون شخص، وسيتم 
حرمان ما ال يقل عن 2.5 مليون طفل 
يعانون من سوء التغذية من الخدمات 

التي تبقيهم على قيد الحياة. كما 
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سيفقد حوايل 19 مليون شخص إمكانية الحصول على 

الرعاية الصحية. وسيتم إغالق برامج المياه النظيفة 
كتوبر وقد تجد  لخمسة ماليين شخص يف نهاية شهر أ

عشرات اآلالف من األسر النازحة نفسها بال مأوى.
وسلطت السيدة غراندي الضوء يف كيف أن التمويل 

المقدم من المانحين، الذين وفوا بتعهداتهم، مكّن 
المنظمات اإلنسانية من مضاعفة حجم المساعدات، يف 

بعض المناطق ثالثة أضعاف، “ويصبح األثر فورياً 
عندما نقوم بذلك،” بما يف ذلك، إنقاذ األشخاص من 

حافة المجاعة يف نصف المديريات التي تعاين من 
الخطر.

ال يزال انعدام األمن الغذائي الحاد قائماً على الرغم من 
التحسن في المديريات األشد ضرراً 

 وجدت بعض التقييمات التي أُجريت مؤخراً أن 29 
مديرية من أصل 45 مديرية، حيث تم تحديد فجوات 

غذائية كارثية يف ديسمبر 2018م، لم يعد هناك أي 
سكان يعانون من انعدام األمن الغذايئ الشديد. وجد 
نظام التصنيف المرحلي المتكامل انخفاض يف عدد 
األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ يف 

29 مديرية من 1.5 مليون شخص يف ديسمبر 
2018م، شاملة 44,000 ممن كانوا يواجهون مرحلة 

الكارثة )المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي 
المتكامل( إىل أقل من 1.25 مليون شخص مع حلول 
أبريل 2019م، مع عدم معاناة أي شخص من أوضاع 

مرحلة الكارثة. وعلى الرغم من ذلك، ال تزال حاالت 
انعدام األمن الغذايئ الحاد قائمة يف 29 مديرية، حيث 

أنه تم تصنيف 11 مديرية ضمن المرحلة الطارئة 
)المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل(، 

وتصنيف 18 مديرية ضمن المرحلة الثالثة من 
التصنيف المرحلي المتكامل )األزمة(.

ووسعت منظمات العمل اإلنساين نطاق استجابتها 
بشكل واسع يف 45 مديرية متضررة عقب تحليل 
ديسمبر، الذي وجد بصورة عامة معاناة نحو ربع 

مليون شخص من فجوات كارثية يف استهالك األغذية. 
ينسب تحليل التصنيف المرحلي المتكامل الجديد 

انخفاض خطر المجاعة يف 29 مديرية تم تقييمها إىل 
تقديم المساعدات اإلنسانية الكبيرة والمتعددة 

القطاعات، بما يف ذلك المساعدات الغذائية، والمياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية، والحماية، والتغذية 

الصحية، والصحة، والمساعدات اإليوائية. تمت 
مضاعفة المساعدات الغذائية يف أغلبية المديريات 

ووصلت إىل 55 يف المائة من السكان - ما يقدر بنحو 
1.3 مليون شخص يف المتوسط خالل فبراير ومارس 
وأبريل 2019م - مقارنة بـ 20 يف المائة لعام 2018م. 

وكانت نتائج األمن الغذايئ أفضل يف المناطق التي 

استمر تقديم الدعم فيها دون انقطاع. 

وأحد العوامل الهامة كانت توسعة نطاق خدمات سوء 
التغذية الحاد والخدمات الوقائية. باإلضافة إىل ذلك، تم 

احتواء الصدمات، بما يف ذلك االرتفاع الحاد يف أسعار 
المواد الغذائية وتقلبات سعر صرف الريال اليمني 

مقابل الدوالر األمريكي، وتوفير حسابات اعتماد للتجار، 
وزيادة واردات المواد الغذائية األساسية. وكان من 

المهم تأمين سبل العيش عبر دفع مرتبات الموظفين 
الحكوميين، كما أن توفير شبكات خدمات األمان 

االجتماعي لعبت دوراً هاماً يف ذلك. 

 يف حين أن هذه التطورات إيجابية، لم يجد تحليل 
التصنيف المرحلي المتكامل أي إشارة إىل تحسن 

مستدام يف وضع األمن الغذايئ. وال يفترض التحليل 
المحدث للتصنيف المرحلي المتكامل بأن الـ 16 

مديرية التي لم يتم تقييمها لديها نفس مستويات 
التحسن. يتطلب إجراء تقييم وتحليل شاملين لجميع 
المديريات يف اليمن وذلك لتقييم وضع األمن الغذايئ 

الحايل.

ولتحقيق تحسينات مستدامة يف األمن الغذايئ، يقدم 
التصنيف المرحلي المتكامل مجموعة من التوصيات. 

وتشمل هذه التوصيات: إنهاء الصراع وإيجاد حل 
لألزمة االقتصادية؛ مواصلة تقديم المساعدات إلنقاذ 

األرواح وسبل العيش؛ توسيع نطاق عالج سوء 
التغذية الحاد والتدابير الوقائية؛ وتعزيز إنعاش سبل 

العيش وشبكات خدمات األمان االجتماعي ألشد 
الفئات ضعفاً.

تبذل آلية االستجابة السريعة قصارى جهدها للتغلب 
على المعوقات في ظل تهديدات

المنجزات التي تم تحقيقها حتى 
اللحظة

ساعد شركاء العمل اإلنساين 19,456 أسرة أخرى 
)حوايل 136,192 شخص( نازحة من وضمن نطاق 

منطقة مركز الحديدة للعمليات اإلنسانية يف الفترة ما 
بين يونيو ويوليو 2019م وذلك عن طريق تقديم 

المواد الطارئة المنقذة لألرواح من خالل آلية االستجابة 
السريعة. وبهذا يصبح عدد األسر التي تمت مساعدتها 

منذ تدشين آلية االستجابة السريعة يف يونيو 2018م 

إىل 304,246 أسرة )حوايل 2,129,743 شخص(.

واستمر شركاء العمل اإلنساين بتقديم مساعدات آلية 
االستجابة السريعة – والتي تحتوي على األغذية 

الجاهزة لألكل، أطقم مواد النظافة الصحية واإلنتقالية 
– على الرغم من مواجهة العديد من عوائق الوصول 

والتحديات األخرى. واجه صندوق األمم المتحدة 
للسكان، الذي يتوىل استجابة آلية االستجابة السريعة 

كتوبر 2018م، صعوبات مختلفة شاملة: المسائل  منذ أ
الجمركية المتعلقة بنقل اإلمدادات من عدن إىل 

المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات األمر الواقع، ومنع 

1,246,500
يف 29 مديرية من أصل 45 مديرية تعاين من شدة 

انعدام األمن الغذايئ بحسب التحليل المرحلي 
المتكامل لديسمبر 2018م

يواجه األشخاص انعدام األمن الغذايئ الحاد الوخيم 
(المرحلة الثالثة + من التصنيف المرحلي 
المتكامل) بحاجة إىل اتخاذ اجراءات عاجلة

التصنيف المرحلي المتكامل الحايل
يوليو – سبتمبر 2019م 

المرحلة 5

المرحلة 4

المرحلة 3

المرحلة 2

المرحلة 1

0
شخص يف مرحلة الكارثة

406,000
شخص يف المرحلة الطارئة

840,500
شخص يف مرحلة األزمة

770,000
شخص يف مرحلة الشدة

364,500
شخص يف مرحلة الحد األدىن من 

انعدام األمن الغذايئ

1,552,000
األشخاص يف ذات الـ 29 مديرية مع 44,000 حالة 

من السكان يف مرحلة الكارثة (المرحلة الخامسة من 
التصنيف المرحلي المتكامل)

التصنيف المرحلي المتكامل السابق
ديسمبر 2018م

44,000
شخص يف مرحلة الكارثة

658,000
شخص يف المرحلة الطارئة

850,000
شخص يف مرحلة األزمة

556,000
شخص يف مرحلة الشدة

273,000
شخص يف مرحلة الحد األدىن من 

انعدام األمن الغذايئ

المرحلة 5

المرحلة 4

المرحلة 3

المرحلة 2

المرحلة 1



3
الشركاء من توزيع أطقم مواد آلية االستجابة السريعة. 
ويتم حل مثل هذه القضايا يف الغالب عبر المفاوضات. 

ويف المناطق النائية، حيث يتطلب من المستفيدين 
المشي لمسافات طويلة للوصول لنقاط توزيع آلية 

االستجابة السريعة، استجاب شركاء العمل اإلنساين 
وذلك عن طريق استخدام السيارات الصغيرة والحمير 

للوصول إىل األسر النازحة. ال يزال األمن يمثل أحد 
القضايا الرئيسية يف مناطق القتال النشطة، وعمل 

صندوق األمم المتحدة للسكان مع السلطات، وعمل 
عن كثب مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وذلك 

لتنسيق تأمين مواقع تقديم مساعدات آلية االستجابة 
السريعة. 

تحسين توقيت االستجابة 
ينبغي أن يتم تقديم مواد آلية االستجابة السريعة إىل 
األسر خالل 72 ساعة من نزوحهم، على الرغم من أن 

هذا يستغرق يف الواقع العملي ما يتراوح متوسطه 
بين 3 و4 أسابيع. وظهرت معوقات بسبب قدرات 

السلطات الوطنية والمحلية يف تحديد وإحالة النازحين 
الجدد إىل شركاء العمل اإلنساين، والتأخير يف تقديم 
المواد بسبب المسائل المتعلقة باإلمداد والتموين، 
والوصول، واإلجراءات. ولذلك تداعيات على ترتيب 

المزيد من المساعدات اإلنسانية – المساعدات النقدية 
متعددة األغراض، وتوزيع األغذية العامة لمرة واحدة 

فقط - والذي يقدم المساعدات لمدة شهر حتى تعمل 
المجموعة القطاعية على تفعيلها مرة أخرى )الخط 

األول لالستجابة(.  

ولتحسين مواقيت االستجابة ونوعية بيانات 
المستفيدين التي يتم جمعها، من المقرر أن يتبع 
صندوق األمم المتحدة للسكان منهجية تجريبية 

نموذجية وذلك لتعزيز قدرات التسجيل لدى السلطات 
المحلية والشركاء المنفذين يف محافظتين. والغرض 

منها تقليص الفترة الزمنية بين تنبيهات النزوح األولية 
وتقديم مساعدات مواد آلية االستجابة السريعة إىل ما 

بين ثالثة إىل خمسة أيام، وإىل أسبوعين فيما يتعلق 
بالمساعدات النقدية متعددة األغراض وتوزيع األغذية 

العامة لمرة واحدة فقط.

يهدد مستقبل آلية االستجابة 
السريعة الخطر

تهدد فجوة تمويلية تقدر بـ 19 مليون دوالر مستقبل 
آلية االستجابة السريعة. وتوقفت عملية شراء المواد 

اإلنتقالية آللية االستجابة السريعة يف يونيو، وليس من 
المضمون توفر التمويل الخاص لبقية برامج آلية 

االستجابة السريعة بعد أغسطس 2019م. سيعرض 
إغالق البرامج أرواح مليون شخص نازح جديد يف خطر، 

والذي من الممكن أنهم لن يتمكنوا من تلبية 
احتياجات البقاء األساسية، يف األسابيع التالية لنزوحهم 

مباشرة.

االبالغ عن حوادث اصابات جماعية عقب انخفاض في 
اعداد الضحايا المدنيين في منتصف السنة 

عقب االنخفاض يف عدد الضحايا المدنيين الذين تم 
التحقق منهم: من 237 يف مايو 2019م، إىل 134 يف 
يونيو 2019م، و147 يف يوليو 2019م، إال أن كالً من 
نهاية يوليو وبداية أغسطس اتسمتا بالحوادث التي 

تسببت بحدوث اصابات جماعية. ويف 29 يوليو 
2019م، تم اإلبالغ عن هجمة على سوق آل ثابت يف 
مديرية قطابر يف محافظة صعدة، مما أدى إىل مقتل 
14 شخص وإصابة 26 آخرين، ومن بين الضحايا 18 

طفل. وقالت السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون 
اإلنسانية يف اليمن: “هذا تحول سيئ لألحداث. حيث 

أنه على مدى الثالثة األشهر الماضية، انخفض عدد 
الضحايا المدنيين الذين تم اإلبالغ عنهم يف محافظة 
صعدة. هذا تراجع لكل ما عمل الجميع ألجله خالل 

األسابيع واألشهر الماضية”. ويف 11 أغسطس، تسببت 
هجمات على منزل أحد األسر يف مديرية مستباء يف 

محافظة حجة يف مقتل 12 مدين، من بينهم 6 أطفال، 
وإصابة 16 آخرين، من بينهم اصابات حرجة. وأشارت 

السيدة غراندي: “السؤال الذي يطرحه كل عامل يف 
المجال اإلنساين هو ما سيستغرقه أطراف الصراع 

لوقف هذه المأساة”.

ويف 8 أغسطس، أدى إندالع القتال يف عدن إىل قتل 
وجرح العشرات من المدنيين، وأشارت التقارير األولية 

التي لم يتم تأكيدها بعد إىل مقتل نحو 40 شخصاً 

وإصابة 260 آخرين. وقالت السيدة غراندي يف بيان 
صدر يف 12 أغسطس: “من المحزن للغاية أن تنعي 

األسر أحبائها يف عيد األضحى”. وأضافت قائلة: “تتواجد 
المنظمات اإلنسانية يف الميدان وستواصل عملها”.

ومع حلول 19 أغسطس، أشارت المنظمة الدولية 
للهجرة إىل نزوح 638 أسرة من عدن، نزح العدد األكبر 

إىل تعز )390 أسرة( وإب )291 أسرة(، شاملة نزوح 
109 أسر إىل مديريات تقع تحت سيطرة سلطات األمر 

الواقع. ومع حلول 14 أغسطس، سيطر المجلس 
االنتقايل الجنويب على المدينة، واستقر الوضع بشكل 
كبير يف عدن، على الرغم من اإلبالغ عن أعمال قتالية 

متفرقة وعنيفة أحياناً يف محافظتي عدن وأبين – حيث 
سيطر االنفصاليون بصورة كاملة يف 18 أغسطس – 
وشهدت محافظة شبوة أيضاً منذ ذلك الوقت قتاالً 

عنيفاً لمدة ثالثة أيام، انتهت يف الساعات المبكرة من 
26 أغسطس. 

وتجدد القتال يف محافظة أبين يف 27 أغسطس وعدن 
يف 28 أغسطس،  مما أدى إىل مقتل 13 شخص 

وإصابة 70 شخص آخر على األقل. وأشارت السيدة 
غراندي بقولها : “الوضع يف غاية الهشاشة، وأصبحت 

األسر محاصرة مرة أخرى يف منازلها بسبب القتال، 
وغير قادرة على تأمين الغذاء والحصول على الرعاية 

الطبية.” 

توزيع مواد آلية االستجابة السريعة يف كتاف، محافظة صعدة، 
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وعقب االرتفاع الحاد يف عدد الضحايا، انتهزت السيدة 

غراندي اليوم العالمي للعمل اإلنساين يف 19 أغسطس 
للدعوة إىل السالم قائلة: “يعلم كل عامل إنساين يف 
اليمن أن الحل الوحيد لهذه المأساة الرهيبة التي ال 
معنى لها هو إنهاء الصراع. لهذا ننتهز مناسبة اليوم 

العالمي للعمل اإلنساين لنطلب من الجميع إلقاء 
أسلحتهم والعمل من أجل السالم ومنح العاملين يف 

المجال اإلنساين إمكانية الوصول الفوري واآلمن ودون 
عوائق إىل األشخاص الذين يحتاجون مساعدتنا.”

االستجابة االنسانية لموجة السيول الثانية في عام 
2019م 

هطلت األمطار بغزارة مجدداً على األراضي اليمنية يف 
أغسطس، وتسببت بإحداث السيول واالحتياجات 

االنسانية على نطاق واسع.

واستجاب شركاء العمل اإلنساين إىل آالف األشخاص 

الذين يحتاجون إىل المأوى، والغذاء، والمياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية، والمساعدات النقدية، 

والمواد غير الغذائية يف المناطق المتضررة على النحو 
المبين أدناه:  

إرتفاع حاد في عدد المهاجرين وطالبي اللجوء والالجئين 
دون األخذ في االعتبار الصراع والمخاطر 

يف أواخر يوليو، تعرض قارب يحمل على متنه ما يزيد 
عن 90 إثيويب مهاجر، بما يف ذلك ما ال يقل عن 28 
قاصر، إىل المشاكل يف عرض البحر أثناء رحلته من 

جيبويت إىل اليمن، وتقطعت السبل بالركاب والبحارة 
لمدة تقارب األسبوع. مات 11 شخصاً يف البحر من 
الجوع أو العطش أو أن يتم إلقاءهم من على متن 

القارب بواسطة المهربين. ويعتقد أن اثنان على األقل 
منهم توفيا بعد وصولهما إىل اليمن. وقدمت المنظمة 

الدولية للهجرة الرعاية الصحية الطارئة، والغذاء، 
والمياه، والمواد اإلغاثية إىل الناجين الذين حددت 

مواقعهم، على الرغم أن مواقع العديد منهم ال زالت 
مجهولة. ويف ذات األسبوع، أبلغ الشهود بأنه يف المدينة 

الساحلية لراس العارة، وهي نقطة رسو السفن القادمة 
من جيبويت، أطلق المهربين النار عندما حدثت عملية 
هروب من موقع احتجاز المهاجرين الذي يسيطرون 

عليه. أصيب بعض المهاجرين، وفر آخرون. قدمت 
المنظمة الدولية للهجرة العالج الطبي إىل أربعة 

إثيوبيين وأحالت خمسة آخرين لتلقي المزيد من 
العالج. 
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نسبة التمويلالتمويل بالماليين

للمزيد من المعلومات، يرجى 
التواصل مع:

سباستيان تريفز
 مدير المكتب، مكتب تنسيق
 ،الشؤون اإلنسانية يف اليمن

 تلفون: 00967712222800
 :بريد الكتروين

trives@un.org

 فيديريكا داندراجيوفاني
رئيس وحدة االتصال والتقارير، 

 مركز عّمان
 تلفون: 00962796876082

dandrea-  بريد الكتروين:
giovannif@un.org

إصدارات أوتشا المعلوماتية 
 متوفرة على الروابط:

 www.unocha.org/yemen 
www.unocha.org 

www.reliefweb.Int
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آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن 
رست 15 سفينة يف ميناء الحديدة وسفينة واحدة يف 
ميناء الصليف للفترة ما بين 24 يوليو و20 أغسطس 
2019م، وأفرغت السفن ما مجموعه 332,778 طن 

متري من االمدادات – 127,442 طن متري من السلع 
الغذائية و205,336 طن متري من إمدادات الوقود.  

وضع التمويل الخاص بتنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية 
لليمن لعام 2019م 


