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ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب 
انخفاض قيمة العملة إلى أدنى مستوى

يســـتمر انخفاض قيمة الريال اليمني والتفاوت يف السياســـات النقدية يف اإلســـهام 
باتســـاع فجـــوة أســـعار الصـــرف بين شـــمال وجنـــوب اليمـــن، مما يزيد مـــن صعوبة 
توفيـــر الضروريـــات األساســـية مـــن المـــواد الغذائية بالنســـبة للمواطنيـــن العاديين، 
وفًقـــا لتقارير شـــبكة أنظمـــة اإلنذار المبكر بالمجاعة – التي تقـــدم اإلنذارات المبكرة 

وتحليل انعدام األمن الغذايئ. 

يف الجنـــوب، انخفضـــت قيمـــة الريـــال اليمنـــي مـــن 900 لكل دوالر أمريكـــي يف مايو 
كثـــر مـــن 1,000 ريـــال يمنـــي مقابـــل الـــدوالر األمريكي مع حلـــول نهاية  2021 إىل أ
كثر من 36 يف المائة  يوليـــو 2021 يف الســـوق الموازي؛ يمثل االنخفـــاض اإلجمايل أ
من خســـارة قيمته مقارنة بقيمته يف ذات الوقت الســـنة الماضية. بينما يف شـــمال 
اليمن، ال تزال أســـعار الصرف مســـتقرة نســـبًيا منذ أواخر عام 2019، أقل من 600 
ريـــال يمنـــي مقابل الـــدوالر األمريكي. قبل الحـــرب، تم تداول الريال اليمني بســـعر 

215 مقابل الدوالر األمريكي.

النقاط الرئيسية
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األســـباب  أحـــد  اليمنـــي  الريـــال  انخفـــاض  يعتبـــر 
الرئيســـية خلف انعـــدام األمن الغذايئ يف اليمن التي 
تعتمـــد علـــى الـــواردات، حيـــث ال يســـتطيع مالييـــن 
النـــاس توفير الغذاء الكايف لتخطـــي يومهم. ارتفعت 
أســـعار المـــواد الغذائية بمقدار الثلـــث على األقل يف 
ســـت محافظات من إجمايل عـــدد المحافظات الـ22 
خـــالل األشـــهر الخمســـة األوىل مـــن هذا العـــام، هناك 
كثر يف  ارتفـــاع بالمعـــدالت تزيد عـــن 10 يف المائة أو أ
أسعار المواد الغذائية يف 15 من أصل 22 محافظة. 
لـــم تشـــهد اليمـــن مســـبًقا ارتفاًعا ســـريًعا يف أســـعار 
المـــواد الغذائيـــة منـــذ أواخـــر عـــام 2018، حين كانت 
البلـــد يف حافـــة المجاعـــة آخـــر مرة، ومع ضـــخ العملة 
األجنبيـــة آنذاك تمت المســـاعدة يف تفـــادي المجاعة 
 ،2021 يونيـــو  بحلـــول  االقتصـــادي.  االســـتقرار  عبـــر 
بلغت تكلفة الحد األدىن من الســـلة الغذائية 9,133 
ريـــال يمني لكل شـــخص يف الجنـــوب و6,453 ريال 
يمنـــي يف الشـــمال، ممـــا يبـــرز إىل حـــد كبيـــر ارتفـــاع 
كثر مما كانـــت عليه يف عام  أســـعار المـــواد الغذائية أ
كثر  2018 – أي بنســـبة 62 يف المائـــة يف الجنـــوب وأ

من 18 يف المائة يف الشمال. 

يف حيـــن كان انخفـــاض قيمـــة الريـــال هـــو األســـوأ يف 
الجنـــوب، حيـــث شـــهدت األســـر يف محافظـــات لحـــج 
وعـــدن وأبيـــن ارتفـــاع األســـعار بمقـــدار الثلـــث منـــذ 
بداية العام، تجاوز اســـتهالك الغـــذاء غير الكايف؛ وهو 

مقياس للجوع يتعقبه شـــركاء العمل اإلنســـاين لدى 
مجموعـــة قطاع األمن الغذايئ؛ العتبـــة “العالية جداً” 
وهـــي 40 يف المائـــة يف ثمـــان محافظـــات )الجـــوف 
وعمـــران وشـــبوة والبيضـــاء وأبيـــن والضالـــع ولحـــج 
وريمـــة( بعد انخفاض مؤقت خالل شـــهر رمضان يف 
كثر من 30  مايو. وكان اســـتهالك الغذاء غير الكايف أ
يف المائـــة يف ســـبع محافظـــات أخرى )حجـــة ومدينة 

صنعاء وصنعاء ومأرب وذمار وإب وتعز(.

ولمســـاعدة األســـر علـــى تحمل ارتفاع أســـعار المواد 
مبلـــغ  العالمـــي  األغذيـــة  برنامـــج  رفـــع  الغذائيـــة، 
المســـاعدات النقديـــة منذ 1 يوليـــو. وعلى الرغم من 
هـــذه  مثـــل  كبـــة  موا الصعـــب  مـــن  يـــزال  ال  ذلـــك، 
الزيـــادات الســـريعة يف األســـعار التـــي تهـــدد بتفاقـــم 
أزمـــة الجوع الحرجة. كما زاد برنامج األغذية العالمي 
مســـاعداته الغذائيـــة يف جميـــع المناطـــق المعرضـــة 
لخطـــر المجاعـــة منـــذ بدايـــة العـــام مـــع توفـــر أمـــوال 
 3 يـــزال نحـــو  الرغـــم مـــن ذلـــك، ال  إضافيـــة. وعلـــى 
مالييـــن مـــن 13 مليـــون شـــخص يدعمهـــم برنامـــج 
األغذيـــة العالمـــي بالمســـاعدات الغذائيـــة يحصلـــون 
شـــهر  ثـــاين  كل  فقـــط  الغذائيـــة  المســـاعدات  علـــى 
حيـــث ال تـــزال عمليـــة الحصـــول علـــى التمويـــل غيـــر 

مؤكدة.   
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بدون المزيد من الموارد، سيواجه المزيد من 

األشخاص خطر الوقوع في فئة االحتياج الشديدة
مـــع حلـــول نهايـــة شـــهر يوليـــو 2021، كانـــت نســـبة 
تمويـــل خطة االســـتجابة اإلنســـانية أقـــل من 48 يف 
المانحيـــن  الـــذي ضاعـــف فيـــه  الوقـــت  المائـــة. يف 
بصـــورة   ،2020 بعـــام  مقارنـــة  بســـخاء  دعمهـــم 
رئيسية ألجل تعزيز األمن الغذايئ، إال أن االستجابة 
ال تـــزال هشـــة، خاصة يف القطاعـــات األخرى. وبدون 
تمويـــل مســـتدام ومـــرن ويمكن التنبؤ به، ســـتكون 
علـــى  المحافظـــة  علـــى  اإلغاثيـــة  الـــوكاالت  قـــدرة 
مســـتوى االســـتجابة الحـــايل حتـــى نهايـــة العـــام يف 

خطر.

دخلـــت اليمـــن عام 2021 وهي تواجه خطر االنزالق 
إىل أزمة أعمق مع وجود عشـــرات آالف األشـــخاص 
ممـــن يعيشـــون يف ظروف تشـــبه المجاعـــة. يحتاج 
كثـــر مـــن 20.1 مليـــون شـــخص يف البلد إىل بعض  أ
جـــراء  والحمايـــة  اإلنســـانية  المســـاعدات  أشـــكال 
مجموعـــة مـــن العوامـــل بمـــا فيها تصعيـــد األعمال 
القتاليـــة، االنهيـــار االقتصـــادي، انخفـــاض القـــدرات 
الحكوميـــة، نقـــص تمويـــل العمل اإلنســـاين بشـــدة، 
تحديـــات الوصـــول. مـــن بيـــن هـــؤالء، 12.1 مليـــون 
وتـــم  الماســـة.  االحتياجـــات  ذوي  مـــن  شـــخص 

كبـــر عـــدد علـــى اإلطـــالق لحـــاالت ســـوء  تســـجيل أ
التغذيـــة الحـــاد بيـــن األطفـــال دون الخامســـة مـــن 
العمر، وتفشـــي األمراض التـــي يمكن الوقاية منها، 

شاملة كوفيد-19.  

بـــدون المـــوارد اإلضافية لتوســـيع نطاق االســـتجابة 
عبـــر القطاعـــات، ســـيواجه المزيـــد مـــن األشـــخاص 
خطر الوقوع يف فئة االحتياج الشديدة الستنفادهم 
اســـتراتيجيات التكيـــف واالنـــزالق نحـــو مســـتويات 
كبـــر مـــن االحتياج. بســـبب محدوديـــة التمويل، قد  أ
تضطـــر بعـــض الـــوكاالت إىل تقليـــص برامجهـــا مـــن 
ســـبتمبر 2021 فصاعـــًدا، بما فيهـــا المياه والصرف 
الصحـــي والصحـــة والمـــأوى والقطاعـــات األخـــرى. 
ســـتكون عواقـــب التقليـــص كارثيـــة علـــى مالييـــن 
مســـتمرة  المناصـــرة  جهـــود  تـــزال  وال  األشـــخاص. 
القطاعـــات  جميـــع  يف  عموًمـــا  التمويـــل  لزيـــادة 
لضمـــان أن المكاســـب الدائمـــة يف األمـــن الغـــذايئ 
تســـتند إىل التحسينات يف جميع القطاعات. لمزيد 
مـــن المعلومات حول االســـتجابة اإلنســـانية، يرجى 

االطالع على ملخص معلومات االستجابة.

الوكاالت اإلغاثية تستعد لالستجابة للسيول
منـــذ نهايـــة يوليـــو، وللمـــرة الثانيـــة خالل هـــذا العام، 
هطلت األمطار الغزيرة وضربت الســـيول الواســـعة 
النطـــاق اليمـــن، وألحقـــت الضـــرر بالبنـــى التحتيـــة 
وتســـببت  اإليوائيـــة  والمســـاكن  المنـــازل  ودمـــرت 
بحـــدوث وفيـــات وإصابـــات. أبلغت وســـائل اإلعالم 
المحليـــة عـــن تضـــرر الجســـر الرابـــط بيـــن منطقـــة 
المســـيمير يف محافظـــة لحـــج ومدينـــة تعـــز، بينمـــا 
أبلغـــت الســـلطات يف صنعاء عن توقـــف العمليات 
مستشـــفى  وحـــدات  مختلـــف  يف  مؤقتـــه  بصـــورة 
الثـــورة العـــام بســـبب األمطـــار الغزيـــرة. كمـــا أفادت 
التقاريـــر الـــواردة عن الســـلطات يف صنعاء بإرســـال 
غـــرق،  حادثتـــي  أشـــخاص يف  أربعـــة  إلنقـــاذ  فـــرق 
األوىل يف ســـد شـــاحك يف مديريـــة الطيـــال واألخرى 
يف ســـد ســـّيان يف مديريـــة ســـنحان. أصـــدر المركـــز 
الوطنـــي لألرصـــاد الجوية تحذيـــًرا يف 25 يوليو حول 
يف  الســـيول  حـــدوث  واحتماليـــة  الغزيـــرة  األمطـــار 

بعض المناطق.

إىل جانـــب توفير االســـتجابة الســـريعة األولية، يقوم 
يف  تقييمـــات  بإجـــراء  اإلنســـاين  العمـــل  شـــركاء 

الـــذي  الضـــرر  مـــدى  المتضـــررة لتحديـــد  المناطـــق 
لحـــق بالبنـــى التحتيـــة واالحتياجـــات اإلنســـانية. كما 
مـــع  بالتعـــاون  اإلقليميـــة  التنســـيق  فـــرق  تعمـــل 
المجموعـــات القطاعيـــة يف المناطـــق المتضررة من 
 3 مـــن  التحقـــق  )عمليـــة  تثليـــث  علـــى  الســـيول 
ولتيســـير  المتضرريـــن.  أعـــداد  مختلفـــة(  مصـــادر 
المســـاعدات  وتقديـــم  الســـريعة  االســـتجابة 
قـــام  المتضرريـــن،  إىل  القطاعـــات  بيـــن  المشـــتركة 
شـــركاء العمـــل اإلنســـاين بتفعيـــل خطة االســـتعداد 
لمواجهـــة الســـيول علـــى الصعيـــد الوطنـــي. تضمن 
المنقـــذة  المســـاعدات  تقديـــم  اســـتمرارية  الخطـــة 
لألرواح للمتضررين وتســـمح باالســـتجابة الواسعة 
الســـريعة حســـب الضـــرورة. حيـــن ظهرت الســـيول 
يف الفتـــرة مـــا بيـــن منتصـــف أبريل ويونيـــو من هذا 
العـــام، قـــدم شـــركاء العمـــل اإلنســـاين المســـاعدات 
من خالل آلية االســـتجابة السريعة ولبى احتياجات 
الغذائيـــة  وغيـــر  واإليوائيـــة  الغذائيـــة  المســـاعدات 
والصحيـــة والتغذويـــة والمتعلقـــة بالحمايـــة والمياه 
والصـــرف الصحـــي والنظافـــة، بينما ســـاعد شـــركاء 



يف 4 المخيمـــات  وتنســـيق  إدارة  قطـــاع  مجموعـــة 
التحقـــق من أعـــداد المحتاجين وتســـتمر يف العمل 

علـــى تدابيـــر التخفيـــف مـــن أضـــرار الســـيول علـــى 
مستوى الموقع. 

أزمة الوقود المطولة تفاقم الوضع اإلنساني
اســـتمرت أزمـــة الوقـــود التـــي طـــال أمدهـــا والتـــي 
بـــدأت يف منتصـــف عام 2020، خاصة يف الشـــمال، 
وتفـــرض  العيـــش  ســـبل  علـــى  ســـلًبا  التأثيـــر  يف 
والميـــاه  الغـــذاء  أســـعار  رفـــع  إىل  تـــؤدي  ضغـــوط 
الوضـــع  يفاقـــم  ممـــا  األخـــرى  األساســـية  والســـلع 
إىل  حاجـــة  هنـــاك  بالفعـــل.  الصعـــب  اإلنســـاين 
األقـــل  أشـــهر علـــى  ثالثـــة  لمـــدة  الوقـــود  إمـــدادات 
للحفـــاظ علـــى اســـتيراد وتوزيـــع الســـلع األساســـية 

دون تعريض سلسلة التوريد للخطر.

يف يونيـــو هـــذا العـــام، دخلـــت أربع ناقـــالت وقود إىل 
مينـــاء الحديـــدة وأفرغـــت 88,689 طـــن متـــري من 
الوقـــود. كان ذلـــك انخفـــاض بنســـبة 38 يف المائـــة 
مقارنـــة  تفريغهـــا  تـــم  التـــي  الوقـــود  كميـــات  مـــن 
متـــري(  طـــن   142,221(  2020 عـــام  بمتوســـط 
وانخفاض بنســـبة 37 يف المائة مقارنة بالمتوســـط 
الشـــهري )141,562 طـــن متري( منـــذ مايو 2016 
المتحـــدة  األمـــم  آليـــة  مـــن  الـــواردة  للتقاريـــر  وفًقـــا 

للتحقق والتفتيش.

يف يوليـــو 2021، رســـت اثنتيـــن من ناقـــالت الوقود 
التجاريـــة يف مينـــاء الحديـــدة. أفرغت إحـــدى ناقالت 
الوقـــود 14,992 طـــن متـــري من زيـــت الغاز يف 19 
طـــن   29,066 تفريـــغ  بصـــدد  األخـــرى  أمـــا  يوليـــو، 
متـــري مـــن زيـــت الوقـــود وزيـــت الغـــاز. قبـــل يـــوم 
واحـــد، ألغـــت إحـــدى ناقـــالت الوقـــود التـــي تحمـــل 
طلـــب  الغـــاز  زيـــت  مـــن  متـــري  طـــن   29,987
للتحقـــق  المتحـــددة  األمـــم  آليـــة  مـــن  الترخيـــص 
خطـــاب  علـــى  تأخـــر حصولهـــا  بســـبب  والتفتيـــش 
ناقـــالت  ثـــالث  تنتظـــر  يوليـــو،   27 حتـــى  االعتمـــاد. 
نفطيـــة تحمل جميعها حمولـــة 47,284 طن متري 
مـــن الوقـــود يف منطقة االحتجاز بعـــد حصولها على 
للتحقـــق  المتحـــدة  األمـــم  آليـــة  مـــن  التصاريـــح 

والتفتيش. 

يف 27 يوليو، ثبت ســـعر الوقود رســـمًيا عند 8,500 
مقارنـــة  الشـــمال،  يف  لتـــر   20 لـــكل  يمنـــي  ريـــال 
غيـــر  الســـوق  يف  لتـــر   20 لـــكل  ريـــال  بــــ11,500 
الرســـمية. خـــالل هـــذه األثنـــاء، شـــهدت المناطق يف 
الجنـــوب توافـــر واســـتقرار كميـــات وأســـعار الوقـــود 
خـــالل الثالثة أشـــهر الماضية، حيـــث ُيباع لتر الوقود 
بــــ560 ريـــال يمنـــي يف عـــدن ولحج وأبيـــن والضالع 
وبــــ500 ريـــال يمنـــي للتـــر الواحـــد يف حضرمـــوت. 

وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، أعلنـــت شـــركة النفـــط يف 
ســـاحل حضرموت يف 24 يوليو زيادة تقدر بـ20 يف 
المائـــة يف أســـعار كل مـــن البنزيـــن والديـــزل، حيـــث 
رفعـــت ســـعر اللتر الواحـــد مـــن 500 إىل 600 ريال 
األســـواق  يف  ســـعر  أعلـــى  يجعلـــه  ممـــا  يمنـــي، 

الجنوبية. 

يف جميـــع أنحـــاء اليمـــن، يـــؤدي رفـــع أســـعار الوقود 
إىل مضاعفـــة رفـــع أســـعار المـــواد الغذائية بســـبب 
المناطـــق  كانـــت  المتدهـــور،  االقتصـــادي  الوضـــع 
الجنوبية األشـــد تضرًرا. وبشـــكل عـــام، من المتوقع 
أن تواجـــه أنشـــطة ســـبل العيش انخفـــاض باالنتاج 
بســـبب أســـعار الوقـــود المرتفعـــة فوق المتوســـط، 
يف الوقـــت التـــي ترتفـــع فيـــه أيضـــاً تكاليـــف النقـــل، 
ممـــا يمنـــع ســـفر النـــاس للوصـــول إىل األســـواق أو 

المساعدات المنقذة لألرواح والعالج الطبي. 

كمـــا تضـــررت ُقـــدرة الـــوكاالت اإلغاثيـــة علـــى تقديم 
المســـاعدات. وأشـــار شـــركاء العمـــل اإلنســـاين لدى 
والصـــرف  والميـــاه  الصحـــة  قطـــاع  مجموعتـــي 
علـــى  الوقـــود  نقـــص  أثـــر  إىل  والنظافـــة  الصحـــي 
الجهـــود المبذولـــة لتقليـــل ومنـــع انتشـــار األمـــراض 
األخـــرى  واألمـــراض  والكوليـــرا  كوفيـــد-19  مثـــل 
المنقولـــة عبـــر الميـــاه. ســـيتضرر علـــى األرجـــح مـــا 
يقـــدر بنحـــو 4.39 مالييـــن شـــخص يحصلـــون على 
خدمـــات الميـــاه والصـــرف الصحـــي والنظافـــة مـــن 
نقـــص الوقـــود ومـــا يصاحبهـــا مـــن ارتفـــاع كبيـــر يف 
أســـعار المياه – خاصة للنازحين. وستتضرر عملية 
تقديـــم الخدمـــات التغذوية، بصورة رئيســـية برامج 
التغذيـــة العالجية عبر العيادات الخارجية، باإلضافة 
إىل برامج التغذية التكميلية الشاملة والمستهدفة. 
أبلغـــت مجموعـــة قطاع المأوى تأخيـــرات يف توزيع 
اإلمـــدادات  وإيصـــال  التقييـــم  وعمليـــات  المعونـــة 
الخاصة ببناء وتأهيل المســـاكن اإليوائية، خاصة يف 
مجموعـــة  واضطـــرت  وتعـــز.   صنعـــاء  محافظتـــي 
قطـــاع الحماية أن تلجأ إىل خفض عدد االجتماعات 
واألنشـــطة يف المناطـــق النائيـــة، ممـــا أجبرهـــا علـــى 
تقليـــص أنشـــطة الحمايـــة بما فيها الدعم النفســـي 
االجتماعـــي والمســـاعدة القانونيـــة وعمليات تقييم 

االحتياجات. 
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اإلنساني في اليمن 
ديفيـــد  لليمـــن،  اإلنســـانية  الشـــؤون  منســـق  أجـــرى 
غريســـلي، ونائب منســـق الشـــؤون اإلنســـانية لليمن، 
زيـــارات اســـتراتيجية إىل ســـت  عـــدة  دييجـــو زوريـــال، 
محافظـــات خالل الشـــهرين الماضييـــن لغرض تقييم 
الخاصـــة  الحمايـــة  ومخـــاوف  اإلنســـانية  االحتياجـــات 
بالمجتمعـــات المحلية. تـــم إجراء بعض هذه الزيارات 
مـــع الســـلطات المعنيـــة، وذلـــك لتيســـير إيجـــاد فهـــم 
مشـــترك للوضـــع اإلنســـاين وإلعـــداد الحلـــول الخاصـــة 

كثر فعالية وكفاءة.    باالستجابة بصورة أ

أجرى منســـق الشـــؤون اإلنسانية يف شـــهر يونيو زيارة 
اســـتغرقت أربعـــة أيـــام إىل محافظتي صعـــدة وحجة، 
اللتـــان واجهتـــان المســـتويات الطارئـــة النعـــدام األمن 
التغذيـــة  الغـــذايئ ومعـــدالت مرتفعـــة لحـــاالت ســـوء 
كز التي  الحاد. قابل المنســـق األســـر النازحة وزار المرا
تقـــدم خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة والتغذويـــة الهامـــة 
لمئـــات آالف األشـــخاص شـــهريًا بدعـــم مـــن شـــركاء 
العمـــل اإلغـــايث. يحتـــاج نحـــو 700,000 شـــخص يف 
ماســـة،  بصـــورة  اإلنســـانية  المســـاعدات  إىل  صعـــدة 
يواجـــه نحـــو 670,000 شـــخص مســـتوى األزمـــة من 
كثـــر مـــن 237,500  انعـــدام األمـــن الغـــذايئ، يواجـــه أ
المســـتويات الطارئـــة مـــن انعـــدام األمـــن الغـــذايئ. أما 
بالنســـبة لمحافظـــة حجـــة، يحتـــاج نحـــو 2.12 مليـــون 
فيهـــم  بمـــن  اإلنســـانية،  المســـاعدات  إىل  شـــخص 
649,000 شـــخص يعانـــون من المســـتويات الطارئة 
النعـــدام األمـــن الغـــذايئ و15,500 شـــخص يتحملون 
ســـوء  مســـتويات  مـــن  للغايـــة  حرجـــة  مســـتويات 
الشـــؤون  أجـــرى منســـق  الحـــاد والمجاعـــة.  التغذيـــة 
اإلنســـانية هـــذه الزيارة بصورة مشـــتركة مع أمين عام 
المجلـــس األعلى إلدارة وتنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية 
والتعـــاون الـــدويل الذي اشـــترك أيًضا يف المناقشـــات 

مـــع الســـلطات المحليـــة حـــول قضايـــا تتضمـــن دعـــم 
المرافـــق الصحيـــة والوصـــول اإلنســـاين والتحـــول إىل 
كثـــر اســـتدامة علـــى المـــدى الطويـــل مثال  تدخـــالت أ
ذلك، تحســـين البنـــى التحتية المحليـــة. وتجري حالًيا 
لبعـــض  االســـتجابة  لضمـــان  المتابعـــة  عمليـــات 
االحتياجـــات الهامـــة التـــي تـــم تحديدهـــا بما يتماشـــى 

مع خطة االستجابة اإلنسانية.    

وتـــم إجـــراء زيارتيـــن منفصلتيـــن إىل محافظـــة عمران 
منســـق  نائـــب  قبـــل  مـــن  األوىل  أُجريـــت  يوليـــو،  يف 
الشـــؤون اإلنســـانية وتبعتهـــا زيـــارة منســـق الشـــؤون 
بيـــن  المشـــترك  التحليـــل  إلطـــار  وفًقـــا  اإلنســـانية. 
القطاعـــات، الـــذي يعمـــل علـــى تحليـــل االحتياجـــات 
المتعددة للســـكان وقت األزمة، يعاين نحو 894,194 
شـــخص يف عمـــران مـــن الدرجـــة 4 مـــن الشـــدة، التي 
تشـــير إىل االحتياجـــات الملحـــة، كمـــا تســـودها انهيـــار 
اإلنســـان  حقـــوق  وانتهـــاكات  المعيشـــية  الظـــروف 
الجســـيمة علـــى نطاق واســـع ووجود األضـــرار التي ال 
خـــالل  الوفيـــات.  معـــدالت  وارتفـــاع  تداركهـــا  يمكـــن 
زيارتهـــم، دعـــى كال مـــن منســـق الشـــؤون اإلنســـانية 
ونائبـــه إىل المشـــاركة البنـــاءة والتعـــاون بيـــن شـــركاء 
العمـــل اإلنســـاين والســـلطات، وذلك لضمـــان امكانية 
تلبية االحتياجات، بما فيها تلك المتعلقة باالســـتجابة 
الواســـعة النطـــاق العاجلـــة إىل المناطـــق الواقعـــة يف 
مديريتـــي المدان وحـــوث، حيث يواجـــه نحو 76,500 

شخص شدة االحتياجات الكارثية.    

كمـــا تم إجـــراء زيارتين مشـــتركتين بين الـــوكاالت من 
إىل  يوليـــو  يف  اإلنســـانية  الشـــؤون  منســـق  قبـــل 
محافظـــات صعـــدة وتعـــز والحديدة بحســـب الترتيب. 
يف صعـــدة، تـــم مناقشـــة العوائق المرتبطـــة بالوصول 
مـــع الســـلطات وكذلـــك المخـــاوف القطاعيـــة الخاصة 
والحاجـــة إىل تحســـين قدرة الشـــركاء المحليين وذلك 
لتلبيـــة احتياجات األشـــخاص يف المحافظة. للفترة ما 
بيـــن 26 و30 يوليـــو، قام منســـق الشـــؤون اإلنســـانية 
ومكتب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية وشـــركاء العمل 
اإلنســـاين بزيـــارة مديريـــات يف مدينـــة التربـــة ومدينـــة 
تعـــز والمخـــا يف محافظـــة تعز، باإلضافـــة إىل مديريات 
يف جنـــوب محافظـــة الحديـــدة، رافقهـــم ممثليـــن مـــن 
وزارة التخطيـــط والتعـــاون الـــدويل للحكومـــة اليمنيـــة 
والوحـــدة  المغتربيـــن  وشـــؤون  الخارجيـــة  ووزارة 
التـــي شـــملت  زيارتهـــم،  للنازحيـــن. خـــالل  التنفيذيـــة 
كـــز العـــزل الخاصة  زيـــارات إىل مواقـــع النازحيـــن ومرا
الوفـــد  اجتمـــع  الطبيـــة،  والمرافـــق  بكوفيـــد-19 
اإلنســـاين  العمـــل  وشـــركاء  المحليـــة  بالســـلطات 

تلقى منسق الشؤون اإلنسانية لليمن، ديفيد غريسلي، إحاطة من قبل أحد 
عاملي الرعاية الصحية يف المستشفى، إحدى المرافق الصحية الرئيسية يف 
محافظة صعدة، يف 13 يونيو 2021. مصدر الصورة: مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية 
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باإلضافـــة إىل مجموعات النســـاء والشـــباب لمناقشـــة 
وكيـــف  واالحتياجـــات  والتحديـــات  اإلنســـاين  الوضـــع 

يمكن تحسين االستجابة. 

ديفيـــد  لليمـــن،  اإلنســـانية  الشـــؤون  منســـق  تلقـــى 
الرعايـــة  عاملـــي  أحـــد  قبـــل  مـــن  غريســـلي،إحاطة 
الصحيـــة يف المستشـــفى، إحـــدى المرافـــق الصحيـــة 
الرئيســـية يف محافظـــة صعـــدة، يف 13 يونيـــو 2021. 

مصدر الصورة: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  

باإلضافـــة إىل ذلـــك، مـــن 12 إىل 14 يوليـــو، قـــاد نائـــب 
بيـــن  مشـــتركة  زيـــارة  اإلنســـانية  الشـــؤون  منســـق 
الوكاالت إىل محافظة مأرب، التي شهدت تصعيدات 
محتدمـــة يف الصـــراع منـــذ فبرايـــر لهـــذا العـــام. طـــوال 
فتـــرة الزيـــارة، قـــام الوفـــد بزيـــارة موقعيـــن للنازحيـــن 
واجتمع مع الســـلطات المحلية، التي ســـلطت الضوء 
وشـــددت  المحافظـــة  النازحيـــن يف  احتياجـــات  علـــى 
علـــى الضغـــط الـــذي يســـببه المزيـــد من النـــزوح على 
المجتمعـــات المضيفـــة والخدمـــات العامة، مشـــيرين 

إىل اشـــتداد األعبـــاء علـــى البنـــى التحتيـــة العامة مثل 
الكهرباء وشـــبكات المياه والمستشفيات والمدارس. 
كما تمكن نائب منســـق الشـــؤون اإلنسانية من إجراء 
تقييًمـــا لتنفيـــذ الخطـــة التشـــغيلية لمحافظـــة مـــأرب، 
متضمنة صندوق تمويل االســـتجابة الطارئة المركزي 
الـــذي مكـــن توســـيع نطـــاق الدعـــم لتغطيـــة الفجوات 
الهامـــة يف تقديـــم المســـاعدات المنقـــذة لـــألرواح إىل 

كثر من 200,000 نازح يف المحافظة. أ

الشـــؤون  منســـق  دعـــى  الزيـــارات،  جميـــع  خـــالل 
اإلنســـانية ونائبـــه إىل تعزيـــز المشـــاركة مع الســـلطات 
لألولويـــات  مشـــترك  فهـــم  إىل  للتوصـــل  المحليـــة 
اإلنســـانية ولمعالجـــة التحديـــات التـــي تعيـــق إيصـــال 
إىل  المبـــادئ  علـــى  القائمـــة  اإلنســـانية  المســـاعدات 
بعـــض األشـــخاص األشـــد ضعًفـــا يف اليمـــن. ال تـــزال 
مســـتوى  علـــى  إنســـانية  كارثـــة  أســـوأ  تواجـــه  البلـــد 
كثـــر مـــن 20.1 مليـــون شـــخص  العالـــم، مـــع وجـــود أ

يحتاجون إىل المساعدات اإلنسانية والحماية.     

أعداد الضحايا المدنيين ترتفع مجدًدا
يونيـــو  جبهـــات يف  عـــدة  عبـــر  القتـــال  حـــدة  اشـــتدت 
ويوليـــو 2021، محدثة عواقب وخيمة على المدنيين 
– وصـــل عـــدد الضحايـــا المدنييـــن إىل مســـتويات لـــم 
تشـــهدها اليمن منذ التوقيع على اتفاقية ستوكهولم 
يف 13 ديســـمبر 2018.  وفًقا لتقارير مشـــروع مراقبة 
أثـــر الصـــراع على المدنييـــن، كان يونيو 2021 الشـــهر 
األكثـــر دمويـــة للمدنييـــن منـــذ قرابـــة الســـنتين، حيـــث 
أدت األعمـــال القتالية إىل مقتـــل وإصابة 249 مدنًيا،. 
يف يونيـــو، ســـقط العديـــد مـــن الضحايـــا المدنييـــن يف 
التـــي تصاعـــدت  مـــأرب، حيـــث اســـتمرت الهجمـــات 
حدتهـــا من فبرايـــر لهذا العام. يشـــمل ذلك، الهجمات 
التـــي اســـتهدفت مدينـــة مـــأرب المكتظـــة بالســـكان، 
يونيـــو  يونيـــو و29   10 الهجمـــات يف  حيـــث تســـببت 

بســـقوط 35 ضحيـــة مـــدين و13 ضحيـــة مـــدين، علـــى 
التوايل. 

واستمر القتال يف يوليو، واشتد على وجه الخصوص 
الصـــراع  أضـــرار  كانـــت  بينمـــا  البيضـــاء.  محافظـــة  يف 
محـــدودة هنـــا، يثيـــر االتجاه المتعلـــق بتصعيد الصراع 
المخـــاوف. كمـــا عـــادت المواجهـــات يف محافظة أبين، 
مخلفـــة قتيليـــن علـــى األقل. خفـــت حدة القتـــال، غير 
أن التوتـــرات ال تـــزال عاليـــة. تواصل الـــوكاالت اإلغاثية 
إلحـــاق  تجنـــب  أن  الصـــراع  أطـــراف  مناشـــدة جميـــع 
الضـــرر بالمدنييـــن واألعيـــان المدنيـــة أثنـــاء العمليات 

العسكرية. 
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عدد أضرار الصراع على المدنيين والضحايا المدنيين في الشهور الستة الماضية
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خمسون مليون دوالر أمريكي تستهدف المهمشين 

والفئات األشد ضعًفا
علـــى  اليمـــن  اإلنســـاين يف  التمويـــل  عمـــل صنـــدوق 
تخصيـــص مبلـــغ 50 مليـــون دوالر أمريكـــي يف يوليـــو 
الخاصـــة  األساســـية  لالحتياجـــات  لالســـتجابة 
يهـــدف  اليمـــن.  يف  ضعًفـــا  األشـــد  باألشـــخاص 
األوضـــاع  تحســـين  يف  اإلســـهام  إىل  التخصيـــص 
والحمايـــة  المســـاعدات  إىل  والوصـــول  المعيشـــية 
لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ومجموعـــات األقليات مثل 
المهمشـــين واألســـر التـــي تعيلهـــا اإلنـــاث واألطفـــال 
الضعفاء واألشـــخاص اآلخرين مـــن ذوي االحتياجات 

الخاصة. 

كمـــا ســـيدعم توســـيع نطـــاق االســـتجابات المنقـــذة 
لألرواح المتكاملة لألشـــخاص ذوي االحتياج الشديد 
يف المناطـــق التـــي يصعـــب الوصـــول إليهـــا وخطـــوط 
المواجهـــة والمناطق التي تفتقـــر إىل الخدمات حيثما 
مديريـــة  مثـــل  مرتفعـــة  االحتياجـــات  شـــدة  تكـــون 
الســـوادية يف محافظـــة البيضـــاء ومديريـــة عبـــس يف 
محافظـــة حجـــة ومديريتـــي بيـــت الفقيـــه وحيـــس يف 
محافظـــة الحديـــدة. ســـتعمل الـــوكاالت اإلغاثيـــة التي 
تقديـــم  نطـــاق  توســـيع  علـــى  األمـــوال  هـــذه  تتلقـــى 
المســـاعدات والحمايـــة المنقـــذة لـــألرواح الطارئـــة إىل 
والمجتمعـــات  والمهاجريـــن  والالجئيـــن  النازحيـــن 
عرضـــة  األكثـــر  فهـــم  الضعـــف،  شـــديدي  المضيفـــة 

للخطر جراء االشتباكات وموجات النزوح األخيرة. 

هـــذا باإلضافـــة إىل تقديـــم الخدمـــات والحمايـــة التـــي 
أشـــد  قـــدرة  لتحســـين  ذلـــك  األرواح،  علـــى  تحافـــظ 
األشـــخاص ضعًفـــا مـــن ذوي الحاجـــة الماســـة علـــى 
التحمـــل. من أصـــل 72 من مقترحات المشـــاريع، تم 
اختيـــار 62 للتمويـــل ويعمل فريق صنـــدوق التمويل 
اإلنســـاين يف اليمن مع شـــركاء العمل اإلنســـاين إلجراء 
بـــدء  قبـــل  المختـــارة  للمشـــاريع  الفنيـــة  المراجعـــات 
عمليـــة الصرف يف أغســـطس. ســـتخصص حوايل 46 
مليـــون دوالر أمريكي )92 يف المائة من التخصيص( 
والوطنيـــة،  الدوليـــة  الحكوميـــة  غيـــر  للمنظمـــات 
بينمـــا  األحمـــر،  الهـــالل  جمعيـــات  إىل  باإلضافـــة 
ســـتخصص 4 مالييـــن دوالر أمريكـــي )8 يف المائـــة( 
لـــوكاالت األمـــم المتحـــدة. بالنســـبة لتخصيـــص الــــ46 
مليـــون دوالر أمريكـــي المخصصـــة للمنظمـــات غيـــر 
الحكوميـــة وجمعيـــات الهـــالل األحمـــر، ســـيتم تقديـــم 
غيـــر  المنظمـــات  إىل  أمريكـــي  دوالر  مليـــون   31
إىل  أمريكـــي  دوالر  مليـــون  و13  الدوليـــة  الحكوميـــة 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة الوطنية و2 مليـــون دوالر 
أمريكـــي إىل جمعيـــات الهـــالل األحمر. ســـتبلغ نســـبة 
الحكوميـــة  غيـــر  للمنظمـــات  المخصـــص  التمويـــل 
الوطنيـــة 26 يف المائـــة مـــن التخصيـــص، وهـــي قيمة 
تتجـــاوز التـــزام الصفقـــة الكبرى حـــول توطين/إضفاء 

الطابع المحلي على المساعدات. 

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

سجاد محمد ساجد
مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون 

 اإلنسانية يف اليمن
sajid@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

متطلبــات التمويل 
الخاصة بخطة 

االســتجابة اإلنسانية 
يف اليمن   

3.85

جمــايل التمويل الذي 
تــم الحصول عليه 

لليمن     

2.33

إجمــايل التمويل الذي 
تــم الحصــول عليه خارج 

نطاق خطة االســتجابة 
اإلنســانية يف اليمن 

0.5

التمويــل الذي لم 
تتــم تلبيته لخطة 

االســتجابة اإلنسانية 
يف اليمن 

مســتويات التمويــل مقابل متطلبات 
خطة االســتجابة اإلنســانية يف اليمن    

2.05
%46.7

1.80

إجمــايل التمويــل الذي تم 
الحصــول عليه لخطة 

االســتجابة اإلنسانية يف 
اليمن 

التمويــل الذي تم 
الحصــول عليه لخطة 
االســتجابة اإلنسانية يف 
اليمن

التمويــل الــذي لم تتم 
تلبيته لخطة االســتجابة 

اإلنســانية يف اليمن 

مليــار دوالر أمريكيمليــار دوالر أمريكيمليــار دوالر أمريكيمليــار دوالر أمريكيمليــار دوالر أمريكي

المصدر: نظام التتبع المايل 

حالة التمويل في يوليو 2021

https://fts.unocha.org/

