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وفد سويدي رفيع المستوى يزور اليمن
ختـــم وفـــد ســـويدي رفيع المســـتوى مؤخـــًرا زيارته إىل اليمن لمدة خمســـة أيام يف 
إطـــار متابعـــة مؤتمـــر التعهـــدات رفيع المســـتوى لألزمـــة اإلنســـانية يف اليمن الذي 
أُقيـــم يف 1 مـــارس 2021. اســـتضافت الســـويد مؤتمر التعهدات بصورة مشـــتركة 

مع سويسرا واألمم المتحدة.

من 18 إىل 22 مايو، قابل الوفد الســـويدي الســـلطات وشـــركاء العمل اإلنساين يف 
عـــدن وصنعـــاء، وأجـــرى الزيـــارات الميدانيـــة لتقييم الوضـــع اإلنســـاين يف البلد. كما 
عمـــل الوفـــد على تقييم التقدم المحرز بشـــأن النقاط الســـبع التي تم تحديدها يف 
عـــام 2019 والتـــي تعكس مبادئ العمل اإلنســـاين العالمية. تشـــمل النقاط تنفيذ 
التجريبـــي  البلـــد يف 2020، واإلجـــراء  المنســـقة وعلـــى نطـــاق  التقييـــم  عمليـــات 
لبرنامـــج األغذيـــة العالمـــي المتعلـــق بإعـــادة االســـتهداف والتســـجيل البيومتـــري، 
وإلغـــاء ضريبـــة %2 التـــي ُفرضـــت علـــى المشـــاريع اإلنســـانية، وتيســـير عمليـــة 
الموافقـــة علـــى االتفاقيـــات الفرعية للمشـــاريع المتأخرة الخاصـــة بالمنظمات غير 
الحكوميـــة  غيـــر  للمنظمـــات  األساســـية  االتفاقيـــات  تجديـــد  وعمليـــة  الحكوميـــة 

الدولية.

تـــم إحـــراز تقدم يف بعض النقاط الســـنة الماضية، وهي خطـــوة هامة من أجل بيئة 
كبـــر لالســـتجابة اإلنســـانية يف اليمـــن وينبغـــي الحفـــاظ  تشـــغيلية مواتيـــة بصـــورة أ

عليها، حتى مع استمرار الحاجة إىل إحراز المزيد من التقدم.   

ســـبقت زيـــارة الوفـــد اجتمـــاع كبار موظفـــي العمل اإلنســـاين الثالث بشـــأن اليمن، 
الـــذي اســـتضافته الســـويد بصورة مشـــتركة مع االتحاد األورويب. ُعقـــد اجتماع كبار 
االســـتجابة  تقييـــم  الســـتعراض  يونيـــو   1 يف  الثالـــث  اإلنســـاين  العمـــل  موظفـــي 
اإلنســـانية يف اليمـــن، خصوًصـــا فيمـــا يتعلق بالبيئة التشـــغيلية وإزالـــة القيود التي 

تعترض الوصول اإلنساين.   
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 الجهـــود العالميـــة الراميـــة لتجنب مظاهر الجوع تكتســـب 

زخًما 
كثر من 34 مليون شـــخص على مســـتوى  يواجه أ
العالـــم خطـــر المـــوت جوًعـــا هـــذا العـــام. مـــن هؤالء 
األشـــخاص، يعيش 8.6 ماليين شخص يف بوركينا 
فاســـو، شـــمال شـــرق نيجيريـــا، وجنـــوب الســـودان 
واليمـــن. لتجنـــب حـــدوث المجاعـــة يف هـــذه الدول، 
شـــكل األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة فريـــق عمل 
وذلـــك  المجاعـــة  بمنـــع  معنـــي  المســـتوى  رفيـــع 
لحشـــد المـــوارد لمنـــع المجاعـــة، والمناصـــرة مـــن 
أجل تحســـين الوصـــول إىل المحتاجين، واالنضمام 
بصـــورة  والمعلومـــات  البيانـــات  مشـــاركة  لجهـــود 
مشـــتركة  بصـــورة  العمـــل  فريـــق  يتـــرأس  فوريـــة. 
مارك لوكـــوك، وكيل األمين العام/منســـق اإلغاثة 
الطارئـــة، ورئيس منظمة األغذيـــة والزراعة، ورئيس 

برنامج األغذية العالمي.  

وتنـــذر توقعـــات المجاعـــة يف اليمـــن بالخطر يف عام 
2021، حيـــث يواجـــه 16.2 مليـــون شـــخص نقص 
التصنيـــف  مـــن  الثالثـــة  )المرحلـــة  الحـــاد  الغـــذاء 
المرحلـــي المتكامـــل ومـــا فوقهـــا(. يشـــمل ذلـــك 5 
ماليين شـــخص يواجهون خطـــر الموت من الجوع 
وســـوء التغذيـــة )المرحلـــة الرابعـــة مـــن التصنيـــف 
المرحلي المتكامل( و47,000 شـــخص يعيشـــون 
)المرحلـــة  المجاعـــة  تشـــبه  ظـــروف  يف  بالفعـــل 
المتكامـــل(.  المرحلـــي  التصنيـــف  مـــن  الخامســـة 
بالنســـبة لليمـــن، تـــم تقديـــم طلب للحصـــول على 
672 مليـــون دوالر أمريكـــي إىل فريق العمل للنظر 
فيـــه. يعتبـــر هذا المبلغ جزًءا مـــن المبلغ المطلوب 
لعـــام  لليمـــن  اإلنســـانية  االســـتجابة  لتنفيـــذ خطـــة 
لفريـــق  األساســـيون  األعضـــاء  ويعمـــل   .2021
العمـــل علـــى المســـتوى الُقطري )مكتب تنســـيق 
العالمـــي  األغذيـــة  وبرنامـــج  اإلنســـانية  الشـــؤون 
ومنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة( علـــى وضـــع الصيغـــة 
النهائيـــة الســـتراتيجية حشـــد المـــوارد لدعـــم جهود 

فريق العمل رفيع المستوى.

يف هذه األثناء، تم توفير 450 مليون دوالر أمريكي 
إضافيـــة مـــن صندوق تمويل اإلغاثـــة من المجاعة، 
إحـــدى المنظمات التي تم وصفها بـ “وســـيلة ذات 
غـــرض خـــاص للتخفيـــف مـــن حـــدة الجـــوع ومنـــع 
المجاعـــة يف اليمن.” ويهـــدف الصندوق إىل تفادي 
انتشـــار المجاعـــة يف اليمـــن مـــن خالل آليـــة تمويل 
خـــالل  مـــن  الغـــذايئ  األمـــن  تدعـــم  ســـريعة 
النقديـــة  المســـاعدات  أو  العينيـــة  المســـاعدات 
والقســـائم، والتغذيـــة عبر أنشـــطة الوقاية والعالج. 
وســـيدعم نحـــو 75 يف المائـــة مـــن التمويـــل األمـــن 

الغذايئ، بينما سيخصص البايق ألنشطة التغذية.

السيول تجتاح اليمن متسببة بأضرار بالغة
هطلت األمطار الغزيرة واجتاحت الســـيول مناطق 
منتصـــف  يف  بـــدأت  والتـــي  اليمـــن،  مـــن  واســـعة 
أبريـــل واســـتمرت حتـــى األســـبوع األول مـــن مايو. 
كانـــت محافظات عـــدن وحضرمـــوت وحجة ولحج 
وأبيـــن وذمـــار ومـــأرب والبيضـــاء مـــن المحافظـــات 
األشـــد تضرًرا من الســـيول، حيث ألحقت الســـيول 
المنـــازل  ودمـــرت  التحتيـــة،  بالبنـــى  األضـــرار 
بالوفيـــات  وتســـببت  اإليوائيـــة،  والمســـاكن 
ُجرفـــت  الـــواردة،  التقاريـــر  وبحســـب  واإلصابـــات. 
وريمـــة  أبيـــن  محافظـــات  يف  الزراعيـــة  األراضـــي 
والمحويـــت وتعـــز. كما تضـــررت محافظتـــا الضالع 
وصنعـــاء. وأشـــارت التقاريـــر الميدانيـــة إىل تضـــرر 

6,855 أســـرة على األقل جراء الســـيول، منهم نحو 
75 يف المائـــة مـــن النازحيـــن الذيـــن يعيشـــون يف 
مســـاكن إيوائيـــة غيـــر مالئمـــة ومناطـــق تعـــاين من 

سوء البنى التحتية لتصريف المياه.  

يف مديريـــة تريـــم يف حضرمـــوت، أفادت الســـلطات 
أن الســـيول اجتاحـــت أجـــزاء مـــن المدينـــة، حيـــث 
ألحقت أضراًرا بالغـــة بالممتلكات والمزارع والبنى 
الكهربـــاء  وخطـــوط  المنـــازل  بينهـــا  مـــن  التحتيـــة، 
والطرقات وشـــبكات التصريف ومواقـــع النازحين. 
المنـــازل  مـــن   200 بانهيـــار  الســـيول  تســـببت 
أشـــخاص.  أربعـــة  بمقتـــل  وتســـببت  الطينيـــة، 
علـــى  للحصـــول  هنـــاك  الســـلطات  ناشـــدت 

الحدود واألسماء الموضحة
والتسميات المستخدمة يف

هذه الخريطة ال تعني الموافقة
أو القبول الرسمي من

قبل األمم المتحدة 

الدول ذات مستويات إنذار قصوى

الدول التي تمثل مستوى عال من القلق

اليمن

جنوبإثيوبيا
السودان

الكونغو

نيجيريا

باكستان

بوركينا
فاسو
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كدة،  المســـاعدات الغذائية ودعم إزالـــة المياه الرا
خوًفـــا مـــن المخاطـــر المتزايـــدة للتهديـــدات التـــي 
تســـببها األمـــراض المنقولـــة عبر الميـــاه. يف عدن، 
تضررت 1,076 أســـرة تعيش يف مواقع النازحين 
حيـــن هطلت األمطـــار الغزيرة واجتاحت الســـيول 
مديريات دار ســـعد والمعال والبريقة. كما ألحقت 
النازحيـــن يف  بمســـاكن  أضـــراًرا  الغزيـــرة  األمطـــار 

مديرية الحشاء يف محافظة الضالع.    

يف مخيم الســـويداء للنازحيـــن يف محافظة مأرب، 
تضـــررت 1,803 أســـرة، ومرض األطفال والنســـاء 
وكبار الســـن باالنفلونزا جـــراء األمطار الغزيرة، كما 
ميـــاه  دخـــول  نتيجـــة  الذعـــر  نوبـــات  مـــن  عانـــوا 
الســـيول لمساكنهم اإليوائية. يف محافظة صنعاء، 
تضـــررت 545 أســـرة تعيـــش يف موقـــع للنازحيـــن 
الســـيول، منهـــا 110  جـــراء  يف مديريـــة ســـنحان 
الســـيول  دمـــرت  حيـــث  بشـــدة،  تضـــررت  أســـرة 
مســـاكنهم اإليوائيـــة كلًيـــا أو جزئًيـــا. يف المناطـــق 
األخـــرى، تضررت 639 أســـرة نازحة من الســـيول، 
فقـــد معظمهـــم مســـاكنهم اإليوائيـــة، يف محافظة 
المســـاعدة  إىل  أيًضـــا  أســـر  وتحتـــاج 403  ذمـــار، 
العاجلـــة يف محافظـــة البيضـــاء بعد جـــرف األمطار 

الغزيرة والسيول المواد المنزلية الخاصة بهم.

الحتياجـــات  اإلنســـاين  العمـــل  شـــركاء  اســـتجاب 
األسر المتضررة يف المناطق التي يمكن الوصول 
إليهـــا. نظـــًرا لخطـــورة الوضـــع يف مديريـــة تريـــم يف 
العمـــل  شـــركاء  دشـــن  حضرمـــوت،  محافظـــة 
اإلنســـاين اســـتجابة متعددة القطاعات، تم تقديم 
 167 إىل  الســـريعة  االســـتجابة  آليـــة  مســـاعدات 
أسرة، ودعم المأوى إىل 120 أسرة، والمساعدات 
 200 إىل  والمالبـــس  أســـرة،   100 إىل  الغذائيـــة 
أســـرة.   100 إىل  والبطانيـــات  والمراتـــب  أســـرة، 
لميـــاه  الضبـــايب  الـــرش  عمليـــة  الشـــركاء  ونســـق 
كـــدة لمنع تفشـــي األمراض وللعمل  الســـيول الرا

لميـــاه  الصحـــي  الصـــرف  شـــبكات  تأهيـــل  علـــى 
الســـيول. كمـــا قدم شـــركاء الصحة المســـتلزمات 
الطبيـــة، مـــن بينهـــا 200 مـــن أطقم مـــواد النظافة 
ومســـتلزمات  االصابـــات  معالجـــة  مـــواد  وأطقـــم 

الجراحة لمستشفى تريم.  

يف محافظـــة عـــدن، عمل شـــركاء العمل اإلنســـاين 
والنظافـــة  الصحـــي  والصـــرف  الميـــاه  مجـــال  يف 
علـــى شـــفط مياه الســـيول مـــن مواقـــع النازحين 
المتضـــررة، بينمـــا عملت مجموعة قطـــاع الصحة 
علـــى تنســـيق عملية الـــرش الضبـــايب يف المناطق 
المتضـــررة من الســـيول. وقدم الشـــركاء يف مجال 
األمـــن الغـــذايئ المســـاعدات الغذائيـــة المنتظمـــة 
يف منتصـــف مايـــو. وتم أيًضا تحديد المســـاعدات 
كاحتياجـــات  الغذائيـــة  غيـــر  والمـــواد  اإليوائيـــة 
يف  الشـــركاء  قـــدم  مـــأرب،  محافظـــة  يف  عاجلـــة. 
مجـــال األمـــن الغـــذايئ المســـاعدات النقديـــة إىل 
212 أســـرة وقدمـــت خدمات الرعايـــة الصحية يف 

موقع السويداء للنازحين. 

المســـاعدات  شـــركاء  قـــدم  تعـــز،  محافظـــة  يف 
اإلنســـانية المـــواد اإليوائيـــة الطارئـــة علـــى شـــكل 
طرابيـــل بالســـتيكية لمواقـــع النازحيـــن وحصلـــت 
26 أســـرة علـــى مجموعـــة مـــواد آليـــة االســـتجابة 
الســـريعة. أمـــا يف محافظـــة الضالع، قدم الشـــركاء 
لجميـــع  المنتظمـــة  الغذائيـــة  المســـاعدات 
النازحيـــن، مـــن بينهـــم المتضرريـــن مـــن الســـيول 
ومســـاعدات المواد غير الغذائية واإليوائية لـ300 
أســـرة متضـــررة. وســـاعد شـــركاء مجموعـــة آليـــة 
االســـتجابة السريعة 130 أسرة يف محافظة أبين، 
يف  أســـرة  و31  لحـــج،  محافظـــة  يف  أســـرة  و40 
قطـــاع  مجموعـــة  وقامـــت  الحديـــدة.  محافظـــة 
الحمايـــة بعمليـــة تقييـــم شـــملت 110 أســـرة يف 
محافظـــة صنعـــاء، حيـــث قدمـــت الدعم النفســـي 

االجتماعي للنساء والرجال واألطفال.

الحرائـــق واألمطـــار تضاعـــف الصعوبـــات وســـط اســـتمرار 
النـــزوح يف مـــأرب

ال توجـــد أي مؤشـــرات تدل علـــى تراجع القتال يف 
محافظـــة مـــأرب، حيـــث تركـــزت األعمـــال القتالية 
يف الشـــهر الماضـــي بصـــورة رئيســـية يف المناطـــق 
الغربيـــة الشـــمالية والغربيـــة والغربيـــة الجنوبيـــة 
مـــن مدينـــة مأرب. وتســـتمر أعـــداد النازحين جراء 
كثـــر من أي وقـــت مضى حيث  القتـــال باالزديـــاد أ
يلتمـــس المزيـــد مـــن النـــاس األمـــان بعيـــًدا عـــن 
خطـــوط المواجهـــة، العديـــد منهـــم لجـــأ إىل مواقع 
مزدحمـــة بالفعـــل وتفتقر للخدمـــات الكافية. مما 
يجـــدر ذكـــره أنـــه مـــن المرجـــح أن تكـــون األرقـــام 
تقديريـــات  أشـــارت  بكثيـــر،  أعلـــى  الحقيقيـــة 

المنظمـــة الدوليـــة للهجرة يف منتصف شـــهر مايو 
إىل نـــزوح نحـــو 2,912 أســـرة يف أنحـــاء المحافظـــة 
شـــهر  بدايـــة  يف  القتاليـــة  األعمـــال  تصاعـــد  منـــذ 
أســـرة   2,650 مـــن  كثـــر  أ منهـــم   ،2021 فبرايـــر 
نزحـــت ِمن/ضمن نطـــاق مديرية صـــرواح. وعلى 
مديريـــة  كثـــر  أ هـــي  صـــرواح  مديريـــة  أن  الرغـــم 
متضـــررة من مديريات مأرب الـ14 غير أن الناس 
نزحـــوا أيًضـــا ِمن/ضمـــن نطـــاق مديريـــات رغوان 

والرحبة ومدغل جراء القتال يف جبهاتها.  

علـــى الرغـــم مـــن رؤيـــة أعـــداد أقـــل مـــن مديريـــة 
صـــرواح، اســـتقبلت مدينة مـــأرب ومديرية مأرب 



الـــوادي أعـــداداً كبيـــرة مـــن النازحيـــن حديًثـــا. بحســـب 4
تقاريـــر المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة، عـــزى ذلـــك لزيادة 
العيـــش  ســـبل  فـــرص  إىل  الوصـــول  إمكانيـــة 
المديريتيـــن،  هاتيـــن  يف  اإلنســـانية  والمســـاعدات 
باإلضافـــة إىل توافر المســـاحات المفتوحة التي يمكن 
أن تقـــام فيهـــا المســـاكن اإليوائيـــة، خاصـــة يف مديريـــة 
مـــأرب الـــوادي. منـــذ بدايـــة فبرايـــر 2021، تـــم افتتاح 
أربـــع  يف  النازحيـــن  الســـتضافة  جديـــًدا  موقًعـــا   31
مديريـــات يف محافظـــة مـــأرب: موقع واحـــد يف الرحبة، 
وثالثـــة مواقـــع يف رغـــوان، وأربعـــة مواقـــع يف الجوبـــة، 
مـــأرب، و18 موقًعـــا يف  وخمســـة مواقـــع يف مدينـــة 

مديرية الوادي. 

يســـتمر القتـــال بحشـــد المزيـــد من النـــاس إىل مواقع 
مـــن  يضاعـــف  ممـــا  بالفعـــل،  المكتظـــة  االســـتضافة 
بيـــن  التوتـــرات  ويصاعـــد  الشـــديدة  االحتياجـــات 
الوافديـــن الجـــدد والمقيمين الموجوديـــن. يف النصف 
الثـــاين مـــن مايو، تم نقل نحو 129 أســـرة نازحة بعيًدا 
عـــن مخيـــم الركـــزة للنازحيـــن يف مديريـــة مـــأرب إىل 
ثالثـــة مواقـــع أخـــرى بعـــد تهديدهـــم مـــن قبـــل رجـــال 
القبائـــل يف منطقـــة الركـــزة. عـــادت منهـــم 121 أســـرة 
منـــذ ذلك الحين إىل مخيـــم الركزة عقب التصالح مع 
رجـــال القبائـــل، ولكـــن ال تزال اإلفادات تشـــير إىل عدم 

شعورهم باألمان.  

تزيـــد حـــركات النـــزوح المتواصلـــة من مخاطر انتشـــار 
عـــدوى كوفيـــد-19، خاصـــة مع ســـوء أوضـــاع الصرف 
الصحـــي، مع وجـــود فجوات كبيرة مســـتمرة يف توافر 
المراحيـــض وخدمـــات إدارة النفايات منذ 2019. كما 
تزيـــد مـــن احتماليـــة وقـــوع حـــوادث تـــؤدي إىل الوفـــاة 
واإلصابـــة وخســـارة األصول. مـــن األمثلة التي تجســـد 
ســـوء األوضـــاع، مخيـــم الجفينـــة الســـتضافة النازحين 
الواقـــع يف مدينـــة مـــأرب الـــذي نشـــب فيـــه حريـــق يف 
أبريـــل ممـــا أدى إىل مقتـــل طفـــل وإصابـــة العديد من 
ذات  شـــهد  مايـــو،  وهـــدم 18 مســـكًنا. يف  المدنييـــن 

كثـــر مـــن ثالثـــة  أ بلـــغ عـــدد ســـاكنيه  الـــذي  المخيـــم، 
أضعاف ما كان عليه الوضع يف السنتين الماضيتين، 
أربـــع حـــوادث حرائـــق أخـــرى علـــى األقل. وتـــم اإلبالغ 
عن نشـــوب حرائق يف مواقع أخرى، مثل آل شـــبوان 
ومدينـــة مـــأرب والـــوادي يف شـــهري أبريـــل ومايو، مع 
تســـع حـــوادث على األقل تســـببت بإتـــالف ممتلكات 
األســـر النازحـــة. يعمـــل شـــركاء العمـــل اإلنســـاين على 
الحـــد مـــن مخاطـــر نشـــوب الحرائـــق يف جميـــع مواقع 
النازحيـــن، بما فيها تدريـــب المتطوعين المجتمعيين 
علـــى منع نشـــوب الحرائـــق وتقديم طفايـــات الحريق 
للنازحيـــن. ومع ذلك، ال توجـــد تدابير وقائية يمكن أن 
تقضـــي تماًمـــا على مثل هذه المخاطر، نظًرا للظروف 
الســـائدة. تـــؤدي كل حادثـــة حريق جديـــدة إىل حدوث 
خســـائر جديـــدة، ممـــا يضاعـــف أوجـــه الضعـــف ويزيد 
الفجوات الحالية يف تلبية االحتياجات من مســـاعدات 
المـــأوى والغـــذاء والصحـــة والمياه والصـــرف الصحي 

والنظافة.

إضافـــة للمتاعـــب التي تواجـــه النازحين يف مأرب، جاء 
موســـم األمطار وهطلت أمطـــار غزيرة ألحقت األضرار 
وتســـببت  خيـــام،  غالًبـــا  وهـــي  المســـاكن،  ودمـــرت 
بالســـيول علـــى نطاق واســـع. مع حلول نهايـــة أبريل، 
ُدمـــر 512 مســـكًنا إيوائًيا على األقـــل جراء العواصف 
الســـويداء  بمخيـــم  أضـــراًرا  ألحقـــت  التـــي  القويـــة 
للنازحيـــن يف مديريـــة صرواح، ممـــا لم يترك خياًرا آخر 
أمـــام األســـر المتضـــررة ذات المـــوارد الشـــحيحة غيـــر 
الســـكن يف المســـاكن اإليوائيـــة المتنقلة أو بتشـــاركها 
مـــع اآلخريـــن. حتـــى اللحظـــة، تضـــررت 1,801 أُســـرة 
علـــى األقـــل تعيـــش يف مخيم الســـويداء مـــن األمطار 
الغزيرة والســـيول يف موســـم األمطار. يواصل شـــركاء 
العمـــل اإلنســـاين، الذيـــن قامـــوا مـــن قبـــل بتدخـــالت 
الحـــد من مخاطر الســـيول مثل إقامـــة جدران حجرية 
لمقاومـــة الســـيول وشـــبكات تصريـــف ميـــاه األمطار، 
معـــززة  الســـتجابة  الحاجـــة  علـــى  الضـــوء  تســـليط 
للســـيول، ذلـــك لحمايـــة الســـكان الضعفـــاء يف مواقع 

االستضافة المعرضة ألضرار السيول واألمطار.

جـــزء مـــن مخيـــم الســـويداء للنازحيـــن يف مديريـــة صرواح. 
مصـــدر الصـــورة: صالـــح الروســـي، ائتـــالف صنعـــاء لإلغاثة 

والتنمية

امرأتـــان نازحتـــان تجلســـان بجانـــب بعـــض الممتلكات يف 
مديريـــة صـــرواح. مصدر الصـــورة: صالح الروســـي، ائتالف 

صنعاء لإلغاثة والتنمية



5
أزمة الوقود تزداد سوءا

ازدادت شـــدة أزمـــة الوقـــود منـــذ بدايـــة العـــام، وأثرت 
علـــى قـــدرة النـــاس علـــى الوصـــول إىل المســـاعدات 
الـــوكاالت  قـــدرة  وأعاقـــت  الضروريـــة،  والخدمـــات 
اإلغاثيـــة على إيصـــال المســـاعدات المنقـــذة لألرواح، 
وأدت إىل االرتفـــاع الشـــديد يف أســـعار الغـــذاء والميـــاه 
والســـلع الضروريـــة األخـــرى المرتفعـــة مســـبًقا، ممـــا 
قـــدرة الســـكان  يضيـــف مزيـــًدا مـــن الضغـــوط علـــى 
المدنييـــن للبقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة. كمـــا تؤثـــر األزمة 
بصورة ســـلبية على القطاع التجـــاري، خاصة األعمال 
صيـــد  مثـــل  العيـــش  وســـبل  الصغيـــرة  التجاريـــة 
األســـماك والزراعـــة، فهـــي ســـبب اقتصـــادي رئيســـي 

لألزمة اإلنسانية. 

مينـــاء  مـــن  باالنخفـــاض  الوقـــود  واردات  وتســـتمر 
الحديـــدة يف عـــام 2021، مـــع انخفـــاض 91 يف المائـــة 
وفًقـــا  العـــام،  هـــذا  أبريـــل  إىل  ينايـــر  بيـــن  مـــا  للفتـــرة 
للتقاريـــر الـــواردة مـــن آليـــة األمـــم المتحـــدة للتحقـــق 
والتفتيش. يف ســـابقة لم نشـــهدها منذ فرض الحصار 
علـــى اليمن يف بداية الصـــراع يف عام 2015، لم تصل 
واردات الوقـــود التجاري عبـــر ميناء الحديدة لمدة 52 
يوًمـــا مـــن 28 يناير إىل 21 مـــارس 2021. وانخفضت 
مينـــاء  يف  الصفـــر  إىل  الوقـــود  واردات  مســـتويات 
مـــارك  أوضـــح  كمـــا  فبرايـــر.  يف  مـــرة  ألول  الحديـــدة 
لوكـــوك، وكيل األمين العام/منســـق اإلغاثـــة الطارئة، 
يف إحاطتـــه إىل مجلـــس األمـــن التابـــع لألمـــم المتحدة 
مـــن  فقـــط  متـــري  طـــن  دخـــول 200,000  مايـــو،  يف 
الوقـــود إىل الحديـــدة يف الربـــع األول مـــن هـــذا العـــام، 
بالســـنوات  مقارنـــة  الثلثيـــن  بنحـــو  انخفـــاض  وهـــو 
كثر من  األخـــرى. يتجلـــى حجم الوضع يف حقيقـــة أن أ
نصـــف واردات اليمـــن مـــن الوقـــود تـــأيت عبـــر مينـــاء 

الحديدة.  

تحمـــل  ســـفن  ســـت  احتجـــاز  تـــم  مايـــو،   26 حتـــى 
148,653 طـــن متـــري من الوقود، التـــي تم تخليصها 
مـــن قبـــل آلية األمـــم المتحدة للتحقـــق والتفتيش، يف 
ما يســـمى بمنطقة احتجـــاز التحالف يف البحر األحمر، 
يف انتظار ترخيص الســـلطات للرسو وتفريغ الحمولة. 
يف المتوســـط، هـــذه الســـفن عائمـــة علـــى ميـــاه البحر 

األحمر يف انتظار الرسو لمدة تزيد عن 100 يوم. 

أنـــه يف المناطـــق األشـــد  تظهـــر المســـوحات األخيـــرة 
تضـــرراً، يكافـــح النـــاس من أجـــل تحمل تكلفـــة النقل 
ألخـــذ  المســـاعدات  توزيـــع  نقـــاط  إىل  للوصـــول 
إىل  الوصـــول  تحديـــات  آخـــرون  يواجـــه  المســـاعدة. 
تديرهـــا  التـــي  الصحيـــة  كـــز  المرا مثـــل  الخدمـــات 
المنظمـــات غير الحكومية الدولية، خاصة األشـــخاص 
الوقـــود  الريفيـــة حيـــث تميـــل تكاليـــف  المناطـــق  يف 
تكلفـــة  ارتفعـــت  مرتفعـــة.  تكـــون  أن  إىل  والنقـــل 
ممـــا  الوقـــود،  نقـــص  بســـبب  العامـــة  المواصـــالت 
كمـــا  المناطـــق.  بعـــض  يف  الجولـــة  ســـعر  ضاعـــف 
انخفـــض تواتـــر الحافـــالت ووســـائل النقـــل العامـــة يف 
كز الصحية إىل  األشـــهر األخيرة. المرضى يدعـــون المرا
تشـــغيل عيادات متنقلة ألنهم ال يســـتطيعون تحمل 

كز الصحية. تكاليف الذهاب إىل المرا

يف بعـــض المناطـــق، يلجأ شـــركاء العمل اإلنســـاين إىل 
النائيـــة  المناطـــق  لألنشـــطة يف  أولويـــة  إعطـــاء  عـــدم 
بســـبب ارتفـــاع تكاليـــف النقـــل، ممـــا يحـــرم الناس يف 
المســـاعدات  علـــى  الحصـــول  مـــن  النائيـــة  المواقـــع 
األساســـية. بينمـــا تواصـــل مجموعـــة قطـــاع الصحـــة 
توفيـــر الوقـــود لــــ96 يف المائـــة مـــن المرافـــق الصحيـــة 
التـــي تعمـــل )293 مرفًقـــا(، أظهـــر مســـح حديـــث أن 
بعـــض المرافـــق الصحيـــة أبلغـــت عـــن انخفـــاض يف 
عـــدد المرضى الذين يســـعون للحصـــول على الرعاية 
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المرافـــق  يف  العمـــل  ســـاعات  وانخفـــاض  الصحيـــة، 
الصحيـــة، وظهور مســـائل تتعلق بنقـــل الموظفين يف 
والمرضـــى،  الطبيـــة  والمســـتلزمات  الطبـــي  المجـــال 
نقـــص  الصحيـــة بســـبب  الخدمـــات  بعـــض  وإيقـــاف 
الوقـــود. كمـــا حـــذر شـــركاء العمـــل اإلنســـاين يف مجال 
الوقـــود،  أزمـــة  اســـتمرار  حالـــة  يف  أنـــه  مـــن  التغذيـــة 
ســـيتضرر نحـــو 867 موقًعـــا للتغذيـــة، ممـــا ســـيلحق 
أضـــراًرا علـــى مـــا يقـــرب مـــن 140,000 طفـــل دون 

الخامسة من العمر والنساء الحوامل والمرضعات.

لـــم يتضـــرر إيصـــال المســـاعدات الغذائيـــة  يف حيـــن 

الطارئـــة بعـــد، هناك مخـــاوف متزايدة مـــن أن يتضرر 
اإلنتـــاج الزراعـــي إذا اســـتمر نقـــص الوقود ومـــا يقابله 
األشـــهر  يف  الوقـــود  أســـعار  يف  عاليـــة  زيـــادات  مـــن 
يف  المحتملـــة  الزيـــادات  إىل  ذلـــك  ويرجـــع  المقبلـــة. 
تكلفـــة الري والنقل والمدخـــالت الزراعية التي يمكن 
أن تـــؤدي بشـــكل كبيـــر إىل انخفاض اإلنتـــاج الزراعي، 
مـــع األخـــذ يف االعتبـــار أن 39 يف المائـــة مـــن إجمـــايل 
المســـاحات المزروعـــة يف اليمـــن تعتمـــد علـــى الـــري. 
كمـــا يمكن أن يـــؤدي نقص الوقود إىل إعاقة عمليات 
مكافحـــة الجـــراد الصحراوي يف خمـــس محافظات يف 

المناطق الشمالية.

تحسن الوصول اإلنساين يف ساحل البحر األحمر
أثـــر  أبريـــل  لشـــهر  اإلنســـانية  المســـتجدات  أبـــرزت 
التنقـــل  بتصاريـــح  المتعلقـــة  الجديـــدة  الشـــروط 
والمتطلبـــات البيروقراطيـــة األخـــرى يف ســـاحل البحـــر 
األحمـــر بالقـــرب مـــن المخا يف محافظة تعـــز والخوخة 
يف محافظـــة الحديـــدة. بنـــاء علـــى التعليمـــات الـــواردة 
مـــن ســـلطة محليـــة جديـــدة تعمـــل بصـــورة مســـتقلة 
النقـــاط األمنيـــة  تـــم توجيـــه  اليمنيـــة،  عـــن الحكومـــة 
والعســـكرية بإيقاف جميع الجهات اإلنسانية والمواد 
التزمـــت  إذا  إال  المحتاجيـــن،  إىل  الوصـــول  مـــن 
المنظمـــات اإلنســـانية بالتوجيهـــات الجديـــدة. فـــرض 
وصـــول  حجبـــت  الجديـــدة  المتطلبـــات  هـــذه  مثـــل 
المســـاعدات اإلنســـانية عـــن 475,000 مـــدين علـــى 
تـــم  مشـــتركة  مناصـــرة  حملـــة  خـــالل  ومـــن  األقـــل. 
تنســـيقها من قبل مكتب تنســـيق الشؤون اإلنسانية، 
تـــم رفـــع هـــذه اإلجـــراءات بصـــورة أوليـــة خـــالل شـــهر 

رمضان حتى نهاية العيد. 

وأشـــار مـــارك لوكـــوك، وكيـــل األميـــن العام/منســـق 
األمـــم  أمـــن  لمجلـــس  إحاطتـــه  يف  الطارئـــة،  اإلغاثـــة 

المتحـــدة يف 12 مايـــو أن تمديـــد رفع اإلجـــراءات “هي 
إلغاؤهـــا  يتـــم  أن  ونتطلـــع  بالخيـــر،  مبشـــرة  خطـــوة 
تماًمـــا.” عقـــب العيـــد، أفـــادت التقاريـــر الـــواردة مـــن 
التحـــركات  العمـــل اإلنســـاين عـــن اســـتئناف  شـــركاء 
اإلنســـانية دون تدخـــل، علـــى الرغـــم مـــن ظهـــور عـــدة 
حـــوادث متفرقـــة تـــم الرفع بهـــا لوضع الحلـــول. خالل 
مكتـــب  المحليـــة  الســـلطة  أبلغـــت  رمضـــان،  شـــهر 
تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية عـــن تمديـــد مـــن طـــرف 
واحـــد لمـــا يســـمى “باإلعفـــاء الخاص بشـــهر رمضان” 
)اإلعفـــاء مـــن االلتـــزام بالمتطلبـــات الجديـــدة( حتـــى 
المؤشـــرات  تشـــير  عامـــة،  وبصـــورة  العـــام.  نهايـــة 
الســـابقة إىل االســـتمرار يف التمديـــد. تحـــث الـــوكاالت 
اإلغاثيـــة الحكومـــة اليمنيـــة والســـلطة المحليـــة إزالـــة 
جميـــع المتطلبـــات الجديـــدة يف منطقة ســـاحل البحر 
الجهـــات  ســـتتمكن  فقـــط،  ذلـــك  تـــم  وإذا  األحمـــر. 
اإلنســـانية من الوصول إىل أعـــداد كبيرة من المدنيين 
المحتاجيـــن بالمســـاعدات اإلنســـانية بصـــورة فعالـــة 

وتتسم بالكفاءة وتقوم على المبادئ.

نسبة االحتياجات الوطنية التي تمت تلبيتهاالمتوسط الشهري المعتاداحتياجات الوقود الوطنيةواردات الوقود لكل شهر

. 

184.4204.8187.3

259.5

197.7

8.1

132.983.9

19.9

187.8164.7

75.980.9

34%38%34%48%
36%

1%

24%
15%

4%

35%
30%

14%15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

100

ألف

ألفألفألف

ألف

ألف

ألفألف

ألف
ألف

ألفألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

200

300

400

500

600

يونيومايوأبريلمارسف�ايريناير

20202021
ينايرديسم�نوفم�أكتوبرسبتم�أغسطسيوليو

544,000

ود
وق

 ال
ن

 م
ي

تر
 م

ن
ط

ها
يت

تلب
ت 

تم
ي 

الت
ة 

ني
وط

 ال
ت

جا
تيا

الح
ة ا

سب
ن

ألفألف

المصدر: مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين

واردات الوقود عبر ميناء الحديدة وحصة االحتياجات التي تمت تلبيتها
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تمويل الطوارئ يعزز االستجابة اإلنسانية  

يف مايـــو 2021، وافـــق مـــارك لوكـــوك، وكيـــل األميـــن 
العام/منســـق اإلغاثـــة الطارئـــة، علـــى ســـبع مشـــاريع 
تبلـــغ تكلفتهـــا 40 مليـــون دوالر أمريكـــي، بتمويل من 
للصنـــدوق  التابعـــة  الســـريعة  االســـتجابة  نافـــذة 
اســـتراتيجية  تشـــمل  الطارئـــة.  لالســـتجابة  المركـــزي 
تمكيـــن   )1( مترابطيـــن:  عنصريـــن  االســـتجابة 
االســـتجابة الفوريـــة لالحتياجـــات اإلنســـانية للنازحيـــن 
جـــراء تصعيدات الصـــراع مؤخـــًرا يف محافظتي مأرب 
والجـــوف؛ و)2( توســـيع نطـــاق الخدمـــات المشـــتركة 
المســـاعدات  إيصـــال  مـــن  تمكـــن  التـــي  الرئيســـية 

اإلنسانية يف جميع أنحاء اليمن. 

التمويـــل  ســـيعمل  األول،  العنصـــر  نطـــاق  ضمـــن 
المقـــدم مـــن الصنـــدوق المركـــزي لالســـتجابة الطارئة 
على ســـد الفجوات الضرورية يف إيصال المســـاعدات 
تـــم  شـــخص   95,000 نحـــو  إىل  لـــألرواح  المنقـــذة 
نزوحهم بالفعل يف مأرب و27,000 شـــخص نازح يف 
الجـــوف قبـــل التصعيـــد األخيـــر لألعمـــال القتاليـــة يف 
مـــن  المقـــدم  التخصيـــص  ســـيمكن  كمـــا  مـــارس. 
الصنـــدوق المركـــزي لالســـتجابة الطارئـــة مـــن إيصـــال 
المســـاعدات الضروريـــة بصـــورة فوريـــة إىل مـــا يقـــدر 
مـــأرب  يف  حديًثـــا  نـــازح  شـــخص   105,000 بنحـــو 
غلـــى  باإلضافـــة  الجـــوف.  حديًثـــا يف  نـــازح  و18,000 
ذلـــك، ســـيمكن هـــذا التمويـــل توســـيع نطـــاق قـــدرة 
مـــن  والجـــوف  مـــأرب  يف  فوريـــة  بصـــورة  االســـتجابة 
خـــالل تقديـــم النقـــل الجـــوي والخدمات اللوجســـتية، 
اإلنســـانية  االســـتجابة  خطـــة  يف  تحديدهـــا  تـــم  التـــي 

لمأرب كقيود رئيسية لالستجابة الفعالة.

ضمـــن نطـــاق العنصر الثاين، ســـيعزز التمويل المقدم 
مـــن الصندوق المركزي لالســـتجابة الطارئة الخدمات 
مـــن  اإلنســـانية  المنظمـــات  ســـتمكن  التـــي  األمنيـــة 
مواصلة العمل وســـط مخاطر عالية مرتبطة بتصاعد 
المختلفـــة يف جميـــع  الجبهـــات  الصـــراع علـــى طـــول 
أوجـــه  العنصـــر  هـــذا  ســـيمكن  كمـــا  اليمـــن.  أنحـــاء 
االتصـــاالت  لخدمـــات  بشـــدة  المطلوبـــة  التحســـن 
وخدمـــات الربـــط بشـــبكة االنترنت التـــي تعتمد عليها 
المنظمـــات اإلنســـانية، خاصـــة بالنظـــر إىل الترتيبـــات 
الســـائدة للعمـــل عـــن بُعـــد والقيـــود المفروضـــة علـــى 

االتصاالت التي تفرضها السلطات.  

منـــذ 2017، خصص الصنـــدوق المركزي لالســـتجابة 
الطارئـــة  212.1 مليـــون دوالر أمريكـــي لوكاالت األمم 
المتحـــدة التـــي تســـتجيب لالحتياجـــات اإلنســـانية يف 

اليمن.

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

13.1

9.2

8.4

4.7

2.2

1.6

0.7 برنامج األمم
المتحدة اإلنمايئ

منظمة الصحة العالمية

برنامج األغذية العالمي

المنظمة الدولية للهجرة

صندوق األمم
 المتحدة للسكان

اليونيسف

مفوضية األمم المتحدة
السامية لشؤون الالجئين

مليون
دوالر

المصدر: صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن

2021 2020 2019 2018 2017

25.5

50

31.6

65

40

مليون  212.1 الطارئة  لالستجابة  المركزي  الصندوق  خصص   ،2017  منذ 
اإلنسانية لالحتياجات  تستجيب  التي  المتحدة  األمم  لوكاالت  يكي  أمر  دوالر 

اليمن. ب يف 
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