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مجلـــس األمـــن يحـــذر مـــن أن النقـــص الحـــاد ـفــي اإلنسانية/شبكة المهنيين اليمنيين، محمود فاضل
كبـــر لعمليات  التمويـــل ســـيؤدي إـلــى تقليصات أ

اإلغاثـــة وعواقـــب مميتـــة عـلــى شـــعب اليمـــن 
راميـــش  الســـيد  حـــذر  أغســـطس،   18 ـفــي 
راجاســـينغام، مســـاعد األميـــن العـــام للشـــؤون 
الطارئـــة،  اإلغاثـــة  منســـق  ونائـــب  اإلنســـانية 
المدمـــرة  اآلثـــار  مـــن  األمـــن  مجلـــس  أعضـــاء 
العمليـــات  عـلــى  اإلنســـاني  التمويـــل  لنقـــص 
اإلغاثيـــة ـفــي اليمـــن. كمـــا أحـــاط مجلـــس األمـــن 
اإلنســـانية  االســـتجابة  خطـــة  تمويـــل  تـــم  بأنـــه 
كثر بنســـبة 3 ـفــي المائة  بنســـبة 21 ـفــي المائة، أ
فقـــط مـــن الشـــهر الســـابق، وهو أدـنــى رقم على 
اإلطـــالق شـــهدته اليمـــن ـفــي وقـــت متأخـــر مـــن 
العـــام. وقال الســـيد راجاســـينغام، “ومهما قلنا 
لـــن نغاـلــي في تأكيـــد اآلثار الشـــديدة الناتجة عن 
توضيـــح  جـــداً  الصعـــب  فمـــن  التقليصـــات. 
التـــي، كمـــا  مبـــررات هـــذه التقليصـــات لألســـر 
ســـمعنا في الشـــهر الماضي، تحدق في المجاعة 
نتيجـــة  أحبائهـــم  فقـــدان  أو  المحتملـــة 

كوفيد-19.”  

الرقـــم،  ارتفـــع  أغســـطس،  نهايـــة  حلـــول  ومـــع 
حيـــث بلغـــت نســـبة تمويـــل خطـــة االســـتجابة 
ذلـــك  رغـــم  تاركـــة  المائـــة،  ـفــي   24 اإلنســـانية 
االســـتجابة اإلنســـانية تعاـنــي مـــن نقص شـــديد 
ـفــي التمويـــل، حيـــث تـــم تلقـــي 811.5 مليـــون 
مطلوبـــة.  دوالر  مليـــار   3.38 أصـــل  مـــن  دوالر 
ولخـــص نائـــب منســـق اإلغاثـــة الطارئـــة بعـــض 
أســـوأ التقليصـــات على العمليـــات حتى الوقت 
العمـــل  شـــركاء  يتمكـــن  لـــم  حيـــث  الراهـــن، 
اإلنســـاني مـــن دفـــع مخصصـــات العامليـــن ـفــي 
مجـــال الصحـــة ـفــي الخطوط األماميـــة أو تغطية 
تكاليف التشـــغيل األساسية للمرافق الصحية 

ـفــي خضـــم الجائحـــة؛ وإغـــالق المرافـــق الصحية 
التـــي تقـــدم الرعايـــة إـلــى 1.8 مليـــون شـــخص؛ 
مالييـــن  لــــ8  الغذائيـــة  المســـاعدات  وتقليـــص 
بالبلـــد.  المجاعـــة  تتربـــص  حيـــن  ـفــي  شـــخص 
كد الســـيد راجاسينغام أن  ولكن األســـوأ قادم، أ
مـــع حلـــول نهايـــة أغســـطس، دون المزيـــد مـــن 
الميـــاه  برامـــج  تقليـــص  ســـيتم  التمويـــل، 
والصـــرف الصحي بنســـبة 50 ـفــي المائة في 15 
الدعـــم  إيقـــاف  ســـيتم  ســـبتمبر،  وـفــي  مدينـــة؛ 
المخصـــص لنحـــو 400 مرفـــق صحـــي آخر مما 
ســـيقطع حصـــول 9 ماليين شـــخص من تلقي 
الرعايـــة الطبية؛ وســـيتوقف العالج المخصص 
ألكثـــر مـــن ربـــع مليـــون طفـــل يعاـنــي من ســـوء 
دون  ســـيموتون  الذيـــن  األطفـــال  التغذيـــة، 

الحصول على المساعدة. 

حتـــى التعهـــدات التي تم التعهد بهـــا في مؤتمر 
المانحيـــن بداية شـــهر يونيـــو لم ُتدفـــع بعد، تم 
تلقـــي نصف الــــ 1.35 مليار دوالر فقط التي تم 
التعهـــد بها. وحث نائب منســـق اإلغاثة الطارئة 
المجـــاورة  الخليـــج  دول  خاصـــة  المانحيـــن، 
لليمـــن، دفـــع تعهداتهـــم ودعا أولئـــك الذين لم 
يتعهـــدوا بأي مبالغ أو تعهـــدوا بمبالغ تقل عن 

العام الماضي بزيادة دعمهم. 

العدد 8/ أغسطس 2020م
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أمطـــار غزيـــرة تســـببت بدمار ـفــي جميع أنحـــاء اليمن للمرة 
الثالثـــة خالل هـــذا العام

األمطـــار  وأغســـطس، ضربـــت  يوليـــو  شـــهري  أواخـــر  ـفــي 
2020م  عـــام  خـــالل  الثالثـــة  للمـــرة  والســـيول  الغزيـــرة 
المحافظـــات ـفــي جميع أنحاء اليمن، حيـــث ألحقت أضراراً 
اإليوائيـــة  والمســـاكن  المنـــازل  ودمـــرت  التحتيـــة  بالبنـــى 
وتســـببت بوفيات وإصابـــات وأتلفـــت المزروعات وقتلت 
المواشـــي. وفاضـــت الســـدود، وتدمـــرت شـــبكات الميـــاه 
 29 حلـــول  ومـــع  المنـــازل.  وانهـــارت  الطـــرق  وانقطعـــت 

أغســـطس، أشـــارت التقديـــرات إـلــى تضـــرر مـــا يزيـــد عـــن 
وحجـــة  ومـــأرب  محافظـــات صنعـــاء  ـفــي  أســـرة   62,000
وريمـــة والمحويـــت والحديـــدة. وتضـــررت األســـر النازحـــة 

بشدة مرة أخرى جراء األمطار والسيول.  

التقييمـــات  بإجـــراء  اإلنســـاني  العمـــل  شـــركاء  ويســـتمر 
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المصدر: نظام التتبع المالي الخاص بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

االتجهات السائدة في خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن/احتياجات المناشدات 
اإلنسانية من 2010م إلى 2020م
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عدد األسر المتضررة جراء السيول للفترة ما بين أواخر يوليو و29 أغسطس 2020م

مركز العمليات 
اإلنسانية

عدد األسر المتضررة*

3,295عدن

16,729الحديدة

234إب 

16,939**مأرب

350صعدة

24,581***صنعاء

62,128اإلجمالي

*األرقام تقديرية مقدمة من السلطات المحلية ويتم التحقق منها. في بعض المواقع، شملت تقديرات السلطات األشخاص المتضررين من تضرر الطرق 

**المصدر: الوحدة التنفيذية للنازحين وشركاء العمل اإلنساني

***المصدر: المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي وشركاء العمل اإلنساني
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للتحقـــق مـــن األرقام المقدمة مـــن الســـلطات المحلية بينما 
كانـــت االســـتجابة جاريـــة طـــوال شـــهر أغســـطس. وحتى 30 
أغســـطس، تـــم تنبيـــه شـــركاء العمـــل اإلنســـاني إـلــى 18,665 
أســـرة في جميع أنحاء البلد قد يكونون بحاجة إلى االســـتجابة 
الطارئـــة مـــن خـــالل آليـــة االســـتجابة الســـريعة )التـــي تتألف 
مـــن المـــواد الغذائيـــة الطارئـــة وأطقـــم مـــواد النظافـــة ومـــواد 
أساســـية أُخـــرى، مـــن هـــؤالء تـــم التحقـــق مـــن 7,950 أســـرة 

وتمت مساعدة 7,604 أسر. 

وتـــم اإلبـــالغ عـــن وجـــود فجـــوات ـفــي المـــواد اإليوائيـــة وغيـــر 
الغذائيـــة، كمـــا تـــم تفعيـــل خطـــوط اإلمـــدادات الطارئـــة ـفــي 
اســـتجابة  وتعرقلـــت  اإلنســـانية.  العمليـــات  كـــز  مرا جميـــع 
مـــن  كبيـــرة  بصـــورة  والنظافـــة  الصحـــي  والصـــرف  الميـــاه 
التقييـــم،  إجـــراء  عـلــى  الموافقـــة  وتأخـــر  التمويـــل  تقليـــص 
وعـلــى الرغـــم مـــن ذلـــك، وســـع شـــركاء العمل اإلنســـاني من 
االســـتجابة في جميـــع أنحاء مناطق المجموعـــة القطاعية. في 
مركـــز الحديـــدة للعمليـــات اإلنســـانية، حيـــث يوجـــد مـــا يقـــدر 
بنحـــو 24,272 أســـرة متضـــررة مـــن األمطـــار الغزيـــرة منـــذ 
أبريـــل 2020م، تـــم تقديـــم دعـــم الميـــاه والصـــرف الصحـــي 
والنظافة إلى نحو 4,190 أســـرة، وأطقـــم المواد غير الغذائية 
إلى 8,382 أســـرة، والمســـتلزمات اإليوائية إلى 4,674 أســـرة، 
والمواد الغذائية إلى 12,769 أسرة مع حلول 29 أغسطس 
2020م. وـفــي مناطـــق مركز صنعاء للعمليات اإلنســـانية، بما 

فيهـــا محافظـــة مـــأرب، تـــم تقديـــم المســـاعدات الغذائية إلى 
الصحـــي  والصـــرف  الميـــاه  واســـتجابة  أســـرة،   1,500 نحـــو 
كثـــر مـــن 1,000 أســـرة عقب موجة الســـيول  والنظافـــة إـلــى أ
األخيـــرة. وفي صعدة، خالل آخر أســـبوع من أغســـطس، عمل 
الشـــركاء عـلــى إعـــداد اســـتجابة خاصة بالمـــأوى التي قدمت 
أطقـــم  مـــن  الغذائيـــة و286  غيـــر  المـــواد  أطقـــم  مـــن   386
المـــواد اإليوائيـــة الطارئة لألســـر ـفــي محافظة الجـــوف، و662 
مـــن أطقـــم المـــواد غيـــر الغذائيـــة و310 مـــن أطقـــم المـــواد 
اإليوائيـــة الطارئـــة لألســـر ـفــي محافظـــة صعـــدة، بينمـــا كانـــت 
اســـتجابة الميـــاه والصرف الصحـــي والنظافة جاريـــة لمواقع 
النازحيـــن ـفــي الجـــوف. وـفــي إب، خـــالل األســـبوع الثالـــث مـــن 
أطقـــم  مـــن   168 توزيـــع  مـــن  الشـــركاء  انتهـــى  أغســـطس، 
المـــواد غيـــر الغذائية و72 من أطقم المـــواد اإليوائية الطارئة 
ـفــي  تقـــع  مديريـــات  ـفــي  الســـيول  مـــن  المتضـــررة  لألســـر 
وكانـــت  ومايـــو.  أبريـــل  شـــهري  ـفــي  وتعـــز  إب  محافظتـــي 
غيـــر  المـــواد  أطقـــم  مـــن   375 لتقديـــم  جاريـــة  االســـتجابة 
الغذائيـــة و280 مـــن أطقم المواد اإليوائية الطارئة لألســـر في 
المحافظتيـــن. وـفــي منطقة مركـــز عدن للعمليات اإلنســـانية، 
خـــالل األســـبوع الثالـــث مـــن أغســـطس، تـــم تقديـــم الســـالل 
كثـــر من 860 أســـرة متضررة من الســـيول في  الغذائيـــة إـلــى أ

المخا.  

استجابة كوفيد-19 ستكون محورية
مـــع حلول 31 أغســـطس، بلغ عدد الحـــاالت المؤكد إصابتها 
بكوفيـــد-19 التـــي تـــم اإلبـــالغ عنهـــا ـفــي اليمـــن 1,962 حالـــة، 
تتضمـــن 567 حالـــة وفـــاة مرتبطـــة بالمـــرض وتعاـفــي 1,133 
شـــخًصا منـــذ اإلبـــالغ عـــن أول حالـــة ـفــي 10 أبريـــل 2020م. 
خالل الشـــهر حتى 31 أغســـطس، تم اإلعالن عن 230 حالة 
و73 حالـــة وفـــاة و269 حالـــة تعافي. حتـــى اآلن، ال يزال إعالن 
ـفــي  مســـتمًرا  إصابتهـــا  المؤكـــد  للحـــاالت  األعـلــى  العـــدد 
حضرمـــوت )890 حالة و284 حالة وفاة و438 حالة تعافي(، 
عـلــى الرغـــم من أن هـــذا قد يعكـــس جزئًيا عـــدد الفحوصات 
التـــي تـــم إجراؤهـــا ـفــي المحافظـــة. وانخفـــض عـــدد الحـــاالت 
المعلنة وال يزال المنحنى الوبائي الرســـمي مســـتمًرا بتقليل 

تقديـــرات مـــدى انتشـــار كوفيـــد-19 ـفــي اليمن، ويعـــزى ذلك 
جزئيـــاً إـلــى االفتقـــار إـلــى مرافـــق الفحـــص والتقارير الرســـمية 
العـــالج  عـلــى  للحصـــول  الســـعي  عـــن  األشـــخاص  وتأخـــر 
تتعلـــق  التـــي  والصعوبـــات  الوصـــم  مـــن  الخـــوف  بســـبب 
المتصـــورة  والمخاطـــر  العالجيـــة  كـــز  المرا إـلــى  بالوصـــول 
اللتمـــاس الرعايـــة. وكان هناك انخفاض في ســـلوك التماس 

الرعاية الصحية عموًما.

عـلــى  ســـلبي  أثـــر  لهـــا  كان  التـــي  األخـــرى  العوامـــل  ومـــن 
إـلــى  االفتقـــار  تشـــمل  بكوفيـــد-19،  الخاصـــة  االســـتجابة 
الســـلوكيات التكيفيـــة مـــن قبـــل الســـكان للحـــد مـــن انتقال 
العـــدوى، والنقـــص الحـــاد ـفــي التمويـــل للعامليـــن ـفــي مجال 
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الصحـــة ومعـــدات الوقايـــة الشـــخصية، والتأخيـــر الطويـــل في 
اســـتيراد إمـــدادات كوفيـــد-19. ومـــن أجـــل تركيز االســـتجابة 
زيـــادة  عـلــى  اإلنســـاني  العمـــل  شـــركاء  يعمـــل  وتحســـينها، 
الترصـــد، وإرســـال موظفيـــن مخصصيـــن لكوفيـــد-19 ضمن 
نطـــاق الـــوكاالت، وتتبـــع أثـــر كوفيـــد-19 عـلــى برامـــج الرعاية 
الصحيـــة الروتينيـــة ذات األولويـــة بمـــا فيهـــا البرامـــج الخاصة 
للنســـاء  المخصصـــة  وتلـــك  والكوليـــرا  األطفـــال  بشـــلل 
الســـلوكي،  التغييـــر  الرســـائل لتشـــجيع  الحوامـــل، وتنقيـــح 
وتعزيـــز قـــدرات وحـــدات العنايـــة المركـــزة. ومـــن األولويـــات 
العاجلة األخرى التي حددها الشـــركاء في مجال الصحة قبل 
أي موجـــة تاليـــة للفيـــروس، تحســـين قـــدرات الفحـــص ـفــي 
المنافـــذ وفرز الحـــاالت المصابة في المرافـــق غير المخصصة 

المخبريـــة،  الفحوصـــات  قـــدرة  وزيـــادة  كوفيـــد-19،  لعـــالج 
وحمايـــة األجـــزاء التـــي تســـتخدم بصـــورة مكثفـــة ـفــي األنظمة 
الصحيـــة العامـــة عـــن طريـــق تقديـــم المخصصـــات وتغطيـــة 
تكاليف التشـــغيل الرئيسية، وتحديد طرق مبتكرة لتشجيع 
الصحيـــة،  الرعايـــة  عـلــى  للحصـــول  الســـعي  ســـلوكيات 
وتحســـين قـــدرات جمـــع البيانـــات مـــن خالل العمل بشـــكل 

وثيق مع السلطات.      

وـفــي الوقـــت ذاتـــه، تســـتمر االســـتجابة الخاصـــة بكوفيـــد-19 
بالتركيـــز عـلــى إجـــراء الفحوصـــات والترصـــد وإدارة الحـــاالت، 
بينمـــا ال تـــزال عمليـــة شـــراء األكســـجين ومعـــدات الوقايـــة 

الشخصية وأجهزة مراقبة المرضى من أهم األولويات.

أزمة الوقود تعيق بشـــدة االستجابة اإلنسانية في المحافظات 
الشمالية

مـــا يقـــرب مـــن ثالثـــة أشـــهر مـــرت، وال زالـــت أزمة الوقـــود في 
المـــواد  تكاليـــف  برفـــع  تســـتمر  الشـــمالية  المحافظـــات 
األساســـية، والوصـــول إـلــى الرعايـــة الصحيـــة، ونقـــل النـــاس 
كان  أغســـطس،  نهايـــة  حلـــول  ومـــع  والمـــواد.  والبضائـــع 
نحـــو  الرســـمية  غيـــر  األســـواق  ـفــي  الوقـــود  ســـعر  متوســـط 
12,000 ريـــال يمنـــي )مـــا يقـــرب مـــن 20 دوالر أمريكـــي( 
للــــ20 لتـــر ـفــي جميـــع المحافظـــات الشـــمالية، أقـــل ممـــا كان 
عليه مؤخًرا، لكن ال يزال ضعف متوســـط األســـعار الرســـمية 
البالغـــة 5,900 ريـــال يمنـــي )أقـــل مـــن 10 دوالر أمريكـــي(. 
أعاقـــت أســـعار الوقود وشـــحتها العمليات اإلنســـانية بصورة 
كبيـــرة، حيـــث تضـــررت مئـــات آالف األســـر، مـــن المفهـــوم أن 
العدد األكبر من األشـــخاص المتضررين بســـبب التقليصات 
هـــم المســـتفيدين مـــن اســـتجابتي المياه والصـــرف الصحي 
والنظافـــة والمســـاعدات الغذائيـــة. تســـببت األزمـــة بتقليص 
أو تأجيـــل خدمـــات ضـــخ الميـــاه ونقـــل الميـــاه بالشـــاحنات 
وعمليـــات توزيع األغذية؛ وتأخيـــر وتأجيل الزيارات الميدانية 
وعمليـــات  الســـريعة  االســـتجابة  آليـــة  توزيـــع  وعمليـــات 
التحقـــق؛ وتأخيـــر وتأجيـــل المســـاعدات اإليوائيـــة والتحقـــق 
مـــن مســـتفيدي المواد غيـــر الغذائيـــة وتوزيع المســـاعدات؛ 
وإيقـــاف العيـــادات المتنقلة للمســـاعدات التغذوية؛ وإيقاف 
خدمات شـــاحنات شـــفط ميـــاه المجـــاري؛ وإيقاف مشـــاريع 
إعـــادة تأهيـــل المدارس؛ وتقليص أنشـــطة الصحـــة اإلنجابية؛ 
ـفــي  أقـــل مـــن األنشـــطة  وإغـــالق المســـاحات اآلمنـــة وعـــدد 

كز المجتمعية.   المرا

 11 أفرغـــت  يونيـــو و28 أغســـطس،   8 بيـــن  مـــا  الفتـــرة  ـفــي 
الوقـــود  مـــن  مـــا مجموعـــه 224,702 طـــن متـــري  ســـفينة 

شـــمال البـــالد، حواـلــي ثلث شـــحنة الوقـــود التي تـــم تفريغها 
انخفـــاض  إـلــى  الســـابقة، ممـــا أدى  الثالثـــة أشـــهر  ـفــي فتـــرة 

مخزون الوقود في المحافظات الشمالية.  

وتشـــير التقاريـــر الـــواردة مؤخـــًرا مـــن المكاتـــب الميدانية إلى 
خطـــورة المســـألة. في صعدة، على ســـبيل المثـــال، ورد تضرر 
الميـــاه  اســـتجابة  انقطـــاع  مـــن  أســـرة  مـــن 200,000  كثـــر  أ
والصـــرف الصحـــي والنظافـــة ـفــي األســـبوع الثالـــث من شـــهر 
خدمـــات  إيقـــاف  أن  إـلــى  التقديـــرات  وتشـــير  أغســـطس. 
كثـــر مـــن  شـــاحنات شـــفط ميـــاه المجـــاري أدت إـلــى تضـــرر أ
إيجـــاد  دون  وحدهـــا.  صعـــدة  مديريـــة  ـفــي  أســـرة   90,000
الحلول، ســـيؤدي ذلك إلى طفح مياه المجاري إلى الشـــوارع، 
تقليـــص  وأدى  األمـــراض.  انتشـــار  لخطـــر  يـــؤدي  قـــد  ممـــا 
خدمـــات ضـــخ الميـــاه إـلــى خفـــض إمـــدادات الميـــاه الخاصـــة 
 3 ـفــي  بئـــًرا   15 مـــن  المضيفـــة  والمجتمعـــات  بالنازحيـــن 
مديريـــات ممـــا أدى إـلــى تضرر مـــا يقرب من 90,000 أســـرة 
ـفــي صعـــدة و10,000 أســـرة ـفــي كتـــاف و13,000 أســـرة ـفــي 
الصفـــراء. ـفــي إب، أشـــارت التقاريـــر الميدانيـــة إلى أنـــه بحلول 
كثـــر مـــن  األســـبوع الثالـــث مـــن شـــهر أغســـطس، تضـــررت أ
290,000 أســـرة جـــراء تقليـــص أنشـــطة االســـتجابة، شـــمل 
ذلـــك إيقـــاف خدمات المياه في ســـبع مديريات ـفــي تعز وإب 
لما ال يقل عن 105,000 أسرة. وأفادت التقارير أن تقليص 
ـفــي  واألنشـــطة  الحـــاالت  إدارة  فيهـــا  بمـــا  الحمايـــة،  أنشـــطة 
كثر من 50,000 أســـرة  المســـاحات اآلمنـــة، أدت إـلــى تضـــرر أ
ـفــي إب وتعـــز، وقـــد أدت القيـــود المفروضة على أنشـــطة آلية 
االســـتجابة الســـريعة إـلــى تضـــرر نحـــو 5,000 أســـرة نازحة في 

الضالع وإب وتعز.

انخفـــاض قيمـــة العملة واالرتفاع الحاد لمســـتوى التضخم في 
المحافظـــات الجنوبيـــة يتســـبب ـفــي ارتفـــاع تكلفة الحـــد األدنى 

للســـلة الغذائية
في 30 أغســـطس، كان متوســـط ســـعر صرف الريال اليمني 
مقابـــل الـــدوالر األمريكـــي في الســـوق غيـــر الرســـمية في عدن 
مســـاويًا لالنخفـــاض التاريخـــي الـــذي بلـــغ 800 ريـــال يمنـــي 
ســـبتمبر   30 ـفــي  تســـجيله  تـــم  الـــذي  أمريكـــي  دوالر  لـــكل 
2018م، ويمثـــل ذلـــك زيـــادة بنســـبة 19 ـفــي المائـــة مقارنـــة 
بشـــهر يناير 2020م، عندما اســـتقر ســـعر الصرف عند 651 

ريـــال يمنـــي لـــكل دوالر أمريكـــي. ونتيجة لذلك، وجـــه البنك 
المركـــزي ـفــي عـــدن وجمعيـــة الصرافيـــن شـــركات الصرافـــة 
مبالـــغ  إـلــى  األجنبيـــة  العملـــة  صـــرف  معامـــالت  مـــن  الحـــد 
السلســـلة  هـــذه  وتعتبـــر  الشـــخصي.  لالســـتخدام  صغيـــرة 
الثالثـــة ألعـلــى تقلبـــات ألســـعار العمـــالت التـــي شـــهدها هذا 
العـــام، حيـــث ظهـــرت السلســـلتين الســـابقتين ـفــي منتصـــف 
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شـــهر مايـــو واألســـبوع الثاني مـــن يونيو. ومـــع انخفاض قيمة 
الريـــال التـــي تـــم تســـجيلها ـفــي الجنـــوب ـفــي أغســـطس، فإن 
أســـعار الصـــرف غيـــر الرســـمية ـفــي المناطـــق التـــي تســـيطر 
عليها ســـلطات األمر الواقع في الشـــمال وتلك التي تســـيطر 
عليهـــا الحكومـــة المعترف بها دولًيا ـفــي الجنوب تختلف اآلن 

بفارق يقرب من الثلث.    

األجنبـــي  النقـــد  مـــن مصـــادر  الحـــد  إـلــى  عـــدة عوامـــل  أدت 
جائحـــة  وتســـببت  الريـــال.  قيمـــة  بانخفـــاض  وتســـببت 
كوفيـــد-19 إـلــى انخفـــاض كبير، 80 في المائة بحســـب بعض 
التقديـــرات، ـفــي التحويـــالت الماليـــة المرســـلة مـــن اليمنييـــن 
العامليـــن ـفــي الخارج، خاصة مـــع تباطؤ النشـــاط االقتصادي 
ـفــي المملكة العربية الســـعودية ودول الخليـــج األخرى، التي 
اليمنييـــن. كمـــا أدى  العمـــال  تســـتضيف عـــدًدا كبيـــًرا مـــن 
انخفـــاض الطلـــب على الوقود نتيجة فيـــروس كوفيد-19 إلى 
انخفـــاض حاد ـفــي عائدات النفط. وأدى تضـــاؤل ودائع النقد 
األجنبـــي لـــدى البنـــك المركزي اليمنـــي والفـــرص المحدودة 

إلعادة الرسملة إلى زيادة انخفاض قيمة الريال.

التضخم غير المسبوق أدى إلى مستويات 
عالية للغاية من انعدام األمن الغذائي

ارتفعت أســـعار الحد األدنى للســـلة الغذائية ألعلى مســـتوى 
لهـــا عـلــى اإلطالق في المحافظات الجنوبية خالل شـــهر يوليو. 
وارتفعـــت األســـعار ـفــي المتوســـط بنســـبة 3 ـفــي المائـــة ـفــي 
المحافظات الجنوبية خالل شـــهر يوليو مقارنة بشـــهر يونيو، 
مـــع تســـجيل أعـلــى زيـــادة ـفــي ُســـقطرى )مـــن 51,000 ألف 
)مـــن  لحـــج  وـفــي  يمنـــي(،  ريـــال  إـلــى 53,000  يمنـــي  ريـــال 
49,950 ريـــال يمنـــي إـلــى 52,090 ريـــال يمنـــي(، وـفــي عدن 
)مـــن 51,447 ريـــال يمنـــي إـلــى 54,000 ريـــال يمنـــي( وفًقا 
لمنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة، فاألســـعار تفـــوق اآلن الزيـــادات 
كتوبر 2018م بنســـبة 15 ـفــي المائة.  المســـجلة خـــالل أزمـــة أ
وـفــي المتوســـط، أســـعار الحـــد األدـنــى للســـلة الغذائيـــة أعـلــى 

بنســـبة 26 ـفــي المائـــة اآلن ـفــي المناطـــق التي تســـيطر عليها 
الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دولًيـــا مقارنـــة بالمناطـــق التـــي تقع 
تحـــت ســـيطرة ســـلطات األمـــر الواقـــع، 48,422 ريـــال يمني 
مقارنـــة بــــ38,385 ريال يمني. وفي محافظات البيضاء وأبين 
وتعـــز، تفاقـــم التضخم نتيجة شـــحة الوقود المســـتمرة، التي 
والبتـــرول وغـــاز  الديـــزل  أســـعار  ـفــي  حـــادا  ارتفاعـــا  شـــهدت 

الطبخ.  

وارتفعت مســـتويات عدم كفاية االســـتهالك الغذائي بنســـبة 
8 بالمائـــة ـفــي المحافظـــات الجنوبية في أقل من ثالثة أشـــهر، 
مـــن %30 ـفــي مايـــو إـلــى %38 بحلـــول منتصف يوليـــو وفًقا 
لبرنامـــج األغذية العالمي، بســـبب الزيادة غير المســـبوقة في 
تكلفـــة الحـــد األدنى للســـلة الغذائيـــة وانخفاض قيمـــة الريال 
إجماـلــي  انخفـــض  نفســـه،  الوقـــت  وـفــي  الصـــراع.  وتصاعـــد 
الـــواردات الغذائيـــة خـــالل األشـــهر الســـبعة األوـلــى مـــن عـــام 
2020م بنســـبة 22 في المائة مقارنة بالفترة نفســـها من عام 

2019م.

وأشـــارت نتائـــج تحليل التصنيف المرحـلــي المتكامل لألمن 
الغذاـئــي التـــي تم إصدارها ـفــي يوليو إلى زيـــادة المخاطر التي 
ويتوقـــع  الجنوبيـــة.  المحافظـــات  ـفــي  الغذاـئــي  األمـــن  تهـــدد 
المســـح أن 3.2 مالييـــن شـــخص ـفــي المحافظـــات الجنوبيـــة 
ســـيعانون بشـــدة من انعدام األمن الغذاـئــي )المرحلة الثالثة 
ومـــا فوقهـــا مـــن التصنيـــف المرحـلــي المتكامـــل( للفتـــرة مـــا 
بيـــن يوليـــو وديســـمبر 2020م، وهـــي زيـــادة تمثـــل 40 ـفــي 
المائـــة مقارنة بنفـــس الفترة في 2019م، حتى إذا تم الحفاظ 
عـلــى المســـتويات الحاليـــة للمســـاعدات الغذائيـــة. باإلضافة 
إـلــى انخفـــاض قيمـــة الريـــال وتضخمـــه، ُيعـــزى انعـــدام األمن 
الغذاـئــي إـلــى الصـــراع والســـيول والجـــراد وكوفيـــد-19. وحذر 
التحليـــل مـــن ضيـــاع مكاســـب األمـــن الغذائي التـــي تحققت 
ـفــي النصـــف الثاـنــي مـــن عـــام 2018م وعـــام 2019م نتيجـــة 

التوسع الكبير في تقديم المساعدات الغذائية اإلنسانية.

يونيو

يوليو

%+3

عدنلحجسقطرى

53,500

51,000

52,090

49,950

54,000

51,477

القيم األعلى يف المحافظات ارتفاع أسعار 
الحد األدىن 

للسلة الغذائية  
يف يوليو يف 
المحافظات 

الجنوبية     

يوليويونيو

الحد األدنى لتكاليف السلة الغذائية 

المصدر: منظمة األغذية والزراعة – األمانة الفنية لألمن الغذائي، النشرة الشهرية لمراقبة أسعار السوق، يوليو 2020م
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يتجمع المهاجرون في منطقة مفتوحة في مدينة عدن حيث يوجد نحو 5,000 مهاجر تقطعت بهم السبل، 
مصدر الصورة: ر. إبراهيم/المنظمة الدولية للهجرة

المهاجرون العالقون في اليمن بحاجة ماســـة إلى المساعدات 
اإلنسانية

المهاجريـــن  عـــدد  بانخفـــاض  كوفيـــد-19  جائحـــة  تســـببت 
بينمـــا وجـــد  المائـــة،  ـفــي  بنســـبة 90  اليمـــن  إـلــى  الواصليـــن 
المهاجـــرون الموجـــودون مســـبًقا ـفــي البلد أنفســـهم عالقين. 
الغالبيـــة العظمـــى من المهاجرين الذيـــن يدخلون اليمن هم 
مـــن اإلثيوبييـــن ويتجهون إـلــى المملكـــة العربية الســـعودية، 
لكـــن حالـــت القيـــود المفروضـــة عـلــى التنقل في أنحـــاء القرن 
دون  لكوفيـــد-19  لالســـتجابة  العرـبــي  والخليـــج  األفريقـــي 
المضـــي ُقدمـــاً ـفــي رحلتهـــم وعودتهـــم إـلــى الوطـــن. ولطالمـــا 
الظـــروف  لكـــن  االســـتغالل،  اليمـــن  ـفــي  المهاجـــرون  واجـــه 
والنقـــل  واالحتجـــاز  العنـــف  مخاطـــر  مـــن  زادت  الحاليـــة 

القسري، مما زاد من أوجه الضعف القائمة.

وممـــا يثيـــر القلـــق بشـــكل خـــاص، ارتفـــاع عـــدد المهاجريـــن 
المحتجزيـــن ـفــي ظـــروف غيـــر مالئمـــة ـفــي صنعـــاء وعمليـــات 
النقـــل القســـري الالحقة إـلــى المحافظات الجنوبيـــة، بما فيها 
عـــدن ومـــأرب وتعز. فالظـــروف في مركـــز احتجـــاز المهاجرين 
ـفــي صنعـــاء مروعة والمنشـــأة مكتظة بشـــكل خطيـــر مع قلة 
فـــرص الحصـــول عـلــى الميـــاه النظيفـــة وخدمـــات الصـــرف 
الصحـــي اآلمنـــة. ويدعو شـــركاء العمل اإلنســـاني إـلــى اإلفراج 
الفـــوري عـــن المهاجريـــن المحتجزيـــن، وإـلــى ضمـــان حصول 
أي مهاجـــر محتجـــز بتهمـــة جنائيـــة على  اإلجـــراءات القانونية 
الواجبـــة والظروف المعيشـــية اإلنســـانية، وأن يكـــون احتجاز 
األطفـــال بمثابة المالذ األخيـــر وتحميهم الضمانات القانونية. 
ومنـــذ مـــارس 2020م، تقـــدر المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة أن 
كثـــر مـــن 2,000 مهاجـــر تـــم نقلهم قســـًرا مـــن المحافظات  أ
الشـــمالية إـلــى الجنوبيـــة عبر جبهـــات الصراع. غالًبـــا ما ُيترك 
المهاجـــرون ـفــي أيـــدي المهربيـــن، أو في المناطـــق الصحراوية 

حيـــث ال يوجـــد مأوى أو مســـاعدات، ويواجهـــون خطر المزيد 
من االحتجاز والجوع الشديد.

ـفــي أقصـــى شـــمال اليمـــن، تم تأكيـــد التقاريـــر الواردة بشـــأن 
آالف المهاجريـــن العالقيـــن على الحدود مع المملكة العربية 
الســـعودية ـفــي تقرير أصدرته منظمـــة هيومن رايتس ووتش 
مؤخـــًرا. حيـــث ال يـــزال مـــا يقـــدر بنحـــو 2,000 شـــخص عالق 
بالقـــرب مـــن الحـــدود وهـــم بحاجـــة ماســـة للمســـاعدات. لم 
يتمكن شـــركاء العمل اإلنســـاني من الوصول إلى المهاجرين 
لتقديـــم الدعـــم المنقـــذ لـــألرواح بســـبب القيـــود المفروضـــة 
عـلــى الوصـــول. وـفــي المناطـــق التـــي تتمتـــع بوصـــول أفضل 
مثـــل عدن، حيث يوجد نحو 5,000 مهاجر عالق ويعتمدون 
كلًيـــا عـلــى المســـاعدات الغذائيـــة والميـــاه والمـــأوى، يوســـع 
الشـــركاء نطـــاق تقديـــم المســـاعدات. ونظًرا لألوضـــاع، الحظ 
الشـــركاء زيـــادة كبيرة ـفــي طلبات الحصول عـلــى دعم العودة 
إـلــى الوطـــن. ال تـــزال رحـــالت العـــودة الجويـــة إـلــى إثيوبيـــا، ـفــي 
إطـــار برنامـــج العـــودة اإلنســـانية الطوعيـــة التابـــع للمنظمـــة 
عـلــى  المفروضـــة  القيـــود  بســـبب  للهجـــرة، معلقـــة  الدوليـــة 
حركـــة التنقـــل جراء كوفيد-19. وفي غيـــاب وجود البدائل، تم 
اإلبـــالغ عـــن ســـفر مـــا يقـــدر بنحـــو 900 مهاجـــر مـــع مهربيـــن 
عـلــى متـــن قـــوارب مـــن اليمـــن إـلــى جيبوـتــي. في حيـــن تمكن 
عـــدد غيـــر مؤكـــد منهم عبور الحـــدود المغلقة مـــع إثيوبيا وال 

يزال العديد منهم عالقين في جيبوتي.
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الجراد يهدد بتفاقم وضع انعدام األمن الغذائي في اليمن

وفـــر هطـــول األمطار فوق المتوســـط المعتاد ـفــي اليمن خالل 
شـــهري يونيو ويوليو ظروًفـــا مواتية لتكاثر الجراد الصحراوي، 
ممـــا أتـــاح تكـــون مجموعـــات مـــن حوريـــات الجـــراد الصغيـــرة 
مـــأرب  ـفــي محافظـــات  مناطـــق  ـفــي  البالـــغ  الجـــراد  وأســـراب 
والجـــوف وأبيـــن وشـــبوة وهضبـــة حضرمـــوت والمهـــرة وحجة 
والحديـــدة. تم اإلبالغ عن أســـراب كبيـــرة للجراد الصحراوي في 
المناطـــق الوســـطى لحضرمـــوت والمهـــرة والجـــوف ومـــأرب، 
والخضـــروات  واألعـــالف  الحبـــوب  محاصيـــل  أتلفـــت  حيـــث 
وأشـــجار الفاكهة. كما لوحظت أســـراب من الجراد الصحراوي 
وصنعـــاء.  ومـــأرب  وعـــدن  وإب  تعـــز  محافظـــات  ـفــي  البالـــغ 
ـفــي الســـفوح  إـلــى ذلـــك، شـــوهدت أســـراب قليلـــة  باإلضافـــة 
بالقـــرب مـــن الســـهول الســـاحلية للبحـــر األحمـــر وخليج عدن. 
كمـــا تـــم مشـــاهدة الجـــراد على الســـاحل الجنوـبــي بالقرب من 
عـــدن، في المناطق الداخلية القريبة من شـــبوة، وعلى الهضبة 

الشرقية بين محافظة ريمة والحدود العمانية.

الصـــراع  أدى  )الفـــاو(،  والزراعـــة  األغذيـــة  لمنظمـــة  وفًقـــا 
المســـتمر إـلــى تفاقـــم الوضـــع، ممـــا أعـــاق االســـتجابة الفعالـــة 
لغـــزوات الجـــراد منذ تشـــكل األســـراب ـفــي عـــام 2018م، على 
عكس آخر انتشـــارين رئيســـيين في عامـــي 2007م و2013م، 
عندمـــا كان اليمـــن قادًرا على مراقبة ومكافحة تكون أســـراب 
الجـــراد بصـــورة فعالـــة. ممكـــن أن تكون خســـائر اإلنتـــاج التي 
ســـببها الجـــراد عامـــاًل مســـاهًما في انعـــدام األمـــن الغذائي ولها 
أثـــر طويـــل المـــدى على ســـبل عيـــش مئـــات اآلف المزارعين 
اليمنييـــن، الذيـــن هـــم بالفعـــل ضعفـــاء واضطـــروا ـفــي األشـــهر 

األخيـــرة إـلــى التعامل مـــع صدمات متعددة، بمـــا فيها الصراع 
األغذيـــة  المســـتمر والســـيول وكوفيـــد-19. حـــذرت منظمـــة 
والزراعـــة مـــن أن الموجة األخيـــرة لغزوات الجـــراد الصحراوي 
في اليمن يمكن أن تهدد بقاء ورزق شـــرائح كبيرة من ســـكان 
الريـــف. كمـــا حـــذرت منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة مـــن احتمالية 
تكـــون أســـراب جـــراد ضخمـــة ـفــي اليمـــن، التـــي قـــد تـــؤدي إلى 
أســـراب تغـــزو مـــن جديـــد القـــرن األفريقـــي، وربمـــا المنطقـــة 

الهندية الباكستانية.

وكثفـــت منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة مـــن اســـتجابتها للجـــراد 
الصحـــراوي لكبح انتشـــار اآلفة ومنع خســـائر اإلنتـــاج وحماية 
ســـبل العيش. وعملت عـلــى تفعيل إجراءات التتبع الســـريع 
كبر، بما  بحيـــث يمكـــن التخطيـــط وتنفيذ العمليـــات بمرونـــة أ
في ذلك اإلرســـال الســـريع للموظفين وتوسيع نطاق البرامج. 
باإلضافـــة إـلــى ذلك، حشـــدت منظمة األغذيـــة والزراعة مليون 
عمليـــات  لتكثيـــف  الخاصـــة  مواردهـــا  مـــن  أمريكـــي  دوالر 

المكافحة في اليمن.

وتهـــدف منظمـــة األغذيـــة والزراعة إلى الحد، قـــدر اإلمكان، من 
كثافـــة أســـراب الجـــراد الصحـــراوي حتـــى ال يصبح آفـــة قائمة 
بذاتهـــا. وهـــي تقـــوم بذلـــك من خـــالل إجـــراء عمليـــات الترصد 
الكتشـــاف أســـراب الجراد والتدخالت السريعة للسيطرة على 
المحاصيـــل.  بتلـــف  يتســـبب  أن  قبـــل  الخطيـــر  الجـــراد  غـــزو 
قامـــت فـــرق منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة الميدانيـــة بعمليـــات 

كثر من 35,000 هكتار منذ يناير 2020م. المكافحة في أ

تضـــرر نحـــو 2,500 منـــزل جـــراء القتـــال ـفــي النصـــف األول من 
عـــام 2020م

خـــالل النصـــف األول مـــن عـــام 2020م، تضـــرر 2,490 منـــزاًل 
جـــراء القتـــال ـفــي 547 حادثًـــا منفصـــاًل وفًقـــا لمشـــروع مراقبة 
أثـــر الصـــراع عـلــى المدنييـــن، أقـــل بنســـبة 2 ـفــي المائـــة فقـــط 
مقارنـــة بالشـــهور الســـتة الســـابقة، حيـــن تضـــرر 2,530 منزاًل. 
فيهـــا  تعرضـــت  التـــي  الحـــوادث  عـــدد  متوســـط  وانخفـــض 
المنـــازل للضـــرر كل شـــهر بنســـبة 13 ـفــي المائـــة مـــن 106 في 
الشـــهر ـفــي 2019م إـلــى 92 في الشـــهر ـفــي 2020م، على الرغم 
مـــن أنـــه منذ نوفمبر 2019م، كان عـــدد الحوادث المبلغ عنها 

كل شهر يتزايد تدريجياً.

ـفــي النصـــف األول من عام 2020م، تركـــزت 86 في المائة من 
المنـــازل المتضـــررة ـفــي ثـــالث محافظـــات، يوجـــد ـفــي جميعهـــا 
جبهـــات قتالية نشـــطة شـــمال اليمـــن وهي الحديـــدة وصعدة 
ومـــأرب، منهـــا 1,341 منزاًل في محافظة الحديـــدة وحدها. وفي 
محافظـــة صعـــدة، المحاذيـــة للحـــدود الســـعودية، ُضرب 563 
منـــزاًل، وكان هنـــاك قصـــف مدفعـــي بصورة شـــبه يومية على 
الحـــدود الغربيـــة وارتفعـــت تقارير حـــوادث الضربـــات الجوية 
ـفــي جميـــع أنحاء المحافظـــة. وتضرر 237 منزاًل آخـــر في مأرب، 
القتـــال  العـــام مـــع  القتاليـــة هـــذا  حيـــث تصاعـــدت األعمـــال 

البري والضربات الجوية. 

ووقـــع واحـــد مـــن كل أربعـــة ضحايـــا مدنييـــن ـفــي منازلهـــم في 
جميـــع أنحـــاء اليمـــن خـــالل الســـت األشـــهر األوـلــى مـــن عـــام 
2020م مقابـــل واحـــد من كل ثالثة ضحايا كل ثالثة أشـــهر في 
كانـــت  ذلـــك،  مـــن  الرغـــم  وعـلــى  و2019م.  2018م  عامـــي 
النســـبة ـفــي بعـــض المناطـــق أعـلــى بكثـــر، فمثـــال نصـــف عـــدد 

الــــ47 ضحيـــة مدـنــي التـــي تـــم اإلبـــالغ عنهـــا ـفــي مـــأرب خـــالل 
2020م كانـــوا ـفــي منازلهم، حيث توجـــد جبهات قتالية متنقلة 
ـفــي المحافظـــة لـــم تتـــرك ســـوى فـــرص قليلـــة للمدنييـــن كي 
يهربـــوا، وأصبحـــت المنـــازل ـفــي مدينـــة مـــأرب تحـــت قصـــف 
بعـــض  ـفــي  القتـــال  الحديـــدة، حيـــث يســـتمر  وـفــي  القذائـــف. 
المناطـــق الحضريـــة المكتظـــة بالســـكان، وقـــع ثلـــث إجماـلــي 
النســـاء  وتضـــررت  منازلهـــم.  ـفــي  الــــ76  المدنييـــن  الضحايـــا 
واألطفـــال بشـــدة جـــراء هـــذا النـــوع مـــن الهجمـــات، مـــن بيـــن 
2,847 مدنًيـــا تعـــرض لـــألذى للفتـــرة ما بيـــن 1 يناير 2018م 
و30 يونيـــو 2020م، كانـــت 1,540 ضحية )54 في المائة( من 
وتعتبـــر  بثبـــات.  النســـبة  هـــذه  وترتفـــع  واألطفـــال،  النســـاء 
الهجمـــات على المنازل أحد أســـباب النـــزوح ومن الممكن أن 
مختلـــف  عـلــى  خطيـــرة  نفســـية-اجتماعية  آثـــار  إـلــى  تـــؤدي 

األعمار.  

وتســـببت عمليـــات القصـــف والهجمـــات الجويـــة بمـــا نســـبته 
96 ـفــي المائـــة مـــن إجمالي الهجمـــات على المنـــازل منذ بداية 
2018م. ـفــي حيـــن كان ســـبب  ِضعـــف عـــدد الحـــوادث مـــن 
كثر،  عمليـــات القصـــف، تســـببت 8 هجمـــات جويـــة بوفيـــات أ
بنســـبة 25 ـفــي المائة، من عمليات القصـــف، ُقتل 635 مدنًيا 
جـــراء الهجمـــات الجوية على منـــازل المدنييـــن مقارنة بمقتل 
507 مدنييـــن جـــراء عمليات القصف عـلــى المنازل منذ بداية 

2018م.
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المزيد من الحوادث التي أوقعت العديد 
من الضحايا المدنيين تم اإلبالغ عنها في 
أغسطس، منها هجمة واحدة على األقل 

على أحد المرافق الصحية 
فيمـــا يبـــدو أنها الهجمـــة الجوية الثالثة في أقل من شـــهر التي 
تســـببت بوقـــوع العديد من الضحايا المدنيين شـــمال اليمن، 
أفاد شـــركاء العمل اإلنســـاني في 7 أغسطس بمقتل 9 أطفال 
وإصابـــة 7 آخريـــن، وتم اإلبالغ أيضاً عـــن إصابة امرأتان ورجل، 
خـــب  ـفــي مديريـــة  الحـــراض  اســـتهدفت منطقـــة  ـفــي هجمـــة 
والشـــعف ـفــي محافظة الجوف. وفي بيـــان أدان الهجوم، قالت 
الســـيدة ليـــز غرانـــدي، منســـق الشـــؤون اإلنســـانية ـفــي اليمن، 
الخصـــوص.  بهـــذا  تماًمـــا  واضحيـــن  نكـــون  أن  “يجـــب 
فالمســـؤولية األساســـية ألي طرف في الصراع هي القيام بكل 
عـلــى  المدنييـــن وضمـــان حصولهـــم  لحمايـــة  شـــيء ممكـــن 
المســـاعدات التـــي يحتاجونهـــا للبقـــاء عـلــى قيد الحيـــاة. فهذا 
مطلـــب أساســـي بموجـــب القانـــون الدوـلــي اإلنســـاني.” وبعـــد 
ثالثـــة أيـــام فقـــط، ـفــي 10 أغســـطس، أبلـــغ الشـــركاء ـفــي مجال 
الحمايـــة عـــن مقتـــل مدـنــي وإصابـــة 11 آخريـــن، بمـــن فيهم 6 
أطفـــال، حيـــن قصفـــت القذائـــف المدفعيـــة منطقـــة الجـــاح 
كد  األعـلــى ـفــي مديريـــة بيـــت الفقيه ـفــي محافظـــة الحديـــدة. وأ

الشـــركاء ـفــي مجال الصحة اســـتقبال مستشـــفى بيت الفقيه 
للــــ 11 ضحيـــة، تم إحالـــة أحدهم إلى مستشـــفى باجل وإحالة 

مصابين آخرين إلى صنعاء لتلقي العالج.

ـفــي 17 أغســـطس، تـــم اإلبـــالغ عن هجمـــات اســـتهدفت وزارة 
الصحـــة العامـــة والســـكان ـفــي تعـــز. ـفــي الهجمـــة األوـلــى، نهـــب 
جنـــود ســـيارة إســـعاف وأدويـــة بعد االعتـــداء على الســـائق في 
منطقـــة الحصـــب ـفــي مديرية المظفـــر. وفي ذات اليـــوم، اقتحم 
الجنـــود مكتـــب الصحـــة العامـــة والســـكان في شـــارع الثورة في 
مديريـــة القاهـــرة، وقامـــوا بالتهجـــم على الموظفيـــن وطردهم، 
وإغـــالق المكتـــب باإلجبـــار. المرافـــق الطبيـــة ووســـائل النقـــل 
محميـــة بموجب القانون الدولي اإلنســـاني وينبغي أال تتعرض 

للهجوم. 

وـفــي أواخـــر شـــهر أغســـطس، وردت أنبـــاء عـــن تزايد األنشـــطة 
مـــن  العديـــد  خلـــف  ممـــا  البيضـــاء،  محافظـــة  ـفــي  اإلرهابيـــة 
الوفيـــات ـفــي صفـــوف المدنيين، شـــمل ذلك هجـــوم آخر على 

كز الصحية.  أحد المرا
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حوادث العنف المسلح التي ألحقت أضراًرا بمنازل المدنيين

المنازل المتضررة جراء العنف المسلح

المصدر: مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين 



9

صندوق التمويل اإلنساني في اليمن يخصص 20 مليون دوالر 
أمريكي لالستجابة لكوفيد-19 وآلية االستجابة السريعة

ـفــي شـــهر أغســـطس، أطلـــق صنـــدوق التمويـــل اإلنســـاني ـفــي 
اليمـــن أحـــد التخصيصـــات االحتياطيـــة لتقديـــم تمويـــل خـــط 
إنقاذ فوري لالســـتجابة لكوفيد-19 وآلية االســـتجابة السريعة 
- عبـــارة عـــن حزمة فورية من المـــواد اإلغاثية المنقذة لألرواح 
لألســـر النازحـــة حديًثا، يتم تقديمها ـفــي الثالثة األيام األولى من 
النـــزوح. قـــدم التخصيـــص 10 مالييـــن دوالر إـلــى اليونيســـيف 
لكـــي تقـــوم بدفـــع بـــدل مخاطـــر للعاملين ـفــي مجـــال الصحة؛ 
ومليـــون دوالر أمريكـــي إلى منظمـــة الصحة العالميـــة لمراقبة 
عمليـــة دفـــع بـــدل المخاطـــر؛ و6 مالييـــن دوالر أمريكـــي إـلــى 
كوفيـــد-19  مخاطـــر  عـــن  اإلبـــالغ  ألنشـــطة  اليونيســـيف 
إـلــى  أمريكـــي  دوالر  مالييـــن  و3  المجتمعيـــة؛  والمشـــاركة 
صنـــدوق األمـــم المتحـــدة للســـكان لتوزيـــع أطقـــم مـــواد آليـــة 

االستجابة السريعة الطارئة.

ســـيدفع تمويـــل بدل المخاطر ألكثـــر من من 4,000 عامل في 
مجـــال الصحـــة ـفــي 37 مرفًقـــا صحًيـــا مخصًصـــا كمركـــز لعالج 
أنحـــاء  جميـــع  ـفــي  والحرجـــة  الشـــديدة  للحـــاالت  كوفيـــد-19 
اليمـــن. يغطـــي صنـــدوق التمويـــل اإلنســـاني ـفــي اليمـــن نصف 
تكاليـــف بـــدل المخاطـــر، أما النصف اآلخر يقـــوم بتغطيته أحد 
المانحيـــن الثنائييـــن. وســـيقوم المراقبيـــن المســـتقلين الذين 
تعاقـــدت معهـــم منظمـــة الصحـــة العالميـــة مـــن التحقـــق أن 

عملية صرف بدل المخاطر تمت بصورة سليمة وشفافة.  

وســـيتم اســـتخدام تمويل اليونيســـيف أيضاً في عملية حشـــد 
10,000 متطـــوع ومؤثر مجتمعي ممن ســـيقومون بالتوعية 
ـفــي أوســـاط مالييـــن اليمنييـــن حـــول التدابيـــر التـــي تحـــد مـــن 
ســـتقوم  ذلـــك،  إـلــى  باإلضافـــة  كوفيـــد-19.  عـــدوى  انتقـــال 
اليونيســـيف بشـــراء وتوزيـــع أطقم مـــواد الوقاية مـــن العدوى 
الحمايـــة  تدابيـــر  وتنفيـــذ  أســـرة،   30,000 عـلــى  ومكافحتهـــا 

للفئات الضعيفة.

تمكيـــن  عـلــى  الســـريعة  االســـتجابة  آليـــة  تمويـــل  ســـيعمل 
صنـــدوق األمـــم المتحـــدة للســـكان عـلــى تقديـــم المســـاعدات 
إـلــى 180,000 نـــازح جديـــد خالل الثالثة األشـــهر القادمة، بمن 
فيهـــم أولئـــك الذيـــن يحتمل هروبهـــم من القتال ـفــي محافظة 
مـــأرب. تحتـــوي مســـاعدات آليـــة االســـتجابة الســـريعة عـلــى 

الحصص الغذائية وأطقم مواد النظافة وحفظ الكرامة.  

الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة 
يخصص 35 مليون دوالر أمريكي للبرامج 

الصحية التي ينقصها التمويل بصورة حرجة       
تـــم تنســـيق تمويـــل صنـــدوق التمويـــل اإلنســـاني ـفــي اليمـــن 
بشـــكل وثيـــق مـــع تخصيـــص 35 مليـــون دوالر لليمـــن مـــن 
أعلـــن عنـــه  الـــذي  الطارئـــة،  المركـــزي لالســـتجابة  الصنـــدوق 

منسق اإلغاثة الطارئة مؤخًرا.

ســـيقدم تخصيـــص الصنـــدوق المركـــزي لالســـتجابة الطارئـــة 
التمويـــل للبرامـــج ذات األولويـــة القصـــوى التـــي تعاـنــي مـــن 
نقـــص حـــاد ـفــي التمويـــل مـــع إيـــالء اهتمـــام خـــاص للتدخالت 
ســـيكون  والفتيـــات.  للنســـاء  المخصصـــة  لـــألرواح  المنقـــذة 
التركيـــز عـلــى تعزيـــز خدمـــات الصحـــة اإلنجابيـــة ودعـــم حزمة 
الحـــد األدـنــى مـــن الخدمـــات؛ آليـــة إيصـــال الخدمـــات الصحية 
التـــي تعـــزز الوصـــول إـلــى خدمـــات الرعايـــة الصحية؛ بمـــا فيها 
الخدمـــات الوقائيـــة التـــي تحـــد مـــن مخاطـــر انتقـــال األمراض 
المميتـــة مثـــل الكوليـــرا. وســـتدعم أيضـــاً تقديم المســـاعدات 
التغذويـــة إـلــى األطفـــال دون الخامســـة مـــن العمـــر والنســـاء 
والفتيـــات. وبصـــورة عامـــة، سيســـتفيد نحـــو 3 مالييـــن يمنـــي 
ضعيـــف مـــن التدخالت الممولة من قبـــل الصندوق المركزي 

لالستجابة الطارئة. 
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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

إيدن أوليري

 مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن
oleary@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


