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انخفض عدد الشركاء من  128شريك يف الربع الرابع من عام  2019إىل  118شريك يف الربع األول
من عام 2020
ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻲﻓ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2020

ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻲﻓ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم 2019

128

128

128

أ ﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

دﻳﺴﻤﺒﺮ

132
118

120

ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﻣﺎرس

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

صنعــاء وذمــار وإب ومدينــة صنعــاء كانــت األكثــر تضــرراً .إذا
كانــت وكاالت اإلغاثــة غيــر قــادرة علــى التوســع مــرة أخــرى،
فــإن مالييــن األرواح ســتكون يف خطــر شــديد وســيكون
الوضــع كارثيـا ً ألولئــك الذيــن يواجهــون بالفعــل ســوء التغذية
وانعــدام األمــن الغــذايئ والمــرض.

ال تــزال اليمــن تمثــل أســوأ أزمــة إنســانية يف العالــم .تــرك
األثــر الترا كمــي الناجــم عــن أ كثــر مــن خمــس ســنوات مــن
النــزاع والتدهــور االقتصــادي وانهيــار المؤسســات  24مليــون
شــخص – حــوايل  80بالمائــة مــن الســكان – بحاجــة إىل
المســاعدة اإلنســانية والحمايــة .فيــروس كورونــا المســتجد
(كوفيــد )19-ينتشــر بشــكل ســريع ويــؤدي إىل تفاقــم
الوضــع اإلنســاين .يف ظــل تجــاوز االحتياجــات لألمــوال،
فــإن هنــاك إدراك متزا يــد للحاجــة الملحــة لمؤتمــر إعــان
التعهــدات رفيــع المســتوى .انخرطــت وكاالت اإلغاثــة ،التــي
تعمــل بشــكل وثيــق مــع الجهــات المانحــة ،يف العمــل مــع
الســلطات وأحــرزت تقدمـا ً يف معالجــة العقبــات التــي أعاقت
عمليــة مســاعدة قائمــة علــى المبــادئ دفعــت بالجهــات
المانحــة الرئيســية إىل وقــف التمو يــل .منــذ منتصــف أبريــل،
تم تقليص أ كثر من  30برنامج أساســي لألمم المتحدة يف
حيــن تــم إغــاق بعضهــا ،ممــا وضــع حيــاة مالييــن األشــخاص
الذيــن يعتمــدون علــى المســاعدات كل شــهر علــى المحــك.

االنتشــار الســريع لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد يبشــر
بمأســاة محتملــة أخــرى ،إذ أن انخفــاض مســتويات المناعــة
بيــن الســكان يجعــل الحفــاظ علــى برامــج المســاعدة واســعة
النطــاق يف قطاعــات الصحــة والميــاه والصــرف الصحــي
والنظافــة والتغذيــة والقطاعــات األخــرى أمــرا ً حيوي ـا ً إذا كان
علــى مالييــن األشــخاص الضعفــاء الصمــود أمــام الفيــروس.
يف عــام  ،2019أحدثــت البرامــج اإلنســانية فرقـا ً هائــاً .لعبــت
المســاعدات واســعة النطــاق دورا ً محوري ـا ً يف إنقــاذ األرواح
ومعالجــة المعانــاة اإلنســانية ،بمــا يف ذلــك منــع المجاعــة
ووقــف وبــاء الكوليــرا ومســاعدة األســر الفــارة مــن العنــف.
يهــدد نقــص المــوارد وبيئــة العمــل المعقــدة بتقويــض هــذه
المكاســب وســيعاين المالييــن إذا كانــت األمــم المتحــدة،
بالعمــل مــع الشــركاء ،غيــر قــادرة علــى الوفــاء بواليتهــا
بســبب نقــص التمويــل .تدعــو وكاالت اإلغاثــة يف اليمــن
الجهــات المانحــة إىل تقديــم التعهــدات بســخاء للعمليــة
اإلنســانية يف الثــاين مــن يونيــو ودفــع التعهــدات علــى الفــور.

فعلي ـاً ،ويف بدا يــة عــام  ،2020انخفــض عــدد األشــخاص
الذيــن يتــم الوصــول إليهــم مــن خــال المســاعدات كل شــهر
 15.2مليــون شــخص شــهريا ً يف المتوســط يف الر بــع األخيــر
مــن عــام  2019إىل  13.5مليــون شــخص يف الشــهرين
األوليــن مــن العــام – تــم اإلبــاغ عــن خفــض يف المســاعدات
يف  155مديريــة يف  21محافظــة يف حيــن أن محافظــات

تدهور خطير يف الوضع بسبب جائحة فيروس كورونا
المستجد (كوفيد)19-
فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-ينتشر بشكل
سريع يف جميع أنحاء اليمن .بحلول  31مايو ،تم اإلبالغ
عن  314حالة إصابة و  78حالة وفاة مرتبطة بها وسط
مخاوف من أن التقارير الرسمية تخلفت كثيرا ً عن عدد
اإلصابات الفعلية .معدل وفيات الحاالت مرتفع بشكل
مثير للقلق بنسبة  20.77بالمائة مما يشير إىل الحاجة إىل
مضاعفة الجهود للتصدي للفيروس .تواصل الوكاالت
اإلنسانية يف اليمن بذل كل ما يف وسعها لزيادة االستجابة
وإنقاذ األرواح :إعطاء األولوية لكبح انتقال الفيروس من
خالل حمالت التوعية العامة وشراء وتوزيع اإلمدادات
والمعدات الطبية ودعم االستعداد السريري وقدرات
االستجابة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد .تم

تدريب أ كثر من  14,000متطوع وهم يعملون على
األرض ،يتحدون الخوف والوصم ويشرحون كيفية انتقال
الفيروس وكيف يمكن للناس حماية أنفسهم وما الذي
يتم عمله إذا مرض أحدهم .إىل جانب الرسائل اإلعالمية
الشاملة ،فقد وصلت هذه األنشطة إىل ما يقدر بنحو 16
مليون شخص .قامت األمم المتحدة بشراء أ كثر من
 9,500طن متري من المعدات الطبية ومعدات الفحص
واألدوية من سوق عالمية شديدة التنافسية؛ وصل منها
 4,857طن متري بالفعل إىل البالد ،وهناك  4,698طن
متري آخر قيد التنفيذ .ال تزال هناك حاجة ملحة إىل
المزيد ،وخاصة األكسجين ومعدات الحماية الشخصية.
تعمل األمم المتحدة على توسيع قدرة المستشفيات يف

عدد حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كوفيد 19-موزعة بمرور الوقت
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المرا كز السكانية الرئيسية ،وهذا يشمل إنشاء  21وحدة
جديدة للعناية المركزة يف المستشفيات المحددة لعالج
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد ،وهذا ُيضاف إىل
وحدات العناية المركزة الموجودة البالغ عددها  38وحدة،
ونشر مستشفيين ميدانيين متنقلين بسعة عالية تضم
حوايل  100سرير ،وتوفير رواتب للعاملين يف مجال
الرعاية الصحية يف الخطوط األمامية.

يتم رفض استقبالهم من قبل المرافق الصحية التي
تكون إما ممتلئة أو غير قادرة على توفير العالج اآلمن.
فقط  50بالمائة من المرافق الصحية تعمل بكامل
طاقتها؛ يف حين تفتقر تلك التي تستمر يف العمل إىل
المعدات األساسية مثل الكمامات والقفازات واألكسجين
واللوازم األساسية األخرى لعالج حاالت اإلصابة بفيروس
كورونا المستجد .الكثير من العاملين الصحيين ليس
لديهم معدات واقية ،ومعظمهم ال يحصلون على رواتب.
تبذل وكاالت اإلغاثة كل ما يف وسعها للمساعدة ،لكنها
تحتاج إىل موارد إضافية لتوسيع نطاق االستجابة لمواجهة
جائحة فيروس كورونا المستجد.

مع ذلك ،فإن الموارد المالية واإلمدادات الطبية شحيحة
للغاية .أدت خمس سنوات من النزاع إىل إضعاف أجهزة
المناعة لدى الناس ،كما أن النظام الصحي العام أصبح
مرهقا ً مع ارتفاع عدد الحاالت المشتبه فيها .تشير
التقارير إىل أن األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض
شديدة ،بما يف ذلك الحمى المرتفعة واضطراب التنفس،

تعمل وكاالت اإلغاثة على زيادة االستجابة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد
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عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد وعدد المختبرات ووحدات العزل لكل محافظة
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جائحة فيروس كورونا المستجد تهدد توافر الغذاء
مقارنة واردات المواد الغذائية يناير – أبريل  2019و 2020
أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﺘﺮي
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ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ
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يف الوقت الذي يكافح فيه العالم للتصدي لجائحة
فيروس كورونا المستجد ،بدأت األسواق العالمية
وسالسل التوريد واالضطرابات التجارية تؤثر على الوصول
إىل اإلمدادات الغذائية ،وخاصة بالنسبة للبلدان الفقيرة
مثل اليمن .تعتمد البالد بشكل شبه كامل على الواردات
لتلبية طلب السوق المحلي من السلع الغذائية
األساسية ،يف حين توفر التحويالت المالية شريان حياة
حيوي للكثير من األسر والمجتمعات المحلية يف جميع
أنحاء اليمن.
كان هناك انخفاض كبير يف واردات المواد الغذائية يف
السنة حتى اآلن .مقارنة بعام  ،2019انخفضت واردات
المواد الغذائية بنسبة  12بالمائة يف فبراير وبنسبة 43
بالمائة يف مارس وبنسبة  39بالمائة يف أبريل ،نتيجة
لجائحة فيروس كورونا المستجد .سيظهر األثر الصايف
على األسواق النخفاض مستوى واردات المواد الغذائية
يف األشهر القادمة إذا واجهت سلسلة اإلمدادات الغذائية
المستوردة أي فجوات أو انقطاعات.
تأثرت التحويالت المالية بنفس الطريقة .تسبب أثر انتشار
جائحة فيروس كورونا المستجد على االقتصادات النفطية
لدول الخليج يف انخفاض مفاجئ يف التحويالت المالية إىل
اليمن ،مما أدى إىل تقليص توفر العملة الصعبة والمزيد
من إضعاف سعر الصرف .على الرغم من أن أثر انخفاض
التحويالت المالية لم ُيثبت بشكل كامل بعد ،فإنه سيزيد
من انخفاض دخل  80بالمائة من السكان الذين
يعتمدون على التحويالت المالية .ساهمت التحويالت
المالية بما يقدر بنحو  3.8مليار دوالر يف عام  ،2019يأيت
 90بالمائة منها من دول الخليج.
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بدأ توافر الغذاء يف إظهار عالمات االضطراب .مازالت
سلسلة توريد أصناف الفاكهة والخضروات والحبوب
المنتجة محليا ً تواجه ظروفا ً صعبة .تم اإلبالغ عن خسائر
ما بعد الحصاد يف سلسلة التوريد ،خاصة للخضروات
الطازجة .أيضاً ،تأثر قطاع صيد األسماك بشكل كبير ،مما
أدى إىل انخفاض كل من العرض والطلب على األسماك.
يف محافظات الحديدة والجوف وحجة ،يقوم المزارعون
باتخاذ االحتياطات الالزمة للتخفيف من تأثير جائحة
فيروس كورونا المستجد ،مثل بيع حيواناتهم ،مما تسبب
بدوره يف انخفاض أسعار الماشية .يف الحديدة والجوف،
انخفض سعر األغنام بنسبة  13بالمائة ،بينما انخفضت
األسعار يف حجة بنسبة  12بالمائة.
أسعار السلع األساسية آخذة يف االرتفاع ،مما يؤثر على
الحصول على الغذاء .ارتفع متوسط تكلفة سلة الغذاء
الدنيا يف اليمن إىل  40,150ريال يمني ( 64دوالر
أمريكي) ،بزيادة بلغت  4بالمائة مقارنة بفترة ما قبل
انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد يف فبراير .2020
ارتفعت تكلفة السلة بشكل مطرد تجاوبا ً مع ارتفاع
أسعار التجزئة للسلع الغذائية .بين األسبوعين الثاين
والثالث من شهر مايو ،ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا
بنسبة  36بالمائة يف مدينة صنعاء و  12بالمائة يف
محافظة لحج و  10بالمائة يف محافظة تعز وجزيرة
سقطرى .ال يزال تضاؤل فرص الحصول على الغذاء هو
العامل الرئيسي الذي يساهم يف انعدام األمن الغذايئ
لألسر.

التحويالت المالية إىل اليمن
)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
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يستمر القتال يف التسبب يف قتل وجرح المدنيين على
الرغم من دعوة األمين العام لألمم المتحدة لوقف
إطالق النار
أثر الحوادث على المدنيين حسب المحافظة يف أبريل 2020
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يف  23مارس ،دعا األمين العام لألمم المتحدة إىل وقف
شامل إلطالق النار يسمح للعاملين يف المجال اإلنساين
بالوصول إىل األشخاص األكثر عرضة النتشار فيروس
كورونا المستجد .بعد ذلك بيومين ،وجه السيد غوتيريش
دعوة محددة لألطراف المتقاتلة يف اليمن إلنهاء األعمال
العدائية وتكثيف الجهود لمواجهة تفشي محتمل لجائحة
فيروس كورونا المستجد ،وهي دعوة رحبت بها األطراف.
على الرغم من ذلك ،وعلى الرغم من وقف إطالق النار
من جانب واحد من قبل المملكة العربية السعودية لمدة
أسبوعين اعتبارا ً من  9أبريل ،وتم تمديده الحقا ً حتى
نهاية مايو ليتزامن مع شهر رمضان المبارك ،استمرت
جميع األطراف يف اليمن يف القتال مما تسبب يف حدوث
خسائر يف صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.
على الرغم من حدوث خفض يف األعمال العدائية يف
معظم المناطق يف األسابيع الثالثة األوىل من شهر مايو،
فقد كان هناك تصعيد عرضي يف بعض المحافظات
الشمالية وأعمال عدائية متفرقة يف الجنوب بين الحكومة
اليمنية والقوات التي تدعم المجلس االنتقايل الجنويب.
يف أبريل ،ارتفع عدد الضحايا من المدنيين الذين تم اإلبالغ
عنهم من قبل مشروع رصد األثر المدين التابع للمجموعة
القطاعية للحماية من  156حالة يف مارس إىل  177حالة.
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من أصل  65حالة وفاة تم اإلبالغ عنها يف أبريل ،فإن 11
حالة كانت من األطفال و  17حالة من النساء ،وكان هناك
 14طفل و  39امرأة من بين  112مدنيا ً تعرضوا لإلصابة.
هذا بالمقارنة مع  66حالة وفاة يف مارس ،بما فيهم 15
طفل و  10نساء ،وإصابة  90مدين ،بينهم  21طفل و 9
نساء .يف أبريل ،فإن أ كبر عدد تم اإلبالغ عنه للضحايا من
المدنيين تم تسجيله يف منطقة مركز إب ( ،)79و ُيعزى
إىل حد كبير إىل حادث إصابة جماعي عندما تعرض قسم
النساء يف السجن المركزي يف مديرية المظفر يف مدينة
تعز لقصف مدفعي .تسبب الحادث يف سقوط 34
ضحية ،وأسفر عن مقتل  8نساء بينهن طفلة كانت تزور
والدتها ،وإصابة  26امرأة على األقل .سجل مركز الحديدة
ثاين أ كبر عدد من الضحايا ،حيث سقط  38ضحية من
المدنيين ،بينهم  11يف بيت الفقيه و  7يف الحايل و  6يف
حيس.
توزيع حوادث األثر على المدنيين يف أبريل  2020حسب
المحافظة
يف حين تباطأت االشتباكات يف معظم خطوط المواجهة
وانخفض عدد الضحايا من المدنيين يف معظم المناطق
خالل شهر رمضان يف مايو ،أشار مشروع بيانات اليمن إىل
أن الفترة بين  8و  14مايو شهدت أعلى معدل أسبوعي
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للغارات منذ إعالن وقف إطالق النار من جانب واحد يف 9
أبريل ،عندما تم اإلبالغ عن  49غارة جوية ،أي ضعف
متوسط العدد األسبوعي .كانت المحافظات الشمالية
هي األكثر تضرراً ،وكانت هناك ذروة يف البيضاء بين  2و
 12مايو .ظل عدد الغارات الجوية مرتفعا ً يف األسبوع
التايل حتى  24مايو ،عندما تم اإلبالغ عن  47غارة جوية
يف جميع أنحاء البالد ،بزيادة بلغت  7بالمائة أعلى من
المعدل األسبوعي السابق لوقف إطالق النار يف عام
 ،2020مع حدوث زيادات يف الجوف وحجة ومأرب والتي
شكلت  68بالمائة من الغارات الجوية .يف البيضاء

تمويل صندوق
التمويل اإلنساين يف
اليمن الذي تم
استالمه حتى نهاية
مايو
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والضالع ،تشير التقارير إىل أن حدة القتال لم تتراجع يف
مايو ،بينما يف مناطق ساخنة أخرى بما فيها مأرب
والحديدة ،اندلع القتال بشكل متقطع ،كما هو عليه الحال
يف االشتباكات بين القوات التابعة للحكومة اليمنية
المعترف بها دوليا ً والمجلس االنتقايل الجنويب يف محافظة
أبين .يف الشهر حتى  27مايو ،سجل مشروع رصد األثر
المدين ما مجموعه  166ضحية من المدنيين 31 :ضحية
من المدنيين يف منطقة مركز إب و  33يف مركز صنعاء و
 21يف مركز عدن و  16يف مركز الحديدة و  15يف مركز
صعدة.

يستجيب شركاء صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد
استجاب شركاء صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن على
الفور لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد يف جميع
أنحاء البالد ،مما مكّن الشركاء من نشر التوعية لحماية
السكان ومنع تعرض القطاع الصحي لتحمل أعباء تفوق
طاقته .حتى اآلن ،قامت  15منظمة وطنية ودولية غير
حكومية تحظى بتمويل من صندوق التمويل اإلنساين يف
اليمن بإعادة برمجة األنشطة التي لم تستطع دعم جهود
االستجابة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد يف 15
محافظة ،مع التركيز على التدخالت يف مجاالت الصحة
والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية .باإلضافة إىل
ذلك ،تم استخدام األموال لتوعية أ كثر من 20,000

شخص حول كيفية حماية أنفسهم والوقاية من عدوى
اإلصابة بفيروس كورونا المستجد .تم عقد حوايل 230
جلسة توعية وتواصل من خالل الزيارات من باب لباب
ووسائل التواصل االجتماعي واإلعالنات العامة وتنظيم
أنشطة التوعية يف األماكن العامة ،بما يف ذلك المساجد
والمرافق الصحية ،باستخدام مواد اإلعالم والتثقيف
واالتصال التي تتضمن الرسائل ذات الصلة بفيروس
كورونا المستجد .أيضاً ،قام الشركاء بتزويد العاملين يف
مجال الرعاية الصحية ومتطوعي الصحة المجتمعية
بمعدات الحماية الشخصية والكمامات والقفازات التي
تستخدم لمرة واحدة ومعقم اليدين والصابون.

خطة االستجابة تفتقر إىل التمويل الكايف
حتى أواخر مايو ،تلقت االستجابة اإلنسانية يف اليمن 0.51
مليار دوالر أمريكي فقط من أصل مبلغ  2.23مليار دوالر
أمريكي المطلوب للفترة يونيو – ديسمبر من هذا العام.
أيضاً ،يعاين صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن من نقص
حاد يف التمويل ،ويف نهاية مايو ،تلقى أقل مبلغ مقارنة
بالوقت نفسه على مدى السنوات الثالث الماضية،
وحوايل خمس التمويل فقط الذي تم تلقيه يف هذا الوقت
من عام  .2019يؤثر ذلك على دعم الشركاء العاملين يف
الخطوط األمامية يف االستجابة لالحتياجات اإلنسانية –
خصص صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن  3.5مليون
دوالر أمريكي فقط من خالل تخصيص احتياطي واحد يف

للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
إيدن أوليري
مدير المكتب ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن
بريد الكتروينoleary@un.org :
تابيوا غومو
رئيس وحدة االتصال والتقارير ،اليمن-صنعاء
تلفون+967-712-222-860 :
بريد الكتروينgomo@un.org :

إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على الروابط:
www.unocha.org/yemen
www.unocha.org
www.reliefweb.Int

األشهر الخمسة األوىل من عام  ،2020مقارن ًة بأكثر من
 113مليون دوالر أمريكي تم تخصيصها يف نفس الوقت
يف عام  .2019يف ضوء بيئة التمويل الحالية وشروط
الجهات المانحة التي تقتضي تعزيز نهج إدارة المخاطر،
قرر المجلس االستشاري لصندوق التمويل اإلنساين يف
اليمن يف أبريل تخفيض هدفه لتعبئة الموارد لعام 2020
من  180مليون دوالر أمريكي إىل  100مليون دوالر
أمريكي.

