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االحتياجات اإلنسانية
وانجازات المجموعات
القطاعية
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زيادة األعمال القتالية
والضحايا المدنيين يف الربع
الثالث من عام 2020م

مســـتمرا في التدهور
ال زال الوضع اإلنســـاني
ً
بسر عة
ش ــهد الوض ــع اإلنس ــاين المزي ــد م ــن التدهور يف
مدفوع ــا بالص ــراع المتصاع ــد
ع ــام 2020م،
ً
واألزم ــة االقتصادي ــة وانهي ــار العمل ــة وتفاق ــم
الوض ــع بس ــبب األمط ــار الغزي ــرة والس ــيول
وجائح ــة كوفي ــد 19-وأزم ــة الوق ــود .وال ت ــزال
البيئ ــة التش ــغيلية مقي ــدة يف الوق ــت ال ــذي
نقص ــا يف
تواج ــه في ــه االس ــتجابة اإلنس ــانية
ً
التموي ــل .يحت ــاج أ كثر من  24مليون ش ــخص
–  80يف المائ ــة م ــن س ــكان البلد – إىل ش ــكل
من أش ــكال المساعدات اإلنس ــانية أو الحماية،
حيث ال تزال اليمن تش ــهد أس ــوأ أزمة إنس ــانية

يف العالم.
جم عن الصراع
فالوضع اإلنس ــاين يف صميم ــه نَ َ
ال ــذي زادت حدت ــه خ ــال عام 2020م متس ــب ًبا
بس ــقوط الضحاي ــا المدنيي ــن وح ــاالت النزوح –
ن ــزح أ كث ــر م ــن  156,000ش ــخص خ ــال ه ــذه
الس ــنة فق ــط – إضاف ــة إىل الـ ــ 3.6ماليي ــن نازح
الموجودي ــن .وتترك ــز بع ــض أعل ــى مس ــتويات
الضع ــف يف مواق ــع النازحي ــن ،حي ــث توج ــد
القلي ــل م ــن الخدمات .ويتع ــرض ما يقدر بنحو
 422,000مهاج ــر وملتم ــس لج ــوء والج ــئ يف

تصنيفات سوء التغذية المتوقعة في المحافظات الجنوبية (أغسطس –
يوليو 2020م)
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ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺤﺎد ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ

اليمن

 -1ﻣﻘﺒﻮل

 -4ﺣﺮج

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ اﻷدﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ

 -2إﻧﺬار

 -5ﺣﺮج ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ

 -3ﺷﺪﻳﺪ

ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻋﻠﻰ اﻟﺬراع

المصدر :تحليل سوء التغذية الحاد للتصنيف المرحلي المتكامل (أ كتوبر 2020م)
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اليم ــن لمخاط ــر ش ــديدة ،يعتم ــد نح ــو  138,000منه ــم كل ًيا

على المعونات.

ويف الفت ــرة م ــا بي ــن أبري ــل وأغس ــطس 2020م ،ألحق ــت
األمط ــار الغزي ــرة والس ــيول الدم ــار بالمجتمع ــات المحلي ــة
ومواق ــع النازحي ــن .وم ــن المتوق ــع أن يلح ــق اجتي ــاح الجراد
أض ــرا ًرا وخس ــائر بقيم ــة  222ملي ــون دوالر أمريك ــي عل ــى
المحاصي ــل األساس ــية والحيوان ــات والمواش ــي .كم ــا يوج ــد
عج ــز ح ــاد يف خدمات المي ــاه والصرف الصح ــي والنظافة يف
 54مديري ــة بينم ــا تتع ــرض  46مديري ــة بش ــدة لمخاطر وباء
الكوليرا.
وضع سوء التغذية الحاد المتوقع في

المحافظات الجنوبية من أغسطس – ديسمبر
2020م

3.2
%40

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﻢ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 5
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 4

0

اﻷﺷﺨﺎص ﻲﻓ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﺎرﺛﺔ

937,000

اﻷﺷﺨﺎص ﻲﻓ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻮارئ

2,276,000

ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﻌﺪام

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 3

اﻷﺷﺨﺎص ﻲﻓ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷزﻣﺔ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ وﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ(

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 2

اﻷﺷﺨﺎص ﻲﻓ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺪة

ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 1

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ اﻟﺤﺎد )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ

3,005,500

1,712,500

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن
ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ

ال تزال مستويات عالية من انعدام األمن الغذايئ قائمة وسط التدهور
االقتصادي والصراع وأثر جائحة كوفيد 19 -المصدر :التصنيف
المرحلي المتكامل (يوليو 2020م)

ويعتب ــر االقتص ــاد من العوامل الرئيس ــية األخرى المتس ــببة
بتده ــور الوض ــع اإلنس ــاين ،وال ــذي واص ــل االنهيار خ ــال هذا
العام .وس ــاهمت أزمة الوقود برفع أس ــعار السلع األساسية
وأعاقت الوصول إىل الخدمات األساس ــية .ومع حلول نهاية
س ــبتمبر ،انخفضت قيمة الريال اليمني إىل أدىن مس ــتوياته
عل ــى اإلط ــاق  850ري ــال يمن ــي ل ــكل دوالر أمريك ــي يف
المحافظ ــات الجنوبي ــة نتيج ــة نف ــاد االحتياط ــي األجنب ــي.
وانخفض ــت التحوي ــات المالي ــة م ــن اليمنيي ــن يف الخ ــارج،
أ كب ــر مص ــدر للعم ــات األجنبي ــة ،بنس ــبة تص ــل إىل  70يف
المائ ــة نتيج ــة الرك ــود العالم ــي ال ــذي س ــببته جائح ــة
كوفي ــد ،19-ت ــاركًا المزي ــد م ــن الس ــكان غي ــر قادري ــن عل ــى
تحم ــل تكالي ــف األساس ــيات .وإىل جان ــب األث ــر االقتص ــادي
ال ــذي س ــببه كوفيد ،19-ال ت ــزال اليمن تص ــارع األثر الصحي
للفي ــروس ،حي ــث ترك ــت قراب ــة س ــت س ــنوات م ــن الح ــرب
الس ــكان يعان ــون م ــن انخف ــاض مس ــتويات المناع ــة وقطاع
صحي متهالك.
ويف منتص ــف ع ــام 2020م ،ع ــادت اليم ــن إىل مس ــتويات
تن ــذر بالخط ــر النع ــدام األم ــن الغ ــذايئ ،وأصبح ــت أزمة األمن
الغ ــذايئ الكارثي ــة تل ــوح باألف ــق .وح ــذر تحلي ــل التصني ــف
المرحلي المتكامل الجزيئ الذي تم نشره حول المحافظات
الجنوبي ــة يف يولي ــو 2020م م ــن أن ــه يمك ــن للصدم ــات
االقتصادي ــة والص ــراع والس ــيول والج ــراد وكوفي ــد 19-أن
تعك ــس مكاس ــب األم ــن الغ ــذايئ يف اليم ــن .وأش ــار التقري ــر

بأن ــه م ــع حل ــول ديس ــمبر 2020م ،س ــيزيد ع ــدد الس ــكان
الذي ــن يواجهون مس ــتويات عالية من انع ــدام األمن الغذايئ
الح ــاد (المرحل ــة الثالث ــة م ــن التصني ــف المرحل ــي المتكامل
وم ــا فوقه ــا) م ــن مليوني ــن إىل  3.2ماليي ــن ش ــخص ( 40يف
المائ ــة م ــن الس ــكان الذين ت ــم تحليله ــم) مالم يت ــم الحفاظ
على المعونات عند مستويات عام 2019م.
وس ــلط تقري ــر آخ ــر للتصني ــف المرحل ــي المتكام ــل يف ش ــهر
أ كتوب ــر 2020م ،وال ــذي يغط ــي جن ــوب الب ــاد ،الض ــوء على
كي ــف ت ــم تس ــجيل أعل ــى المع ــدالت عل ــى اإلط ــاق لس ــوء
التغذي ــة الح ــاد بي ــن األطف ــال دون الخامس ــة م ــن العم ــر يف
الوق ــت الراه ــن يف بع ــض المديري ــات .كش ــف التحلي ــل ع ــن
زي ــادة تق ــارب  10يف المائ ــة يف ح ــاالت س ــوء التغذي ــة الح ــاد
خ ــال ه ــذا الع ــام .وتمثل ــت أعل ــى زي ــادة يف ح ــاالت اإلصاب ــة
ل ــدى األطف ــال الصغ ــار الذي ــن يعان ــون م ــن س ــوء التغذي ــة
الح ــاد الوخي ــم بنس ــبة  15.5يف المائة ،األمر الذي من ش ــأنه
أن يع ــرض م ــا ال يقل عن  98,000طفل دون الخامس ــة من
العمر لخطر الموت إن لم يتلقوا العالج بصورة عاجلة.
وقال ــت الس ــيدة ليز غراندي ،منس ــق الش ــؤون اإلنس ــانية يف
اليم ــن ،يف بي ــان ص ــدر يف  27أ كتوب ــر“ :لق ــد حذرن ــا منذ ش ــهر
يولي ــو م ــن ه ــذا الع ــام م ــن أن اليم ــن يق ــف على ش ــفا أزمة
أم ــن غ ــذايئ كارثي ــة .إذا لم تنته ــي الحرب ف ــوراً ،فإننا نقترب
م ــن وض ــع ال يمك ــن تدارك ــه ونخاطر بفقدان جي ــل كامل من
أطف ــال اليم ــن الصغ ــار .تؤكد البيان ــات التي تص ــدر اليوم أن
س ــوء التغذي ــة الح ــاد بي ــن األطف ــال دون الخامس ــة يف أنح ــاء
مختلف ــة م ــن اليم ــن ق ــد وص ــل إىل أعل ــى المس ــتويات التي
شهدناها منذ بدء الحرب”.

طفل يبلغ من العمر شهور بعد خضوعه لفحص التغذية يف مستشفى
السبعين ،مدينة صنعاء ،يف يونيو 2020م .مصدر الصورة :أحمد حليم/
اليونيسف

وأضاف ــت الس ــيدة غران ــدي“ :خ ــال العامي ــن الماضيي ــن،
تمك ّن ــا م ــن التغل ــب عل ــى م ــا كان يمك ــن أن يك ــون أس ــوأ
مجاع ــة يف جي ــل كام ــل م ــن خ ــال توفي ــر كمي ــات هائلة من
المس ــاعدات إىل المناطق األكثر تضررا ً وإىل األس ــر يف جميع
أنح ــاء الب ــاد وم ــن خ ــال العم ــل م ــع الس ــلطات لتحقي ــق
االس ــتقرار يف العوام ــل االقتصادي ــة الت ــي ق ــادت إىل تل ــك
األزم ــة .م ــن المحزن عندم ــا يكون الناس بحاج ــة إلينا ،نكون
غي ــر قادري ــن عل ــى القيام بم ــا هو ضروري بس ــبب عدم توفر
التمويل”.

أوجـــه تحســـن طفيفـــة علـــى البيئـــة التشـــغيلية المقيدة
والمعقـــدة
ال ت ــزال البيئ ــة التش ــغيلية للجه ــات العامل ــة يف المج ــال
اإلنس ــاين يف اليمن تش ــهد تحدي ــات كبيرة وال ي ــزال العاملين

يف مج ــال تقدي ــم اإلغاث ــة مس ــتمرون يف مواجه ــة صعوب ــات
جم ــة لتقدي ــم المس ــاعدات يف جمي ــع أنح ــاء البل ــد نتيج ــة
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YEMEN

المديريات التي يصعب الوصول إليها بحسب العوائق الرئيسية (حتى أغسطس 2020م)
)Hard-to-reach districts (as of August 2020

 19.1ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺘﺎج ﻲﻓ  222ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ

SAUDI ARABIA
OMAN

ﻋﻤﺎن

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺷﺎﻫﻴﻦ
Shahen

]

اﻟﻌﻠﺐ
Al 'Alb

]

اﻟﻮدﻳﻌﺔ

اﻟﻤﻬﺮة

Al Wadi`a

ﺻﻌﺪة

]

Salalah

ﺻﻼﻟﺔ

ﺣﻀﺮﻣﻮت

Gizan

ﺟﻴﺰان

اﻟﻄﻮال
Al Tuwal

اﻟﺠﻮف

]

ﺣﺠﺔ
ﻣﺄرب

ﺻﻨﻌﺎء

ﺷﺒﻮة
Arabian Sea

اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻌﺮﻲﺑ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

Ash Shihr

اﻟﺸﺤﺮ

أﺑﻴﻦ

اﻟﻀﺎﻟﻊ

ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ

ﻟﺤﺞ

ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم
Gulf of Aden

ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ
ﻣﻴﻨﺎء
SOCOTRA

]
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الصراع المس ــلح وانعدام األمن واللوائح التنظيمية التقييدية
والعراقي ــل اللوجس ــتية .عم ــل ش ــركاء العم ــل اإلنس ــاين م ــع
الس ــلطات لوض ــع الحل ــول الخاصة بقضايا الوص ــول وأحرزت
بع ــض أوج ــه التحس ــن من ــذ انخفاضه ــا إىل أدىن مس ــتوى يف
نهاي ــة ع ــام 2019م وبدا ي ــة ع ــام 2020م .وعل ــى الرغ ــم م ــن
ذل ــك ،م ــع حل ــول ش ــهر أغس ــطس 2020م ،ارتف ــع ع ــدد
المحتاجي ــن القاطني ــن يف المناط ــق الت ــي يصع ــب الوص ــول
إليه ــا من  5.1ماليين محت ــاج يف أبريل 2019م إىل نحو 19.1
ملي ــون محت ــاج –  80يف المائة من ه ــؤالء المحتاجين – بمن
فيه ــم نحو  11.7مليون ش ــخص بحاجة ماس ــة للمس ــاعدات
اإلنس ــانية .توج ــد معظ ــم المناط ــق الت ــي يصع ــب الوص ــول
إليها يف المحافظات الشمالية.

العوائق البيروقراطية
ت ــم اإلب ــاغ ع ــن أ كث ــر م ــن  3,200حال ــة متعلق ــة بالعوائ ــق
البيروقراطي ــة للفترة ما بين يناير وس ــبتمبر 2020م ،بما فيها
المحاوالت التعس ــفية للتدخل يف تقديم المس ــاعدات ،والتي
أس ــهمت يف ح ــدوث تأخي ــرات كبي ــرة وبع ــض التقلي ــص يف

تس ــببت البيروقراطي ــة والتدخ ــل بح ــدوث حاالت
التأخير في المشاريع متعددة القطاعات
تفاوض ــت إح ــدى المنظم ــات غي ــر الحكومي ــة بش ــأن مش ــروع
متع ــدد القطاع ــات ممول م ــن قبل صندوق التمويل اإلنس ــاين
يف الجن ــوب لم ــدة  5أش ــهر ،مم ــا أدى إىل تأخي ــر تقدي ــم
المس ــاعدات الت ــي تبل ــغ قيمتها  5.7ماليي ــن دوالر إىل أ كثر من
توقيعا
 78,000مس ــتفيد .كان م ــن المطل ــوب الحص ــول عل ــى
ً
أخيـ ـ ًرا على مس ــتوى المحافظة يف عدن ،قبل تقديم المش ــروع
إىل المقر الرئيس ــي ل ــوزارة التخطيط والتعاون الدويل للحصول
عل ــى الموافق ــة النهائية .وتس ــبب تغيي ًرا حدي ًث ــا يف المحافظ يف
المزي ــد م ــن التأخي ــرات ،م ــع طلب ــات إج ــراء معام ــات ورقي ــة
إضافي ــة .وعل ــى الرغم من ذلك ،س ــمحت العالق ــات القوية مع
الجه ــات المعني ــة المحلي ــة يف جمي ــع المحافظات المس ــتهدفة
ببدء التنفيذ وتجنب المزيد من التأخير.
وكان ــت عملية الموافقة على مش ــروع مماثل يف الش ــمال أ كثر
تحديً ــا وأخ ــذ م ــا يق ــرب م ــن  7أش ــهر ،مم ــا عم ــل عل ــى تأخي ــر

تقدي ــم المس ــاعدات لـ ــ 73,000مس ــتفيد .فق ــد قام ــت المنظمة
غي ــر الحكومي ــة بمعالج ــة جمي ــع المالحظ ــات الفني ــة المتعلق ــة
بأنش ــطة المي ــاه والص ــرف الصح ــي والنظاف ــة وأنش ــطة الم ــأوى.
وعل ــى الرغ ــم م ــن ذلك ،تصر الس ــلطات على أن تنس ــيق وإدارة
المخيم ــات م ــن اختصاصاته ــا وينبغ ــي أن تت ــوىل ال ــدور القيادي
يف التنفي ــذ .فاوض ــت المنظم ــة غي ــر الحكومية على مدى أش ــهر
لش ــرح تصميم المش ــروع والمس ــؤوليات المختلفة والحاجة إىل
الحف ــاظ عل ــى الحزم ــة المتكامل ــة لألنش ــطة وف ًق ــا لالحتياج ــات
الت ــي ت ــم تقييمها وطالب ــت حال ًيا أن يقوم المان ــح بدعم عمليات
التفاوض.

توزي ــع المعون ــة .اش ــتمل نح ــو  2,300تقري ــر عل ــى القي ــود
المفروض ــة عل ــى حركة منظم ــات العمل اإلنس ــاين وموظفيها
والبضائ ــع الخاص ــة به ــا ضم ــن نط ــاق وإىل اليم ــن ،واألغلبي ــة
تتعل ــق بالتأخي ــرات التعس ــفية ورفض منح تصاريح الس ــفر،
منه ــا تل ــك الخاص ــة بايص ــال اإلم ــدادات والمعون ــات وتل ــك
الخاصة بحركة الموظفين.

التدخل في المشاريع
ت ــم اإلب ــاغ ع ــن نح ــو  930حادث ــة تدخل ــت به ــا الس ــلطات يف
العملي ــات اإلنس ــانية يف جمي ــع أنح ــاء البل ــد م ــن بدا ي ــة الع ــام
حت ــى س ــبتمبر .ش ــملت ه ــذه الح ــوادث مح ــاوالت التالع ــب
بعمليت ــي تس ــجيل واس ــتهداف المس ــتفيدين ،وعرقل ــة
عملي ــات التقيي ــم والمراقب ــة ،وايق ــاف األنش ــطة بص ــورة
تعس ــفية ،ومحاول ــة ف ــرض النف ــوذ والس ــيطرة عل ــى دورة
التخطي ــط إلدارة مش ــاريع المنظم ــة غي ــر الحكومي ــة ،بما فيها
تصميم المش ــروع والميزانية وعملية الش ــراء والتوظيف .كما
أث ــر تأخي ــر موافق ــة الس ــلطات على مش ــاريع المنظم ــات غير

ـروعا للتعلي ــم
دينامي ــات الس ــلطة تؤخ ــر مش ـ ً
في إحدى المحافظات الشمالية
تأخ ــر تنفي ــذ أح ــد مش ــاريع التعلي ــم والمي ــاه والص ــرف الصحي
والنظاف ــة التاب ــع لصن ــدوق التموي ــل اإلنس ــاين ،والت ــي تم ــت
الموافق ــة علي ــه حدي ًث ــا ،يف اليم ــن بص ــورة مبدئي ــة يف أح ــد
المحافظ ــات الش ــمالية ج ــراء النزاع ــات ودينامي ــات الس ــلطة
الت ــي تش ــمل المجل ــس األعل ــى إلدارة وتنس ــيق الش ــؤون
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اإلنس ــانية وال ــوزارات ذات الصل ــة .ت ــم الموافق ــة عل ــى المش ــروع
أخيـ ـ ًرا يف س ــبتمبر 2020م بع ــد خمس ــة أش ــهر م ــن المفاوضات.
وعل ــى الرغ ــم م ــن ذلك ،وعلى مس ــتوى المحافظ ــة ،عمل األمن
القوم ــي عل ــى من ــع أح ــد توجيه ــات المجل ــس األعل ــى إلدارة
وتنس ــيق الش ــؤون اإلنس ــانية من ــذ ذل ــك الحي ــن الخاصة بورش ــة
عم ــل افتتاحي ــة وأص ــر عل ــى مراجع ــة االتفاق ــات الفرعي ــة ومواد
التدري ــب وارس ــال جمي ــع الوثائ ــق إىل صنعاء للمراجع ــة الثانوية
بالرغم من أن األمن القومي عمل على توقيع جميع المش ــاريع
بص ــورة مركزي ــة قب ــل موافق ــة مق ــر المجل ــس األعل ــى إلدارة
وتنس ــيق الش ــؤون اإلنس ــانية عليه ــا .ويف حي ــن عمل ــت المنظمة
غي ــر الحكومي ــة عل ــى تصعي ــد ه ــذه المس ــألة إىل المس ــتوى
المركزي ،تم حرمان نحو  16,500مس ــتفيد من أنش ــطة الوقاية
م ــن كورون ــا الهامة المتصل ــة بالمياه والص ــرف الصحي والنظافة
ويعاين األطفال من تأخر تعليمهم.

الحكومي ــة عل ــى عملي ــة ايص ــال المس ــاعدات اإلنس ــانية يف
الوق ــت المناس ــب إىل  9ماليي ــن ش ــخص .وم ــع حل ــول نهاي ــة
ـروعا على األقل من مش ــاريع المنظمات
أ كتوبر ،ظل  97مش ـ ً
غي ــر الحكومية البال ــغ تكلفتها  220.76ملي ــون دوالر أمريكي
والت ــي تس ــتهدف  7.22ماليي ــن ش ــخص دون تنفي ــذ ،بصورة
جزئي ــة أو كامل ــة ،وذل ــك ج ــراء االتفاق ــات الفرعي ــة للمش ــاريع
الت ــي ل ــم يت ــم الب ــت فيه ــا .وت ــم اإلب ــاغ ع ــن أغلبي ــة ح ــاالت
التأخي ــر الكبي ــرة ش ــمال الب ــاد ،حي ــث تأخ ــذ عملي ــة الموافقة
يوم ــا ،مقارنة
عل ــى المش ــاريع فت ــرة تق ــدر بي ــن  140إىل ً 150
يوما يف الجنوب.
من  80إىل ً 90

اللوائح التنظيمية التقييدية
يف المحافظ ــات الش ــمالية ،تض ــررت العملي ــات اإلغاثي ــة على
وج ــه الخص ــوص ج ــراء اللوائ ــح التنظيمي ــة التقييدي ــة والت ــي
تتع ــارض غال ًب ــا م ــع مب ــادئ العم ــل اإلنس ــاين ،والقواع ــد
واألنظم ــة المعمول به ــا يف الوكالة ،واالتفاق ــات التعاقدية مع
المانحي ــن .يف ع ــام 2020م ،أص ــدرت الس ــلطات توجيه ــات
تقتض ــي مش ــاركة المعلوم ــات المحمي ــة الخاص ــة
بالمس ــتفيدين ،ومنعت بعض أنواع أنش ــطة العمل اإلنساين،
وفرضت الضرائب على العمليات اإلنسانية .ويف المحافظات
الجنوبي ــة ،حاول ــت الس ــلطات أيضـ ـا ً أن تف ــرض القي ــود عل ــى
العملي ــات اإلنس ــانية وإن كان ذل ــك بدرج ــة أق ــل .يف حي ــن تم
رف ــع معظم القيود المرتبطة بتهدي ــد كوفيد 19-بحلول نهاية
س ــبتمبر ،بما يف ذلك القيود المفروضة على الس ــفر ،تس ــتمر
حوادث الوصول التي تم اإلبالغ عنها (من يناير

إلى سبتمبر 2020م)
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المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – اليمن

العوائ ــق البيروقراطي ــة الموج ــودة مس ــب ًقا يف إعاق ــة الجه ــود
المبذولة لتوسيع نطاق الدعم.

الصراع واألمن
تعرق ــل الوص ــول إىل نح ــو ثل ــث ع ــدد الس ــكان المحتاجين يف
المناط ــق الت ــي يصع ــب الوص ــول إليه ــا ج ــراء عوام ــل تتعلق
بالصراع المس ــلح يف  71مديرية ،حيث يتواجد نحو  5ماليين
ش ــخص محت ــاج .عرقل ــت أعم ــال العن ــف ،المرتبط ــة غالبـ ـا ً
بالقي ــود البيوقراطية ،عمليات ايصال المس ــاعدات اإلنس ــانية
وس ــدت ط ــرق الوص ــول الرئيس ــية وتس ــببت باالنس ــحاب
المؤق ــت لموظف ــي العم ــل اإلنس ــاين .وت ــم اإلب ــاغ ع ــن 69
حادث ــة حي ــث اس ــتهدف أو ألحق العنف أضرا ًرا مباش ــرة على
المنظم ــات يف الفت ــرة م ــا بي ــن يناي ــر وس ــبتمبر .ش ــملت ه ــذه
الح ــوادث االحتج ــاز أو االعت ــداء أو مضايق ــة موظف ــي العم ــل
اإلنس ــاين ،مص ــادرة وعملي ــات الهج ــوم عل ــى أص ــول العم ــل
اإلنس ــاين ،واحتالل مباين عمل المنظمات اإلنس ــانية .ويف عام
2020م ،تصاع ــدت ح ــدة األعم ــال القتالي ــة عل ــى امت ــداد
جبه ــات القت ــال القديم ــة والحديث ــة .ومن ــذ يناي ــر ،احتدم ــت
االش ــتباكات يف المناط ــق الحدودي ــة لمحافظ ــات م ــأرب
وصنع ــاء والج ــوف م ــع التصعي ــد عل ــى فت ــرات متفرق ــة يف
محافظ ــات الحدي ــدة وحجة والضالع والبيض ــاء وصعدة وتعز.
ومن ــذ ماي ــو ،تأجج ــت التوت ــرات بي ــن الحكوم ــة اليمني ــة
والمجلس االنتقايل الجنويب يف عدن وأبين وتعز.

أوجه التحسن في البيئة التشغيلية
تس ــتمر األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمانحين
الدوليي ــن باش ــراك الس ــلطات يف اليم ــن والعم ــل م ــن أج ــل
تحقي ــق اس ــتجابة إنس ــانية مس ــتدامة وآمن ــة وقائم ــة عل ــى
المب ــادئ يف جمي ــع أنح ــاء البلد .فعقب العمل مع الس ــلطات
يف صنع ــاء ،تم ــت الموافق ــة عل ــى  109اتفاقي ــات فرعي ــة
للمنظم ــات غي ــر الحكومي ــة ،تبل ــغ قيمته ــا  205ماليين دوالر
أمريك ــي وتس ــتهدف أ كثر م ــن  5.1ماليين ش ــخص منذ يناير
2020م .وانخفض ــت ح ــاالت التأخير للموافق ــة على اتفاقيات
يوما ويف فبراير ،تم إلغاء نس ــبة
المش ــاريع بما متوس ــطه ً 20
 2يف المائ ــة كرس ــوم مفروض ــة على مش ــاريع المنظمات غير
الحكومي ــة .وت ــم أيضـ ـا ً اح ــراز تق ــدم يف تجديد تس ــجيل بعض
المنظم ــات غي ــر الحكومية الدولية ويف تنفي ــذ عمليات تقييم
االحتياج ــات المنس ــقة التي يق ــوم عليها التخطي ــط للعمليات
اإلنس ــانية يف جمي ــع أنح ــاء البل ــد .وعل ــى الرغ ــم م ــن ذل ــك ،ال
ي ــزال هناك العديد من المس ــائل الت ــي لم يتم البت فيها ،بما
فيه ــا االتف ــاق عل ــى إج ــراءات موح ــدة لتجهي ــز معام ــات
اتفاقي ــات المنظم ــات غي ــر الحكومي ــة وتصاري ــح الس ــفر
وأنش ــطة المراقب ــة وإع ــداد إط ــار عم ــل للضرائ ــب والجم ــارك
الخاص ــة بالعملي ــات اإلنس ــانية .وترك ــز العم ــل المنس ــق م ــع
الحكوم ــة اليمنية بص ــورة مماثلة على وضع حلول للتحديات
الرئيس ــية الت ــي تفرضه ــا القيود البيروقراطية ،م ــع إحراز تقدم
حاس ــم يف االتفاقي ــات األساس ــية الخاص ــة بالمنظم ــات غي ــر
الحكومي ــة الدولي ــة يف األش ــهر األخي ــرة ،كم ــا تم ــت الموافق ــة
عل ــى  92اتفاقي ــة فرعي ــة للمنظم ــات غي ــر الحكومي ــة والت ــي
تبل ــغ قيمته ــا  136ماليي ــن دوالر أمريك ــي وتس ــتهدف 3.5
ماليي ــن ش ــخص خ ــال ه ــذا الع ــام .وم ــع األعم ــال القتالي ــة
المتزا ي ــدة يف الجن ــوب والتوت ــرات بي ــن األم ــن والجه ــات
العس ــكرية ،كان هن ــاك تركي ــز أيضـ ـا ً عل ــى التنس ــيق الم ــدين-
العس ــكري لضمان االستجابة اإلنس ــانية اآلمنة والقائمة على
المبادئ.

5
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ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ/ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪاف وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ

اﻟﻀﺮاﺋﺐ )أﻣﻢ ﻣﺘﺤﺪة وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ(

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – اليمن

االحتياجات اإلنسانية وانجازات المجموعات القطاعية
يف عام 2019م ،منعت القيود المفروضة من قبل الس ــلطات
الجه ــات العامل ــة يف المج ــال اإلنس ــاين م ــن إتم ــام عملي ــات
تقيي ــم االحتياج ــات اإلنس ــانية الهام ــة .ت ــم ايق ــاف تقيي ــم
المواق ــع متع ــدد القطاع ــات وتقيي ــم األم ــن الغ ــذايئ وس ــبل
العي ــش ومس ــوحات س ــمارت – أدوات هام ــة لتحدي ــد
مس ــتويات االحتياج ــات – عل ــى م ــدى ش ــهور .أدى ذل ــك إىل
صعوب ــة إع ــداد قاع ــدة أدل ــة قوي ــة لالحتياج ــات اإلنس ــانية يف
اليمن ،بما يف ذلك التخطيط لالستجابة لعام 2020م.
ونتيج ــة التحدي ــات الت ــي تواج ــه إج ــراء عملي ــات التقيي ــم،
أطلق ــت ال ــوكاالت اإلغاثي ــة تمدي ــد خطة االس ــتجابة اإلنس ــانية
– تمدي ــد فن ــي م ــن خط ــة ع ــام 2019م – ال ــذي يح ــدد
اس ــتراتيجية تقدي ــم المس ــاعدات يف اليم ــن .وانخفض ــت
المناش ــدات المالي ــة م ــن  4.19ملي ــار دوالر أمريك ــي يف ع ــام
2019م إىل  3.38ملي ــار دوالر أمريك ــي يف ع ــام 2020م ،مم ــا
يعك ــس الق ــدرة على التنفيذ ويس ــتهدف  19مليون ش ــخص
محت ــاج .وعل ــى الرغ ــم من ذل ــك ،تم تلق ــي  1.43ملي ــار دوالر
أمريك ــي فق ــط م ــن المبل ــغ المنش ــود يف ع ــام 2020م م ــع
ج ــا م ــن أص ــل 41
حل ــول نهاي ــة أ كتوب ــر ،مم ــا أجب ــر  31برنام ً
ج ــا إنس ــان ًيا رئيسـ ـ ًيا لألم ــم المتح ــدة عل ــى اإلغ ــاق أو
برنام ً

التقليص.
وبحل ــول م ــارس 2020م ،أصب ــح جل ًي ــا أن ق ــدرة المجموعات
القطاعي ــة عل ــى تنفي ــذ عملي ــات تتس ــم بالفعالي ــة والكف ــاءة
والقائم ــة عل ــى المب ــادئ ق ــد تض ــررت نتيج ــة خمس ــة عوامل
رئيس ــية وه ــي :زي ــادة قي ــود الوص ــول المفروض ــة عل ــى
االس ــتجابة والنق ــص الح ــاد يف التموي ــل وقل ــة وج ــود ش ــركاء
العمل اإلنس ــاين وإعادة تقويم المخاط ــر والبرامج جراء تنفيذ
المجموع ــات القطاعي ــة آللي ــات المس ــاءلة ،وذل ــك لضم ــان
االس ــتجابة القائم ــة عل ــى المب ــادئ ،وجائحة كورونا منذ ش ــهر
م ــارس 2020م .أدى أث ــر ه ــذه العوام ــل عل ــى كل مجموع ــة
قطاعي ــة إىل تقلي ــص وصوله ــا يف الوق ــت ال ــذي يتده ــور في ــه
الوض ــع اإلنس ــاين وت ــزداد في ــه االحتياج ــات .وانخف ــض ع ــدد
األش ــخاص الذي ــن يت ــم الوص ــول إليه ــم بالمس ــاعدات عب ــر
العدي ــد م ــن مناط ــق المجموع ــات القطاعي ــة ،م ــع وص ــول
ش ــركاء العم ــل اإلنس ــاين ما متوس ــطه  10.6ماليين ش ــخص
ً
انخفاض ــا من
ش ــهريًا بحل ــول س ــبتمبر 2020م ،ويمث ــل ذل ــك
 14ملي ــون ش ــخص ت ــم الوصول إليهم ش ــهريًا يف الربع األول
من العام.

زيـــادة األعمـــال القتاليـــة والضحايـــا المدنييـــن فـــي الربع
الثالـــث مـــن عـــام 2020م
مع حلول نهاية س ــبتمبر ،وصل عدد جبهات القتال النش ــطة
يف جمي ــع أنح ــاء اليمن إىل  ،47وذلك يمثل زيادة مقارنة بـ33
جبه ــة يف بدا ي ــة العام .وم ــع زيادة القتال يف الر ب ــع الثالث من
الع ــام ،حدث ــت زي ــادة مقابلة يف ع ــدد الضحاي ــا المدنيين .أبلغ
مش ــروع مراقبة أثر الصراع عل ــى المدنيين عن مقتل وإصابة
 527مدين يف األعمال القتالية للفترة ما بين يوليو وسبتمبر،
زي ــادة بنس ــبة  11يف المائ ــة مقارن ــة بالربع الس ــنوي الس ــابق؛
وزاد ع ــدد الوفي ــات وح ــده لـ ــ ،215زيادة بنس ــبة  28يف المائة،
وتضاع ــف ع ــدد الضحاي ــا المدنيي ــن ج ــراء الضر ب ــات الجوي ــة،
مرتفعا ً من  47إىل .94
وكان ــت مناط ــق القت ــال الس ــاخنة يف تع ــز والحدي ــدة والجوف
وم ــأرب والبيض ــاء .وكان العدد األعلى للضحاي ــا يف تعز للربع
الس ــنوي الث ــاين عل ــى الت ــوايل ،حي ــث ت ــم تس ــجيل  94ضحية

مدن ًي ــا ،تتبعه ــا الحدي ــدة بـ ــ 76ضحي ــة مدن ًي ــا .ويف الج ــوف ،تم
اإلب ــاغ ع ــن ارتف ــاع يف ع ــدد الضحاي ــا المدنيي ــن زي ــادة بلغ ــت
س ــتة أضع ــاف ج ــراء ع ــدد الضحاي ــا المرتف ــع ( )52م ــن
الضر ب ــات الجو ي ــة .ويف م ــأرب والبيض ــاء ،ارتفع ع ــدد الضحايا
المدنيي ــن بنس ــبة  78يف المائ ــة ج ــراء زي ــادة األعم ــال القتالية
والضر ب ــات الجوي ــة عل ــى ط ــول ح ــدود م ــأرب الجنوبي ــة م ــع
البيض ــاء .ضر ب ــت الغ ــارات الجوي ــة  186من ـ ً
ـزل يف م ــأرب م ــن
إجم ــايل  241من ـ ً
ـزل متض ــر ًرا م ــن الضر ب ــات الجوي ــة يف جميع
أنح ــاء البل ــد .يف س ــبتمبر ،كان هناك ارتفاع يف ع ــدد الهجمات
عب ــر الح ــدود يف مديريت ــي ش ــداء ومنبه ش ــمال الب ــاد ،قريب
الح ــدود الواقع ــة بي ــن محافظ ــة صع ــدة والمملك ــة العربي ــة
الس ــعودية ،وت ــم اإلبالغ ع ــن  50ضحية مدن ًي ــا يف جميع أنحاء
المحافظ ــة عل ــى مدى فترة الثالثة أش ــهر .وصل عدد الضحايا
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المصدر :مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين

األطف ــال إىل  135ضحي ــة خ ــال الر ب ــع الس ــنوي ،بم ــن فيه ــم
 53حال ــة وف ــاة – وه ــي زيادة بنس ــبة  61يف المائ ــة عن الربع
ً
طفل
الس ــنوي الس ــابق – وت ــم اإلبالغ ع ــن مقتل وإصاب ــة 54
ج ــراء الضر ب ــات الجو ي ــة ،وه ــي زي ــادة بلغت خمس ــة أضعاف
عن الربع السنوي السابق.

تجدد النداءات من أجل الحوار السياسي
وكاس ــتجابة لالرتف ــاع الح ــاد يف األعم ــال القتالي ــة وارتف ــاع
الضحاي ــا يف صف ــوف المدنيي ــن يف محافظت ــي تع ــز والحديدة
عل ــى م ــدى أس ــبوعين م ــن نهاي ــة س ــبتمبر ،أصدرت الس ــيدة
ليز غراندي ،منس ــق الش ــؤون اإلنس ــانية يف اليمن ،بيانًا يدعو

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

أط ــراف الص ــراع لالمتثال بالتزاماتهم بموج ــب القانون الدويل
اإلنس ــاين والع ــودة إىل مفاوض ــات الس ــام .وقال ــت الس ــيدة
تماما بش ــأن
غران ــدي“ :ينبغ ــي أن نك ــون واضحين ،واضحين
ً
ه ــذا األم ــر .األط ــراف الت ــي حمل ــت الس ــاح مس ــؤولة ،أخالق ًيا
وقانون ًي ــا ،ع ــن القي ــام ب ــكل م ــا ه ــو ممك ــن لحماي ــة المدنيي ــن
وضم ــان حصوله ــم عل ــى المس ــاعدات الت ــي يس ــتحقونها
ويحتاجونه ــا .هناك خيارات سياس ــية مطروح ــة على الطاولة
إلنه ــاء القت ــال واالنتق ــال إىل الح ــوار السياس ــي .م ــع المجاع ــة
المحدق ــة ونف ــاد التمويل ،يتعين على األط ــراف امتالك القوة
والشجاعة للقيام بذلك”.

