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تقرير بالمستجدات اإلنسانية
اليمن

مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني

الحديدة: ذكرت مصادر صحية أن 20 مدنيًا على األقل قتلوا 
في  زفاف  حفل  على  جوية  غارات  جراء  آخرون   47 وُجرح 
قالت  و  أبريل.   22 في  حجة  بمحافظة  قيس  بني  مديرية 
مصادر آخرى أن عدد القتلى وصل إلى 40 شخص. هذا و قد 
أدان األمين العام لألمم المتحدة بشدة الهجوم داعيًا إلى إجراء 
تحقيق. و في مديرية عبس، تسببت غارة جوية على منزل تابع 
امرأة ورجل من  بينهم  لنازحين في مقتل خمسة مدنيين من 
نفس العائلة. وقام برنامج األغذية العالمي بتوزيع 2,700 سلة 
الخوخة. وبعد  غذائية عبر منظمة شريكة منفذة في مديرية 
التعرف على سبع حاالت كوليرا إيجابية في مدينة الحديدة، 
أجرت اللجنة الدولية للصليب األحمر فحصًا للتحقق من جميع 
المرضى وعثرت  التي يستخدمها  فيها  المشتبه  المياه  مصادر 
تم  وقد  للكوليرا.  الجرثومية  بالعصيات  ملوث  واحد  بئر  على 
السريعة  االستجابة  فريق  تفعيل  وتم  الفور  على  البئر  إغالق 

لضمان كلورة و معالجة لجميع مصادر المياه في المحافظة.

عدن: واصل الشركاء مساعدتهم للنازحين، على الرغم من أن 
مع  األقوى  التنسيق  خالل  من  تحسنت  اإلنسانية  االستجابة 
، إال أن بعض الفجوات ال تزال  المجموعات القطاعية الفرعية 
ويعمل  والمهرة.  وحضرموت  شبوة  محافظات  في  موجودة 
)أوتشا(  مع  الشؤون اإلنسانية  لتنسيق  المتحدة  مكتب األمم 
المجموعات القطاعية الفرعية لمعالجة هذه الفجوات. باإلضافة 
في  المتزايد  للنزوح  بفعالية  االستجابة  أجل  ومن  ذلك،  إلى 
بدأ شركاء  لليمن،  الغربي  الساحل  الواقعة على طول  المناطق 
بما في ذلك  المواد،  العمل اإلنساني خزن أصناف مختلفة من 
بسكويت الطاقة، وأطقم أدوات النظافة، ومياه الشرب، والمأوى 
نقاط  إلى  إرسالها  سيتم  التي  الغذائية  غير  والمواد  االنتقالي 
الخدمة التي تم اختيارها في حيس والخوخة خالل 24 ساعة.

سریع  تقییم  إجراء  تم  بالتقریر،  المشمولة  الفترة  وخالل 
لالحتياجات في مديريات خنفر وزنجبار ولودر في محافظة 
إلى  النتائج  وتشير  لحج.   محافظة  في  الحد  ومديرية  أبین 
المياه  قطاعات  في  اإلنسانية  للمساعدات  ماسة  وجود حاجة 
والصرف الصحي والنظافة والغذاء والمأوى. وال توجد حاجة 
بواسطة  تغطيتها  يتم  حيث  السريعة  الصحية  لالستجابة 
المتنقلة. هذا وقد خلص  المرافق الصحية والعيادات  خدمات 
تقييم متعدد القطاعات اأجري في مديرية الخوخة في محافظة 
الحديدة إلى الحاجة إلى تدخالت مستمرة في مجاالت المياه 
والصرف الصحي والنظافة العامة والمأوى والمواد غير الغذائية 
والحماية والغذاء والصحة. وأفاد تقييم متعدد القطاعات في 
مديرية بيحان بمحافظة شبوة أن هناك 700 أسرة نازحة. أكثر 
من 90 في المائة من األشخاص النازحين داخليا يفتقرون إلى 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والمأوى والمواد غير 

الغذائية.
 

صنعاء: تصاعد القتال البري في محافظة البيضاء خالل الفترة 
المشمولة بالتقرير، مما أدى إلى نزوح حوالي 50 أسرة. ويعمل 

تلبية  لضمان  اإليواء  قطاع  المجموعة  مع  أوتشا  مكتب 
على  األثر  مراقبة  لمشروع  تقرير  آخر  يشير  و  االحتياجات. 
ومحافظة  العاصمة  أمانة  محافظات  يغطي  الذي  المدنيين 
قد  المدنيين  على  التأثير  عدد حوادث  أن  إلى  ومأرب  صنعاء 
انخفض مرة أخرى لألسبوع الثالث على التوالي من أربعة إلى 
اثنين. وكان أحد الحوادث في مديرية الحيمة الداخلية غرب 
العاصمة. وقد  الحارث شمال  بني  صنعاء، واآلخر في مديرية 
نجم الحادثان عن غارات جوية. وبالرغم من عدم وقوع قتلى 
من المدنيين، غير أن ثالثة مدنيين أصيبوا بجروح، وتضررت 
السلطات في صنعاء منظمة  أبلغت  و  المدنية.  التحتية  البنية 
الصحة العالمية رسميًا أن تنفيذ حملة التطعيم ضد الكوليرا في 

المناطق الخاضعة لسيطرتهم مرفوضة. 

صعدة: تشير المجموعة القطاعية للحماية إلى أنه في الفترة 
على  األثر  ذات  حوادث  عدد  ارتفع  أبريل،   18 إلى   12 من 
زيادة  من  الرغم  وعلى   .30 إلى   23 من  المدنيين في صعدة 
عدد الحوادث، انخفض عدد الضحايا المدنيين من 41 إلى 12. 
وعلى عكس األسابيع السابقة، كانت اإلصابات نتيجة القصف 
كما   .)%23( الصغيرة  األسلحة  نيران  أو   )%67( المدفعي 
في  ومدرسة  للمياه  التحتية  البنية  الجوية  الغارات  ضربت 
مديرية رازح، مما ترك 3,000 أسرة تواجه قيود في الوصول 
حول  بيانا  اليونيسف  أصدرت  وقد  األساسية.  الخدمات  إلى 
محافظة  في  للمياه  مشروعا  استهدف  الذي  األخير  الحادث 
في  الحمزات  مياه  شبكة  تدمير  تم  و  أبريل.   13 في  صعدة 
هجوم  في  كاماًل  تدميرًا  صعدة  محافظة  في  سحار  مديرية 
تسبب في حرمان 7,500 شخص من المياه، بما في ذلك أسر 
نازحة. كما ألحق الهجوم أضرارًا شديدة بنظام الطاقة الشمسية 
القريب الذي يوفر الطاقة لنظام المياه. وتم تدمير شبكة المياه 
بنائها في وقت الحق في عام  إعادة  2015م وتمت  في عام 
تلحق  التي  األضرار  أن  على  اليونيسف  وشددت  2017م. 
بالبنية التحتية للمياه تهدد الجهود المبذولة لمنع تفشي الكوليرا 

في اليمن.

إب: شهدت الجبهة الغربية في محافظة تعز تصعيًدا عسكرًيا 
 20 ُقتل   ، أبريل   20 وفي  بالتقرير.  المشمولة  الفترة  خالل 
مديرية  في  جوية  لغارات  سياراتهم  تعرضت  عندما  شخصًا 
الهجوم  بشدة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أدان  وقد  موزع. 
داعيًا إلى إجراء تحقيق. توصل تقييم سريع متعدد المجموعات 
الوضع  أن  إلى  تعز  محافظة  في  موزع  مديرية  في  القطاعية 
المديرية منذ مايو  نازحة داخل  655 أسرة  اإلنساني لحوالي 
النازحين مشتتون  بالمائة من   98 أن  2017م مأساوي حيث 
أي  بدون  القش  يعيشون في مالجئ مصنوعة من  العراء  في 
خدمات مياه وصرف صحي ونظافة. ويشير التقرير أيضا إلى 
غالبية  يشكلون  سنة(   12 من  )أقل  واألطفال  النساء  أن 

النازحين.
وأفاد برنامج األغذية العالمي عن استكمال دورة توزيع األغذية 
527,000 شخص  العينية في مارس، والتي استهدفت نحو 
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مع تغطية 45% حتى 23 أبريل من احتياجات خطة االستجابة اإلنسانية لليمن، أصبحت الخطة اآلن أولى خطط االستجابة اإلنسانية من 
حيث التمويل. تم تقديم المساهمات من قبل عشرة مانحين. وتعهدت أربعون دولة في مؤتمر عقد في جنيف في 3 أبريل بتقديم أكثر من 

2 مليار دوالر لدعم العمليات اإلنسانية في اليمن.

خالل الفترة من 11 إلى 17 أبريل 2018م، قامت خمس سفن بتفريغ 46,330 طًنا مترًيا من الشحنات في موانئ اليمن المطلة على البحر 
األحمر.

 تمويل خطة اإلستجابة اإلنسانية لليمن

مستجدات المعلومات من آلية األمم المتحدة للمراقبة والتفتيش

المصدر: آلية االمم المتحدة للمراقبة والتفتيش

وتم  إب.  تعز و344,880 شخص في محافظة  في محافظة 
األمم  مفوضية  قبل  من  الغذائية  غير  المواد  توزيع  تأجيل 
ذي  مديرية  في  أسرة   71 على  الالجئين  لشؤون  المتحدة 
السفال في محافظة إب إلى األسبوع المقبل بسبب قيود في 
في  الكلوي  الغسيل  اقسام  أغالق  وتم  الوصول.  عملية 
تعز  مدينة  في  والثوره(  )الجمهوري  الرئيسيين  المستشفيين 
بسبب نقص اإلمدادات. وفي 21 من إبريل ُقتل رئيس برنامج 
في  اليمن  في  األحمر  للصليب  الدولية  للجنة  التابع  االحتجاز 

هجوم على سيارته على يد مسلحين مجهولين في محافظة 
عملية  واسع  نطاق  على  اإلنسانية  المنظمات  أدانت  وقد  تعز. 
القتل هذه. وفي بيانه الصادر في 22 أبريل، ذكّر األمين العام 
القانون  بموجب  بالتزاماتها  األطراف  جميع  المتحدة  لألمم 
الدولي اإلنساني بشأن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية 
خالل النزاعات المسلحة ودعا إلى إجراء تحقيق سريع وفعال 
وشفاف. وأدانت الحكومة اليمنية الحادث الذي وقع في منطقة 

خاضعة لسيطرتها والتزمت بكشف الجناة.

التمويل بحسب المانحين )بالمليون دوالر أمريكي(

 $2.96 مليار دوالر امريكي    إجمالي إحتياج التمويل للخطة اإلنسانية

%45.4%54.6

اإلحتياج الغير الممول1.61مليار دوالر أمريكيتم تمويله ضمن الخطة1.34مليار دوالر أمريكي
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إجمالي التمويل حتى 23 إبريل 2018

1.34مليار دوالر أمريكي
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تم في شهر مارس 2018م استيراد ما يصل في مجموعه لنحو 234,000 طن من المواد الغذائية إلى اليمن )أكثر من 95 في المائة منها 
يتم استيراده تجاريًا(. وقد أدت هذا الكمية إلى جانب المخزون المتاح داخل البلد إلى حدوث بعض التحسن في وفرة السلع الغذائية في 
األسواق، وربما تغطي االحتياجات الغذائية الوطنية لمدة تصل إلى ثالثة أشهر اعتباًرا من أبريل 2018م. وتم عالوة على ذلك خالل شهر 
مارس استيراد ما بلغ في مجموعه 150,000 طن من المشتقات النفطية )معظمها بترول وديزل(. إال أن كمية الوقود المستورد لم تؤِد إلى 
تحسن كبير في الوضع الذي أدى إلى استمرار ضعف المعروض من المشتقات النفطية في األسواق المحلية. وأفادت تقارير إلى أن النقص 

الكبير في كميات غاز الطهي خالل شهر مارس سببه قرار السلطات في صنعاء فرض سعر ثابت منخفض لم يقبله التجار.

تقرير مراقبة السوق مارس 2018

تحديثات الكوليرا و الدفتيريا )حتى 21 أبريل 2018( 

حقائق عن األزمة اإلنسانية في اليمن

المصدر: برنامج الصحة العالمي

المصدر: شركاء العمل اإلنساني
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من السكان يحتاجون إلى المساعدات 
اإلنسانية والحماية

 شخص ال يعرفون كيف سيحصلون 
على وجبتهم التالية 

من المرافق الصحية تعمل. %18 
من المديريات ال يوجد بها أطباء

16 مليون شخص

%55
من السكان ال يستطيعون الوصول 
إلى المياه اآلمنة وووسائل النظافة 

األساسية

2.9مليون

%48

2مليون

مليون طفل وامرأة يعانون من سوء 
التغذية الحاد

من النساء أميات. 25% من األطفال 
خارج المدارس

شخص نازحين. عاد مليون شخص 
من السكان إلى مناطقهم

%98
%110

زيادة في أسعار المواد الغذائية

زيادة في أسعار الوقود في السنوات 
الثالث الماضية

سلط تقرير برنامج األغذية العالمي الضوء على النقاط التالية من الوضع االقتصادي الكلي في مارس.

استمرت قيمة الريال اليمني في االنخفاض السريع بعد فقدان حوالي 225% من قيمته األصلية التي كانت متداولة قبل 
األزمة.

ارتفع متوسط تكلفة الحد األدنى لسلة الغذاء الشهرية في شهر مارس بنسبة 3% تقريًبا اعتباًرا من فبراير 2018 
وكان أعلى بنسبة 58% عما كان عليه  قبل األزمة.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بين 35% و100% في مارس 2018م مقارنة باألسعار قبل األزمة. ال تزال أسعار 
الوقود بمستويات أكثر من الضعف )109%- 162% عما كانت عليه في فترة ما قبل األزمة(.
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