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المؤتمر رفيع المستوى للمانحين حول األزمة اإلنسانية في اليمن

 المواضيع الرئيسية:

تقرير بالمستجدات اإلنسانية
اليمن

رفيع  المؤتمر  هذا  والسويد  وسويسرا  المتحدة  األمم  استضافت 
اليمن.  اإلنسانية في  األزمة  لدعم  أبريل   3 المستوى في جنيف في 
إقليمية  ومنظمات  عضو  دولة   64 من  مشاركين  الحدث  هذا  ضم 
ووكاالت تابعة لألمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ومنظمات 
قدره  إجمالي  بمبلغ  المشاركون  تعهد  يمنية.  وطنية  حكومية  غير 
تم  إذا  اليمن.  في  اإلنسانية  لالستجابة  أمريكي  دوالر  مليار   2.01
2018م،  لليمن  اإلنسانية  بالكامل من خالل خطة االستجابة  صرفها 
فإن هذه التعهدات ستشكل ما يقرب من 70 في المائة من متطلبات 
عضو  دولة   40 من  التعهدات  قدمت  وقد  العام.  هذا  في  التمويل 
أقر  الطارئة.  لالستجابة  المركزي  الصندوق  ذلك  في  بما  ومنظمات، 
المانحون بفعالية الصناديق المشتركة، حيث تعهدت 13 جهة مانحة 

بتقديم مساهمات إلى صندوق التمويل اإلنساني المشترك لليمن .

الفعالية في جنيف هو زيادة و رفع الوعي  كما كان الهدف من هذه 
اتخاذ  إلى  الدعوة  اليمن؛  في  سريعا  المتدهورة  اإلنسانية  باألزمة 
اإلنسانية  لالحتياجات  للتصدي  الدولي  المجتمع  إجراءات عاجلة من 
المتزايدة والحادة ؛ تسليط الضوء على قدرة والتزام الشركاء في العمل 

اإلنسانية  االستجابة  خطة  في  األهداف  جميع  لتلبية  اإلنساني 
لليمن2018م؛ تعزيز احترام القانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان؛ 
الدفاع عن حماية المدنيين والعاملين في المجال اإلنساني؛ الوصول 
اآلمن والمحايد دون عوائق؛ والدعوة إلى وقف عاجل لألعمال القتالية 

والتوصل إلى حل سياسي في اليمن.

• سيشكل مبلغ 2.01 مليار دوالر أمريكي التي تم التعهد بها في األسبوع الماضي من قبل الجهات المانحة مايقرب من 70 في المائة من 
المبلغ المطلوب لخطة اإلستجابة اإلنسانية للعام 2018م إذا تم صرف المبالغ بالكامل. 

• تتواصل أنشطة االستجابة اإلنسانیة في المحافظات الشمالیة علی الرغم من الغارات الجویة والقتال الشديد السیما في صعدة والجوف.
• يظهر التحليل أن أكثر من 57 في المائة من جميع المديريات تأثرت بالنزاع في عام 2017م؛ وقد شهدت أكثرها تضررًا ضربات جوية أو 

اشتباكات مسلحة يومية.

إجمالي التعهدات بحسب المانحين لعام 2018 )بالمليون دوالر أمريكي(
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مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني

مركز صعدة: تستمر أنشطة االستجابة اإلنسانية في صعدة، على 
المناطق  في  خاصة  والقتال  المكثفة  الجوية  الضربات  من  الرغم 
األمامية لمحافظتي صعدة والجوف. تم الإلبالغ عن موجات نزوح 
بسبب النزاع، واإلصابات بين المدنيين واألضرار التي لحقت بالمنازل 
والمزارع. وتشير تقارير غير مؤكدة من السلطات المحلية إلى أنه في 

الوقت الذي عادت فيه نحو 500 أسرة إلى مديريتي الظاهر وشدا، 
600 أسرة من رازح ومنّبة إلى مديريات  فقد نزح مؤخرًا أكثر من 

سحار والصفراء في صعدة.
اإلنساني  العمل  في  الشرکاء  استمر  بالتقریر،  المشمولة  الفترة  خالل 
في  محلیین  تنفیذ  شرکاء  خالل  من  النقدیة  المساعدات  توزیع  في 
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وبعد مؤشرات من بيانات المراقبة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية ونظام اإلنذار المبكر في عدن بأن موجة جديدة من الكوليرا قد تتفشى 
في المديريات التي تعاني من الضعف، يجري حاليًا تعزيز تدابير التأهب. ويتم تحديد المديريات ذات األولوية من قبل الشركاء في العمل 
إنشاء مركز  تم  قد  و  اإلمدادات في مرافق صحية مختارة.  بتخزين  العالمية  الصحة  وتقوم منظمة  الصحة،  وزارة  بالتعاون مع  اإلنساني 
لعمليات الطوارئ في عدن، والذي سينسق أنشطة االستجابة للكوليرا في مختلف المحافظات الجنوبية. عاود مرض الكوليرا في األسبوع 

الماضي ظهوره في محافظة الضالع، حيث تم اإلبالغ عن حالة واحدة.

وصل العدد اإلجمالي لحاالت الكوليرا المشتبه بها منذ 27 أبريل 2017 إلى 1 أبريل 2018 في جميع أنحاء اليمن 108,105 مع 2,271 
حالة وفاة. أفادت منظمة الصحة العالمية إلى االنخفاض في هذا االتجاه وفي األسابيع الثالثة الماضية، لم تبلغ 140 مديرية )من بين 305 
مديرية متضررة( عن أي حاالت كوليرا مشتبه بها. ويحافظ الشركاء في المجموعة القطاعية للصحة على 146 مركز لمعالجة اإلسهال و 

249 زاوية لالرواء الفموي في 96 مديرية من المديريات المتضررة في 17 محافظة.

مستجدات الكوليرا/الدفتيريا

المصدر: أوتشا

المصدر: منظمة الصحة العالمية )من 27أبريل 2017 الى 1 أبريل 2018(
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محافظتي صعدة والجوف استھدفت 37,600  مستفید في صعدة و  
تستمر  أبريل.  نهاية  حتى  التوزيع  سيستمر  الجوف.  في   50,000
من  نازحة  أسرة   500 إلى  الطارئ  اإليواء  مساعدات  توزيع  عملية 

كتاف في منطقة نسرين، مديرية صعدة.

أفادت  الذين  داخليا  النازحين  األشخاص  عدد  ارتفع  عدن:  مركز 
التقارير أنهم فروا إلى المحافظات الجنوبية منذ ديسمبر الماضي إلى 
أكثر من 9,500 أسرة مع ارتفاع عدد الوافدين الجدد خالل األسبوع 
الماضي. وتبين نزوح 244 أسرة جديدة وصلت إلى محافظة أبين 
جميعهم  أن  ويبدو  تعز.  في  المخا  مديرية  في  أخرى  أسرة  و298 
يفرون من خطوط الجبهات األمامية في جنوب الحديدة ومحافظة 
التحقق/ عمليات  بتنسيق  السريعة  االستجابة  شركاء  يقوم  تعز. 

التقييم واالستجابة للواصلين الجدد.

محافظة  في  وبيحان  عسيالن  مديريتي  في  صحي  تقييم  توصل 
شبوة إلى أنه يتم تقديم خدمات صحية محدودة للنازحين حديًثا. 
الفجوات.  لمعالجة  الشركاء  مع  للصحة  القطاعية  المجموعة  تعمل 
المحافظات  في  متفاوتة  احتياجات  أخرى  حديثة  تقييمات  وتظهر 
الجنوبية. وفي مخيم المشكاة المؤقت للنازحين في محافظة لحج 
الصحي  والصرف  والمياه  الصحة  األساسية  االحتياجات  تشمل 

واإليواء.

مركز الحديدة: شهدت الفترة المشمولة بالتقرير زيادة طفيفة في 
وردت  كما  الحديدة.  مدينة  داخل  أحياء  عدة  في  الجوية  الغارات 
والتحيتاء  رأس  جبل  مديريات  في  جوية  غارات  وقوع  عن  أنباء 
في  إصابات  وقوع  عن  اإلبالغ  دون  وحيس  الفقيه  وبيت  وزبيد 

صفوف المدنيين. وذكرت السلطات المحلية في محافظة حجة أن 
إلى  ميدي  مديرية  في  العسكرية  العمليات  من  فرت  أسرة   142
وغارات  قتالية  أعمال  عن  اإلبالغ  تم  كما  المجاورة.  عبس  مديرية 

جوية في مديريتي حرض وبني قيس.

يخطط شركاء العمل اإلنساني لعمل حملة تحصين بعد ظهور تقارير 
و31  يناير   1 بين  اإلبالغ  وتم  بالحصبة.  اإلصابة  زيادة حاالت  عن 
مارس عن 131 حالة مشتبهة في الحديدة ووفاة اثنتين منها. كما 
تم التخطيط لحملة رش لمكافحة مرض المالريا في مديريتي اللحية 
المالريا  وتعتبر  متزايدة.  حاالت  عن  تقارير  وردت  حيث  والزهرة 
في  األحمر  البحر  على طول سواحل  الواقعة  المناطق  في  منتشرة 

اليمن.

إلى  تعز  بمحافظة  المظفر  مستشفى  في  العاملون  دعا  إب:  مركز 
الحصول على دعم عاجل للحفاظ على العمل في المستشفى ودفع 
مرتباتهم بعد انقطاع دام حوالي 15 شهرًا. حيث يستقبل المستشفى 
ما بين 350 و500 مريض يوميا، لكنهم يفتقرإلى الوقود واألكسجين 
واإلمدادات الطبية والعالجية. و تعتزم منظمة الصحة العالمية دعم 

المستشفى عبر مكتبها في عدن. 
وقد حدد تقييم في مديريتي المخا و ذباب في تعز احتياجات في 
المياه والصرف الصحي واإليواء والغذاء والصحة. وأوصى التقييم 
تتضمن  بتدخالت  عدن  في  اإلنساني  العمل  شركاء  أجراه  الذي 
عام  وتوزيع  اآلبار  وصيانة  األغراض  متعددة  نقدية  مساعدات 
لألغذية، واالستجابات األخرى المتعلقة بالحماية واإليواء. يقوم أحد 
المخا  في  أسرة   3,000 لدى  االحتياجات  من  بالتحقق  الشركاء 

وذوباب قبل البدء بتوزيع المواد غير الغذائية.

مركز صنعاء: على الرغم من أن مركز صنعاء شهد هجمات جوية، 
بما في ذلك غارات على مناطق قريبة من مطار صنعاء الدولي وفي 
منطقة فج عطان في مديرية السبعين في مدينة صنعاء يومي 4 و5 
للحماية  القطاعية  للمجموعة  األسبوعي  الرصد  تقرير  يشير  أبريل، 
خمسة  إلى  الحوادث  انخفاض  إلى  مارس   28 إلى   22 من  للفترة 
هذه  بين  ومن  السابق.  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ثمانية  مقابل 
مأرب  غربي  صرواح  في  حوادث  أربعة  عن  اإلبالغ  تم  الحوادث، 
شملت غارات جوية وقصف مدفعي. لم يتم اإلبالغ عن أي إصابات 
في صفوف المدنيين، غير أنه وقعت أضرار في 20 مزرعة و6 منازل 
بسبب القصف المدفعي أو الغارات الجوية. وفي محافظتي البيضاء 
عن  أسفرت  الجوية  والغارات  القتال  أن  التقارير  أفادت  وعمران، 
الطريق مؤقتا من  أيضا في إغالق  القتال  وقوع إصابات. و تسبب 

البيضاء إلى مأرب.
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بتفريغ  السفن  الحديدة. وقامت  الغاطس في ميناء  إلى  بالدخول  السماح لسبع سفن  تم  2018م،  أبريل   3 - 28 مارس  الفترة من  خالل 
109,950 طن متري من البضائع بما في ذلك 67,550 طن متري من الغذاء و42,040 طن متري من الوقود. ووفقًا آللية األمم المتحدة 
وديسمبر  نوفمبر  في  تم  الذي  الحصار  منذ  قلياًل  تعافت  قد  اليمن  إلى  تصل  التي  التجارية  الواردات  مستويات  فإن  والتفتيش،  للتحقق 
2017م. بلغت واردات األغذية في مارس 2018م 57 في المائة من االحتياجات الشهرية البالغ حجمها 350,000  طن متري في حين 

كانت واردات الوقود تمثل ثلث االحتياجات الوطنية الشهرية البالغة 544,000 طن متري. 

مخاوف الحماية

حقائق عن األزمة اإلنسانية في اليمن

مستجدات المعلومات من آلية األمم المتحدة للمراقبة والتفتيش
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زيادة في أسعار المواد الغذائية

زيادة في أسعار الوقود في السنوات 
الثالث الماضية

أفادت منظمة الصحة العالمية في 17 مارس بوجود ما مجموعه 1,368 حالة اشتباه بالدفتيريا في اليمن، بما في ذلك 76 حالة وفاة. وقد 
أثر التفشي على 179 مديرية في 20 محافظة. وكانت محافظتي إب والحديدة هما أكثر المحافظات تضررًا. اأجريت الجولة األولى لحملة 
التطعيم ضد الدفتيريا في 37 من أصل 39 مديرية ذات أولوية من 10 إلى 15 مارس 2018م، حيث وصلت إلى أكثر من 1.7 مليون طفل 

تتراوح أعمارهم بين 6 أسابيع و 15 سنة.

تزايدت الهجمات الجوية واالشتباكات المسلحة خاصة في المحافظات الغربية والشمالية ، 
مع سقوط ضحايا من المدنيين. ُقتل في 2 أبريل 18 مدنيًا من بينهم تسعة أطفال وأصيب 
مديرية  نازحين جدد في  غارات جوية موقعًا يستضيف  عندما ضربت  آخرين  11 شخصًا 
الحالي، بمحافظة الحديدة. و قد أدانت اليونيسف قتل األطفال. وفي وقت سابق من يوم 
17 آخرون خالل غارات جوية مكثفة على  23 مدنيًا وُجرح  29 مارس، ُقتل ما يصل إلى 
محافظة صعدة. وقد تحملت المناطق الواقعة على الحدود اليمنية - السعودية العبء األكبر 
من الهجمات، ولكن ال تزال ترد أنباء عن وقوع حوادث في مناطق أخرى كذلك. العديد من 

هذه الحوادث لها تأثير سلبي على تقديم المساعدات اإلنسانية.

الجوية  الغارات  مثل  النزاع  حوادث  أن  للحماية  القطاعية  المجموعة  أعدته  تحليل  يظهر 
واالشتباكات المسلحة قد أثرت على أكثر من 57 في المائة من جميع المديريات في اليمن 
في عام 2017م، مع أكثر من 10 في المائة تعتبر األكثر تضررًا، في المتوسط ، تشهد غارات 
جوية أو اشتباكات مسلحة كل يوم . أظهرت أرقام الحوادث التي تم اإلبالغ عنها من المرافق 
الصحية زيادة بنسبة 5 في المائة عن عام 2016م، وكان أغلبها في تعز. ويبين التحليل أن 
15 في المائة من حوادث المؤثرة على المدنيين استهدفت بنى تحتية أساسية مدنية، بما في 

ذلك البني التحتية األساسية لألغذية والمياه والتعليم والصحة.
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