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يستمر الصراع الممتد في الدفع بالمزيد من اليمنيين إلي النزوح

 المواضيع الرئيسية:

تقرير بالمستجدات اإلنسانية
اليمن

تفيد تقارير المجموعة القطاعية للمأوى/ والمواد غير الغذائية وإدارة 
الحديدة  محافظتي  في  الممتد  العنف  أدى  بأنه  المخيمات  وتنسيق 
وتعز في 12 أبريل إلى نزوح 19,145 أسرة، وقد تمت مساعدة 9,838 
منها. وتضاف هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى ثالثة ماليين يمني 
فترات  في  ديارهم  من  الفرار  إلى  اضطرارهم  صدمة  بالفعل  واجهوا 
وقد  البالد.  أنحاء  في جميع  نازحين  منهم  مليونان  يزال  وال  سابقة، 

امتدت فترة نزوح 89 بالمائة من النازحين في اليمن ألكثر من عام.
الحماية  مخاطر  النازحون  يواجه  الحماية،  قطاع  لمجموعة  ووفقًا 
بشكل متزايد، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المباني العامة أو 
المراكز الجماعية أو المستوطنات العشوائية. وقد أدى تدهور الظروف 
الصحية  غير  السكانية  والتجمعات  االكتظاظ  مثل  اإليواء،  في 
القابلية  السارية وسرعة  األمراض  انتشار  زيادة  إلى  داخلياً،  للنازحين 
والماء  والغذاء  المأوى  إلى  النازحين  العديد من  بها. ويحتاج  لإلصابة 
لالستغالل  عرضة  وهم  الصحية.  والخدمات  الصحي  والصرف 
األطفال  وعمالة  التسول  مثل  السلبية  التكيف  وآليات  واالستدانة 

والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة والزواج المبكر.

اليمن، أعطى شركاء العمل اإلنساني األولوية  مع تدهور األوضاع في 
ذلك  في  بما  ضعفاً،  األكثر  المجتمعات  لبعض  المساعدات  لتقديم 
2018م  عام  في  تم  المستضيفة.  والمجتمعات  والعائدين  النازحين 
داخلًيا  نازحة  أسرة   266,000 إلى  ما يصل في مجموعه  استهداف 
للحصول على المساعدات كجزء من خطة االستجابة اإلنسانية لليمن، 
بما في ذلك إعانات اإليجارات ومواد اإلغاثة االساسية والمأوى الطارئ 
مليون   198.7 على  الحصول  الضروري  ومن  القانونية.  والمساعدة 

دوالر أمريكي وإتاحة الوصول دون عوائق.
لعمليات  القطاعية  المجموعات  متعددة  اإلنسانية  االستجابة  تزال  ال 
وتعز  الحديدة  محافظتي  في  بالنزاع  والمدفوعة  الجديدة  النزوح 
وتأخر  الميدانيين  التنفيذين  الشركاء  إلى  االفتقار  أن  غير  مستمرة. 
االستجابة.  على  سلبا  أثر  الالزمة  التصاريح  إصدار  في  السلطات 
وصلت المجموعة القطاعية لإليواء/المواد غير الغذائية وإدارة وتنسيق 
المخيمات في الفترة ما بين يناير ومارس من عام 2018 تقريبا إلى 

227,000 شخص بحسب التقسيم أدناه.

• أدى استمرار القتال في محافظتي الحديدة وتعز غرب اليمن إلى نزوح أكثر من 19,000 أسرة.
• بلغت الخسائر الناجمة عن الحريق في مستودع برنامج األغذية العالمي في الحديدة في 31 مارس مبلغ 5 ماليين دوالر أمريكي. و قد 

ورد أن حريقًا اندلع في وحدة تخزين متنقلة تابعة لبرنامج األغذية العالمي تحتوي على مواد غير غذائية في مدينة الحديدة في 16 
أبريل. و تشير التقارير األولية إلى أن الحريق تسبب في أضرار بسيطة.

• قامت طائرة شحن مستأجرة من منظمة الصحة العالمية بتسليم 19 طنًا من اإلمدادات الطبية إلى مطار صنعاء.
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األسر التي تمت مساعدتها يناير – مارس 2018م

المصدر: المجموعة القطاعية للمأوى / المواد غيرالغذائية /إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها
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تلقى برنامج األغذية العالمي حتى اآلن في عام 2018م إمدادات وقود عينية من المملكة العربية السعودية، بلغ مجموعها 716,000 لتر. 
وقام البرنامج حتى اآلن بإيصال 302,000 لتر إلى المواقع التي حددتها منظمة الصحة العالمية واليونيسف من أجل استمرار عمل المرافق 
 10 البريطانية في أواخر عام 2017 مساهمة بقيمة  التنمية الدولية  الرئيسة لقطاعي الصحة والمياه. وباإلضافة إلى ذلك، قدمت وزارة 
ماليين جنيه إسترليني إلنشاء مرفق وقود تحت التطوير، حيث اشترت أكثر من ستة ماليين لتر لتغطية احتياجات الديزل الالزمة للمياه 
والصرف الصحي والنشاطات الصحية في إطار منظمة الصحة العالمية واليونيسيف. وفي عام 2018 حتى اآلن ، قام البرنامج بتوصيل 

191,137  لتر في الوقت الذي يجري فيه إيصال 325,455 لتر في الطريق.

توزيع الوقود التابع لبرنامج األغذية العالمي في اليمن

المصدر: أوتشا

جاري التخطيط له
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المحافظات التي تغطيها مراكز العمل اإلنساني

الحديدة: 
التي  للمساعدات  التقديرية  القيمة  أن  العالمي  األغذية  برنامج  أفاد 
الحديدة  الذي وقع في مستودعه في مدينة  الحريق  ُدمرت بسبب 
من  الهدف  وكان  أمريكي.  دوالر  ماليين   5 بلغت  مارس   31 في 
اإلمدادات المفقودة هو المساهمة في حصص غذائية ال تقل عن 1.8 
العالمي  األغذية  برنامج  يستخدم  شهر.  فترة  خالل  شخص  مليون 
االحتياطيات لتغطية الفجوة جزئيا ومنع أي تعطيل لعملية التوزيع 
الشهرية. اندلع حريق جديد في 16 أبريل في وحدة تخزين متنقلة 
تابعة لبرنامج األغذية العالمي لمواد غير غذائية في مدينة الحديدة، 
منظمتين  األقل  على  كبيرة. وصلت  أضرار  أي  اإلبالغ عن  يتم  ولم 
الخوخة خالل  اإلنسانية في مديرية  اإلستجابة  إنسانيتين وقدمتا 
الجزء  إلى  الوصول  يزال  ال  ذلك،  ومع  بالتقرير.  المشمولة  الفترة 
الشرقي من مديرية حيس يمثل تحدًيا بسبب استمرار القصف. قام 
غیر  مساعدات  بتقدیم  الحدیدة  مدینة  في  اإلنساني  العمل  شرکاء 
الغذائیة ومساعدات نقدیة وأدوات نظافة لحوالي 1,500 أسرة، بما 
في ذلك النازحین. حصلت 158 أسرة من األشخاص من الفئات األشد 

ضعفًا علی مساعدات نقدیة في مديرية عبس في محافظة حجة.

عدن:
شوهدت طوابير انتظار في محطات الوقود الخاصة في المحافظة، 
فيما لم تعمل محطات الوقود التي تديرها الحكومة. يتوفر الوقود 
الوقود في  الرسمية بسعر أعلى. ومع ذلك، يتوفر  في االسوق غير 
ساعات  ازدادت  السعر.  في  تغيير  اي  دون  المجاورة  المحافظات 
ساعات   8-6 إلى  بالتقرير  المشمولة  الفترة  خالل  الكهرباء  انقطاع 
يوميًا، مقارنة بساعتين في اليوم في األسابيع السابقة. ووفقًا لعملیة 
في  عدن  في  جدیدة  أسرة   305 نزوح  عن  اإلبالغ  تم  النزوح،  تتبع 
قد  أخرى  نازحة  أسرة   244 بأن  التقارير  أفادت  الماضي.  األسبوع 
و61  أبين  محافظة  في  وزنجبار  ولودر  خنفر  مديريات  في  نزحت 

عن  اإلبالغ  تم  لحج.  محافظة  في  والحد  تبن  مديريتي  في  أسرة 
299 حالة اشتباه بالدفتيريا في المركز حتى 8 أبريل، بما في ذلك 
141 حالة في الضالع و67 في عدن و12 في لحج وسبعة في أبين 

وحالة واحدة في محافظة شبوة.

صنعاء:
أبريل   11 في  العالمية  الصحة  لمنظمة  تابعة  شحن  طائرة  قامت 
بتسليم 19 طنًا من المواد الطبية والعالجية إلى مطار صنعاء الدولي. 
سيتم توزيع هذه المواد في جميع أنحاء اليمن. تم قطع الطريق من 
بشكل  تستخدم  التي  حضرموت،  محافظة  في  سيئون  إلى  صنعاء 
عبر  الخارج  إلى  للسفر  يخططون  الذين  المدنيين  قبل  من  رئيسي 
محافظة  في  البرية  االشتباكات  بسبب  مؤقت  بشكل  سيئون  مطار 
البيضاء. كما أبلغ الشركاء في العمل اإلنساني عن وجود قيود على 
وفي  صنعاء(  )محافظة  مطر  وبني  همدان  مديريتي  إلى  الوصول 
مديرية حريب )محافظة مأرب( من قبل السلطات المحلية التي تقيد 

حركتهم وقدرتهم على تنفيذ البرامج.

صعدة: 
إستمرت الغارات الجوية والقتال البري عبر المناطق المتاخمة للمملكة 
محافظة  في  األمامية  الخطوط  طول  وعلى  السعودية  العربية 
الجوف، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم 
أطفال. أفاد كل من منظمتي أكتد والمجلس النرويجي لالجئين أن 
الغارات الجوية في 9 أبريل أصابت أهدافًا على مسافة قصيرة من 
كال  فيها.  يعملون  موظفًا   56 كان  بينما  صعدة  مدينة  في  مقرهم 
من  االنتهاء  تم  اإلستهداف.  عدم  قائمة  على  موجودين  الموقعين 
أربعة مشاريع مائية في مديريتي برط العنان ورجوزه في محافظة 
الجوف. وسيخدم التدخل، الذي يتضمن إعادة تأهيل وحماية مصادر 
شخص   10,000 الطاقة،  لتوليد  شمسية  أنظمة  وتركيب  المياه 
الصفراء  مستفيد. وهناك ثالثة مشاريع مياه إضافية في مديريتي 

وسحار سيستفيد منها حوالي 17,000 شخص مستفيد.

إب: 
تواصلت المواجهات على طول الخطوط األمامية في محافظة تعز، 
بما في ذلك في مديريات صالة ودمنة خدير وحيفان. كما ورد في 
10 أبريل أن 15 شخصًا على األقل بينهم أطفال ُقتلوا عندما ضربت 
غارة جوية منزلهم في مديرية دمنة خدير. ونزحت حوالي 50 أسرة 
من مديرية "الصلو" في محافظة تعز إلى مديرية "دمنة خدير" في 
"ذي سفال" في محافظة إب. بعد إغالق  نفس المحافظة ومديرية 
قد يضطر  تعز،  مدينة  الثورة في  الكلى في مستشفى  قسم غسيل 
مستشفى الجمهوري أيًضا إلى إغالق قسم غسيل الكلى بسبب نقص 

اإلمدادات.

مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني
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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
khouryg@un.org :جورج خوري: مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن، تلفون: 967712222207+ بريد الكتروني

 dandreagiovannif@un.orgفيديريكا داندراجيوفاني، رئيس وحدة االتصال والتقارير، مركز عّمان،  | موبايل: 962796876082+|بريد الكتروني
www.unocha.org/yemen | www.unocha.org | www.reliefweb.Int :إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على الروابط

بلغ العدد اإلجمالي التراكمي لحاالت الكوليرا المشتبه بها منذ أبريل 2011م 1,087,495 حالة إصابة مع 2,272 حالة وفاة مرتبطة بها في 
جميع أنحاء البالد. يعمل حوالي 17 من شركاء مجموعة قطاع الصحة في 141 مركًزا لعالج اإلسهال و241 زاوية إماهة )إرواء( فموية. 
يتم التخطيط لحملة لقاح للكوليرا الفموي في أوائل مايو مع 1.3 مليون جرعة من لقاح الكوليرا الفموي في أواخر أبريل. وحذرت منظمة 

الصحة العالمية مؤخرًا من أن موجة جديدة من تفشي وباء الكوليرا قد تحدث في المديريات التي تشهد ضعفًا في المحافظات الجنوبية.

قامت ثالث سفن بين 4-10 أبريل 2018م بتفريغ 31,876 طن متري من الوقود في موانئ اليمن المطلة على البحر األحمر. 

 تحديثات الكوليرا و الدفتيريا

 تحديث آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش

المصدر: آلية االمم المتحدة للمراقبة والتفتيش
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المصدر: برنامج الصحة العالمي
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