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تقرير بالمستجدات اإلنسانية
اليمن

مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني

تحسًبا ألن موسم األمطار من أبريل إلى أغسطس ربما قد يؤدي إلى 
القطاعية  المجموعة  أعطى شركاء  اليمن،  في  الكوليرا  وباء  انتشار 
للصحة األولوية لخطة االستعداد واالستجابة. تعتمد الخطة التي تم 
تطويرها حديًثا على الدروس المستفادة من آخر وباء للكوليرا، والذي 
بالكوليرا و2,282  تم اإلبالغ فيه عن أكثر من مليون حالة اشتباه 
حالة  أن  حين  وفي   .2018 ومايو   2017 أبريل  بين  وفاة  حالة 
150 مديرية من  التفشي استقرت إلى حد كبير، فإن ما يقرب من 
فيها.  تبلغ عن حاالت مشتبه  تزال  المتضررة ال   305 الـ  المديريات 
ثالثة  لمدة  اشتباه  حالة  اي  عن  األبالغ  يتم  لم  أخرى،  ناحية  ومن 
أسابيع متتالية في حوالى 158 مديرية. فمنذ بداية التفشي الحالي، 
ماليين   10 حوالي  إلى  للصحة  القطاعية  المجموعة  شركاء  وصل 
شخص من خالل تدخالت مختلفة. في 6 مايو، بدأت منظمة الصحة 
البداية  في  استهدفت  الفم،  طريق  عن  كوليرا  لقاح  حملة  العالمية 

سيتم  عدن.  محافظة  في  مديريات  أربع  في  شخص   350,000
اضافة مديرية خامسة ليصل إجمالي عدد السكان المستهدفين أكثر 

من 450,000 شخص.
يعتبر وباء الكوليرا وباء متوطن في اليمن، لكن التفشي األخير للوباء 
ازداد سوء بسبب الصراع؛ االنهيار الكبير لخدمات الرعاية الصحية؛ 
وسوء  الغذائي  األمن  انعدام  الصحي؛  والصرف  المياه  كفاية  عدم 
نصف  من  أكثر  تزال  ال  والفقر.  السلوكية  الممارسات  التغذية؛ 
المديريات في خطر لتفشي آخر. وتسلط الخطة التشغيلية المتكاملة 
تشمل  األنشطة  من  مجموعة  على  الضوء  للتأهب  المرحلة  ثالثية 
المختبرات، وتجهيز  الوعي، وتعزيز موارد  المخاطر، ورفع  تقييمات 
لـ  األولوية  تعطي  وهي  المياه.  ومعالجة  الطبية  المعالجة  إمدادات 
يبلغ 9.8  بعدد سكان  المخاطر،  المديريات عالية  100 مديرية من 

مليون نسمة. 

 المواضيع الرئيسية:
• يقوم شركاء المجموعة القطاعية للصحة بوضع اللمسات النهائية على خطط التأهب للكوليرا، حيث يمكن أن تؤدي األمطار 

إلى تفشي آخر للوباء.
• ارتفع العدد اإلجمالي لألسر التي شردها النزاع إلى مناطق يسهل الوصول إليها من قبل مركز عدن إلى 15,600  أسرة.

• تعلق إحدى المنظمات اإلنسانية أنشطتها داخل مدينة تعز بسبب مخاوف أمنية.
• كان شهر أبريل أكثر الشهور دموية بالنسبة للمدنيين في اليمن وفقًا للمفوض السامي لحقوق اإلنسان.

• قدمت منظمة الصحة العالمية أكثر من سبعة أطنان مترية من أدوية السرطان والعالج الكيماوي إلى المركز الوطني لألورام 
في صنعاء.

االستعداد و اإلستجابة للكوليرا

تقييمات المخاطر للكوليرا في المديريات ذات األولية 

مفتاح الخریطة
األولویة

1 (10 مدیریات)
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المصدر: برنامج الصحة العالمي
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بتفريغ  سفن  أربع  قامت   ،  2018 مايو   8 إلى   2 من  الفترة  خالل 
58,946 طن متري من البضائع في ميناء الحديدة في البحر األحمر 
من  يقرب  ما  تحمل  حاويات  سفينة  وصول  المتوقع  ومن  اليمني. 
لبرنامج  التابعة  اإلنسانية  الغذائية  السلع  من  متري  طن   11,700

األغذية العالمي في 691 حاوية شحن إلى ميناء الحديدة في 20 
مايو، وهي مشروطة بإذن من آلية األمم المتحدة التحقق و التفتيش 
نهاية  منذ  للميناء  تصل  حاويات  سفينة  أول  هذه  التحالف.  وإذن 

الحصار المؤقت في 22 نوفمبر 2017.

تحديث آلية األمم المتحدة للتحقق و التفتيش 

المصدر: آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش

17,948 طن متري 0 طن متري40,998 طن متري

مركز عدن: يستمر تدفق النازحين من الحديدة وتعز إلى الجنوب، 
وقد  سجلت آلية تتبع النازحين لمنظمة الهجرة الدولية 320 شخص 
وصلوا األسبوع الماضي. و يبلغ العدد اإلجمالي لألشخاص النازحين 
داخليا من الذين فروا نحو المناطق التي يغطيها مركز عدن إلى اآلن 
أكثر من 15,600 أسرة. كما تم اإلبالغ عن نزوح عائالت من البيضاء 
األشخاص  يأتي  حديثا.  القتال  فيها  اشتعل  التي  المديريات  في   ،
الخط األمامي في  الخمس جنوب  الساحلية  المناطق  النازحون من 
محافظتي تعز والحديدة )المخا ، ذوباب ، موزع ، حيس و الخوخة(. 
و قد قام المجتمع اإلنساني بأستعراض وضع خطة االستجابة على 
طول الساحل الغربي بالتنسيق مع مراكز العمل اإلنساني في الحديدة 
المناطق  من  المدنيين  إلجالء  المحتملة  الحاجة  ذلك  في  بما  وإب، 
العسكرية النشطة ، فضاًل عن حجم واتجاه حركة النازحين المتجددة. 
وخالل الفترة المشمولة بالتقرير تم اإلبالغ أيضا عن وقوع اشتباكات 

في محافظة لحج.

العمل  في  الشركاء  أفاد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  خالل  إب:  مركز 
إلى  الدخول  محاولتهم  أثناء  الوصول  في  بتحديات  اإلنساني 
في  القتال  تصاعد  وسط  تعز،  في  النزاع  من  متضررة  مديريات 
المناطق الساحلية الغربية ، وال سيما موزع و مقبنة. هذا و قد قامت 
إحدى المنظمات اإلنسانية بإيقاف انشطتها داخل مدينة تعز في 8 
آخرون  شركاء  ويواصل  أمنية.  بمخاوف  وصفته  ما  بسبب  مايو 
أدوية  تقدم  التي  العالمية  الصحة  منظمة  ذلك  في  بما  عملياتهم 
الكوليرا  ، باإلضافة إلى إمدادات  السرطان إلى محافظتي تعز وإب 
قامت  كما  الفم.  طريق  عن  العالج  إعادة  وزوايا  العالج  مراكز  إلى 
إلى  بالدفتيريا  الخاصة  واإلمدادات  اللقاحات  بتوزيع  الوكالة 
المحافظتين. يحدد تقييم مجموعة الماء الصرف الصحي و النظافة 
الشخصية أجراه شريك إنساني في مديريتي المخا وذوباب في تعز 
حاالت  في  المياه  توزيع  أنظمة  وتركيب  المياه  نقل  إلى  الحاجة 

الطوارئ.

من  الجوف  محافظة  في  المحلية  السلطات  طلبت  صعدة:  مركز 
الفيضانات  من  المتضررين  مساعدة  اإلنساني  المجال  في  العاملين 
وتشمل  المراشي.  وخراب  العنان  برط  مديريتي  في  األخيرة 

االحتياجات العاجلة دعم الوصول إلى المياه النظيفة والمأوى. ويتم 
و  المياة  و  المأوى  مجموعتى  قبل  من  االستجابة  تخطيط  أيضا 
الصحة و النظافة الشخصية. هذا و قد زادت منظمة الصحة العالمية 
الجمهوري في محافظة صعدة  الطبي في مستشفى  للطاقم  دعمها 
لتشمل حوافز لـ 32 من العاملين الطبيين. كما يتم تقديم دعم المياه 
والوقود إلى ثالثة مرافق صحية جديدة في مناطق منبة  ورازح و 
السحن  منطقتي  في  المياه  لتوفير  دعمها  أوكسفام  وتواصل  مجز. 
 ، صعدة  مدينة  في  جديد  مستفيد   16,000 لحوالي  والجوزات 
وتوفر أنظمة مياه في مديرية سحار. وفي مناطق أخرى تتبع مركز 
والقتال  الجوية  الغارات  من  ضحايا  وقوع  عن  اإلبالغ  تم   ، صعدة 

خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

الشركاء في  قام   ، االشتباكات  استمرار  الحديدة: في خضم  مركز 
العمل اإلنساني في الحديدة بمراجعة خطة الطوارئ الخاصة بالمركز 
في ظل وجود نزوح جديد وتوسع في األعمال القتالية. وعلى الرغم 
من بيئة العمل الصعبة، يستمر الشركاء في العمل اإلنساني بمساعدة 
المحتاجين. وفي أبريل، تلقى 42,020 طفاًل دعمًا نفسيًا واجتماعيًا 
محليون  شركاء  أجرى  والمحويت.  ريمه   حجة،  محافظات  في 
تدعمهم منظمة اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان جلسات 
القانوني لخمس حاالت عنف  الدعم  982 شخًصا وقدموا  لـ  توعية 
مكافحة  منظمة  قدمت  الحديدة.  في  اإلجتماعي  النوع  على  قائم 
الجوع مساعدات نقدية ل 982 عائلة نازحة في مديرية الجراحي.

مركز صنعاء: اختتم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
وبرنامج األغذية العالمي زيارة ميدانية لمحافظة مأرب، حيث التقيا 
بالسلطات المحلية والشركاء في العمل اإلنساني لمناقشة إنشاء آلية 
تنسيق على مستوى المحافظة. وستدعم اآللية عمليات 54 منظمة 
الوقود في  الرغم من وجود نقص في  المحافظة. على  ناشطة في 
في  البنزين  سعر  بقي  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  خالل  صنعاء 
دون  وعمران  والبيضاء  وصنعاء  وذمار  العاصمة  أمانة  محافظات 
تغيير عند حوالي 7200 ريال لكل 20 لترا )360 ريال / 1( لتر(. كما 
لم تتغير أسعار غاز الطهي عند 3000 ريال لكل 20 لترًا )150 ريال 

/ لتر واحد(. 

والسكان  العامة  الصحة  ووزارة  العالمية  الصحة  منظمة  أطلقت 
مايو.   12 في  الخناق  لمكافحة  التطعيم  حملة  من  الثانية  الجولة 
تستهدف حملة التطعيم ، التي تغطي الفترة بين 12 مايو و 17 مايو، 
2.69 مليون طفل ما بين سن 6 أسابيع إلى 15 سنة في 39 مديرية 
6 أسابيع إلى  401,000 طفل إضافي اعمارهم من  ذات أولوية و 
حوالى   استهداف  سيتم  إضافية.  مديرية   23 في  سنة   15

الجولة  تكمل  أن  المتوقع  ومن  الجولة.  هذه  في  طفل   3,361,00
الثانية الجولة األولى من خالل تزويد األطفال المستهدفين بالجرعة 
الثانية من اللقاح. وقد تم استهداف ما يقدر بنحو 2.7 مليون طفل 
بالدفتيريا في مارس  التطعيم  الجولة األولى من  البداية خالل  في 

الماضي. 

مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني

تحديثات حول الدفتيريا )الخناق)
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 تحديثات ابريل لمجموعة الدعم اللوجستي

دعم مرضى السرطان

عدد الوفيات بين المدنيين لشهر أبريل

حقائق عن األزمة اإلنسانية في اليمن

المصدر: شركاء العمل اإلنساني
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زيادة في أسعار المواد الغذائية

زيادة في أسعار الوقود في السنوات 
الثالث الماضية

اللوجستي بتسهيل ثالث  الدعم  ، قامت مجموعة   2016 أبريل  في 
دورتين  من  األولى  وتتكون  صنعاء.  إلى  جيبوتي  من  جوية  رحالت 
تحمالن 37.2 طن متري / 139 متر مكعب نيابة عن منظمة الصحة 
العالمية والشركاء اآلخرين ، وتتكون الثانية من ثالث دورات تناوبية 
تحمل 47.5 طن متري / 247 متر مكعب ؛ أما الجسر الجوي الثالث 
العمل  في  الشركاء  عن  نيابة   3 م   69  / متري  طن   13 حمل  فقد 

اإلنساني.

وخالل شهر أبريل ، قامت شركة VOS Apollo بنقل 65 راكًبا من 
16 مؤسسة بين جيبوتي وعدن ، باإلضافة إلى 180 طن / 1,211 
متر مكعب من البضائع من جيبوتي إلى عدن لعدة منظمات إنسانية. 
قامت VOS Theia بنقل 74 طن متري / 610 متر مكعب من مواد 

اإلغاثة من جيبوتي إلى الحديدة في رحلتين. كما يسرت مجموعة اللوجستيات النقل البري لـ 824 متر مكعب/ 3,851 من مواد اإلغاثة 
وتوزيع 81,874,486 لتر من وقود الديزل و 33,812 لتر من البنزين إلى 20 منظمة. 

بتسهيل ثالث  اللوجستي  الدعم  قامت مجموعة   ،  2016 أبريل  في 
دورتين  من  األولى  وتتكون  صنعاء.  إلى  جيبوتي  من  جوية  رحالت 
تحمالن 37.2 طن متري / 139 متر مكعب نيابة عن منظمة الصحة 
العالمية والشركاء اآلخرين ، وتتكون الثانية من ثالث دورات تناوبية 
تحمل 47.5 طن متري / 247 متر مكعب ؛ أما الجسر الجوي الثالث 
العمل  في  الشركاء  عن  نيابة   3 م   69  / متري  طن   13 حمل  فقد 

اإلنساني.

65 راكًبا من  VOS Apollo بنقل  وخالل شهر أبريل ، قامت شركة 
16 منظمة بين جيبوتي وعدن ، باإلضافة إلى 180 طن / 1,211 متر 
مكعب من البضائع من جيبوتي إلى عدن لعدة منظمات إنسانية. قامت 
VOS Theia بنقل 74 طن متري / 610 متر مكعب من مواد اإلغاثة 

من جيبوتي إلى الحديدة في رحلتين. كما يسرت مجموعة اللوجستيات النقل البري لـ 824 متر مكعب/ 3,851 من مواد اإلغاثة وتوزيع 
81,874,486 لتر من وقود الديزل و 33,812 لتر من البنزين إلى 20 منظمة. 

أفاد المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن أبريل 2018 كان أكثر الشهور دموية بالنسبة للمدنيين في اليمن حتى اآلن هذا العام، 
حيث قتل ما ال يقل عن 236 مدنيًا وأصيب 238 في الصراع الدائر. و هذا العدد هو أكثر من ضعف ما تم تسجيله في مارس بين المدنيين 
البالغ 180 ضحية مدنية. كما تم توثيق خسائر فادحة في األسبوع األول من مايو ، حيث وقعت 63 ضحية بين المدنيين من بينهم ستة 
قتلى و 57 شخًصا أصيبوا جراء القصف الجوي والقصف العشوائي من قبل أطراف النزاع المستمر. وفي 12 مايو ، ذكرت وسائل اإلعالم أن 
115 شخصا قتلوا خالل يومين من االشتباكات المسلحة غرب تعز. ولطالما دعا الشركاء في العمل اإلنساني إلى احترام المدنيين والبنية 
التحتية المدنية ، لكن عدد الضحايا بين المدنيين يستمر في االرتفاع. و بين 26 مارس 2015 و 10 مايو 2018 ، وّثقت مفوضية األمم 
الغارات  العظمى كانت بسب  الغالبية  10,047 إصابة،  المدنيين- 6,385 قتيل و  16,432 ضحية من  السامية لحقوق اإلنسان  المتحدة 

الجوية.


