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تقرير بالمستجدات اإلنسانية
اليمن

مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني

يقوم الشركاء في العمل اإلنساني بالتنقل عبر خطوط المواجهة 
في محافظة تعز للوصول إلى المحتاجين. فمنذ منتصف أبريل 
أدى تصاعد  األعمال القتالية على المناطق الساحلية في تعز، 
إلي محدودية  الوازعية  و  موزع  و  ذوباب  مديريات  فيها  بما 
أو  إب  محافظتي  من  سواء  اإلنساني،  العمل  شركاء  وصول 
عدن. كما أدى القتال أيضا إلى نزوح أكثر من 1,260 عائلة إلى 

محافظات أبين ولحج وعدن.

المساعدات  وصول  عملية  تحسنت   ، األخيرة  الفترة  في 
في  بما  موزع،  و  الوازعية  مديريتي  من  أجزاء  إلى  اإلنسانية 
ذلك من عدن ومدينة التربة. ويقوم الشركاء في العمل اإلنساني 
في  السريع  التقييم  عمليات  بتنسيق  وعدن  إب  مركزي  في 
تحديد  الشركاء  ويواصل  إليها.  الوصول  يمكن  التي  المناطق 
طرق آمنة في مناطق الصراع السابقة ، حيث أن بعض المواقع 
مليئة باأللغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب. وفي 
األسبوع الماضي ، طلب المجلس المحلي في "موزع" مساعدة 
في  إضافية  طلبات  تقديم  المتوقع  ومن  نازحة.  عائلة   300
األيام القادمة ، حيث يواصل الشركاء تقييم اإلحتياجات على 

أرض الواقع.                                  

أن  الحديدة  في  المحلية  السلطات  أفادت  الحديدة:  مركز 
مئات العائالت فرت من العمليات العسكرية الجارية في مديرية 
التحيتة، حيث وصلت حوالي 705 عائلة نازحة إلى مديريتي 
زبيد والجراحي خالل األيام الماضية، فيما نزحت 250 عائلة 

داخل مديرية التحيتة.

األعمال  من  العائالت  من  المئات  فرت   ، حجة  محافظة  وفي 
إلى  ميدي  مديرية  في  الساحلية  المناطق  طول  على  القتالية 
مديريتي عبس وحيران المجاورتين. ويقوم الشركاء بتحديد 
المعلومات  وتشير  االحتياجات.  وتقييم  النازحين  السكان 
األولية إلى أن معظم العائالت النازحة هم بالفعل من النازحين 
من  المزيد  حدوث  المتوقع  ومن  الثانية.  للمرة  نزحوا  الذين 
النزوح في األيام القادمة مع تواصل خطوط الصراع في ميدي 
في التحرك على طول المناطق الساحلية نحو مديرية حيران.

العائالت  عدد  إجمالي  وصل  مايو،   13 بتاريخ  عدن:  مركز 
النازحة منذ ديسمبر 2017  إلى المناطق التي يمكن الوصول 
معظم  جاء  أسرة.   15,678 إلى  عدن  مركز  قبل  من  إليها 
النازحين الجدد من محافظات تعز والحديدة والبيضاء. وخالل 
الفترة المشمولة بالتقرير ، واصل الشركاء في العمل اإلنساني 
استفاد  وقد  المتضررين.  األشخاص  الحتياجات  االستجابة 
من  حزمة   1000 من  واليونيسف  العالمي  األغذية  برنامج 
أدوات االستجابة السريعة للتحرك المسبق في المخا والخوخة.

بإصدار  للحماية  القطاعية  المجموعة  قامت  صنعاء:  مركز 
تقریرھا األسبوعي األخیر لمراقبة األثر المدني في محافظات 
أمانة العاصمة )صنعاء( وصنعاء ومأرب ، ویغطي الفترة ما بین 
10 - 16 مایو. ووفقًا للتقرير، تم اإلبالغ عن خمس حوادث، 

في انخفاض بنسبة 55 في المائة عن األسبوع السابق. 

 المواضيع الرئيسية:
• فرت مئات العائالت من العمليات العسكرية في مديرية التحيتة، محافظة الحديدة ، حيث وصل ما يقدر بنحو 705 

أشخاص إلى مديريتي زبيد والجراحي.
• أثرت األمطار الغزیرة علی عدة محافظات في المناطق الساحلیة الجنوبیة عند مرور اعصار ساغار  بخليج عدن ، و تم اإلبالغ 

عن حدوث أضرار طفيفة.
• تشير البيانات التي جمعتها منظمة الصحة العالمية من المرافق الصحية العاملة إلى أنه في الفترة من مارس 2015 إلى 

أبريل 2018 ، ُقتل 9,559  شخًصا وأصيب 55,616 في الصراع الدائر في اليمن.

تغيير آلية الوصول في محافظة تعز
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طفيف      بشكل  والبنزين  الديزل  وقود  سعر  متوسط  انخفض 
مارس  بشهر  مقارنة  أبريل  في  التوالي(  على  بالمائة  )3و5 
تنتجها  التي   2018 أبريل  لشهر  السوق  مراقبة  نشرة  بحسب 
ومنظمة  الدولي   والتعاون  التخطيط  وزارة  مشترك  بشكل 

األغذية والزراعة بدعم من االتحاد األوروبي.

ويعزى هذا االنخفاض الطفيف بشكل رئيسي إلى تحسن توافر 
الرسمية.  البنزين  محطات  في  الوقود  من  األنواع  هذه 
وانخفضت أسعار البنزين في جميع المحافظات، باستثناء ذمار 

تغيير. وسجلت لحج  بقيت األسعار دون  وأبين حيث  وشبوة 
أكبر انخفاض، حيث بلغ 23.6 % ، تليها عدن بنسبة 17.6 %.

هذا و قد شكل توافر غاز الطهي تحدًيا في شهر أبريل ، حيث 
استمرت شحة الغاز التي بدأت في فبراير. وال تزال المحطات 
في  تسبب  مما   ، المحلية  السوق  تزويد  عن  عاجزة  الرسمية 
ارتفاع األسعار وتفاوتها على نطاق واسع. ففي صنعاء و ذمار 
اختفى غاز الطهي في السوق غير الرسمية ، حيث تم تسليم 
اإلمدادات من خالل عقال الحارات بمعدل 3,000 ريال يمني 

لكل اسطوانة 11 لتر بدالً من 18 إلى 20 لتر.

 12 6 إلى  الفترة من  للهجرة  أنه في  الدولية  المنظمة  أفادت 
على  للمهاجرين  الساحلية  واإلنقاذ  البحث  فرق  عثرت   ، مايو 
313 وافد جديد )80 ولد و 233 رجل( في محافظة لحج. تم 
تزويد المهاجرين بالمعلومات والمواد الغذائية والمياه والمواد 

غير الغذائية والمساعدة الطبية.

وصول  تمنع  لم  جدا  الحادة  اإلنسانية  واألزمة  الصراع  إن 
اليمن  إلى  المهاجرون  ويصل  األفريقي.  القرن  من  المهاجرين 
على أمل االستمرار في البحث عن فرص اقتصادية أفضل في 
دول الخليج الغنية ، ال سيما المملكة العربية السعودية. ويتوجه 

معظمهم إلى جيبوتي ويأخذون القوارب إلى عدن للوصول إلى 
باتجاه  ، حيث يستمرون  محافظات لحج وشبوة وحضرموت 
لإليذاء  يتعرضون  رحالتهم  خالل  السعودية.  العربية  المملكة 
الجسدي والجنسي ، والتعذيب من أجل الحصول على فدية ، 
واالحتجاز التعسفي لفترات طويلة من الزمن ، والعمل القسري 

دون أجر، بل وحتى الموت على أيدي مهربي البشر.
وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة ، فإن العدد اإلجمالي للمهاجرين 
الحاليين في اليمن غير معروف ، ولكن ما يقدر بنحو 100 ألف 

شخص وصلوا في عام 2017. 

أسعار وتوريد الوقود والغاز

وصول مهاجرين من القرن األفريقى إلى اليمن

مهاجرون تمت مقابلتهم حال وصولهم من َقبل المنظمة الدولية للهجرة

كانت الحوادث الخمسة ناجمة عن غارات جوية. وقد نتج عن 
ذلك أربع إصابات في صفوف المدنيين ، وهو انخفاض كبير في 
112 في األسبوع السابق. تم  التي بلغ عددها  عدد اإلصابات 
تقييم الضربات الجوية على مصنع زجاج في نهم التي كان لها 
مصدر  فقدت  أسرة   100 إلى  يصل  لما  مباشرة  حماية  تأثير 
منطقة  في  وقود  محطة  الجوية  الغارات  ضربت  كما  رزقها. 
القالظ في بني مطر ، مما قد يتسبب في وصول محدود لمادة 

الغاز لما يقارب من ألفي أسرة في المنطقة.

األمطار  تسببت   ، بالتقرير  المشمولة  الفترة  خالل  إب:  مركز 
حوالي  إتالف  في  تعز  بمحافظة  المعافر  مديرية  في  الغزيرة 
وفقًا   ، داخليا  النازحين  الستضافة  موقع  في  خيمة   580
 / الغذائية  الغير  المواد   / بالمأوى  المعنية  القطاعية  للمجموعة 
ناشدت   ، "موزع"  مديرية   وفي  المخيمات.  تنسيق  و  إدارة 
 300 حوالي  مساعدة  اإلنساني  المجتمع  المحلية  السلطات 
عائلة نازحة. وتقوم المجموعات القطاعية و الشركاء في العمل 

اإلنساني بمتابعة الطلب.

مركز صعدة: أبلغ صندوق األمم المتحدة للسكان عن تسليم 
سبع مجموعات من مستلزمات الصحة اإلنجابية إلى محافظة 
بين  ما  عالج  مجموعة  لكل  يمكن  مايو.  شهر  خالل  الجوف 
10,000 و 30,000 مريض لمدة ثالثة أشهر. وفي 14 مايو ، 
حيدان  حي  في  حيدان  لمستشفى  الجديد  المبنى  افتتاح  تم 

بدعم من منظمة طبية.

بسبب  للضرر  أكتوبر2015  في  تعرض  المستشفى  كان  وقد 
النزاع. وكانت المنظمة عاددت إلى المستشفى في عام 2017 
وبدأت العمل في منطقة سكن الموظفين وخيمتين في ساحة 
المستشفى ، حيث قدمت الخدمات الصحية ل 7,000 شخص 
، 44 في المائة منهم أطفال دون سن الخامسة و41 في المائة 

من النساء.
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نساء
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فتيات

6,367
رجال

408
فتيان

عدد المهاجرين

تقسيم البيانات  بحسب العمر والنوع اإلجتماعي

إجمالي المهاجرين

المصدر: المنظمة الدولية للهجرة
المصدر: المنظمة
 الدولية للهجرة
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امطار غزيرة اثناء مرور إعصار ساغار بالقرب من المناطق الساحلية الجنوبية

عدد الوفيات بين المدنيين منذ 30 أبريل 2018 بحسب منظمة الصحة العالمية

أسعار صرف العمالت

 تحديث آلية األمم المتحدة التحقق و التفتيش

طول  على  وفيضانات  غزيرة  أمطار  هطول  عن  االبالغ  تم 
المناطق الساحلية لخليج عدن خالل الفترة المشمولة بالتقرير 
، حيث تحرك اإلعصار ساغار نحو الصومال وجيبوتي. ووفقًا 
للهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد الجوية  في اليمن، فإن 
معظم المناطق على طول خط الساحل الجنوبي لم تتأثر إلى 
حد كبير باستثناء بعض الفيضانات المحلية التي أضرت بالبنية 

التحتية.

أما في محافظة حضرموت ، فقد قطعت األمطار بعض الطرق 
وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للكهرباء. وقد أفادت المجموعة 
المعنية بالمأوى / المواد الغيرغذائية / تنسيق و إدارة المخيمات 
بحدوث أضرار موضعية في المنازل في ميفعة وبروم ، بالقرب 
و  الدعم  إلى  الحاجة  تقييم  االن  ويجري  المكال.  مديرية  من 
الفيضانات  أن  من  بالقلق  القطاعية  المجموعات  يشعر شركاء 

يمكن أن تزيد من انتشار الكوليرا في األسابيع المقبلة.

تشير البيانات التي جمعتها منظمة الصحة العالمية من المرافق الصحية العاملة إلى أن الوفيات واإلصابات المبلغ عنها في الصراع 
في اليمن ، من 19 مارس 2015 إلى 30 أبريل 2018 ، قد وصلت إلى 9,559  قتيل و 55,616 جريح. من المرجح أن تكون 

األرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

منذ أبريل  ظل سعر الصرف غير الرسمي للدوالر اليمني مقابل الدوالر األمريكي عبر عدة محافظات مستقرا، حيث تراوح بين 
482 ريال في البيضاء إلى 495 ريال للدوالر في أبين. وظل متوسط السعر الوطني عند 487 ريال للدوالر األمريكي، وفقًا 

لتقرير الرصد لشهر أبريل الذي تنشره وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة األغذية والزراعة.

المحافظات الست( تشتري  )جميع  ، كانت محالت الصرافة في منطقة مركز صنعاء  الثاني من شهر مايو  اعتبارا من األسبوع 
الدوالر األمريكي بسعر يتراوح بين 480 و 485 رياال لكل دوالر أمريكي. في عدن ، كان سعر الصرف أعلى قلياًل عند 490 رياالً 
/ دوالر أمريكي واحد. يعكس المعدل الحالي زيادة بنسبة 127% مقارنة بالفترة السابقة لتصاعد الصراع في مارس 2015 عندما 

كان يتم تبادل الريال اليمني بسعر 250 ريال / دوالر أمريكي.

الَحديدة  موانئ  في  الشحنات  من  متري  122,227 طن  بتفريغ  قامت ست سفن   ،  2018 مايو   15 إلى   9 من  الفترة  خالل 
والصليف بالبحر األحمر اليمني.

0 طن متري15,631 طن متري 106,596 طن متري

عدد اإلصابات بحسب الفئات العمرية

إعصار ساغار تسبب في حدوث أضرار محدودة في البنية التحتية للمناطق 
الساحلية الجنوبية  الصورة: أوتشا

المصدر: منظمة 
الصحة العالمية
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