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مفتاح الخريطة

طرق رئيسية
الحدود البحرية

حدود المحافظة
حدود المديرية

تبعات األوضاع اإلنسانية

اشتّدت العمليات العسكرية والضربات الجوية في المناطق الساحلية الغربية 

لليمن في نوفمبر 2017م، ما أّدى إلى سيطرة قوات الحكومة اليمنية على 

مديرية الخوخة.

أظهر التقييم السريع الذي أجرته منظمة الفاو في يناير أن النزاع يعيق أنظمة 

السوق، وأن السكان النازحين قاموا ببيع ماشيتهم بأسعار بخسة لتلبية 

احتياجاتهم ومتطلبات أسرهم. كما يبين التقييم وجود 50-80 بالمائة زيادة 

في حجم مبيعات الماشية ولكن بأسعار أقل بنسبة 50-60 بالمائة عن األسعار 

الطبيعية. وقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية األساسية في هذه المناطق بنسبة 

30-50 بالمائة مقارنة بما قبل األزمة.

قامت القوات الحكومية في 5 فبراير، كجزء من حملة عسكرية مكّثفة 

على الساحل الغربي في اليمن، مدعومة من قبل التحالف بقيادة السعودية 

بالسيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة عقب سيطرة قوات 

أنصار اهلل عليها. وتفيد تقارير بهدوء األوضاع في مدينة حيس، مع حالة من 

التوتر. وتم اإلبالغ عن وقوع إصابات لكن األعداد غير مؤكّدة. وهناك تقرير 

عن استمرار القتال باتجاه مديرية الجراحي، بين مديريتي حيس وزبيد، وفي 

مديرية التحيتا الساحلية. ويشعر شركاء العمل اإلنساني بالقلق من أن استمرار 

القتال سيعّرض المدنيين في المناطق المتضررة إلى مخاطر أكبر. 

• تشير المعلومات األولية بأّن نحو 14,000 أسرة قد نزحت في األيام الثالثة األخيرة من مديريات الخوخة وحيس وزبيد.
• وتشير تقارير غير مؤكّدة بأّن الطريق الذي يربط الجراحي وحيس أصبح مغلقًا، وقد يكون تلّوث باأللغام، ما يحّد من حركة المدنيين.

• كما أفادت تقارير عن تضرر جسر وادي نخلة على الطريق الرئيسي بين حيس والجراحي.
• توقف مستشفى حيس عن العمل، وهو المرفق الصحي الرئيسي الوحيد في المديرية، وهو متوقف عن العمل منذ 10 ديسمبر 2017م، بعد تضرره جراء    

   غارات جوية أصابته. وينبغي إعادة تشغيل هذا المرفق كخطوة هامة ذات أولوية.
• تعمل وحدة تحلية مياه البحر في مفرق الخوخة في حيس بنصف قدرتها بعد تلف مولدها الرئيسي. ومن الّضروري إصالح المضخات أو استبدالها على 

   نحو عاجل.
• استطاعت منظمة الصحة العالمية إيصال 20 طن من األدوية والمستلزمات الطبية المنقذة لألرواح لالستجابة للعدد المتزايد من اإلصابات التي يتم 

   إيصالها إلى المستشفيات في الحديدة.
• تعرضت نشاطات صيد األسماك والزراعة لإلعاقة، األمر الذي يقطع مصدر رئيسي من سبل كسب العيش في المناطق الساحلية مثل مديرية التحيتاء    

   التي يعتمد فيها غالبية السكان )تقريبا 102,000 شخص( على األعمال في قطاعات الزراعة والثروة السمكية.
• انقطعت مصادر اإلطعام والسقاية للماشية. ويمكن لهذا األمر أن يؤّثر سلبًا على القدرة الشرائية لألسر وأوضاعها التغذوية. وهناك احتياج لتطعيم 

   ومعالجة الماشية.
• استمرار النزوح باتجاه المحافظات الجنوبية: أفادت تقارير مركز منطقة عدن للعمليات اإلنسانية عن وصول 7,000 أسرة نازحة تقريبًا منذ شهر ديسمبر   

   2017م. وقد جاء نصف النازحين تقريبًا من مديريات الجراحي وحيس والخوخة والمخاء وزبيد والحديدة.

اليمن: محافظة الحديدة

تقرير بالمستجدات اإلنسانية
5-11 فبراير 2018

اليمن
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تعافت الواردات التجارية إلى معدالت ما قبل األزمة بعد رفع الحصار الذي ُفرض على الواردات الغذائية المّتجهة إلى موانئ البحر األحمر في 26 نوفمبر 
وعلى الواردات من الوقود في 20 ديسمبر. قام مكتب األمم المتحدة المعني بآلية المراقبة والتفتيش في يناير 2018م بتسهيل إفراغ 21 سفينة في 
مينائي الحديدة والصليف، 10 سفن تحمل مواد غذائية و11 سفينة تحمل وقود. بما أن المتوسط الشهري لفترة ما قبل الحصار )يوليو 2016 إلى أكتوبر 
2017( كان إفراغ 35 سفينة، فقد ازداد عدد السفن المفرغة في يناير بأكثر من 24 بالمائة و75 بالمائة مقارنة بشهري نوفمبر وديسمبر 2017م على 

التوالي.

بلغت واردات المواد الغذائية في يناير 2018م أقل بنسبة 13 في المائة )290,830( عن المتوسط الشهري لفترة ما قبل اإلغالق البالغ 335,185 طن 
متري وانخفضت 3.5 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2017م. وفي يناير 2018م، بلغت واردات الوقود سّتة بالمائة أعلى )165,082( من المتوسط الشهري 
لفترة ما قبل اإلغالق البالغة 156,235 طن متري وزادت بأكثر من 12 ضعفًا )1,158 بالمائة( مقارنة بديسمبر 2017م. وظل الشحن للبضائع األخرى 
بمستوى “صفر” للشهر الثاني بسبب تحويل كل شحنات بضائع الحاويات إلى عدن. وكان المتوسط الشهري من شحنات البضائع األخرى قد بلغ قبل اإلغالق 

150,449 طن متري.

اتجاهات الواردات التجارية عبر آلية األمم المتحدة للمراقبة والتفتيش

مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني

المصدر: آلية األمم المتحدة للمراقبة والتفتيش

عدن
يعمل مركز منطقة عدن على تنسيق االستجابة اإلنسانية لحركة النزوح في 
لكّل  الغذائية  للمواد  توزيع  بعمليات  العالمي  األغذية  برنامج  ويقوم  أبين. 
الجوع واليونيسيف  لمكافحة  العمل  بينما تقوم منظمتي  الجدد،  القادمين 
بإرسال أطقم أدوات النظافة. كما تقوم فرق الحماية بتنسيق إجراء عمليات 
تقييم في المناطق الساحلية، وتم توزيع مواد غير غذائية من قبل المنظمة 
الدولية للهجرة وشركائها. وتقوم المجموعات القطاعية بمراجعة االستجابة 
للمخاء وذوباب في محافظة تعز بتركيز  الساحلية  المناطق  المحتملة في 

الجهود على األمن الغذائي والصحة والتغذية الصحية والحماية.

إب
تأثرت العمليات اإلنسانية في تعز بشكل ملحوظ جراء الصدامات المسّلحة 
الهدوء نسبيًا في  الرغم من استباب  التي جرت في األسبوع األخير على 
ببداية  مقارنة  االشتباكات  كثافة  انحسرت  فقد  ذلك،  ومع  إب،  محافظة 
أن  عن  يناير  شهر  منتصف  في  اإلبالغ  تم  يناير.   25 في  األخير  الهجوم 

الصراع في تعز تسبب في نزوح ما ال يقل عن 635 أسرة.

صعدة
األمن  وتصنيف  المجاعة  لخطر  تقييم  عمليات  لتنفيذ  التخطيط  جاري 
الغذائي في صعدة باستخدام 15 فريق مسح يتكون كل فريق من أربعة 
وباحثتين  المحلّية  السلطات  قبل  معّينين من  اثنان  ذلك  موّظفين، يشمل 
من النساء. وما زالت التقارير تفيد عن وقوع إصابات بين المدنيين بسبب 
عدد  أن  غير  صعدة.  محافظة  في  المستمّرة  الجوية  والغارات  القصف 
الحوادث المتسببة في أضرار مدنية قد انحسر خالل الفترة بين 25 يناير 
و 1 فبراير من 24 حادثة في األسبوع السابق إلى 12 حادثة خالل هذه 
الماضيين  الشهرين  أسبوع خالل  فترة  في  األولى  المرة  هذه هي  الفترة. 
بأضرار  المتسببة  للحوادث  الرئيسي  السبب  الجوية  الغارات  فيها  تكون  ال 
مدنية. 91 بالمائة من إجمالي الحوادث ظهرت في المناطق الواقعة على 

الحدود اليمنية السعودية.
صنعاء

قدمت منظمة الصحة العالمية مؤخرا للمركز الوطني لمعالجة األورام في 
5,000 مريض  الكيمياوي تكفي لمعالجة  صنعاء أدوية للسرطان والعالج 
 10,000 من  أكثر  تسجيل  تم  2017م وحده،  العام  واحد. وخالل  لشهر 
كاماًل  عالجًا  استلموا  منهم  فقط  المائة  في   40 أن  إال  بالسرطان،  مريض 

بسبب نقص التموين.
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سقطرى

YEMEN: People in need by control status (as of 16 Jan 2018)

األشخاص ذوي اإلحتياج 
(وثيقة اإلحتياجات اإلنسانية)

TFPM

2,743,900 - 1,349,401

1,349,400 - 547,601

547,600 - 267,101

267,100 - 29,900

عدد االشخاص ذوي اإلحتياج بحسب مناطق السيطرة
4,584,627

1,964,177

15,616,959

المصدر: األمم المتحدة
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مفتاح الخريطة

أنصار اهلل والمؤتمر الشعبي العام وحلفائهم

الحكومة اليمنية، المقاومة الشعبية وحلفائهم

ميناء
حدود المحافظة

معبر حدودي

تم إعداد هذه الخريطة على مستوى المديرية وال 
تعكس الخطوط الفعلية للجبهات. وتمت اإلشارة إلى 

المديريات التي تشهد اشتباكات على أنها مديريات 
"متنازع عليها". والغرض من هذه الخريطة هو دعم 

المنظمات اإلنسانية في تحليلها السياقي.

اليمن: األشخاص المحتاجين بحسب مناطق السيطرة )حتى 16 يناير 2018م(

مستجدات الكوليرا

هبوط قيمة العملة

للحاالت  المتراكم  اإلجمالي  أن  إلى  العالمية  الصحة  منظمة  تقارير  أشارت 
المشتبه إصابتها بالكوليرا خالل الفترة من 27 أبريل 2017 إلى 4 فبراير 
من   %  59.3 مرتبطة.  وفاة  و2,255  حالة   1,055,788 بلغ  2018م  
المحافظات  وتظل  دخولها.  عند  اإلصابة  شديدة  حاالت  كانت  الوفّيات 
هي  شخص   10,000 لكّل  متراكمة  إصابة  نسب  أعلى  ذات  الخمس 
محافظات عمران )892(، المحويت )852(، الضالع )644(، حجة )520( 

صنعاء )513(.

الحاالت  إجمالي  من   %  28.7 العمر  من  الخامسة  دون  األطفال  يشكل 
في  عنها  المبلغ  للحاالت  األسبوعي  العدد  وانخفض  إصابتها.  المشتبه 

األسابيع الـ21 األخيرة.

متوسط سعر الصرف للريال اليمني في مدينة صنعاء خالل األسبوع كان 
475 ريال يمني للدوالر األمريكي الواحد، ما يشكل نقص بنسبة 2 بالمائة 
في القيمة مقارنة باألسبوع السابق. السلع األساسية لم تتأّثر بشكل ملحوظ 
للريال  اليمني. وبلغ سعر الصرف في عدن  الريال  النقصان في قيمة  بهذا 
قبل  من  المجمعة  البيانات  وتشير  األمريكي.  الدوالر  مقابل   480 اليمني 
فيوزنت إلى أّن الريال اليمني فقد خالل األسبوعين الماضيين القيمة التي 
أمريكي  دوالر  مليار   2 لمبلغ  السعودية  تحويل  اإلعالن عن  بعد  استعادها 
إلى البنك المركزي اليمني، وما زالت قيمة الريال اليمني تظهر مستوًى عاٍل 

من التقلب.
400
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سعر صرف ريال يمني/دوالر أمريكي صنعاء
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عدد حاالت الكوليرا من )نوفمبر 2017 - فبراير 2018(

المصدر: منظمة الصحة العالمية

المصدر: فيوزنت

المصدر:األمم المتحدة
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