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غاز الطبخ و شحة الوقود

تقرير بالمستجدات اإلنسانية
اليمن

تستمر أزمة و شح غاز الطهي في عدة محافظات شمالية للشهر 
الثاني على التوالي. ويباع الغاز المتوفر في السوق السوداء بحوالي 

8,000 ريال لكل اسطوانة 20 لتر، مقارنة بحوالي 5,000 ريال قبل 
ثالثة أسابيع. السعر الرسمي هو 3,000 ريال لكل اسطوانة 20 لتر. 
تقوم السلطات في الحديدة وصنعاء وصعدة بتوزيع الغاز من خالل 

عقال الحارات واألحياء للتخفيف من االزدحام في محطات الوقود 
ونقاط التوزيع. وفي صعدة، يكلف الغاز في السوق السوداء ما بين 

8,000 إلى 10 آالف ريال لكل اسطوانة. بدأت العديد من األسر 
والمخابز في استعمال الحطب. تم اإلبالغ عن نقص الوقود في 

المحافظات الجنوبية بعد تفكيك احتكار استيراد سابق. في فبراير، 

ارتفع متوسط أسعار الديزل والبنزين بنسبة اثنين في المائة في 
جميع أنحاء اليمن. وفي محافظة شبوة، كانت الزيادة كبيرة - 17 
في المائة للديزل و13 في المائة للبنزين. ُتظهر بيانات آلية األمم 

المتحدة للتحقق والتفتيش أنه قبل الحصار المفروض على الموانئ 
اليمنية في شهر نوفمبر 2017، تم تلبية ما يقرب من ثلث 

احتياجات استيراد الوقود الشهرية بحوالي 544,000  طن متري. 
ومنذ ذلك الحين، انخفضت الواردات الشهرية بمقدار النصف تقريبا. 

في األسبوعين األولين من شهر مارس، تم استيراد 92,560 طن 
متري من الوقود فقط.

أسعار الوقود في ديسمبر مقارنة بأسعار ما قبل األزمةواردات الوقود

متوسط ما قبل الحصار: 156,000 طن متري* 
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مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني

صعدة: تصاعدت حدة الصراع في محافظة صعدة، مع ارتفاع كبير 
ذلك  في  بما  المدنيين،  صفوف  في  واالصابات  الحوادث  عدد  في 
النساء واألطفال. ووفقًا لمجموعة الحماية، فقد أثرت الغارات الجوية 
المدنية  التحتية  والبنية  والمزارع  المنازل  على  والقتال  والقصف 
لمحافظة  وبالنسبة  المتفجرة.  غير  الذخائر  خطر  زيادة  إلى  إضافة 
من  العدید  في  اشتباكات  وقوع  عن  اإلبالغ  تم  المجاورة،  الجوف 
على  العنف  أعمال  أثرت  وقد  بشرية.  خسائر  وجود  مع  المناطق، 
داخل  االنسانية  واالستجابة  الوصول  وعملية  اإلنسانية  التحركات 

محافظتي الجوف والصعدة.

موجة  إلى  والجوف  صعدة  في  المستمر  والعنف  الصراع  أدى  وقد 
نزوح جديدة وفقا لمعلومات من السلطات المحلية. وقد أفاد الشركاء 
في العمل اإلنساني بوجود حاجة ملحة إلى توفير المأوى والمواد غير 
الغذائية والطعام إلى 20 أسرة نازحة على األقل تعيش في منطقة 
إلى  أيضًا  حاجة  وهناك  الجوف.  في  رجوزة  مديرية  في  مفتوحة 
مساعدة حوالي 200 أسرة نازحة جديدة في صعدة وما يقدر بنحو 
إلى مناطقها األصلية في مديريتي شدا والظاهر  500 أسرة عادت 

في محافظة صعدة.

إب: يشعر الشركاء في العمل اإلنساني بالقلق إزاء تحديات عمليات 
طول  على  الحركة  تعطيل  ذلك  في  بما  تعز،  محافظة  في  الوصول 
طريق مدينة عدن - تعز. حيث تعتبر طريق نقل رئيسي لإلمدادات 
اإلنسانية وللمدنيين والسلع التجارية. في 19 مارس، أدت االشتباكات 
الثقيلة في منطقة البيرين التابعة لمديرية المعافر إلى إغالق الطريق 
األطراف  مع  النقاشات  وتتواصل  ساعات.  ست  لمدة  مؤقت  بشكل 
المحلية حول خيار استخدام طريق آخر من إب إلى تعز لتعزيز حركة 

المدنيين وإيصال اإلمدادات اإلنسانية.

أدى العنف في محافظة تعز إلى نزوح أعداد متزايدة من المدنيين. 
المخا  مديرية  في  االشتباكات  أدت  الماضية،  الثالثة  األسابيع  وفي 
إلى نزوح حوالي 126 أسرة من عزلة الزهراء إلى منطقة وادي كبير 
وقوع  عن  أنباء  وردت   ، األسبوع  هذا  وفي  المشالحة.  عزلة  إلى 
اشتباكات في نقيل الصلو وفي المناطق الجنوبية بالقرب من معسكر 

خالد.

عدن: أظهرت التقييمات الحديثة في محافظة أبين أن هناك مساحة 
منطقتي  في  للنازحين  المتزايدة  لالحتياجات  لالستجابة  للشركاء 

المصدر: آلية األمم المتحدة للمراقبة والتفتيش*فترة ما قبل الحصار: يوليو 2016 حتى أكتوبر 2017
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حاالت الكوليرا المشتبه بها واالستجابة

المصدر: منظمة 
الصحة العالمية

(723,968 = n ;%66.95) تم شفائھم 

 (3,462 = n ;%0.32) تمت إحالتھم للعالج

 (2,267 = n ;%0.21) وفاة

 (353,990 = n ;%32.73) غیر معروف

الحاالت بحسب نتیجة اإلصابة (تراكمیة)

(308,425 = n ;%28.8) 5 أقل من

 (310,777 = n ;%29.0) 17 - 5
 (331,219 = n ;%30.9) 44 - 18

 (67,469 = n ;%6.3) 59 - 45

 (52,261 = n ;%4.9) 60 أكبر من أو یساوي

الحاالت بحسب الفئة العمریة (تراكمیة)

خنفر وزنجبار. و تختلف االحتياجات من حيث الغذاء والماء والمأوى 
المقيمين يعانون  السكان  المائة من  74 في  والتعليم. وكان حوالي 
انعدام  يعانون من شّدة  المائة  57 في  و  الغذائي  األمن  انعدام  من 
األمم  مفوضية  مساعدات  وصلت  مارس،   13 وفي  الغذائي.  األمن 
و    خنفر  مديرية  في  نازح   5,710 إلى  الالجئين  لشؤون  المتحدة 
التقييم  وجد  شقرا،  مديرية  في  زنجبار.  مديرية  في  2,540نازح 
السريع للمياه والصرف الصحي أن مياه الشرب تمثل مشكلة كبيرة 

لنحو 430 أسرة نازحة مؤخرًا من الحديدة.

منذ  الجنوبية  المحافظات  في  اإلنساني  العمل  في  الشركاء  سجل 
ديسمبر ما ال يقل عن 8,670 أسرة نازحة؛ منهم 54 في المائة جاءوا 
من الحديدة. ووجد تقييم أجراه شريك دولي أن 42 في المائة من 
غادروا  قد  الحديدة  في  والخوخة  حيس  منطقتي  سكان  مجموع 

معظمهم إلى المخا وعدن وأبين.
والتحيتاء  حيس  مناطق  في  القتالية  األعمال  تزال  ال  الحديدة: 
ذكرت  النزوح.  على  األسر  مئات  تجبر  الحديدة  في  والجراحي 
السلطات المحلية هذا األسبوع أن 223 أسرة قد نزحت إلى منطقة 
الصليف.  منطقة  إلى  و13  الحديدة  مدينة  إلى  و59  رأس،  جبل 
تستقبل السلطات المحلية في مدينة الحديدة األسر النازحة حديثًا 
عن  اإلنساني  المجال  في  الشركاء  أعرب  وقد  سكني.  مجمع  في 
في  داخليا  النازحين  األشخاص  استيعاب  قانونية  بشأن  مخاوفهم 

لألسر  األساسية  المساعدات  سيقدمون  ولكنهم  خاصة،  ملكية 
المتضررة.

وقامت  زبيد  مدينة  في  مخيم  بتأسيس  المحلية  السلطات  تقوم 
طلبت  وقد  الجدد.  النازحين  الستيعاب  الخيام  وإقامة  بتشييد 
منظمة  تدعم  الحديدة.  في  اإلنساني  المجتمع  من  دعًما  السلطات 
 7,111 المجاورة  حجة  محافظة  في  عبس  منطقة  في  اوكسفام 
المستضيف  والمجتمع  النازحين  من  الضعيفة  الفئات  من  أسرة 

بمساعدة نقدية تصل إلى 29,500  ريال لكل أسرة.

بني حشيشس  مديرية  إلى  ميدانية حديثة  زيارة  صنعاء: وجدت 
المنطقة  في  النازحين  من  كبير  عدد  تواجد  صنعاء  محافظة  في 
بأسعار  بيوت  النازحین  معظم  یستأجر  نهم.  مديرية  من  قادمين 
شھریة تتراوح بین 20,000  و25,000 ريال شھريا و هو مبلغ فوق 

ما یمکنھم تحملھ، نظرا ألن معظمھم یفتقرون لدخل ثابت.
أبلغ شركاء الحماية عن زيادة حوادث األصابات في صفوف المدنيين 
في مركز صنعاء، من خمسة حوادث في األسبوع الماضي إلى ثمانية 
مأرب،  في  األول  المقام  في  مركزة  االصابات  كانت  األسبوع.  هذا 
وتحديدا في مديرية صرواح. على الرغم من زيادة عدد الحوادث، 
انخفض عدد الضحايا المدنيين، حيث انخفض من ثمانية إلى أربعة. 

تضرر عشرون منزال و25 مزرعة بسبب الغارات الجوية أو القصف.

أنها  أو  اإلبالغ عنها  تم  والتي  بها  المشتبه  الكوليرا  انخفضت حاالت 
مستقرة في معظم المحافظات وانخفضت النسبة األسبوعية للحاالت 
 132 في  اإلبالغ   مارس   18 حتى  يتم  لم  كبير.  بشكل  الشديدة 
مديرية من بين 305 مديريات متأثرة في 22 محافظة عن أي حاالت 
الكلي  المجموع  بلغ  وقد  التوالي.  على  الثالث  لألسبوع  بها  مشتبه 
مارس   18 وحتى   2017 أبريل  منذ  إصابتها  المشتبه  للحاالت 

1,081,420  إصابة مشتبهة مع  2,267 وفاة مرتبطة.

من المتوقع حدوث موجة جديدة من وباء الكوليرا في شهر أبريل مع 
وصول موسم األمطار. وتحسًبا لهذا، بدأت مجموعتي قطاعي الصحة 
والمياة والصرف الصحي والنظافة في تنفيذ المرحلة األولى )مرحلة 
التأهب( للخطة االستراتيجية المتكاملة للكوليرا. وتعتمد الخطة على 
السابق  التفشي  من  القطاعية  المجموعات  لدى  المستفادة  دروس 

للوباء. بدأت مرحلة التأهب بإعطاء أولوية للمديريات بناء على تقييم مخاطر الكوليرا الذي حدد 100 مديرية لديها أعلى مخاطر لتفشي 
الوباء. وتم تقسيم هذه المديريات فيما بعد إلى أربعة مجاالت ذات أولوية سيتم تغطيتها بالتتابع عن طريق حملة التحصين ضد الكوليرا 
فمويًا. سيتم تنفيذ المرحلة األولى من حملة لقاح الكوليرا الفموي في المديريات ذات المخاطر األعلى في محافظة عدن والتي تستهدف   

350,000 شخص.

تشمل مرحلة التأهب التجهيز والتخزين للمستلزمات )محاليل اإلرواء الفموية، السوائل، المضادات الحيوية، إلخ(؛ رسم خرائط للموارد بين 
المجموعتين القطاعيتين للصحة و المياة والصرف الصحي والنظافة؛ التدريب؛ المراقبة؛ الدعم المختبري حملة توعية إعالمية ولقاحات 
الكوليرا الفموية. وقد شملت عملية تجهيز المخزونات األولية الرئيسية 45 من أطقم أدوات الكوليرا في 13 مكتبًا صحيًا في المحافظة، 
بينما يتم إنتاج ما يزيد عن 1000 مجموعة أخرى باإلضافة إلى توفير المستلزمات الطبية للمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المضادات 
الحيوية والسوائل الوريدية. ويجري توزيع أطقم األدوات المخبرية للكوليرا على جميع المختبرات البالغ عددها 22 مختبرا بالقدرة الفحص 
المخزون  اللوازم األخرى في  المخزونات األخرى.  90,000 من  السريعة مع  التشخيصية  الفحوص  30,000 من  بالزراعة، ويجري توفير 
تشمل 150,000 من محاليل اإلرواء الفموي، 400,000 حبة تنقية المياة، و10 آالف قنينة. ویمکن أن تغطي المستلزمات التي جهزتها 

مجموعة قطاع المیاه والصرف الصحي والنظافة 500,000 حالة لمدة تتراوح بین ثالثة إلی خمسة أشهر. 
يتمثل أحد المكونات المهمة للخطة االستراتيجية لمكافحة الكوليرا في نشر فرق االستجابة السريعة في جميع أنحاء البلد. تم تدریب 307 
فريق لتغطية جمیع المحافظات البالغ عددها 22 ومع کل فریق يوجد شخص مختص بعلم األوبئة، وممرضة، و2 مختصين في التوعية في 
مجالي الصحة والمياة والصرف الصحي والنظافة. ويتم حاليًا من أجل ضمان وصول فرق االستجابة السريعة توزيع 100 دراجة نارية على 

المديريات األكثر تضررًا من أصل 1000 دراجة نارية تم شراؤها.

االستعداد للكوليرا 
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وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ال يتوفر عالج لألمراض غير المعدية 
مثل السرطان والسكري وضغط الدم سوى في حوالي 20 في المائة 
فقط من المرافق الصحية. فقد أدى إغالق مطار صنعاء أمام الرحالت 
في  للعالج  يسعون  الذين  األشخاص  سفر  من  الحد  إلى  التجارية 
الخارج. ونتيجة لذلك، فإن هذه الحاالت المزمنة تمثل اآلن 39 في 
المائة من جميع الوفيات المبلغ عنها بحسب تقديرات منظمة الصحة 
العالمية. وتم في السنوات الثالث األخيرة إغالق أربعة من اصل 23 

مراكز لعالج الكلى في اليمن. وأصبح ما ال يقل عن 60,000 مريض 
بالمائة منهم أطفال( كانوا يتلقون عالجاتهم سنويًا   12( بالسرطان 
العالج  على  يحصلون  ال  صنعاء  في  الوطني  األورام  مركز  في 
المضادة  األدوية  توفير  العالمية  الصحة  منظمة  وتعتزم  المناسب. 
للسرطان والعالج الكيميائي للمركز بقيمة 2.5 مليون دوالر أمريكي، 

وهو ما يكفي لحوالي 30,000 مريض.

مبالغ  من  الثانية  الدفعة  تسليم  سيتم  أنه  إلى  الدولي  البنك  يشير 
الرعاية  صندوق  من  للمستفيدين  الثانية  النقدية  التحويالت 
االجتماعية السابق هذا الشهر. استفاد أكثر من 1.33 مليون أسرة، 
في  النقدية  التحويالت  من  يمني،  ماليين  تسعة  مجموعه  ما  أي 
النساء  مثلت  وقد   .2017 أكتوبر  في  انتهت  التي  األولى  الجولة 
أنفق تسعة من  الدولي،  للبنك  المباشرين. ووفقًا  المستفيدين  نصف 
أصل 10 مستفيدين األموال لشراء الطعام، أو تغطية النفقات الطبية 

االجتماعية على دعم  الرعاية  اعتاد صندوق  قد  و  الديون.  دفع  أو 
اليمن، حيث  األسر ضعفًا وحرمانًا في  أكثر  حوالي 1.5 مليون من 
كان 45 في المائة من المستفيدين من النساء، لكن توقف عن العمل 
الدولي  البنك  من  كال  وتشارك  2014م.  عام  نهاية  منذ  بفعالية 
واليونيسف في االستجابة إلى هذا األمر عبر تقديم تحويالت نقدية 
 200 بقيمة  الدولي  البنك  منحة  من  بدعم  السابقين،  للمستفيدين 

مليون دوالر أمريكي.

 21 حتى  2017م  نوفمبر   22 في  المؤقت  الحصار  انهاء  منذ  تم 
مارس 2018م، إفراغ 77 سفينة وأربعة مراكب شحن من حموالتها 
في مينائي الحديدة والصليف وفقًا لتقارير برنامج األغذية العالمي. 
وتشمل هذه السفن أربع سفن مستأجرة من برنامج األغذية العالمي 
تحمل 69,390 طنًا، وسفينة تحمل أربع رافعات متنقلة، و35 سفينة 
تجارية تحمل 892,078.9  طنًا من المواد الغذائية التجارية، و35 
والفحم،  التجاري  الوقود  من  405,503 طنًا  تحمل  تجارية  سفينة 
والمراكب التي تحمل 638 طنًا من المواد الطبية. وفي 21 مارس، 
كانت ثمان سفن تجارية أخرى تحمل 106,988   طن من زيت الغاز 
تحمل  سفينة  هناك  كانت  كما  الحديدة،  رصيف  على  الرسو  تنتظر 
تحمل  واحدة  سفينة  أن  كما  السائب.  القمح  من  طن   31,000

33,000 طن متري من كتل القمح تنتظر الرسو على رصيف ميناء 
الصليف. وتشير تقديرات برنامج األغذية العالمي أن السلع الغذائية 
تضم  مارس   21 حتى  البلد،  في  متوفرة  كانت  التي  التجارية 
يومًا،   90 لمدة  كافية  األسواق  في  الحبوب  من  طن   750,000
يومًا. وقد تضمن   86 لمدة  يكفي  األرز  و101,000 طن متري من 
الوقود التجاري المتاح أو المتوقع 16,000 لتر من البنزین و41,000  
وصول  ومتوقع  األحمر  البحر  موانئ  في  الدیزل  من  لتر 
إلی  البنزین  من  لتر  و17,000   الدیزل  من  لتر    108,000,000
البنزين في  11,000 لتر من  البحر األحمر. كان هناك أيضا  موانئ  

عدن و17,000 لتر من الديزل في المكال.

قامت خمس سفن بتفريغ 52,323   طًنا من البضائع بين 14 و 20 مارس 2018 في موانئ اليمن المطلة على البحر األحمر.

الدوالر  المائة مقابل  10 في  بما يقارب  اليمني  الريال  ارتفعت قيمة 
بعد أن وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقًا في 15 مارس لتحويل 
ملياري دوالر إلى البنك المركزي اليمني. ومع ذلك استمر سعر الصرف 
الجديد بضعة أيام فقط من انخفاضه ثم عاد إلى السعر السابق الذي 
التي  البيانات  وأظهرت  أمريكي.  دوالر  لكل  رياالً   480 حوالي  بلغ 
فبراير  في  صنعاء  في  الرسمية  والسلطات  الفاو  منظمة  جمعتها 
اختالفات واسعة في أسعار الصرف في جميع أنحاء اليمن، حيث بلغ 
أعلى سعر صرف غير رسمي 481 رياالً للدوالر الواحد في محافظة 
دوالر  لكل  رياالً   478 المعدل  متوسط  وكان  المكال.  ومدينة  أبين 
األمريكي في 13 محافظة - بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بشهر 
يناير وبنسبة 122 في المائة مقارنة بفترة ما قبل األزمات في فبراير 
2015 عندما كان سعر الصرف 215  ريال يمني لكل دوالر أمريكي.

أسعار صرف العمالت

التحويالت النقدية

مستجدات المعلومات من آلية األمم المتحدة للمراقبة والتفتيش

53,323 طن متري 0 طن متري
المصدر: آلية األمم المتحدة للمراقبة والتفتيش

عبء متزايد لألمراض غير المعدية

المصدر: برنامج األغذية العالمي
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