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نقـــص التمويـــل يســـبب إعاقـــة للعمليات 
اإلغاثية

تم بالفعل تقليص أو إغالق خمســـة عشـــر من 
لألمـــم  رئيســـًيا  إنســـانًيا  برنامًجـــا   41 أصـــل 
ألضـــرار  تتعـــرض  التـــي  اليمـــن  يف  المتحـــدة 
شـــديدة، ويبقى 30 برنامًجا إنســـانًيا آخر عرضة 
لنفـــس المصيـــر يف األســـابيع المقبلة ما لم يتم 

تلقي تمويل إضايف.

وقالت ليز غراندي، منســـق الشـــؤون اإلنسانية 
ســـبتمبر   23 يف  ُصـــدر  بيـــان  يف  اليمـــن،  يف 
وأضافـــت  مســـتحيلة.”  األوضـــاع  “أصبحـــت 
قائلـــة: “هـــذه أســـوأ أزمـــة إنســـانية يف العالـــم، 
ومـــع ذلـــك ليـــس لدينـــا المـــوارد التـــي نحتاجها 
إلنقـــاذ األشـــخاص الذيـــن يعانـــون وســـيفقدون 
حياتهـــم إذا لـــم نمـــد لهم يد العـــون. إن عواقب 
نقـــص التمويل فورية وهائلة ومدمرة. وتوجب 
علـــى كل شـــخص يعمـــل يف المجـــال اإلنســـاين 
تقريًبا أن ُيخبر أســـرًة جائعًة أو شـــخًصا مريًضا 
بأنـــه لم يعد باإلمكان مســـاعدتهم ألننا ال نملك 

التمويل الذي نحتاج إليه لذلك.”

أبريـــل  بيـــن  الفتـــرة  خـــالل  الـــوكاالت  اُضطـــّرت 
وأغســـطس إىل تقليـــل توزيـــع المـــواد الغذائيـــة 
كثـــر مـــن 300  وقطـــع الخدمـــات الصحيـــة يف أ
مرفـــق صحـــي، ووقـــف الخدمـــات المتخصصة 
لمئـــات اآلالف من النســـاء والفتيات المصابات 
بصدمـــات نفســـية والـــاليت يعانيـــن مـــن ضعف 

شديد.

تأثـــر نحـــو 9 مالييـــن شـــخص جـــراء تقليصـــات 
المســـاعدات الغذائيـــة منـــذ أبريـــل. وســـيتضرر 
1.37 مليـــون شـــخص آخـــر من شـــهر ديســـمبر 
إال إذا تـــم تأميـــن تمويـــل إضـــايف. وأدى خفـــض 

كثـــر  الخدمـــات التغذويـــة يف يوليـــو إىل تضـــرر أ
مـــن 334,000 امـــرأة حامل ومرضعـــة. وإذا لم 
يتـــم تلقـــي تمويـــل إضـــايف، فقـــد ال يتـــم تقديـــم 
الخدمـــات التغذوية لعدد يصـــل إىل 530,000 
شـــهر  مـــن  العمـــر  مـــن  الثانيـــة  دون  طفـــل 

ديسمبر.   

اعتبـــاًرا مـــن ســـبتمبر، أنهـــت منظمـــة الصحـــة 
مـــن  األدىن  الحـــد  حزمـــة  تقديـــم  العالميـــة 
الخدمـــات يف 121 مرفـــق، وبذلك تضرر مليون 
شـــخص. هـــذا باالضافة إىل حرمـــان 1.3 مليون 
الرعايـــة  خدمـــات  إىل  الوصـــول  مـــن  شـــخص 
خـــالل حزمـــة  مـــن  لـــألرواح  المنقـــذة  الصحيـــة 
الحـــد األدىن مـــن الخدمـــات بســـبب تخفيـــض 
التمويـــل يف قطـــاع الصحـــة منـــذ أبريـــل، حيـــن 
اضطـــرت منظمة الصحـــة العالميـــة وقف دفع 
يف  موظـــف   1,800 مـــن  كثـــر  أ إىل  الحوافـــز 
المجـــال الطبي يقدمون حزمـــة الحد األدىن من 
الخدمـــات يف 135 مرفـــق صحـــي. إذا لـــم يتـــم 
توفيـــر المـــوارد بحلول نهاية العام، فســـيفقد ما 
مجموعـــه 9 ماليين شـــخص إمكانيـــة الوصول 

إىل خدمات الرعاية الصحية األساسية.  

األوبئـــة  تفشـــي  بمكافحـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 
التمويـــل  يتـــم تلقـــي  لـــم  إذا  لهـــا،  واالســـتجابة 
التأهـــب  إيقـــاف  يتـــم  ســـوف  كتوبـــر،  أ بحلـــول 
والترصد وتجهيز اإلمدادات مســـبًقا لالســـتجابة 
لتفشـــي األوبئـــة، بمـــا فيهـــا الدفتيريـــا وحمـــى 
الضنـــك، يف جميـــع أنحـــاء 23 محافظة. ســـيتم 
إغـــالق مـــا يزيـــد عـــن 60 يف المائـــة مـــن 174 
مرفًقـــا موجـــوًدا لعـــالج الكوليـــرا )174 مركـــًزا( 
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و100 يف المائـــة مـــن 300 مركـــز تأهب ومركـــز طبي موجود 
)300 مرفـــق(. ســـتتوقف جميـــع فرق االســـتجابة الســـريعة 
يف جميـــع المديريـــات الـ333 عن أداء المهام األساســـية، من 
بينهـــا التحقق من الحاالت ومراقبة انتشـــار المرض. ســـيتأثر 
مـــا يقـــرب مـــن 18 مليـــون شـــخص، بمـــن فيهـــم 6 مالييـــن 
طفل بحاجة ماســـة إىل التطعيم ضـــد األمراض الفتاكة مثل 

الحصبة وشلل األطفال.

وأشـــارت الســـيدة غراندي: “لقد كان المانحون كرماء بشكل 
مليـــارات  قدمـــوا  حيـــث  الحـــرب،  فتـــرة  خـــالل  يصـــدق  ال 
مـــكان  لديهـــم  ليـــس  الذيـــن  األشـــخاص  لدعـــم  الـــدوالرات 
يذهبـــون إليـــه وال أحـــد آخر يلجأون إليـــه. لكننا نعاين من عجز 
كبيـــر هـــذا العـــام، وبعيديـــن جـــدا عمـــا نحتـــاج إليـــه وإىل حـــّد 
كبيـــر.” ومـــع حلـــول نهاية ســـبتمبر، لم يتم تلقي ســـوى 1.3 
3.2 مليـــار دوالر أمريكـــي  مليـــار دوالر أمريكـــي مـــن أصـــل 
الســـيدة غرانـــدي: “يمكننـــا  العـــام. وأضافـــت  مطلوبـــة هـــذا 
التغلـــب علـــى هذه األزمة إذا ســـاهم الجميـــع يف األمر. فلكل 

جهة دورها الذي عليها أن تقوم به”.

“فنحـــن بحاجـــة إىل أن تقوم الســـلطات بتهيئة الظروف التي 

تســـمح للعامليـــن يف المجال اإلنســـاين بتقديم المســـاعدات 
وفًقـــا للمبادئ العالمية للعمل اإلنســـاين. ونحن أيضا بحاجة 
إىل أن تقـــوم أطـــراف النـــزاع برفـــع الحصـــار وبـــذل كل مـــا يف 
وســـعها للتقليـــل مـــن آثار الحـــرب على األســـر والمجتمعات 
المحليـــة. ونطلـــب مـــن الجهـــات المانحـــة أن تتضامـــن مـــع 
توفيـــر  يف  لتســـتمر  عميقـــا  تبحـــث  وأن  اليمنـــي،  الشـــعب 

الموارد التي نحتاج إليها.”

كمـــا تطرقـــت الســـيدة غرانـــدي بقولهـــا: “يقـــوم العاملـــون يف 
ميدانيـــا  متواجـــدون  ونحـــن  بدورهـــم.  اإلنســـاين  المجـــال 
وبشـــكل يومـــي علـــى األرض، ونعمل يف واحـــدة من أصعب 
ونقـــدم  األصعـــب،  هـــي  ظـــروف  ظـــل  ويف  العمـــل  بيئـــات 
المســـاعدات لماليين اليمنيين. فهذه عملية لها أثرٌ حقيقي. 
شـــبح  دحـــر  يف  اإلنســـاين  المجـــال  يف  العاملـــون  ســـاعد  إذ 
المجاعـــة قبـــل عاميـــن، وعملنـــا مع الســـلطات لوقف أســـوأ 
نقـــوم  أن  يمكننـــا  الحديـــث.  التاريـــخ  يف  للكوليـــرا  تفشـــي 
إىل  نحتـــاج  لكننـــا   - المزيـــد  نفعـــل  أن  ونريـــد  بـــل  بالمزيـــد، 

الظروف المناسبة ونحتاج إىل التمويل.”

أزمـــة الوقـــود ترفع أســـعار الغذاء وتســـتمر بتقييد 
العمليـــات اإلغاثية

غيـــر  الســـوق  يف  الوقـــود  توافـــر  يف  طفيـــف  تحســـن  بعـــد 
الرســـمية يف منتصـــف أغســـطس، ســـاء الوضـــع مـــرة أخرى. 
تـــم تفريـــغ مـــا يقرب مـــن 130,000 طـــن متري مـــن الوقود 
يف مينـــايئ الحديـــدة والصليـــف للفترة ما بيـــن 29 يوليو و16 

ســـبتمبر، بحســـب التقاريـــر الوافـــدة مـــن آلية األمـــم المتحدة 
مـــن  األدىن  الحـــد  نصـــف  حـــوايل  أي  والتفتيـــش،  للتحقـــق 

متطلبات الوقود الشهرية. 

1.60 مليــار دوالر
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3.23 مليــار دوالر
التمويــل المطلــوب لخطــة االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن

1.28
مليار

مســاهمات مدفوعــة
لخطــة االســتجابة اإلنســانية
يف اليمــن (%74)*
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1.28  
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1.92
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*يعكــس الرقــم نســبة تمويــل خطــة االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن الــذي
تــم الحصــول عليــه وتــم دفعــه حتــى 28 ســبتمبر 2020م  

 التمويــل الــذي تم
 الحصــول عليــه من
 داخــل نطــاق خطة

 االســتجابة اإلنســانية
يف اليمــن

المصدر: نظام التتبع المايل

وضع تمويل خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن )حتى 28 سبتمبر 2020م(

متوسط أسعار البترول في المناطق 
الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها 

دولًيا والسلطات الموجودة في صنعاء
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أسعار الديزل أعلى بمرتين يف المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطات
الموجودة يف صنعاء السلطات الموجودة يف صنعاء: ارتفعت أسعار السوق الموازية
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البتــرول يف المناطــق الواقعــة تحــت
ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دولًيــا          

البتــرول يف المناطــق الواقعــة تحــت
ســيطرة الســلطات الموجــودة يف صنعــاء

الديــزل يف المناطــق الواقعــة تحــت
ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دولًيــا          

الديــزل يف المناطــق الواقعــة تحــت
ســيطرة الســلطات الموجــودة يف صنعــاء

متوسط أسعار الديزل في المناطق 
الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف 

بها دولًيا والسلطات الموجودة في صنعاء

المصدر: برنامج األغذية العالمي
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 8 بأنـــه حتـــى  األحمـــر  البحـــر  لمـــوائن  العامـــة  الهيئـــة  أبلغـــت 
ســـبتمبر، اســـتمر احتجـــاز 19 ســـفينة تحمـــل 485,456 طًنـــا 
متريًـــا مـــن الوقـــود والغـــاز، ولم تتمكـــن من التوجـــه إىل موائن 

الحديدة لتفريغ حمولتها.  

يف  الرســـمية  غيـــر  الســـوق  يف  الوقـــود  تكاليـــف  تـــزال  ال 
كثر من ضعف المعدل الرســـمي يف  المحافظـــات الشـــمالية أ
العديـــد مـــن المناطـــق بســـبب النقـــص الحـــاد الذي قـــد يدفع 
وفًقـــا  األرجـــح.  علـــى  لالرتفـــاع  األساســـية  الســـلع  أســـعار 
لمجموعـــة قطـــاع األمن الغذايئ والزراعـــة يف اليمن، ال يزال أثر 
أزمـــة الوقـــود علـــى ســـلة الغـــذاء الشـــهرية يف الشـــمال طفيًفا 
لحـــد اآلن، وذلـــك بســـبب ازدهـــار الســـوق الموازيـــة للوقـــود. 
كثر وضوًحا على أســـعار المـــواد الغذائية القابلة  يكـــون األثـــر أ
للتلـــف التـــي يتـــم نقلها يومًيا وســـيتم مراقبـــة االتجاهات عن 

كثب.

ارتفعـــت أســـعار الســـلع المنتجة محلًيـــا والمنتجـــات الزراعية 
بشـــكل كبير بســـبب ارتفـــاع تكاليف الري بنســـبة تتراوح بين 
40 يف المائـــة و80 يف المائـــة ، باإلضافـــة إىل ارتفـــاع تكاليـــف 
كـــه  الفوا أســـعار  ارتفعـــت  الســـوق.  إىل  المنتجـــات  نقـــل 
كثـــر بنســـبة تصـــل إىل 125 يف المائة  والخضـــروات الطازجـــة أ

لبعـــض المنتجـــات والحبوب المنتجة محلًيا بنســـبة تصل إىل 
25 يف المائة يف أمانة العاصمة.

الغـــذايئ والزراعـــة  األمـــن  يف حيـــن تمتلـــك مجموعـــة قطـــاع 
الوقود الكايف الســـتمرار عمليات تقديم المســـاعدات الغذائية 
حتـــى ديســـمبر، تـــم اإلبالغ عن حـــاالت تأخير يف توزيـــع المواد 
الغذائيـــة لمـــدة تصل إىل أســـبوع يف محافظـــات ذمار وصنعاء 
ومـــأرب وحجـــة والبيضـــاء، ويرجـــع ذلـــك إىل مجموعـــة مـــن 
العوامـــل، بمـــا فيهـــا نقص الوقـــود واألعمال القتالية النشـــطة 
والتضاريـــس الصعبـــة يف بعـــض المناطـــق. وتـــم اإلبـــالغ عـــن 
ارتفـــاع تكاليـــف النقـــل للمســـتفيدين بنســـبة تتـــراوح بين 20 
و50 يف المائـــة يف محافظـــات إب والحديـــدة وحجة. وارتفعت 
أيضـــاً تكاليـــف المراقبـــة والزيـــارات الميدانيـــة بنســـبة تتـــراوح 
الحديـــدة  محافظـــات  ســـيما يف  ال  المائـــة،  يف  و50   20 بيـــن 
وحجـــة وإب وصعـــدة ، يف حيـــن ارتفعـــت تكلفـــة نقـــل مـــواد 
البنـــاء الخاصـــة ببرامـــج النقـــد مقابـــل العمـــل بنســـبة تتـــراوح 

بين 30 و50 يف المائة يف محافظتي صعدة والحديدة.

آخر المستجدات الصحية
تستمر الجهود الرامية لتعزيز استجابة 

كوفيد-19 يف حين ال تزال التحديات قائمة
مـــع حلـــول 26 ســـبتمبر، بلـــغ عـــدد الحـــاالت المؤكـــد إصابتهـــا 
بكوفيـــد-19 التـــي تـــم اإلبالغ عنها يف اليمـــن 2,034 حالة، مع 
588 حالـــة وفـــاة مرتبطـــة بالمرض وتعايف 1,262 شـــخًصا يف 
11 محافظـــة منـــذ اإلعالن رســـمًيا عن أول حالـــة يف 10 أبريل 
2020م. خالل الشـــهر وحتى 26 ســـبتمبر، تم اإلعالن رســـمًيا 
عـــن 72 حالـــة إصابة جديدة فقط و21 حالـــة وفاة و129 حالة 
تعـــايف. بينمـــا ال يزال عدد الحـــاالت المعلنة يظهر انخفاًضا، فال 
مـــن  العاملـــون يف مجـــال الصحـــة قلقيـــن  المهنييـــون  يـــزال 
تقليـــل المنحنـــى الوبـــايئ الرســـمي لتقديـــرات مـــدى انتشـــار 
كوفيـــد-19 يف اليمـــن ألســـباب مـــن بينهـــا االفتقـــار إىل مرافق 

الفحص والتقارير الرسمية.

شـــكل تعليق العمليات يف مطار صنعاء الدويل يف 9 سبتمبر 
عائًقـــا كبيـــًرا اضافًيـــا أمـــام االســـتجابة لكوفيـــد-19، حيث أدى 
ذلـــك إىل تأخير وصول خبراء يف مجال كوفيد-19 واإلمدادات 
الطبيـــة الهامـــة واإلمـــدادات اإلنســـانية األخرى، بمـــا فيها 207 
أطنـــان متريـــة مـــن معـــدات االســـتجابة لكوفيـــد-19. وعلـــى 
الرغـــم مـــن هـــذه العقبـــات، يواصـــل الشـــركاء العمـــل علـــى 
وقـــدرات  الترصـــد،  زيـــادة  ذلـــك  يف  بمـــا  االســـتجابة،  تطويـــر 

الكشـــف والفحـــص، وتحديـــد طـــرق مبتكرة لتشـــجيع التغيير 
الســـلوكي، وتعزيـــز مرافق وحدات العناية المركزة، وتحســـين 

البيانات من خالل العمل بشكل وثيق مع السلطات.

يستجيب الشركاء لتفشي مرض شلل األطفال 
والحصبة نتيجة تدين مستويات التطعيم

أصيـــب 15 طفـــالً بالشـــلل جراء تفشـــي مرض شـــلل األطفال 
يف عـــدة مديريـــات يف محافظـــة صعـــدة شـــمال اليمـــن. للفترة 
مـــا بيـــن 31 يناير و18 يونيو، أُكتشـــفت 14 حالة بين األطفال 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 8 أشـــهر و13 عاًمـــا مـــع حالـــة 

أخرى تم تأكيد إصابتها سابًقا من يونيو 2019م.

بالتـــوازي تـــم اإلبـــالغ عن 20 حالـــة إصابة بالحصبـــة يف العديد 
مـــن المديريـــات يف محافظة صعدة منـــذ بداية العام، بما فيها 
مديريـــة ســـحار )11 حالـــة( ومديريـــة الصفراء )7 حـــاالت(. تم 
اإلبـــالغ عـــن حـــاالت مصابـــة أيضـــاً يف المحافظـــات المجـــاورة 
منهـــا عمـــران )9 حـــاالت(، وحجـــة )10 حـــاالت( والجـــوف )1 
حالـــة واحدة(. ســـبعة وأربعون بالمائة مـــن اإلصابات المؤكدة 
التـــي تـــم اإلبـــالغ عنهـــا يف جميـــع أرجـــاء البلـــد كانـــت مـــن هذه 

األربع المحافظات.

26سبتمبر 25 أغسطس 25 يوليو 25 يونيو 25 مايو 11 مايو 26 أبريل 11 أبريل
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عدد الوفياتعدد الحاالت المؤكد إصابتها

التقارير الرسمية للحاالت المؤكد إصابتها بكوفيد-19 يف اليمن من 10 
أبريل إىل 26 سبتمبر 2020م. المصدر: منظمة الصحة العالمية

تقدم إحدى عامالت المجال الصحي لقاح شلل األطفال اآلمن لطفل يف 
مدينة تعز. المصدر: منظمة الصحة العالمية
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حالتـــي التفشـــي هـــي نتائـــج مباشـــرة لالنخفـــاض المتزايد يف 
مســـتويات المناعـــة يف صفـــوف األطفـــال. يف صعـــدة، تركـــزت 
الحـــاالت الــــ15 المصابـــة بشـــلل األطفال يف منطقـــة تنخفض 
فيهـــا بصـــورة كبيـــرة معـــدالت التحصيـــن الروتينيـــة. تعطلـــت 
خدمـــات التحصيـــن وتقديـــم الرعاية الصحية بســـبب الصراع، 
كمـــا أدت جائحـــة كوفيـــد-19 إىل تفاقـــم الوضـــع األمـــر الـــذي 
أدى إىل انخفـــاض ملحـــوظ وكبير يف معدالت التحصين. تقوم 
فـــرق منظمـــة الصحة العالمية واليونيســـف بدعم الســـلطات 
واإلقليمـــي  الوطنـــي  المســـتويين  علـــى  اليمـــن  يف  الصحيـــة 
لزيادة االســـتجابة الســـريعة لتفشـــي األمراض. يتم اقتفاء أثر 
األطفـــال المتضرريـــن ويتـــم بـــذل كل جهـــد لضمـــان حصـــول 

األطفال على التحصين األساسي.

يظـــل التطعيـــم هـــو الســـبيل الوحيـــد لحمايـــة األطفـــال مـــن 
مرضي شـــلل األطفال والحصبة، لكـــن يعتبر حصول األطفال 
علـــى التطعيـــم بـــدون عوائـــق مســـألة يف غايـــة األهميـــة مـــن 
أجـــل تقديـــم خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة وحمايـــة األطفال من 
األمـــراض التـــي يمكـــن الوقاية منهـــا بالتطعيم. ويجـــري حالياً 
بـــذل الجهـــود مـــن أجل توفيـــر اللقاحـــات، لكن تســـبب تعليق 
كثـــر من 2 مليون  العمـــل يف مطـــار صنعـــاء إىل تأخير وصول أ
جرعـــة مـــن اللقاحـــات الخاصـــة بشـــلل األطفـــال والتـــي كان 
مخطـــط أن يكـــون موعـــد وصولهـــا يف بدايـــة ســـبتمبر، األمـــر 
الـــذي عـــرض حياة األطفال للخطر. يف بيان مشـــترك صادر يف 
تاريـــخ 11 ســـبتمبر، قام فيه كل مـــن الدكتور أحمد المنظري، 
المديـــر اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشـــرق المتوســـط 
والســـيد تيـــد شـــيبان، مديـــر اليونيســـف اإلقليمـــي يف الشـــرق 
األوســـط وشـــمال أفريقيا بحث السلطات للســـماح بالوصول 
المباشـــر للقاحـــات شـــلل األطفـــال: “ندعـــو جميـــع المهتمين، 
وال ســـيما أطـــراف النـــزاع ومـــن لهم تأثيـــر عليهم، إىل تســـهيل 
وصول المســـاعدات اإلنسانية دون عوائق، وبشكل مستدام، 
إىل العامليـــن يف مجـــال الصحـــة لكـــي يتمكنوا مـــن تزويد كل 

طفل بلقاح شلل األطفال.”

يتعرض النجاح يف خفض عدد الحاالت المشتبه 
إصابتها بالكوليرا للخطر بسبب نقص التمويل

تـــم اإلبـــالغ عـــن مـــا مجموعـــه 182,476 حالة يشـــتبه إصابتها 

2020م،  عـــام  مـــن  األوىل  الثمانيـــة  األشـــهر  خـــالل  بالكوليـــرا 
بنســـبة انخفـــاض مقدارهـــا 71 بالمائـــة مقارنـــة بنفـــس الفترة 
مـــن العـــام الماضـــي حينمـــا تـــم اإلبـــالغ عـــن 623,977 حالـــة 
يشـــتبه بإصابتهـــا. وانخفض عدد الوفيـــات المرتبطة بالمرض 
إىل 56 يف عام 2020م، بنســـبة انخفاض مقدارها 93 بالمائة 
مقارنـــة بعـــدد 862 مـــن الوفيـــات تـــم اإلبـــالغ عنهـــا يف نفـــس 

الفترة من العام الماضي.

واصل الشـــركاء يف مجال الصحة دعم الســـلطات الصحية يف 

اليمـــن لالســـتجابة للكوليرا، بمـــا فيها إدارة الحـــاالت، والترصد 
وإجـــراء الفحوصـــات المخبريـــة، وعمل خرائط لتحديـــد النقاط 
الســـاخنة والتخطيـــط إلقامـــة حمالت لقـــاح الكوليـــرا الفموي، 
وخدمـــات الميـــاه والصـــرف الصحـــي والنظافـــة، واإلبـــالغ عـــن 

المخاطر. 

تواجـــه  األخـــرى،  الصحيـــة  االســـتجابة  أوجـــه  مثـــل  مثلهـــا 
االســـتجابة للكوليـــرا سلســـلة مـــن التحديـــات بما فيهـــا انعدام 
المـــوارد وإيقـــاف دفـــع الحوافـــز للموظفين يف المجـــال الطبي 
وانخفـــاض ســـلوكيات االقبـــال علـــى تلقـــي الرعايـــة الصحيـــة 
نتيجـــة لكوفيـــد-19 والتأخير يف وصول شـــحنة لقـــاح الكوليرا 

الفموي.

اســـتكمل الشـــركاء خطة التأهب جراء تسبب القتال 
في مأرب بنزوح نحو 1,400 أســـرة في ســـبتمبر

اســـتمر التصعيد األخير للقتال يف مأرب خالل شـــهر سبتمبر. 
انخفضـــت وتيـــرة األعمـــال القتالية يف بعض أجـــزاء المحافظة 
بحلـــول نهايـــة الشـــهر، بينمـــا ازدادت الحـــوادث الناجمـــة عـــن 
الصـــراع يف المنطقـــة الممتـــدة مـــن البيضاء إىل جنـــوب مأرب. 
تـــم تحديـــد ما يقرب من 1,400 أســـرة نازحة جديدة يف مأرب 
خـــالل الشـــهر إىل تاريـــخ 26 ســـبتمبر وفًقـــا لتقاريـــر المنظمـــة 
الدوليـــة للهجـــرة، نزح معظمهم داخـــل محافظة مارب. هربت 
األســـر النازحـــة مـــن القتـــال النشـــط – علقـــت مؤقًتـــا مـــا يقدر 
بنحو 353 أســـرة نازحة يف الفترة ما بين 13 و19 ســـبتمبرعند 
محاولتهـــا الفـــرار مـــن األعمـــال القتالية المســـتمرة حول قرى 
مديريـــة رحبـــة. اســـتنزفت قـــدرات شـــركاء العمل اإلنســـاين يف 
مـــأرب، فهنالـــك عجـــز يف إمـــدادات المـــواد الخاصـــة بالمـــأوى 

والمـــواد غيـــر الغذائية. ســـيتم نقـــل 2,000 من أطقـــم المواد 
اإليوائيـــة الطارئـــة و 1,500 طقم من المـــواد غير الغذائية من 
مخـــزون الطـــوارئ يف عـــدن إىل مـــأرب لتغطيـــة االحتياجـــات 
الفوريـــة. وال يـــزال االفتقـــار لتواجـــد شـــركاء عمـــل إنســـاين يف 
الميـــدان يشـــكل تحديـــاً كبيـــراً، ويجـــري بـــذل الجهـــود لحشـــد 

المزيد من الشركاء ليكون لهم تواجد يف مأرب. 

وأبلـــغ شـــركاء العمـــل اإلنســـاين أن أعمـــال القتـــال المســـتمرة 
المتضـــررة  المناطـــق  اإلنســـاين يف  الوصـــول  عرقلـــة  إىل  أدت 

بشدة جراء القتال، بما فيها مديريتي مدغل ورحبة.

يناير-أغســطس

2019
يناير-أغســطس

2020

624
الحاالت

862
الوفيات

182.5 ألف
الحاالت

52
الوفيات

انخفــاض الحاالت%71
انخفــاض الوفيات93%المؤكدة                      

المصاحبــة للمــرض

ألف

الحاالت بسبب تفشي الكوليرا

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
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ســـعر الصرف فـــي المحافظـــات الجنوبيـــة يصل إلى 
أدنى مســـتوياته علـــى اإلطالق

بحلـــول األســـبوع الثالـــث مـــن شـــهر ســـبتمبر، تدهـــورت قيمة 
الريال اليمني يف الســـوق غير الرســـمية إىل 850 ريال يمني/
يمنـــي/ ريـــال   800 ســـعر  مـــن  عـــدن،  يف  دوالرأمريكـــي 

دوالرأمريكـــي يف نهايـــة شـــهر أغســـطس 2020م عندما وصل 
إىل ذات االنخفـــاض المســـبق يف التاريـــخ قبـــل ســـنتين. حيث 
تحســـن بشـــكل طفيـــف ليصـــل إىل ســـعر 780 ريـــال يمني/
دوالرأمريكـــي يف 28 ســـبتمبر ولكنه تدهور مـــرة أخرى ليصل 
إىل ســـعر 805 ريـــال يمني/دوالرأمريكـــي بحلول نهاية شـــهر 
2020م،  عـــام  مـــن  األوىل  الثمانيـــة  األشـــهر  خـــالل  ســـبتمبر. 
يف  بالمائـــة   25 بنســـبة  اليمنـــي  الريـــال  قيمـــة  انخفضـــت 
المحافظـــات الجنوبيـــة، منخفضـــاً بمقـــدار 250 بالمائـــة عمـــا 

كانـــت قيمتـــه قبل نشـــوب الصراع. إن مســـتوى خطر حدوث 
انخفـــاض آخـــر يف قيمـــة الريـــال اليمني خالل األشـــهر القادمة 
التنبـــؤ بمصـــادر العملـــة  القـــدرة علـــى  مرتفـــع نتيجـــة لعـــدم 

األجنبية ومستويات احتياطي العملة األجنبية.

ســـاهم اإلئتالف النقـــدي لليمن يف االنخفاض الســـريع للريال 
خـــالل الفترة بين يونيو وأغســـطس نتيجـــة لعدد من العوامل 
مـــن بينهـــا االفـــراط يف طباعـــة العملة الجديدة مـــن قبل البنك 
يف  األجنبيـــة  العملـــة  توافـــر  ومحدوديـــة  عـــدن،  يف  المركـــزي 
الســـوق المحليـــة، واالشـــتراك النشـــط لتجار/سماســـرة بيـــع 
وصـــرف العملـــة األجنبية يف الســـوق، واألثار التـــي نجمت عن 
العيـــش،  ســـبل  وعلـــى  األســـواق  علـــى  كورونـــا  مـــرض 
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عرماء

نصاب

عسيالن

ميفعة

الطلع

دهر

عينعين

الروضة

حطيب
الصعيد

 مرخة
السفلى

حبان

بيحان

 مرخة
العليا

حضرموت

الجوف

شبوة

مأرب

صعدة

صنعاء

إب

عمران

البيضاء

ريمةذمار

أمانة
العاصمة

صرواح

الحزم

مجزر

حريب

رجوزة

الجوبة

برط العنان

رحبة

ماهلية
العبدية

المطمة
المتون

 الحميدات

المسلوب

خراب المراشي

بدبدة

الغيل

الزاهر

مدينة مأرب

جبل مراد

حريب القرامش
صرواح

الحزم

مجزر

حريب

رجوزة

الجوبة

برط العنان

رحبة

ماهلية
العبدية

المطمة
المتون

 الحميدات

المسلوب

خراب المراشي
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المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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المجلـــس  بيـــن  والنـــزاع  الحـــواالت،  يف  الحـــاد  واالنخفـــاض 
وقـــرب  دولًيـــا،  بهـــا  المعتـــرف  والحكومـــة  الجنـــويب  االنتقـــايل 
اســـتنفاد االحتيـــاط النقدي مـــن الوديعة الســـعودية يف البنك 
المركـــزي منـــذ ســـنتين. وال تـــزال المصـــادر الرئيســـية األخـــرى 
كثـــر مـــن %90 يتـــم  للعملـــة األجنبيـــة منخفضـــة مـــع وجـــود أ
االعتمـــاد عليهـــا الســـتيراد القمـــح والســـلع الغذائيـــة األخـــرى، 
ويف ظـــل غيـــاب المصـــادر الرســـمية الكافية للعملـــة األجنبية، 
أضطـــر المســـتوردين إىل زيـــادة االعتمـــاد علـــى المصـــادر غيـــر 
الرســـمية للحصـــول علـــى الـــدوالر األمريكـــي والـــذي يكلفهـــم 
للحصـــول عليـــه تحمـــل ســـعر أعلـــى مـــن الســـعر الرســـمي، 

الذي يعتبر سعر صرف مميز مفضل.

مقابـــل  المحليـــة  العملـــة  قيمـــة  يف  المســـتمر  االنخفـــاض 
العمـــالت األجنبيـــة الرئيســـية أدى إىل تفاقـــم وضـــع اقتصـــاد 
اليمـــن المتعثـــر. تـــم مالحظـــة أثر ذلـــك على االقتصاد بشـــكل 
مســـتمر مـــن خالل زيـــادة أســـعار الســـلع الغذائية األساســـية 
وأســـعار الســـلع غيـــر الغذائية وفقدان ســـبل العيـــش وازدياد 
المســـاعدات  علـــى  االعتمـــاد  وزيـــادة  التغذيـــة  حـــاالت ســـوء 

الغذائية من قبل غالبية السكان.

تمويل الصنـــدوق المركزي لالســـتجابة الطارئة يعزز 
اســـتجابة كوفيد-19 والبرامـــج الصحية التي ينقصها 

التمويل  
التخصيـــص  اليمـــن  يف  اإلنســـاين  التمويـــل  صنـــدوق  أطلـــق 
االحتياطـــي الثـــاين يف 21 أغســـطس لتقديـــم التمويل الحيوي 
كمـــا  بكوفيـــد-19،  الخاصـــة  االســـتجابة  يف  الهامـــة  للعناصـــر 
يجري حالًيا دعم آلية االســـتجابة الســـريعة. عمل التخصيص 
علـــى تزويـــد االســـتجابة الخاصـــة بكوفيـــد-19 بــــ16.8 مليـــون 
دوالر أمريكـــي لكي يتم دفع بـــدل مخاطر للعاملين يف مجال 
والمشـــاركة  المخاطـــر  عـــن  اإلبـــالغ  أنشـــطة  ودعـــم  الصحـــة 
المجتمعيـــة. باالضافـــة إىل ذلـــك، يقدم التخصيـــص 3 ماليين 
دوالر لتوزيـــع أطقـــم المواد الطارئة علـــى النازحين يف المواقع 

التي يصعب الوصول إليها.

يف ســـبتمبر، دعم مكتب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية الفريق 
لــــ35 مليـــون دوالر إىل  إعـــداد مقتـــرح  الُقطـــري اإلنســـاين يف 
مـــن  الهـــدف  الطارئـــة.   لالســـتجابة  المركـــزي  الصنـــدوق 
تخصيـــص الصنـــدوق المركـــزي لالســـتجابة الطارئـــة هـــو دعم 
اســـتجابة الصحـــة العامـــة مـــع التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى 
خدمـــات  تعزيـــز  علـــى  التمويـــل  ســـيركز  والفتيـــات.  النســـاء 
مـــن  األدىن  الحـــد  حزمـــة  علـــى  والحفـــاظ  اإلنجابيـــة  الصحـــة 
الخدمـــات )الصحيـــة( يف المناطـــق ذات األولويـــة، بما يف ذلك 
خدمـــات الميـــاه والصـــرف الصحـــي والنظافـــة، وتخفيف حدة 
األثـــر التغـــذوي الناجـــم عن األزمـــة الراهنة علـــى األطفال دون 

الخامسة من العمر والنساء والفتيات.
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متوسط تكلفة الحد األدنى للسلة الغذائية   

المصدر: برنامج األغذية العالمي   

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

إيدن أوليري

 مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن
oleary@un.org :بريد الكتروين

تابيوا غومو

رئيس وحدة االتصال والتقارير، اليمن-صنعاء
 تلفون: 967-712-222-860+
gomo@un.org :بريد الكتروين

 إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على الروابط:
 www.unocha.org/yemen 
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