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تقرير بالمستجدات اإلنسانية
اليمن

مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني

ديسمبر   7 يف  الغذايئ  لألمن  المتكامل  المرحلي  التصنيف  أصدر 
االنسانية  المساعدات  دون  أن  إىل  مشيراً  األولية  للنتائج  تحليالً 
20 مليون نسمة )ما يمثل ثلثي عدد  كثر من  الغذائية سيواجه أ
التصنيف  من   +3 )المرحلة  الحاد  الغذايئ  األمن  انعدام  السكان( 
المرحلي المتكامل لألشخاص الذين يواجهون األزمات ويتجاوزون 
المتكامل(.  المرحلي  التصنيف  من  الخامس  المرحلي  المقياس 
يتم مالحظة  اليمن  النزاع يف  للقلق وألول مرة خالل  بشكل مثير 
المتكامل  )لألشخاص  المرحلي  التصنيف  الخامسة من  المرحلة 
المنكوبين(، وهذا يعني أن 36,500 شخص حالياً يف هذه المرحلة 
وبالكاد يبقون على قيد الحياة. وبالرغم من ذلك، بدون المساعدات 
كثر من ذلك بثالث مرات  الغذائية الواسعة النطاق سيكون العدد أ
وهي  العالم  يف  واحدة  دولة  فقط  هناك  شخص.   238,000 وهو 
الغذاء  انعدام  حالة  من  سكانها  يعاين  التي  السودان  جنوب 
أقل  الخامسة  المرحلة  يف  األشخاص  عدد  ذلك  ومع  المأساوية 
بكثير، فقط 47,000 شخص. بصفة عامة، 17 يف المائة من سكان 
اليمن )ما يقارب 5 ماليين شخص( يف المرحلة الرابعة (الطوارئ( 
و36 يف المائة )ما يقارب 10.8 ماليين شخص( يف المرحلة الثالثة 

)األزمة( من التصنيف المرحلي المتكامل. 

لتدهور  الرئيسي  المحرك  المستمرة تشكل  القتال  أعمال  تزال  ال 
األمن الغذايئ وتؤثر بشكل أساسي على الفئات األشد ضعفاً من 
األشخاص  كثر  أ ويتواجد  المستضيفة.  والمجتمعات  النازحين 
وصعدة  والحديدة  حجة  محافظة  يف  المجاعة  لخطر  المعرضين 
أسعار  يف  إرتفاع  من  عنها  ومانتج  االقتصادية  األزمة  وتؤثر  وتعز. 
معدالت  وارتفاع  الرزق  كسب  مصادر  وتعطيل  الغذائية  المواد 
البطالة على األشخاص يف المناطق الخالية من النزاع. كما أرتفعت 
تكلفة السلة الغذائية الدنيا/ للبقاء على قيد الحياة بما يعادل 150 

يف المائة أعلى مما كانت عليه قبل الصراع. 

مديريات  أغلبية  يف  األسر  من  كبيرة  أعداد  أرغمت  لذلك،  نتيجة 
جميع أنحاء البلد على إتخاذ إستراتيجيات تكيف سلبية بما فيها 
تقليل عدد الوجبات أو حجم الحصص الغذائية وإستهالك القليل 
من األطعمة المفضلة وإيالء األولوية الستهالك األطفال. باإلضافة 
األمن  تقوض  ممارسات  اتباع  إىل  األسر  بعض  لجأت  ذلك،  اىل 
واللوازم  الحيوانات  بيع  ذلك  مثال  الطويل  المدى  على  الغذايئ 

المنزلية. 

نطاق  العالمي  األغذية  برنامج  كثف  الراهن،  للوضع  كإستجابة 
عمليات تقديم المعونات الغذائية والتي من خاللها تستهدف 12 
مليون شخص شهرياً يف السنة القادمة من خالل تقديم المساعدات 
كثر مقارنة بـ 8  الغذائية والتغذوية مما يشكل نسبة 50 يف المائة أ
السنة  خالل  شهرياً  بالمساعدات  استهدافهم  تم  شخص  ماليين 
الحالية. ويمثل الرقم “12 مليون”: 10 ماليين شخص ممن يعانون 

من إنعدام األمن الغذايئ ومليوين نازح بحاجة ماسة للمساعدة. 

لن تكون المعونة الغذائية وحدها كافية للقضاء على الجوع وللقيام 
المعونات  توفير  كثر من مجرد  أ العمل على  الضروري  بذلك من 
للحيلولة  الالزمة  األولويات  من  الغذائية وذلك عبر تطبيق خمساً 
يف  الخامسة  المرحلة  حالة  إىل  األشخاص  من  المزيد  انزالق  دون 
التصنيف المرحلي المتكامل والمجاعة المحتملة، وهذه األولويات 

تتمثل يف:
1. إيقاف الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية؛

2. السماح بدخول جميع الواردات من الغذاء والوقود والدواء؛
الموظفين  أجور  ودفع  األجنبية  العمالت  من  المزيد  توفير   .3

المدنيين؛
4. دعم توسيع نطاق اإلستجابة اإلنسانية؛

إنهاء  اىل  الرامية  الخاص  المتحدة  األمم  مبعوث  جهود  دعم   .5
الصراع.

 المواضيع الرئيسة:

يشير آخر تحليل التصنيف المرحلي المتكامل إىل أن مايزيد عن 20 مليون شخص يعانون من شدة انعدام 	 
األمن الغذايئ. 

تجاوزت أعداد المهاجرين الواصلين إىل اليمن أعداد المهاجرين الواصلين إىل قارة أوربا عن طريق البحر األبيض 	 
المتوسط  لعام 2018م.

شملت حملة التحصين ضد شلل األطفال 4.6 ماليين طفل، حوايل 84 يف المائة من الفئة المستهدفة. 	 
ال يزال االتجاه السائد نحو الحاالت المشتبه إصابتها بالكوليرا مستقراً.	 

تحث األمم المتحدة على اتخاذ االجراءات الرامية اىل تفادي وقوع كارثة انسانية يف اليمن 

وصف مراحل التصنيف المرحلي المتكامل لشدة إنعدام األمن الغذايئ 
المرحلة 

األوىل:
األدىن

المرحلة 
الثانية:
الشدة

المرحلة 
الثالثة:
األزمة

المرحلة 
الرابعة:
الطوارئ

المرحلة 
الخامسة:
الكارثة/ 
المجاعة

تستطيع األسر تلبية إحتياجاتها األساسية الغذائية وغير الغذائية دون المشاركة يف استراتيجيات نمطية وغير مستدامة للحصول على الغذاء والدخل.

توفر األسرة الحد األدىن الستهالك الغذاء ولكن غير قادرة على توفير بعض النفقات االساسية الخاصة بالمواد غير الغذائية دون المشاركة يف استراتيجيات التكيف غير القابلة 
لإلنعكاس.

تتسم األسر بواحدة من التايل:
- فجوات استهالك الغذاء باالضافة إىل سوء التغذية الحاد المرتفع أو فوق المعتاد؛    

أو
- القدرة بصورة طفيفة على تلبية الحد األدىن من إحتياجات الغذاء لكن فقط من خالل االستنفاد المتسرع ألصول سبل كسب العيش أو من خالل استراتيجيات التكيف مع االزمات. 

تتسم األسر بواحدة من التايل:
- فجوات كبيرة يف استهالك الغذاء ناتجة عن اإلرتفاع الشديد يف سوء التغذية الحاد وزيادة معدل الوفيات؛

أو
- تخفيف حدة فجوات االستهالك الغذايئ الكبيرة ولكن فقط عن طريق استخدام استراتيجيات سبل كسب العيش يف حاالت الطوارئ وتصفية األصول.

تعاين األسر من نقص شديد يف الغذاء و/أو االحتياجات االساسية االخرى حتى بعد استخدام استراتيجيات التكيف مع وجود األدلة الكافية للمجاعة والوفيات والفاقة وارتفاع معدالت 
سوء التغذية الحاد. (لتصنيف المجاعة: تتسم المنطقة بارتفاع معدالت سوء التغذية الحاد والوفيات). 
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يف  النار  اطالق  وقف  اتفاق  لتنفيذ  السابقين  االسبوعين  خالل 
الحديدة  مدينة  يف  مختلفة  مناطق  شهدت  ديسمبر،  منتصف 
بشكل  المدفعي  القصف  وتبادل  مسلحة  اشتباكات  وضواحيها 
متقطع. باإلضافة اىل ذلك، استمر القصف الجوي بصورة متقطعة 
وباجل  الميناء  مديرية  بالقرب من  فيها  بما  مختلفة،  مواقع  على 
استمرت  حجة،  محافظة  ويف  والتحيتا.  والدريهمي  والسخنة 
المواجهات المسلحة يف مديريتي حرض وحيران. وفقاً للمجموعة 
القطاعية للحماية، بلغ عدد الضحايا المدنيين للفترة المشمولة يف 
التقارير وقوع أضرار مادية  35 قتلى. وذكرت  114، منهم  التقرير 
على المنازل والمزارع واألعمال التجارية والمساجد والبنية التحتية 

للمياه.
العالمي  األغذية  برنامج  انتهى  التقرير،  المشمولة يف  الفترة  خالل 
التوزيع  نوفمبر وشمل  الخاصة بشهر  الغذائية  السالل  توزيع  من 
من  مستفيد   155,467 و  الحديدة  محافظة  من  أسرة   33,582
محافظة حجة و 81,318 أسرة من محافظة المحويت. كما الزالت 
تعمل احدى المنظمات الدولية غير الحكومية؛ المجلس النرويجي 
لالجئين؛ على توزيع المساعدات الغذائية الخاصة بشهر نوفمبر يف 

محافظة حجة، حيث وصلت حتى اآلن اىل 60,111 أسرة. 

يف األسبوع الثاين من ديسمبر، أبلغت مجموعة قطاع الحماية عن 
استمرار القتال يف مناطق النزاع الرئيسية حيث قصفت  غارة جوية 
بعض المنازل يف مديرية صرواح يف محافظة مأرب كما استهدفت 
الحيمة  للمدنيين يف مديرية  الجوية منازل ومزارع  الغارات  احدى 

الخارجية لمحافظة صنعاء. 
أجرى مدير مكتب تنسيق الشؤون االنسانية يف 12 ديسمبر زيارة 
اىل مخيم النازحين يف منطقة معبر يف مديرية جهران وناقش من 
خاللها اوضاع النازحين. يعيش يف المخيم ما يقارب 52 أسرة نازحة؛ 
والمواد  االيواء  لخدمات  عاجلة  بحاجة  وهم  شخص؛   365 قرابة 

الغذائية والمياه والصرف الصحي. 

والجوف  صعدة  محافظتي  يف  المسلحة  االشتباكات  استمرت   
أبلغت مجموعة قطاع الحماية  التقرير.  الفترة المشمولة يف  خالل 
يف  يومي  بشكل  الحدود  عبر  القصف  وحوادث  جوية  غارات  عن 
غرب  شمال  باقم،  يف  الرئيسية  النزاع  لمنطقتي  صعدة  محافظة 
عن  التقارير  أفادت  أخرى،  جهة  من  غرباً.  رازح  ويف  المحافظة، 
غرب  جنوب  مديريات  يف  المحدودة  القتالية  األعمال  استمرار 
محافظة الجوف. بلغ عدد الضحايا 28 شخص مدين، وقع أغلبيتهم 
اربعة مدنيين  الجوية. يف حادثة واحدة فقط، لقى  للغارات  نتيجة 
مصرعهم وجرح تسعة آخرين، بينهم طفل، جراء غارة جوية على 

سيارة يف مديرية كتاف والبقع. 

يف 4 ديسمبر، بدعم من منظمة األمم المتحدة لألمومة والطفولة 
الكوليرا لمدة  الوقائية للحد من وباء  )يونيسيف(، أطلقت الحملة 

اربعة أيام يف خمس مناطق من مديرية منبه يف محافظة صعدة. 

انها  الطبي  المجال  يف  عاملة  حكومية  غير  دولية  منظمة  أعلنت 
ستتوقف عن دعم مستشفى رازح يف نهاية العام ويعمل مكتب 
ايجاد  الصحة على  االنسانية مع مجموعة قطاع  الشؤون  تنسيق 

شريك بديل. 

يف  القتال  أعمال  استمرت  للحماية،  القطاعية  للمجموعة  وفقاً 
مناطق النزاع الرئيسية يف الضواحي الغربية والشرقية لمدينة تعز، 
تحديداً يف مديرية مقبنة، شمال غرب المدينة، ويف الحدود الجنوبية 
أن  إىل  التقارير  أشارت  كما  والصلو.  حيفان  لمديريتي  الشرقية 
الشرقية  الجهة  يف  دمت،  مديرية  يف  المسلح  النزاع  استمرار 
لمحافظة إب، ادى إىل ارتفاع موجة نزوح المدنيين إىل محافظات 
كتوبر  عديدة منها محافظة إب. تسببت المواجهات المندلعة منذ أ
يف نزوح المدنيين القاطنين يف طريف خط المواجهة وإغالق الطريق 
الرابط بين صنعاء والضالع وعدن. نتيجة لذلك، يتطلب  الرئيسي 
السفر إىل صنعاء أو عدن اآلن اتخاذ طريق أطول عبر االلتفاف حول 
بمتابعة  االنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  يقوم  إب.  محافظة 
السلطات المعنية بشأن عدد األشخاص النازحين ومتابعة الشركاء 

العاملين يف المجال االنساين إلجراء تقييم اإلحتياجات العاجلة.

المتحدة  األمم  مفوضية  بدأت  التقرير،  يف  المشمولة  الفترة  يف 
السامية لشؤون الالجئين توزيع المواد غير الغذائية ومستلزمات 
متمركزة  نازحة  أسرة   726 مستهدفة  الطوارئ،  حاالت  يف  اإليواء 
بصورة اساسية يف محافظة صعدة، مديريتي سحار والصفراء. كما 
معونات  توزيع  استمرار  عن  الالجئين  شؤون  مفوضية  افادت 
حتى  نازحة.  أسرة   2,554 مستهدفة  الجوف،  محافظة  يف  اإليجار 
يزال  ال  بينما  األوىل  الدفعة  من  أسرة   1,258 استفادت  اللحظة، 

توزيع الدفعة الثانية قائماً لـ 1,296 أسرة مستفيدة. 

)شمال  القبيطة  مديرية  يف  قائمة  المسلحة  االشتباكات  تزال  ال 
الضالع(.  محافظة  شرق  )شمال  دمت  ومديرية  لحج(  محافظة 
أبلغت مجموعة قطاع الحماية عن تسع ضحايا مدنيين، بما فيهم 
قتيلين، خالل الفترة المشمولة يف التقرير. يف مديرية دمت، دمرت 
مدينة  من  بالقرب  الحقب  منطقة  يف  جسرين  القتالية  االعمال 
دمت، مقيدة امكانية الوصول اىل المنطقة، وهو مايمكن أن يؤثر 

على 12,969 أسرة يف المديرية.

يغطيها  التي  المناطق  يف  الصراع  بسبب  النازحة  األسر  عدد  بلغ 
ويصل إليها مركز عدن حتى 12 ديسمبر إىل 32,152 أسرة ويشمل 
هذا الرقم 13,718 اسرة نازحة من محافظة الحديدة منذ 1 يونيو. 
الدولية  الهجرة  ومنظمة  االنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  أجرى 
زيارة مشتركة إىل محافظة الضالع ومديرية قعطبة يف 11 ديسمبر 
لتقييم االحتياجيات االنسانية ألكثر من 900 اسرة نازحة من مديرية 
دمت منذ الخامس من نوفمبر. تم تقديم مساعدات آلية االستجابة 
السريعة إىل 460 أسرة حتى اآلن. احتياجات النازحين ذات األولوية 
اشتكى  كما  الصحية.  والرعاية  الغذائية  غير  والمواد  الغذاء  هي 
النازحون من عدم مقدرتهم على الحاق اطفالهم بالمدارس ألنهم ال 
والمستلزمات  المدرسي  الزي  تكاليف  تحمل  يستطيعون 

المدرسية. 

عقب زيادة عدد حاويات برنامج األغذية العالمي التي تم تخليصها 
يف ميناء عدن يف اوائل ديسمبر فقد تم تخليص 187 حاوية يف 1 
94 يف االسبوع الثاين من ذات  ديسمبر فقط، وانخفض الرقم إىل 
نقل  عملية  على  العالمي  األغذية  برنامج  يعمل  لذلك  الشهر. 
الحاويات عبر قوارب خاصة من ميناء عدن اىل ميناء المكال لإلسراع 
يف  البيروقراطية  التعقيدات  وتجنب  الحاويات  اطالق  عملية  يف 
عدن. منحت المملكة العربية السعودية يف 12 ديسمبر رافعتين 
والتي ستزيد من  ميناء عدن  إىل  متري  60 طن  بقدرة  )كرينات( 

قدرة تفريغ الشحنات التجارية واالغاثة االنسانية.   

كز العمل االنساين مستجدات المعلومات من مرا

مركز الحديدة

مركز صنعاء

مركز صعدة

مركز عدن

مركز إب
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كإستجابة لزيادة عدد المهاجرين يف اإلقليم والظروف السيئة التي 
ديسمبر   5 يف  الدولية  الهجرة  منظمة  استضافت  منها.  يعانون 
مؤتمراً يف جيبويت يضم كالً من حكومة جيبويت ومركز الملك سلمان 
إلغاثة الالجئين بعنوان: "التخطيط لمردود السالم يف القرن األفريقي 
لضمان تحسين إدارة تدفق الهجرة بصورة عاجلة اىل اليمن ودول 
الخليج." وكان الهدف من المؤتمر تقوية التعاون بين الحكومات 
للمهاجرين  االنسانية  واالستجابة  الحماية  توفير  يف  والشركاء 
المسافرين من القرن االفريقي إىل دول الخليج، تحديداً إىل اليمن. 
وتوقعت منظمة الهجرة الدولية بأن عدد المهاجرين الواصلين إىل 
 150,000 يقارب  ما  إىل  العام  نهاية  حلول  مع  سيصل  اليمن 
شخص مهاجر بعد إقدامهم على خوض رحلة محفوفة بالمخاطر 
عبر القرن االفريقي والبحر األحمر، بلغت نسبة زيادة المهاجرين اىل 
أعداد  تجاوزت   .2017 بالعام  مقارنة  العام  هذا  المائة  يف   50
المهاجرين الواصلين إىل اليمن أعداد المهاجرين الواصلين إىل قارة 
أوربا عن طريق البحر األبيض المتوسط  لعام 2018م )حيث وصل 
107,216 مهاجر إىل اليمن خالل هذا العام(. وتشير التقديرات أن 
%92 من المهاجرين من إثيوبيا والباقين من الصومال. وأن 20% 

منهم أطفال، كثير منهم غير مصحوبين بذويهم.

السامية  المتحدة  األمم  ومفوضية  الدولية  الهجرة  منظمة  تستمر 
يف  والالجئين  للمهاجرين  الالزم  الدعم  بتوفير  الالجئين  لشؤون 
اليمن من خالل تقديم المساعدات االنسانية وتيسير عودتهم حال 
الدولية عودة  الهجرة  الوطن. يسرت منظمة  إىل  العودة  اختيارهم 
1,038 مهاجر خالل هذا العام عن طريق "برنامج المساعدة على 
العودة الطوعية" وشمل العدد 408 مهاجر اثيويب عائد إىل اثيوبيا 
الدولية  الهجرة  يف نهاية نوفمبر. وتعتبر أول عملية جوية لمنظمة 
الوقت  اليمن حتى  كبر عملية عودة طوعية يف  2015 وأ منذ عام 
الراهن. من جهة اخرى، ساعدت مفوضية األمم المتحدة السامية 
عدن  من  الصومال  إىل  للعودة  2,490 صومايل  الالجئين  لشؤون 
العودة  على  المساعدة  "برنامج  خالل  من  قوارب  متن  على 

الطوعية". 

لتلبية  العملية  الحلول  تقديم  االتفاق يف مؤتمر جيبويت على  وتم 
االحتياجات االنسانية للمهاجرين والمضي قدماً يف “خطة االستجابة 
تنفيذ  تم  واليمن.  االفريقي  للقرن  بالمهاجرين”  الخاصة  االقليمية 
عودة  ضمان  وتشمل  العام  هذا  من  مبكر  وقت  يف  االستراتيجية 
المهاجرين بصورة آمنة وتحفظ كرامتهم وطوعية وإعادة ادماجهم 
على نحو مستدام وضمان وصول المساعدات االنسانية وإخضاع 
المتاجرين بالبشر للمساءلة واالستثمار يف التنمية الطويلة المدى 
للمهاجرين  الالزمة  الصحية  التدخالت  وتوفير  التوعية  ومبادرات 
المتعلقة  الممارسات  وأفضل  المعلومات  تبادل  يف  واالستمرار 

بإدارة الهجرة.  

اختتمت الحملة الثانية للتحصين ضد شلل األطفال لهذا العام يف 
بداية ديسمبر وشملت 4,663,140 طفل، حوايل 84 يف المائة من 
الفئة المستهدفة. نفذ مايزيد عن 18,760 فريق للتحصين الحملة 
عن طريق االنتقال من منزل إىل آخر وانتشر 2,650 فريق ثابت يف 
المرافق الصحية يف جميع أنحاء البلد لتطعيم األطفال دون سن 
نقاط  يف  المتنقلة  الفرق  وانتشرت  الفم  طريق  عن  الخامسة 
المديريات  بعض  يف  المزدحمة  واألسواق  والحدائق  التفتيش 

لتحصين األطفال يف الطريق.  

تقديم  يف  والتأخر  األمني  الوضع  يف  الرئيسية  التحديات  تمثلت 
البيانات بسبب االفتقار إىل االتصال بالشبكة ورفض بعض األسر 

تحصين أطفالها.
 

على الرغم من تأجيل تنفيذ حملة التحصين يف بعض المديريات، 
يف  الخوخة  مديرية  ماعدا  المحافظات  جميع  يف  الحملة  أجريت 
الحديدة ومديرية حيران يف محافظة حجة حيث تسبب  محافظة 

انعدام األمن يف عرقلة عمل فرق التحصين. 

يقدم أحد موظفي منظمة الهجرة الدولية المساعدة خالل عملية العودة: بكاميرا 
المنظمة الدولية للهجرة يف اليمن

تعطي عاملة يف المجال الصحي لقاح شلل األطفال لطفل خالل الحملة األخيرة: 
بكاميرا منظمة الصحة العالمية يف اليمن.

تمحور مؤتمر “التخطيط لمردود السالم” حول طرق الهجرة اىل اليمن

شملت حملة التحصين ضد شلل األطفال 4.6 ماليين طفل
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مستجدات التمويل )حتى من 18 ديسمبر 2018م(   

 مستجدات آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش يف اليمن

المصدر:  آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش 

المصدر:  نظام التتبع المايل

54,533 طن متري

ميناء الصليف 

اجمالي الحمولة طن متري75,400
التي تم تفريغها: 

54,533 طن متري

75,400 طن متري

129,933 طن متري

ميناء الحديدة

مساھمات المانحین  (أكبر من 50 ملیون دوالر)

مساھمات المانحین (أقل من 10 ملیون دوالر) مساھمات المانحین (أكبر من 10 ملیون دوالر)

وضع التمویل

86

48

123

302727
15

27
15

الكویتاالماراتالسعودیة الوالیات
المتحدة 

المملكة
المتحدة 

0.59 2.37 2.96
تم تمویلھ

80%534467422222126

المساھمات (بالملیون دوالر أمریكي)

131111

تم تمویلھ

ألمانیا

ب الشؤون االنسانیة/
مكت

ضیة االتحاد األوربي
 مفو

الیابان

كندا

الدنمارك

ھولندا

السوید

ضیة االتحاد األوربي
مفو

كوریا

النرویج

بلجیكا

سویسرا

ملیار

(دوالرامریكي) (دوالرامریكي)(دوالرامریكي)

اإلحتیاج
ملیار

المتبقي
ملیار

اسرتاليا                             التشيك                   سلوفاكيا
فرنسا                               ايرلندا                      اسبانيا
لكسمبورج                         فنلندا                         قطر
أيسلندا                   التمويل الكويتي                  ليتوانيا
       الربتغال                     االتحاد الرويس            كازاخستان
قربص                              املكسيك                     مالطا

مونتنيغرو                         استونيا                     أندورا
   كولومبيا                          الفلب�

أشار تقرير منظمة الصحة العالمية المتعلق بآخر مستجدات تفشي مرض الكوليرا أن عدد الحاالت المشتبه بإصابتها بالكوليرا خالل هذا 
العام وحتى 25 نوفمبر بلغ 311,288 حالة، يف ظل وقوع 401 حالة وفاة مصاحبة. على مدى األسابيع الثالث السابقة، أبلغت 214 
مديرية عن حاالت يشتبه بإصابتها بالكوليرا والزالت نسبة األطفال المشتبه بإصابتها بالكوليرا دون سن الخامسة 32 يف المائة. تم يف 
األسبوع السابق ليوم 25 نوفمبر اإلبالغ عن 13,480 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا، يف ظل وقوع 11 حالة وفاة مصاحبة. المديريات التي 
كبر عدد من الحاالت هي: بني الحارث يف محافظة صنعاء )288( حالة، الحايل يف محافظة الحديدة )501( حالة، منبه يف  أبلغت عن أ

محافظة صعدة )396( حالة، السبعين يف أمانة العاصمة )300( حالة. 
 

ال يزال االتجاه السائد نحو االشتباه بحاالت مصابة بالكوليرا مستقراً خالل الثالثة األسابيع السابقة ليوم 18 نوفمبر أما يف األسبوع السابق 
ليوم 25 نوفمبرفقد تم التأكد من إصابة )31( شخص: 16 حالة يف أمانة العاصمة، 7 حاالت يف المحويت، 6 حاالت يف عمران، حالة واحدة 

يف الحديدة، حالة واحدة يف محافظة صنعاء. 

يف الفترة من 28 نوفمبر اىل 4 ديسمبر، أفرغت ثالث سفن )سفينة يف ميناء الحديدة وسفينتين يف ميناء الصليف( 75,400 طن متري 
من المواد الغذائية و30,432 طن متري من الوقود على التوايل. يف الفترة من 5 اىل 11 ديسمبر، أفرغت سفينة واحدة 24,101 طن 

متري من الوقود يف ميناء الحديدة. 

المجموعة  قبل  من  دعم  إىل  تحتاج  والتي  بهم  الخاصة  اإلمداد  خطط  مشاركة  الشركاء  من  والتموين  اإلمداد  قطاع  مجموعة  طلبت 
القطاعية )عن طريق البر والجو والبحر( وللسماح أيضاً للمجموعة القطاعية التخطيط وفقاً للخطط المقدمة. يمكن اإلطالع على الجدول 

الزمني التقديري لعام 2019، شامالً نقل البضائع جواً إىل عدن عبر زيارة الموقع التايل: 
http://logcluster.org/document/yemen-airlifts-tentative-schedule-2019

مستجدات تفشي مرض الكوليرا


