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تقرير بالمستجدات اإلنسانية
اليمن

مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني

هبط الريال اليمني إلى أدنى قيمة له على اإلطالق، مما زاد من 
متناول  عن  بعيدة  لتصبح  األساسية  الغذائية  المواد  تكلفة 
بعض  في  والوقود  الغذاء  أسعار  تضاعفت  الناس.  من  العديد 
 30 الريال  أجزاء البالد خالل الشهرين الماضيين عندما خسر 
% من قيمته. بين األسبوع األول من يوليو واألسبوع الثالث 
من  السوداء  السوق  في  الصرف  ارتفع سعر  سبتمبر،  من شهر 

489 ريال يمني إلى 622 ريال يمني. 

سيؤدي االنخفاض السريع للريال، والوضع األمني العام، وغياب 
الرقابة على األسعار، وممارسات التجار إلى تدهور سبل العيش 
واألمن الغذائي مما يضع اليمنيين في خطر المجاعة، نظرًا ألن 
اليمن تقريبًا يتم استيرادها.  التي تستهلك في  جميع األغذية 
ووفقًا لمنظمة األغذية والزراعة، فإن االنخفاض الحاد في قيمة 
للوقود  الُصوري  السعر  وارتفاع  المياه  شح  عن  فضاًل  العملة، 
سيسبب في ارتفاع أسعار السلع )المستوردة والمنتجة محليًا( 

آخر  تصعيد  يؤدي  سوف  الناجم عن تضخم تكاليف النقل.  
للنزاع في محافظة الحديدة - التي تمر عبرها معظم الواردات 

- إلى تفاقم الوضع.

الرئيسية  السلع  سعر  ارتفع  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  خالل 
إلى مستويات قياسية مع  السكر والقمح والطحين-   - الثالث 
ارتفاع تكلفة السكر بأكثر من 20%، وارتفاع أسعار القمح بنسبة 
حالة  تفاقمت  لذلك،  ونتيجة   .%27 بمقدار  والطحين   ،%23
األمن الغذائي لدى الشركاء في المجال اإلنساني الذين قدروا 
بأن هذا سيضيف 3.5 مليون شخص إلى 8.4 مليون شخص 
يحتاجون حاليًا إلى مساعدات غذائية طارئة. وقد تم بالفعل 
اإلبالغ عن حاالت شبيهة بالمجاعة في بعض المناطق. ووفقًا 
عنيفًا  هبوطًا  االقتصاد  هبط  فقد  العالمي،  الغذاء  لبرنامج 
مجاعة  نحو  االنزالق  من  البالد  لمنع  ينفد  والوقت  ومفاجئًا 

مدمرة. 

تفيد التقارير عن وجود نقص في الوقود أدى إلى شل الحركة. 
ففي صنعاء، تشكلت طوابير طويلة للغاية أمام محطات الوقود 
التي ما زالت مفتوحة، والكثير منها مغلق. وارتفع سعر 20 لتر 
من الوقود إلى 8,500 ريال، بينما في السوق السوداء وصل 
أسعار  تضاعفت  الحديدة،  وفي  ريال.   20,000 إلى  السعر 
السوق السوداء إلى 600 ريال/ 1 لتر من البترول و700 ريال 
/ 1 لتر من الديزل. كما زاد سعر غاز الطهي إلى 7,000 ريال 
 3,000 الرسمي  السعر  من  لترًا، صعودًا   20 بعبوة  ألسطوانة 
ريال لألسطوانة. وسجلت عدن والمكال نقص في كميةالوقود 

10- المعروضة. في عدن، زادت ساعات انقطاع الكهرباء إلى 
12 ساعة في اليوم بسبب نقص الوقود حسب التقارير.

في محاولة إلضفاء االستقرار على العملة، رفع البنك المركزي 
في عدن أسعار الفائدة على الودائع إلى أعلى مستوى لها على 
على  الفائدة  أسعار  البنك  رفع  كما   .%27 بلغ  حيث  اإلطالق 
المبلغ  وانخفض   %17 إلى   5% بنسبة  الحكومية  السندات 
بمبلغ  مسبق  بإذن  البلد  من  سحبه  لألفراد  يمكن  الذي  النقدي 
10,000 دوالر. وعلى الرغم من هذه اإلجراءات، استمر الريال 

في االنخفاض. 

 المواضيع الرئيسة:
• شهدت أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعًا بعد انخفاض حاد في سعر الريال اليمني مقابل الدوالر األمريكي. وتفيد التقارير 

عن وجود طوابير متوقفة عند محطات الوقود في صنعاء. 
• ازداد تدهور األمن الغذائي، الذي يمكن أن يضيف 3.5 مليون شخص آخر إلى 8.4 مليون شخص يحتاجون حاليًا إلى 

مساعدات غذائية طارئة في اليمن. 
• ال يزال يتعذر الوصول إلى الطريق الرئيسي الواصل بين الحديدة وصنعاء بسبب المعارك؛ ويمكن الوصول إلى المدينة فقط 

من الشمال عبر طريق الحديدة – حجة. 
• وصل عدد النازحين إلى أكثر من 2.3 مليون شخص بسبب النزاع منذ العام 2015م؛ وكذلك نزحت 58,000 أسرة بين يونيو 

وأغسطس 2018م. 

ارتفاع أسعار الغذاء والوقود مع الهبوط السريع للعملة 

نظرة عامة على تدهور العملة، وارتفاع أسعار 

الوقود. 

المصدر: برنامج األغذية العالمي
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الجانب  في  المسلحة  االشتباكات  استمرت  الحديدة:  مركز 
طول  وعلى  المطار  من  بالقرب  الحديدة  مدينة  من  الشرقي 
وتعز  بمحافظتي صنعاء  المدينة  يربط  الذي  الرئيسي  الطريق 
في  حقيقية  تغييرات  أي  دون   ،16 والكيلو   10 الكيلو  حول 
األسر  من  مئات  تركت  األطراف.  عليها  تسيطر  التي  المناطق 
المناطق  إلى  المواجهات  فيها  تدور  التي  المناطق  في  قراها 
المجاورة، ولكن لم يسجل أي نزوح كبير للمدنيين من المدينة. 
كما وقعت اشتباكات متقطعة في مديريتي التحيتا والدريهمي، 
كال  في  المدنيين  من  ضحايا  سقوط  عن  اإلبالغ  تم  حيث 

المديريتين.

بين  الواصل  الرئيسي  الطريق  إلى  الوصول  يتعذر  يزال  ال 
للوصول  الوحيد  والمدخل  المعارك،  بسبب  وصنعاء  الحديدة 
إلى المدينة من الشمال على طريق الحديدة - حجة. تم اإلبالغ 
عن صعوبات في إرسال اإلمدادات اإلنسانية من المستودعات 
إلى  كم   40 حوالي  بعد  على  تقع  التي  المراوعه،  مديرية  في 
المستودعات  إلى  الوصول  يتعذر  وأيضًا  المدينة.  من  الشرق 
أدى  وقد  الحديدة.  لمدينة  الشرقي  المدخل  عند  اإلنسانية 
 - األسر  مئات  نزوح  إلى  الحديدة  مدينة  أطراف  على  القتال 
خاصة من األحياء المحيطة بالمطار والكيلو 16 والكيلو 10 - 

إلى مناطق مجاورة لمديريتي المراوعه وباجل. 

عن  أنباء  وردت  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  خالل  إب:  مركز 
في  ومقبنة  حيفان  مديريتي  في  مسلحة  اشتباكات  وقوع 
ال سيما  اإلنسانية،  االستجابة  أعاق وصول  مما  تعز،  محافظة 
في حيفان حيث وقعت اشتباكات متكررة وكان هناك تلوث من 

األلغام األرضية. في محافظة إب، ظل الوضع هادئًا نسبيًا.

تلقت  سبتمبر،  و19   9 بين  اإلنسانية،  االستجابة  حيث  من 

1,045 أسرة نازحة دعمًا للمأوى، بما في ذلك 408 أسرة من 
محافظة الحديدة التي استلمت دعم من المواد غير الغذائية، 
و204 أسرة من منطقة السدة - التي تضررت جراء االنهيارات 
الغذائية  غير  المواد  من  دعم  استملت   – األخيرة  األرضية 
ومستلزمات اإليواء في حاالت الطوارئ. فيما يتعلق بالوصول، 
وقعت سلسلة من األحداث األخيرة عند نقطة تفتيش مشورة 

غرب مدينة إب.

على  الدولية  والبرية  البحرية  الموانئ  :جميع  عدن  مركز 
الجوية  الخدمة  رحالت  استأنفت  تعمل.  الجنوبي  الساحل 
اإلنسانية لألمم المتحدة من جيبوتي إلى عدن يف ١٥ سبتمبر. 
تخصيص  اليونيسف  أعادت  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  خالل 
10 آالف كرتون من جوز التسمين )Plumpy Nut( لمديرية 
المخا التي ستغطي ما يقرب من ثالثة أشهر من الكميات التي 
تحتاجها المرافق الصحية والفرق المتنقلة العاملة في الساحل 
اإلنسانية  واألعمال  لإلغاثة  سلمان  الملك  مركز  أنشأ  الغربي. 
األولية  الصحية  الخدمات  لتوفير  الخوخة  في  صحيًا  مركزًا 

للنازحين الذين يعيشون في الموقع.

مع ذلك، ال يزال الشركاء يواجهون صعوبات في الوصول إلى 
بسبب  الغربي  الساحل  في  التحيتا  مديرية  في  المحتاجين 
المياه  نقل  الشركاء  يواصل  المواجهة.  خطوط  من  قربها 
بالشاحنات لالستجابة لالحتياجات في حيس حيث أن مضخة 

المياه في المنطقة ال تزال معطلة.

مركز صعدة: فيما يتعلق باالستجابة اإلنسانية، أفادت منظمة 
أوكسفام أنها أكملت مشروع المياه في الجوازات والصحن في 

مدينة صعدة والذي سيوفر الماء لـ 2.567 أسرة.

مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني

"سيظل تاريخ 18 ديسمبر محفورًا في ذاكرتنا لفترة طويلة"

قال مروان حسن البالغ من العمر 25 عامًا وهو يشرح ما حدث: "عندما سقطت الصواريخ على منزلنا الكائن في مديرية 
حيس في محافظة الحديدة، قررت عائلتنا المكونة من زوجتي وطفلي البالغ من العمر ثالثة أشهر ووالدي وإخوتي وأنا 

المغادرة".

"استأجرنا حافلة لتنقلنا إلى مكان آمن، وبعد كيلومترين فقط، تم استهداف الحافلة. كنت أنا وصديقي في المقعد الخلفي 
وبقية العائلة في الوسط. أتذكر أنني رأيت نارًا وشعرت بألم فظيع في ساقي. توفي صديقي وشقيقتي البالغة من العمر 

16 ربيعًا فقط على الفور، وتطايرت قدماي عن جسدي. 

بين  عالقًا  كان  فقد  بأذى،  يصاب  أن  دون  طفلي  نجا  كيف  أعرف  ال  طفيفة.  إلصابات  وأخي  وزوجتي  والداي  وتعرض 
الكراسي. سيظل تاريخ 18 ديسمبر 2017م محفورًا في ذاكرتنا ألمد طويل.

"تم نقلي إلى عدن إلى مركز تلقيت فيه العالج لمدة ثالثة أسابيع. وبعد مرور ستة أشهر، تم نقلي إلى مستشفى 22 مايو 
في عدن وقضيت فيه ستة أسابيع أخرى. في النهاية، انتقلت عائلتي إلى شقرا، حيث نستأجر اآلن منزالً. ما زلت بحاجة 

للعالج ويجب أن أذهب إلى مستشفى عدن بشكل منتظم.

"يتكفل أخي الصغير بالنفقة على عائلتنا من عمله كصياد، ولكن 
ما يجنيه ال يكفي إلعالتنا. بسبب وضعنا وحقيقة أنني لم أعد 
الماء،  لشرب  حتى  الكافي  المال  لدينا  ليس  العمل،  على  قادرًا 

ناهيك عن نقلي إلى المستشفى.
بين  من  كنت  منطقتنا،  إلى  اإلنسانية  المنظمة  جاءت  "عندما 
والطعام  األساسية  النظافة  تلقوا مجموعة  الذين  المحظوظين 
خالل  من  يساعدوننا  أنهم  كما  األشياء.  من  وغيرها  والفراش 
النقدية الطارئة وهي ما نحتاجه بشده. نحن  تقديم الحواالت 
ممتنون جدًا. آمل أن تنتهي هذه الحرب قريبًا حتى نتمكن من 
صديقي  ذلك  في  بما  ذهب  فقد  ذهب  ما  ديارنا.  إلى  العودة 

مروان خالل مقابلته في شقرةوأختي وساقي ... لكننا نشكر اهلل أننا ما زلنا أحياء." 
 الصورة:؛ منظمة مكافحة الجوع



03

تقرير جديد عن النزوح

وقع الشريك المنفذ لليونيسف اتفاقية مع السلطات المحلية إلنشاء مركزين لمعالجة الجفاف عن طريق الفم في مديرية الحزم، 
وكذا تدريب مثقفين صحيين متطوعين على الوقاية من الكوليرا. وأفاد برنامج األغذية العالمي بأن عملية التوزيع العام لألغذية 

في سبتمبر لم تبدأ بعد بسبب التأخير في تسليم السلع الغذائية.

مدنيًا   11 التقارير عن مقتل  البيضاء ومأرب. كشفت  للنزاع في محافظتي  نتيجة  تم تسجيل سقوط ضحايا  مركز صنعاء: 
وأصيب آخرون جراء غارة جوية على منزل في منطقة حوران في مديرية ردمان في محافظة البيضاء. كما تم اإلبالغ عن وجود 
اشتباكات باألسلحة الثقيلة في منطقة صرواح بمحافظة مأرب، ولم يتم معرفة عدد الضحايا. ويشير تقرير رصد تأثر المدنيين 
إلى أنه في 13 سبتمبر، في منطقة السبعين في مدينة صنعاء، ألحقت الضربات الجوية على معسكر للجيش في منطقة النهدين 

أضرارًا بالمنازل المجاورة. وفي 14 سبتمبر، ُقتل طفل في انفجار لغم أرضي في حوران بالسوادية.

ُيقدر أن أكثر من 2.3 مليون شخص قد نزحوا بسبب النزاع في اليمن منذ مارس 2015م، وكذا نزح 58,000 شخص آخرين 
بين يونيو وأغسطس 2018م، وفقًا لتقرير جديد صادر عن فريق العمل المكلف برصد التحركات السكانية. وقد حدد فريق العمل 

أكثر من مليون عائد في 22 محافظة حتى يونيو 2018م. 

سجلت محافظات تعز وحجة وأمانة العاصمة واب وعمران أعلى نسبة نزوح - أكثر من 25,000 أسرة لكل منها - بينما سجلت 
من  أكثر  أن  ُيقدر  للحديدة،  وبالنسبة  والعودة.  النزوح  مناطق  جعلها  مما  العائدين،  من  عدد  أعلى  وتعز  العاصمة  وأمانة  عدن 

300,000 شخص نزحوا نتيجة لتصاعد النـزاع.

النزوح المستمرة  الكبير من حاالت  التقرير إلى أن العدد  النازحة لدى المجتمعات المستضيفة. حيث أشار  تعيش غالبية األسر 
والطارئة التي تعيش لدى المجتمعات المستضيفة وفي المواقع تشكل ضغوطًا على الموارد المحدودة مع استمرار النزاع. ووفقًا 
والمجتمعات  النازحين  أوساط  بين  الضعف  مستويات  تظل  أن  المرجح  من  السكانية،  التحركات  برصد  المكلف  العمل  لفريق 

المستضيفة مرتفعة في المواقع التي يقطنها أعدادًا كبيرة من النازحين.

إن فريق العمل المكلف برصد التحركات السكانية هو مجموعة عمل فنية تعمل من الناحية التشغيلية في إطار آلية التنسيق بين 
المجموعات التي تقع تحت اإلشراف العام للفريق القطري للشؤون اإلنسانية، ويعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والوطنية.

خريطة النازحين حسب المديرية
المصدر: فريق العمل المكلف برصد التحركات 

السكانية
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PART I:    

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
khouryg@un.org :جورج خوري: مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن، تلفون: 967712222207+ بريد الكتروني

 dandreagiovannif@un.orgفيديريكا داندراجيوفاني، رئيس وحدة االتصال والتقارير، مركز عّمان،  | موبايل: 962796876082+|بريد الكتروني
www.unocha.org/yemen | www.unocha.org | www.reliefweb.Int :إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على الروابط

مستجدات مجموعة الدعم اللوجستي  

مستجدات التمويل )حتى من 28 سبتمبر 2018م(   

أفادت مجموعة الدعم اللوجستي أنه حتى 24 سبتمبر، كانت 
لترًا من  البلد تحتوي على 21.865  الوقود داخل  مخزونات 
الديزل و169.756 لترًا من البنزين في صنعاء، و6.264 لترًا 
تخزين  أيضًا مساحة  المجموعة  ولدى  في عدن.  البنزين  من 
بحجم 1.200 م2 في صنعاء، و3.400 في الحديدة و600 
المنتظمة  الركاب  ونقل  البحري  الشحن  خدمات  عدن.  في 
مؤقتًا،  موقوفة   VOS Theiaو  VOS Apollo بواسطة 
ولكن يمكن تنظيم نقل الشحنات البحرية العاجلة أو الشحنات 
باستخدام المراكب الشراعية. يمكن تنظيم رحالت النقل البري 
من وإلى صنعاء والحديدة وعدن إلى مواقع يسهل الوصول 

إليها.

غير أن المجموعة ذكرت أن بعض الشحنات اإلنسانية محتجزة 
وصنعاء  عدن  في  اليمن  في  الرئيسية  الدخول  منافذ  عند 
االستيراد من  الحصول على موافقات  انتظار  وجيبوتي، في 
مختلف السلطات. وتشمل الشحنة األدوية، وإمدادات التغذية، 
منافذ  في  المواد  بعض  ظلت  والمركبات.  الحماية،  ومعدات 

هذه  اإلفراج  لضمان  حاليًا  الجهود  تبذل  أشهر.  لعدة  الدخول 
اإلمدادات. 

طائرة رحالت الخدمة الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة: أوتشا/فيديريكا اندريجيوفاني

 مستجدات آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن

19 إلى 25 سبتمبر، أفرغت ثالث سفن 66.320 طن متري من البضائع في ميناء الحديدة. لم يتم تفريغ أي  في الفترة من 
شحنات في موانئ الصليب أو رأس عيسى. صدرت ست شهادات تخليص - أربعة لميناء الحديدة واثنتان لميناء الصليف.

المصدر:  آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش 

المصدر:  نظام التتبع المالي

31,403 طن متري

الحديدة

الصليف

راس عيسيطن متري 34,917 

66,320 طن متري

0 طن متري

0 طن متري

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

مساھمات المانحین  (أكبر من 50 ملیون دوالر) وضع التمویل

48.1
34.230.2

23.221.6
14.11411.2

حتى 28 سبتمبر 2018

المساھمات (بالملیون دوالر أمریكي)

530.3466.5222.4208.474.4
1.0

المتبقي

المانیا

72.1

اإلتحاد
االوروبي

النرویجالدنمارككوریاھولنداالسویدكنداالیابان

استرالیا

فرنسا

لكسمبورج

بلجیكا

أیسلندا

البرتغال

التشیك

أیرلندا

تمویل بناء السالم

فنلندا

التمویل الكویتي

المكسیكروسیا

سلوفاكیا

اسبانیا

قطر

تمویل خاص

سویسرا

1.96
تم تمویلھ اإلحتیاج

ملیارملیارملیار

 الوالیاتالكویتاإلماراتالسعودیة(دوالرامریكي)(دوالرامریكي)
المتحدة

المملكة
المتحدة

(دوالرامریكي)

2.96
تم تمویلھ
%66.4


