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اليمن

نقـــص التمويـــل يســـبب إعاقـــة للعمليات
ا إل غا ثية
تم بالفعل تقليص أو إغالق خمس ــة عش ــر من
ج ــا إنس ــان ًيا رئيسـ ـ ًيا لألم ــم
أص ــل  41برنام ً
المتح ــدة يف اليم ــن الت ــي تتع ــرض ألض ــرار
جا إنس ــان ًيا آخر عرضة
ش ــديدة ،ويبقى  30برنام ً
لنف ــس المصي ــر يف األس ــابيع المقبلة ما لم يتم
تلقي تمويل إضايف.

الخدم ــات التغذوي ــة يف يولي ــو إىل تض ــرر أ كث ــر
م ــن  334,000ام ــرأة حامل ومرضع ــة .وإذا لم
يت ــم تلق ــي تموي ــل إض ــايف ،فق ــد ال يت ــم تقدي ــم
الخدم ــات التغذوية لعدد يص ــل إىل 530,000
طف ــل دون الثاني ــة م ــن العم ــر م ــن ش ــهر
ديسمبر.

وقالت ليز غراندي ،منس ــق الش ــؤون اإلنسانية
يف اليم ــن ،يف بي ــان ُص ــدر يف  23س ــبتمبر
“أصبح ــت األوض ــاع مس ــتحيلة ”.وأضاف ــت
قائل ــة“ :ه ــذه أس ــوأ أزم ــة إنس ــانية يف العال ــم،
وم ــع ذل ــك لي ــس لدين ــا الم ــوارد الت ــي نحتاجها
إلنق ــاذ األش ــخاص الذي ــن يعان ــون وس ــيفقدون
حياته ــم إذا ل ــم نم ــد لهم يد الع ــون .إن عواقب
نق ــص التمويل فورية وهائلة ومدمرة .وتوجب
عل ــى كل ش ــخص يعم ــل يف المج ــال اإلنس ــاين
ً
مريضا
ـخصا
تقري ًبا أن ُيخبر أس ــر ًة جائع ًة أو ش ـ ً
بأن ــه لم يعد باإلمكان مس ــاعدتهم ألننا ال نملك
التمويل الذي نحتاج إليه لذلك”.

اعتب ــا ًرا م ــن س ــبتمبر ،أنه ــت منظم ــة الصح ــة
العالمي ــة تقدي ــم حزم ــة الح ــد األدىن م ــن
الخدم ــات يف  121مرف ــق ،وبذلك تضرر مليون
ش ــخص .ه ــذا باالضافة إىل حرم ــان  1.3مليون
ش ــخص م ــن الوص ــول إىل خدم ــات الرعاي ــة
الصحي ــة المنق ــذة ل ــأرواح م ــن خ ــال حزم ــة
الح ــد األدىن م ــن الخدم ــات بس ــبب تخفي ــض
التمو ي ــل يف قط ــاع الصح ــة من ــذ أبري ــل ،حي ــن
اضط ــرت منظمة الصح ــة العالمي ــة وقف دفع
الحواف ــز إىل أ كث ــر م ــن  1,800موظ ــف يف
المج ــال الطبي يقدمون حزم ــة الحد األدىن من
الخدم ــات يف  135مرف ــق صح ــي .إذا ل ــم يت ــم
توفي ــر الم ــوارد بحلول نهاية العام ،فس ــيفقد ما
مجموع ــه  9ماليين ش ــخص إمكاني ــة الوصول
إىل خدمات الرعاية الصحية األساسية.

اُضطـ ـ ّرت ال ــوكاالت خ ــال الفت ــرة بي ــن أبري ــل
وأغس ــطس إىل تقلي ــل توزي ــع الم ــواد الغذائي ــة
وقط ــع الخدم ــات الصحي ــة يف أ كث ــر م ــن 300
مرف ــق صح ــي ،ووق ــف الخدم ــات المتخصصة
لمئ ــات اآلالف من النس ــاء والفتيات المصابات
بصدم ــات نفس ــية وال ــايت يعاني ــن م ــن ضعف
شديد.
تأث ــر نح ــو  9ماليي ــن ش ــخص ج ــراء تقليص ــات
المس ــاعدات الغذائي ــة من ــذ أبري ــل .وس ــيتضرر
 1.37ملي ــون ش ــخص آخ ــر من ش ــهر ديس ــمبر
إال إذا ت ــم تأمي ــن تموي ــل إض ــايف .وأدى خف ــض

وفيم ــا يتعل ــق بمكافح ــة تفش ــي األوبئ ــة
واالس ــتجابة له ــا ،إذا ل ــم يت ــم تلق ــي التموي ــل
بحل ــول أ كتوب ــر ،س ــوف يت ــم إيق ــاف التأه ــب
والترصد وتجهيز اإلمدادات مس ــب ًقا لالس ــتجابة
لتفش ــي األوبئ ــة ،بم ــا فيه ــا الدفتيري ــا وحم ــى
الضن ــك ،يف جمي ــع أنح ــاء  23محافظة .س ــيتم
إغ ــاق م ــا يزي ــد ع ــن  60يف المائ ــة م ــن 174
مرف ًق ــا موج ــودًا لع ــاج الكولي ــرا ( 174مركـ ـ ًزا)
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و 100يف المائ ــة م ــن  300مرك ــز تأهب ومرك ــز طبي موجود
( 300مرف ــق) .س ــتتوقف جمي ــع فرق االس ــتجابة الس ــريعة
يف جمي ــع المديري ــات الـ 333عن أداء المهام األساس ــية ،من
بينه ــا التحقق من الحاالت ومراقبة انتش ــار المرض .س ــيتأثر
م ــا يق ــرب م ــن  18ملي ــون ش ــخص ،بم ــن فيه ــم  6ماليي ــن
طفل بحاجة ماس ــة إىل التطعيم ض ــد األمراض الفتاكة مثل
الحصبة وشلل األطفال.

تس ــمح للعاملي ــن يف المجال اإلنس ــاين بتقديم المس ــاعدات
وف ًق ــا للمبادئ العالمية للعمل اإلنس ــاين .ونحن أيضا بحاجة
إىل أن تق ــوم أط ــراف الن ــزاع برف ــع الحص ــار وب ــذل كل م ــا يف
وس ــعها للتقلي ــل م ــن آثار الح ــرب على األس ــر والمجتمعات
المحلي ــة .ونطل ــب م ــن الجه ــات المانح ــة أن تتضام ــن م ــع
الش ــعب اليمن ــي ،وأن تبح ــث عميق ــا لتس ــتمر يف توفي ــر
الموارد التي نحتاج إليها”.

وأش ــارت الس ــيدة غراندي“ :لقد كان المانحون كرماء بشكل
ال يص ــدق خ ــال فت ــرة الح ــرب ،حي ــث قدم ــوا ملي ــارات
ال ــدوالرات لدع ــم األش ــخاص الذي ــن لي ــس لديه ــم م ــكان
يذهب ــون إلي ــه وال أح ــد آخر يلجأون إلي ــه .لكننا نعاين من عجز
كبي ــر ه ــذا الع ــام ،وبعيدي ــن ج ــدا عم ــا نحت ــاج إلي ــه وإىل حـ ـ ّد
كبي ــر ”.وم ــع حل ــول نهاية س ــبتمبر ،لم يتم تلقي س ــوى 1.3
ملي ــار دوالر أمريك ــي م ــن أص ــل  3.2ملي ــار دوالر أمريك ــي
مطلوب ــة ه ــذا الع ــام .وأضاف ــت الس ــيدة غران ــدي“ :يمكنن ــا
التغل ــب عل ــى هذه األزمة إذا س ــاهم الجمي ــع يف األمر .فلكل
جهة دورها الذي عليها أن تقوم به”.

كم ــا تطرق ــت الس ــيدة غران ــدي بقوله ــا“ :يق ــوم العامل ــون يف
المج ــال اإلنس ــاين بدوره ــم .ونح ــن متواج ــدون ميداني ــا
وبش ــكل يوم ــي عل ــى األرض ،ونعمل يف واح ــدة من أصعب
بيئ ــات العم ــل ويف ظ ــل ظ ــروف ه ــي األصع ــب ،ونق ــدم
المس ــاعدات لماليين اليمنيين .فهذه عملية لها أثر ٌ حقيقي.
إذ س ــاعد العامل ــون يف المج ــال اإلنس ــاين يف دح ــر ش ــبح
المجاع ــة قب ــل عامي ــن ،وعملن ــا مع الس ــلطات لوقف أس ــوأ
تفش ــي للكولي ــرا يف التاري ــخ الحدي ــث .يمكنن ــا أن نق ــوم
بالمزي ــد ،ب ــل ونري ــد أن نفع ــل المزي ــد  -لكنن ــا نحت ــاج إىل
الظروف المناسبة ونحتاج إىل التمويل”.

“فنح ــن بحاج ــة إىل أن تقوم الس ــلطات بتهيئة الظروف التي

أزمـــة الوقـــود ترفع أســـعار الغذاء وتســـتمر بتقييد
العمليـــات اإلغاثية
بع ــد تحس ــن طفي ــف يف تواف ــر الوق ــود يف الس ــوق غي ــر
الرس ــمية يف منتص ــف أغس ــطس ،س ــاء الوض ــع م ــرة أخرى.
ت ــم تفري ــغ م ــا يقرب م ــن  130,000ط ــن متري م ــن الوقود
يف مين ــايئ الحدي ــدة والصلي ــف للفترة ما بي ــن  29يوليو و16

س ــبتمبر ،بحس ــب التقاري ــر الواف ــدة م ــن آلية األم ــم المتحدة
للتحق ــق والتفتي ــش ،أي ح ــوايل نص ــف الح ــد األدىن م ــن
متطلبات الوقود الشهرية.

متوسط أسعار البترول في المناطق
الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها
دوليا والسلطات الموجودة في صنعاء
ً

متوسط أسعار الديزل في المناطق
الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف
دوليا والسلطات الموجودة في صنعاء
بها
ً
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أبلغ ــت الهيئ ــة العام ــة لم ــوائن البح ــر األحم ــر بأن ــه حت ــى 8
س ــبتمبر ،اس ــتمر احتج ــاز  19س ــفينة تحم ــل  485,456ط ًن ــا
متريً ــا م ــن الوق ــود والغ ــاز ،ولم تتمك ــن من التوج ــه إىل موائن
الحديدة لتفريغ حمولتها.
ال ت ــزال تكالي ــف الوق ــود يف الس ــوق غي ــر الرس ــمية يف
المحافظ ــات الش ــمالية أ كثر من ضعف المعدل الرس ــمي يف
العدي ــد م ــن المناط ــق بس ــبب النق ــص الح ــاد الذي ق ــد يدفع
أس ــعار الس ــلع األساس ــية لالرتف ــاع عل ــى األرج ــح .وف ًق ــا
لمجموع ــة قط ــاع األمن الغذايئ والزراع ــة يف اليمن ،ال يزال أثر
أزم ــة الوق ــود عل ــى س ــلة الغ ــذاء الش ــهرية يف الش ــمال طفي ًفا
لح ــد اآلن ،وذل ــك بس ــبب ازده ــار الس ــوق الموازي ــة للوق ــود.
حا على أس ــعار الم ــواد الغذائية القابلة
يك ــون األث ــر أ كثر وضو ً
للتل ــف الت ــي يت ــم نقلها يوم ًيا وس ــيتم مراقب ــة االتجاهات عن
كثب.
ارتفع ــت أس ــعار الس ــلع المنتجة محل ًي ــا والمنتج ــات الزراعية
بش ــكل كبير بس ــبب ارتف ــاع تكاليف الري بنس ــبة تتراوح بين
 40يف المائ ــة و 80يف المائ ــة  ،باإلضاف ــة إىل ارتف ــاع تكالي ــف
نق ــل المنتج ــات إىل الس ــوق .ارتفع ــت أس ــعار الفوا ك ــه
والخض ــروات الطازج ــة أ كث ــر بنس ــبة تص ــل إىل  125يف المائة

لبع ــض المنتج ــات والحبوب المنتجة محل ًيا بنس ــبة تصل إىل
 25يف المائة يف أمانة العاصمة.
يف حي ــن تمتل ــك مجموع ــة قط ــاع األم ــن الغ ــذايئ والزراع ــة
الوقود الكايف الس ــتمرار عمليات تقديم المس ــاعدات الغذائية
حت ــى ديس ــمبر ،ت ــم اإلبالغ عن ح ــاالت تأخير يف توزي ــع المواد
الغذائي ــة لم ــدة تصل إىل أس ــبوع يف محافظ ــات ذمار وصنعاء
وم ــأرب وحج ــة والبيض ــاء ،ويرج ــع ذل ــك إىل مجموع ــة م ــن
العوام ــل ،بم ــا فيه ــا نقص الوق ــود واألعمال القتالية النش ــطة
والتضاري ــس الصعب ــة يف بع ــض المناط ــق .وت ــم اإلب ــاغ ع ــن
ارتف ــاع تكالي ــف النق ــل للمس ــتفيدين بنس ــبة تت ــراوح بين 20
و 50يف المائ ــة يف محافظ ــات إب والحدي ــدة وحجة .وارتفعت
أيضـ ـا ً تكالي ــف المراقب ــة والزي ــارات الميداني ــة بنس ــبة تت ــراوح
بي ــن  20و 50يف المائ ــة ،ال س ــيما يف محافظ ــات الحدي ــدة
وحج ــة وإب وصع ــدة  ،يف حي ــن ارتفع ــت تكلف ــة نق ــل م ــواد
البن ــاء الخاص ــة ببرام ــج النق ــد مقاب ــل العم ــل بنس ــبة تت ــراوح
بين  30و 50يف المائة يف محافظتي صعدة والحديدة.

آخر المستجدات الصحية
تستمر الجهود الرامية لتعزيز استجابة
كوفيد 19-يف حين ال تزال التحديات قائمة

م ــع حل ــول  26س ــبتمبر ،بل ــغ ع ــدد الح ــاالت المؤك ــد إصابته ــا
بكوفي ــد 19-الت ــي ت ــم اإلبالغ عنها يف اليم ــن  2,034حالة ،مع
ـخصا يف
 588حال ــة وف ــاة مرتبط ــة بالمرض وتعايف  1,262ش ـ ً
 11محافظ ــة من ــذ اإلعالن رس ــم ًيا عن أول حال ــة يف  10أبريل
2020م .خالل الش ــهر وحتى  26س ــبتمبر ،تم اإلعالن رس ــم ًيا
ع ــن  72حال ــة إصابة جديدة فقط و 21حال ــة وفاة و 129حالة
ً
انخفاضا ،فال
تع ــايف .بينم ــا ال يزال عدد الح ــاالت المعلنة يظهر
ي ــزال المهنيي ــون العامل ــون يف مج ــال الصح ــة قلقي ــن م ــن
تقلي ــل المنحن ــى الوب ــايئ الرس ــمي لتقدي ــرات م ــدى انتش ــار
كوفي ــد 19-يف اليم ــن ألس ــباب م ــن بينه ــا االفتق ــار إىل مرافق
الفحص والتقارير الرسمية.
ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺆﻛﺪ إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ
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الكش ــف والفح ــص ،وتحدي ــد ط ــرق مبتكرة لتش ــجيع التغيير
الس ــلوكي ،وتعزي ــز مرافق وحدات العناية المركزة ،وتحس ــين
البيانات من خالل العمل بشكل وثيق مع السلطات.

يستجيب الشركاء لتفشي مرض شلل األطفال
والحصبة نتيجة تدين مستويات التطعيم

أصي ــب  15طف ــاً بالش ــلل جراء تفش ــي مرض ش ــلل األطفال
يف ع ــدة مديري ــات يف محافظ ــة صع ــدة ش ــمال اليم ــن .للفترة
م ــا بي ــن  31يناير و 18يونيو ،أ ُ كتش ــفت  14حالة بين األطفال
عام ــا م ــع حال ــة
الذي ــن تت ــراوح أعماره ــم بي ــن  8أش ــهر وً 13
أخرى تم تأكيد إصابتها ساب ًقا من يونيو 2019م.
بالت ــوازي ت ــم اإلب ــاغ عن  20حال ــة إصابة بالحصب ــة يف العديد
م ــن المديري ــات يف محافظة صعدة من ــذ بداية العام ،بما فيها
مديري ــة س ــحار ( 11حال ــة) ومديري ــة الصفراء ( 7ح ــاالت) .تم
اإلب ــاغ ع ــن ح ــاالت مصاب ــة أيضـ ـا ً يف المحافظ ــات المج ــاورة
منه ــا عم ــران ( 9ح ــاالت) ،وحج ــة ( 10ح ــاالت) والج ــوف (1
حال ــة واحدة) .س ــبعة وأربعون بالمائة م ــن اإلصابات المؤكدة
الت ــي ت ــم اإلب ــاغ عنه ــا يف جمي ــع أرج ــاء البل ــد كان ــت م ــن هذه
األربع المحافظات.

 25ﻳﻮﻟﻴﻮ  25أﻏﺴﻄﺲ 26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

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

ش ــكل تعليق العمليات يف مطار صنعاء الدويل يف  9سبتمبر
عائ ًق ــا كبيـ ـ ًرا اضاف ًي ــا أم ــام االس ــتجابة لكوفي ــد ،19-حيث أدى
ذل ــك إىل تأخير وصول خبراء يف مجال كوفيد 19-واإلمدادات
الطبي ــة الهام ــة واإلم ــدادات اإلنس ــانية األخرى ،بم ــا فيها 207
أطن ــان متري ــة م ــن مع ــدات االس ــتجابة لكوفي ــد .19-وعل ــى
الرغ ــم م ــن ه ــذه العقب ــات ،يواص ــل الش ــركاء العم ــل عل ــى
تطوي ــر االس ــتجابة ،بم ــا يف ذل ــك زي ــادة الترص ــد ،وق ــدرات

تقدم إحدى عامالت المجال الصحي لقاح شلل األطفال اآلمن لطفل يف
مدينة تعز .المصدر :منظمة الصحة العالمية
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حالت ــي التفش ــي ه ــي نتائ ــج مباش ــرة لالنخف ــاض المتزايد يف
مس ــتويات المناع ــة يف صف ــوف األطف ــال .يف صع ــدة ،ترك ــزت
الح ــاالت الـ ــ 15المصاب ــة بش ــلل األطفال يف منطق ــة تنخفض
فيه ــا بص ــورة كبي ــرة مع ــدالت التحصي ــن الروتيني ــة .تعطل ــت
خدم ــات التحصي ــن وتقدي ــم الرعاية الصحية بس ــبب الصراع،
كم ــا أدت جائح ــة كوفي ــد 19-إىل تفاق ــم الوض ــع األم ــر ال ــذي
أدى إىل انخف ــاض ملح ــوظ وكبير يف معدالت التحصين .تقوم
ف ــرق منظم ــة الصحة العالمية واليونيس ــف بدعم الس ــلطات
الصحي ــة يف اليم ــن عل ــى المس ــتويين الوطن ــي واإلقليم ــي
لزيادة االس ــتجابة الس ــريعة لتفش ــي األمراض .يتم اقتفاء أثر
األطف ــال المتضرري ــن ويت ــم ب ــذل كل جه ــد لضم ــان حص ــول
األطفال على التحصين األساسي.
يظ ــل التطعي ــم ه ــو الس ــبيل الوحي ــد لحماي ــة األطف ــال م ــن
مرضي ش ــلل األطفال والحصبة ،لك ــن يعتبر حصول األطفال
عل ــى التطعي ــم ب ــدون عوائ ــق مس ــألة يف غاي ــة األهمي ــة م ــن
أج ــل تقدي ــم خدم ــات الرعاي ــة الصحي ــة وحماي ــة األطفال من
األم ــراض الت ــي يمك ــن الوقاية منه ــا بالتطعيم .ويج ــري حاليا ً
ب ــذل الجه ــود م ــن أجل توفي ــر اللقاح ــات ،لكن تس ــبب تعليق
العم ــل يف مط ــار صنع ــاء إىل تأخير وصول أ كث ــر من  2مليون
جرع ــة م ــن اللقاح ــات الخاص ــة بش ــلل األطف ــال والت ــي كان
مخط ــط أن يك ــون موع ــد وصوله ــا يف بدا ي ــة س ــبتمبر ،األم ــر
ال ــذي ع ــرض حياة األطفال للخطر .يف بيان مش ــترك صادر يف
تاري ــخ  11س ــبتمبر ،قام فيه كل م ــن الدكتور أحمد المنظري،
المدي ــر اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لش ــرق المتوس ــط
والس ــيد تي ــد ش ــيبان ،مدي ــر اليونيس ــف اإلقليم ــي يف الش ــرق
األوس ــط وش ــمال أفريقيا بحث السلطات للس ــماح بالوصول
المباش ــر للقاح ــات ش ــلل األطف ــال“ :ندع ــو جمي ــع المهتمين،
وال س ــيما أط ــراف الن ــزاع وم ــن لهم تأثي ــر عليهم ،إىل تس ــهيل
وصول المس ــاعدات اإلنسانية دون عوائق ،وبشكل مستدام،
إىل العاملي ــن يف مج ــال الصح ــة لك ــي يتمكنوا م ــن تزويد كل
طفل بلقاح شلل األطفال”.

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

ت ــم اإلب ــاغ ع ــن م ــا مجموع ــه  182,476حالة يش ــتبه إصابتها

بالكولي ــرا خ ــال األش ــهر الثماني ــة األوىل م ــن ع ــام 2020م،
بنس ــبة انخف ــاض مقداره ــا  71بالمائ ــة مقارن ــة بنف ــس الفترة
م ــن الع ــام الماض ــي حينم ــا ت ــم اإلب ــاغ ع ــن  623,977حال ــة
يش ــتبه بإصابته ــا .وانخفض عدد الوفي ــات المرتبطة بالمرض
إىل  56يف عام 2020م ،بنس ــبة انخفاض مقدارها  93بالمائة
مقارن ــة بع ــدد  862م ــن الوفي ــات ت ــم اإلب ــاغ عنه ــا يف نف ــس
الفترة من العام الماضي.
واصل الش ــركاء يف مجال الصحة دعم الس ــلطات الصحية يف

الحاالت بسبب تفشي الكوليرا
%71

اﻧﺨﻔــﺎض اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻤﺆﻛﺪة

624

اﻟﺤﺎﻻت

أﻟﻒ

862

اﻟﻮﻓﻴﺎت

ﻳﻨﺎﻳﺮ-أﻏﺴــﻄﺲ

2019

%93

اﻧﺨﻔــﺎض اﻟﻮﻓﻴﺎت
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒــﺔ ﻟﻠﻤــﺮض

 182.5أﻟﻒ
اﻟﺤﺎﻻت
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اﻟﻮﻓﻴﺎت

ﻳﻨﺎﻳﺮ-أﻏﺴــﻄﺲ

2020

المصدر :منظمة الصحة العالمية

اليم ــن لالس ــتجابة للكوليرا ،بم ــا فيها إدارة الح ــاالت ،والترصد
وإج ــراء الفحوص ــات المخبري ــة ،وعمل خرائط لتحدي ــد النقاط
الس ــاخنة والتخطي ــط إلقام ــة حمالت لق ــاح الكولي ــرا الفموي،
وخدم ــات المي ــاه والص ــرف الصح ــي والنظاف ــة ،واإلب ــاغ ع ــن
المخاطر.
مثله ــا مث ــل أوج ــه االس ــتجابة الصحي ــة األخ ــرى ،تواج ــه
االس ــتجابة للكولي ــرا سلس ــلة م ــن التحدي ــات بما فيه ــا انعدام
الم ــوارد وإيق ــاف دف ــع الحواف ــز للموظفين يف المج ــال الطبي
وانخف ــاض س ــلوكيات االقب ــال عل ــى تلق ــي الرعاي ــة الصحي ــة
نتيج ــة لكوفي ــد 19-والتأخير يف وصول ش ــحنة لق ــاح الكوليرا
الفموي.

اســـتكمل الشـــركاء خطة التأهب جراء تسبب القتال
في مأرب بنزوح نحو  1,400أســـرة في ســـبتمبر
اس ــتمر التصعيد األخير للقتال يف مأرب خالل ش ــهر سبتمبر.
انخفض ــت وتي ــرة األعم ــال القتالية يف بعض أج ــزاء المحافظة
بحل ــول نهاي ــة الش ــهر ،بينم ــا ازدادت الح ــوادث الناجم ــة ع ــن
الص ــراع يف المنطق ــة الممت ــدة م ــن البيضاء إىل جن ــوب مأرب.
ت ــم تحدي ــد ما يقرب من  1,400أس ــرة نازحة جديدة يف مأرب
خ ــال الش ــهر إىل تاري ــخ  26س ــبتمبر وف ًق ــا لتقاري ــر المنظم ــة
الدولي ــة للهج ــرة ،نزح معظمهم داخ ــل محافظة مارب .هربت
األس ــر النازح ــة م ــن القت ــال النش ــط – علق ــت مؤق ًت ــا م ــا يقدر
بنحو  353أس ــرة نازحة يف الفترة ما بين  13و 19س ــبتمبرعند
محاولته ــا الف ــرار م ــن األعم ــال القتالية المس ــتمرة حول قرى
مديري ــة رحب ــة .اس ــتنزفت ق ــدرات ش ــركاء العمل اإلنس ــاين يف
م ــأرب ،فهنال ــك عج ــز يف إم ــدادات الم ــواد الخاص ــة بالم ــأوى

والم ــواد غي ــر الغذائية .س ــيتم نق ــل  2,000من أطق ــم المواد
اإليوائي ــة الطارئ ــة و  1,500طقم من الم ــواد غير الغذائية من
مخ ــزون الط ــوارئ يف ع ــدن إىل م ــأرب لتغطي ــة االحتياج ــات
الفوري ــة .وال ي ــزال االفتق ــار لتواج ــد ش ــركاء عم ــل إنس ــاين يف
المي ــدان يش ــكل تحديـ ـا ً كبي ــراً ،ويج ــري ب ــذل الجه ــود لحش ــد
المزيد من الشركاء ليكون لهم تواجد يف مأرب.
وأبل ــغ ش ــركاء العم ــل اإلنس ــاين أن أعم ــال القت ــال المس ــتمرة
أدت إىل عرقل ــة الوص ــول اإلنس ــاين يف المناط ــق المتض ــررة
بشدة جراء القتال ،بما فيها مديريتي مدغل ورحبة.

5
عدد األسر النازحة بحسب المديرية (من يناير إلى سبتمبر 2020م)

اﻷﺳﺮ اﻟﻨﺎزﺣﺔ
 XXاﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ

ﻋﺪد اﻷﺳﺮ اﻟﻨﺎزﺣﺔ

201 - 11
410 - 202
950 - 411
3999 - 951

ﺑﺮط اﻟﻌﻨﺎن

ﺧﺐ واﻟﺸﻌﻒ

ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
>100

381

ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

رﺟﻮزة

1,180

اﻟﺠﻮف

ﺣﻀﺮﻣﻮت
4,390

4,657

دﻫﺮ

ﻣﺄرب

ﻣﺄرب

ﻋﺮﻣﺎء
ﺟﺮدان

اﻟﻄﻠﻊ

119

ﺷﺒﻮة
اﻟﺮوﺿﺔ
ﻣﻴﻔﻌﺔ

ﻋﺘﻖ

ﺣﺒﺎن

اﻟﺼﻌﻴﺪ

المصدر :مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

ﺑﺪﺑﺪة

ﺑﻴﺤﺎن

اﻟﻌﺒﺪﻳﺔ

أﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﺻﻨﻌﺎء

ﺟﺒﻞ ﻣﺮاد
رﺣﺒﺔ
ﻋﻴﻦ ﺣﺮﻳﺐ

ﻣﺮﺧﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻧﺼﺎب

ﺣﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮاﻣﺶ

اﻟﺠﻮﺑﺔ

ﻋﺴﻴﻼن

ﻣﺮﺧﺔ
اﻟﺴﻔﻠﻰ

ﻣﺪﻏﻞ
ﺻﺮواح

231

ﻣﺎﻫﻠﻴﺔ

رﻳﻤﺔ

ذﻣﺎر

اﻟﺒﻴﻀﺎء

ﺣﻄﻴﺐ

ﻋﻤﺮان

ﻣﺠﺰر

رﻏﻮان

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺄرب

ﺧﺮاب اﻟﻤﺮاﺷﻲ

اﻟﺤﻤﻴﺪات
اﻟﺰاﻫﺮ
اﻟﻤﺘﻮن
اﻟﻤﻄﻤﺔ
اﻟﻤﺴﻠﻮب
اﻟﻐﻴﻞ

اﻟﺤﺰم

1,052

ﺻﻌﺪة

إب

ســـعر الصرف فـــي المحافظـــات الجنوبيـــة يصل إلى
أدنى مســـتوياته علـــى اإلطالق
بحل ــول األس ــبوع الثال ــث م ــن ش ــهر س ــبتمبر ،تده ــورت قيمة
الريال اليمني يف الس ــوق غير الرس ــمية إىل  850ريال يمني/
دوالرأمريك ــي يف ع ــدن ،م ــن س ــعر  800ري ــال يمن ــي/
دوالرأمريك ــي يف نهاي ــة ش ــهر أغس ــطس 2020م عندما وصل
إىل ذات االنخف ــاض المس ــبق يف التاري ــخ قب ــل س ــنتين .حيث
تحس ــن بش ــكل طفي ــف ليص ــل إىل س ــعر  780ري ــال يمني/
دوالرأمريك ــي يف  28س ــبتمبر ولكنه تدهور م ــرة أخرى ليصل
إىل س ــعر  805ري ــال يمني/دوالرأمريك ــي بحلول نهاية ش ــهر
س ــبتمبر .خ ــال األش ــهر الثماني ــة األوىل م ــن ع ــام 2020م،
انخفض ــت قيم ــة الري ــال اليمن ــي بنس ــبة  25بالمائ ــة يف
المحافظ ــات الجنوبي ــة ،منخفضـ ـا ً بمق ــدار  250بالمائ ــة عم ــا

كان ــت قيمت ــه قبل نش ــوب الصراع .إن مس ــتوى خطر حدوث
انخف ــاض آخ ــر يف قيم ــة الري ــال اليمني خالل األش ــهر القادمة
مرتف ــع نتيج ــة لع ــدم الق ــدرة عل ــى التنب ــؤ بمص ــادر العمل ــة
األجنبية ومستويات احتياطي العملة األجنبية.
س ــاهم اإلئتالف النق ــدي لليمن يف االنخفاض الس ــريع للريال
خ ــال الفترة بين يونيو وأغس ــطس نتيج ــة لعدد من العوامل
م ــن بينه ــا االف ــراط يف طباع ــة العملة الجديدة م ــن قبل البنك
المرك ــزي يف ع ــدن ،ومحدودي ــة تواف ــر العمل ــة األجنبي ــة يف
الس ــوق المحلي ــة ،واالش ــتراك النش ــط لتجار/سماس ــرة بي ــع
وص ــرف العمل ــة األجنبية يف الس ــوق ،واألثار الت ــي نجمت عن
م ــرض كورون ــا عل ــى األس ــواق وعل ــى س ــبل العي ــش،

أسعار الصرف (دوالر أمريكي/لاير يمني)
850

ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳــﻌﺮ اﻟﺼــﺮف ﻲﻓ اﻟﻤﻨﺎﻃــﻖ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ﺗﺤــﺖ ﺳــﻴﻄﺮة ﺳــﻠﻄﺎت ﺻﻨﻌــﺎء

800

ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳــﻌﺮ اﻟﺼــﺮف ﻲﻓ ﻣﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻤﻌﺘــﺮف ﺑﻬــﺎ دوﻟ ًﻴــﺎ

750
700
650
600
550
500

ﻳﻨﺎﻳــﺮ 18 -

ﻓﺒﺮاﻳــﺮ 18 -

ﻣﺎرس18 -

اﺑﺮﻳــﻞ18 -

ﻣﺎﻳــﻮ18 -

ﻳﻮﻟﻴــﻮ18 -

أﻏﺴــﻄﺲ18 -

ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ18 -

آﻛﺘﻮﺑــﺮ18 -

ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ18 -

دﻳﺴــﻤﺒﺮ18 -

ﻳﻨﺎﻳــﺮ 19 -

ﻓﺒﺮاﻳــﺮ 19 -

ﻣﺎرس19 -

اﺑﺮﻳــﻞ19 -

ﻣﺎﻳــﻮ19 -

ﻳﻮﻧﻴــﻮ19 -

ﻳﻮﻟﻴــﻮ19 -

أﻏﺴــﻄﺲ19 -

ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ19 -

آﻛﺘﻮﺑــﺮ19 -

ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ19 -

دﻳﺴــﻤﺒﺮ19 -

ﻳﻨﺎﻳــﺮ 20 -

ﻓﺒﺮاﻳــﺮ 209 -

ﻣﺎرس20 -

اﺑﺮﻳــﻞ20 -

ﻣﺎﻳــﻮ20 -

ﻳﻮﻧﻴــﻮ20 -

ﻳﻮﻟﻴــﻮ20 -

أﻏﺴــﻄﺲ20 -

ﻳﻮﻧﻴــﻮ18 -
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أﺳــﺒﻮع  1ﻣﻦ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ20-

450

االنخف ــاض المس ــتمر يف قيم ــة العمل ــة المحلي ــة مقاب ــل
العم ــات األجنبي ــة الرئيس ــية أدى إىل تفاق ــم وض ــع اقتص ــاد
اليم ــن المتعث ــر .ت ــم مالحظ ــة أثر ذل ــك على االقتصاد بش ــكل
مس ــتمر م ــن خالل زي ــادة أس ــعار الس ــلع الغذائية األساس ــية
وأس ــعار الس ــلع غي ــر الغذائية وفقدان س ــبل العي ــش وازدياد
ح ــاالت س ــوء التغذي ــة وزي ــادة االعتم ــاد عل ــى المس ــاعدات
الغذائية من قبل غالبية السكان.

متوسط تكلفة الحد األدنى للسلة الغذائية
ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻲﻓ ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺳــﻠﻄﺎت اﻷﻣــﺮ اﻟﻮاﻗــﻊ

8,000

ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻲﻓ ﻣﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻤﻌﺘــﺮف ﺑﻬــﺎ دوﻟ ًﻴــﺎ

5,500

ﻳﻨﺎﻳــﺮ 17 -

ﻣﺎرس17 -

ﻣﺎﻳــﻮ17 -

ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ17 -

ﻳﻮﻟﻴــﻮ17 -

ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ17 -

ﻳﻨﺎﻳــﺮ 18 -

ﻣﺎرس18 -

ﻣﺎﻳــﻮ18 -

ﻳﻮﻟﻴــﻮ18 -

ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ18 -

ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ18 -

ﻳﻨﺎﻳــﺮ 19 -

ﻣﺎرس19 -

ﻣﺎﻳــﻮ19 -

ﻳﻮﻟﻴــﻮ19 -

ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ19 -

ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ19 -

ﻳﻨﺎﻳــﺮ 20 -

ﻣﺎرس20 -

ﻣﺎﻳــﻮ20 -

ﻳﻮﻟﻴــﻮ20 -

اﺳــﺒﻮع  4ﻓﺒﺮاﻳــﺮ20 -

اﺳــﺒﻮع  2ﻣﺎرس20 -

اﺳــﺒﻮع  4ﻣﺎرس20 -

اﺳــﺒﻮع  2اﺑﺮﻳﻞ20 -

اﺳــﺒﻮع  2ﻣﺎﻳﻮ20 -

اﺳــﺒﻮع  4اﺑﺮﻳﻞ20 -

اﺳــﺒﻮع  2ﻳﻮﻧﻴــﻮ20 -

اﺳــﺒﻮع  4ﻣﺎﻳﻮ20 -

اﺳــﺒﻮع  4ﻳﻮﻧﻴــﻮ20 -

اﺳــﺒﻮع  2ﻳﻮﻟﻴــﻮ20 -

اﺳــﺒﻮع  4ﻳﻮﻟﻴــﻮ20 -

اﺳــﺒﻮع  2اﻏﺴــﻄﺲ20 -

المصدر :برنامج األغذية العالمي

اﺳــﺒﻮع  4اﻏﺴــﻄﺲ20 -

3,000

اﺳــﺒﻮع  2ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ20 -

6

واالنخف ــاض الح ــاد يف الح ــواالت ،والن ــزاع بي ــن المجل ــس
االنتق ــايل الجن ــويب والحكوم ــة المعت ــرف به ــا دول ًي ــا ،وق ــرب
اس ــتنفاد االحتي ــاط النقدي م ــن الوديعة الس ــعودية يف البنك
المرك ــزي من ــذ س ــنتين .وال ت ــزال المص ــادر الرئيس ــية األخ ــرى
للعمل ــة األجنبي ــة منخفض ــة م ــع وج ــود أ كث ــر م ــن  90%يت ــم
االعتم ــاد عليه ــا الس ــتيراد القم ــح والس ــلع الغذائي ــة األخ ــرى،
ويف ظ ــل غي ــاب المص ــادر الرس ــمية الكافية للعمل ــة األجنبية،
أضط ــر المس ــتوردين إىل زي ــادة االعتم ــاد عل ــى المص ــادر غي ــر
الرس ــمية للحص ــول عل ــى ال ــدوالر األمريك ــي وال ــذي يكلفه ــم
للحص ــول علي ــه تحم ــل س ــعر أعل ــى م ــن الس ــعر الرس ــمي،

الذي يعتبر سعر صرف مميز مفضل.

تمويل الصنـــدوق المركزي لالســـتجابة الطارئة يعزز
اســـتجابة كوفيد 19-والبرامـــج الصحية التي ينقصها
التمويل
أطل ــق صن ــدوق التمو ي ــل اإلنس ــاين يف اليم ــن التخصي ــص
االحتياط ــي الث ــاين يف  21أغس ــطس لتقدي ــم التمويل الحيوي
للعناص ــر الهام ــة يف االس ــتجابة الخاص ــة بكوفي ــد ،19-كم ــا
يجري حال ًيا دعم آلية االس ــتجابة الس ــريعة .عمل التخصيص
عل ــى تزوي ــد االس ــتجابة الخاص ــة بكوفي ــد 19-بـ ــ 16.8ملي ــون
دوالر أمريك ــي لكي يتم دفع ب ــدل مخاطر للعاملين يف مجال
الصح ــة ودع ــم أنش ــطة اإلب ــاغ ع ــن المخاط ــر والمش ــاركة
المجتمعي ــة .باالضاف ــة إىل ذل ــك ،يقدم التخصي ــص  3ماليين
دوالر لتوزي ــع أطق ــم المواد الطارئة عل ــى النازحين يف المواقع
التي يصعب الوصول إليها.

للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
إيدن أوليري
مدير المكتب ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن
بريد الكتروينoleary@un.org :
تابيوا غومو
رئيس وحدة االتصال والتقارير ،اليمن-صنعاء
تلفون+967-712-222-860 :
بريد الكتروينgomo@un.org :

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

www.unocha.org
www.reliefweb.Int

يف س ــبتمبر ،دعم مكتب تنس ــيق الش ــؤون اإلنس ــانية الفريق
ال ُقط ــري اإلنس ــاين يف إع ــداد مقت ــرح لـ ــ 35ملي ــون دوالر إىل
الصن ــدوق المرك ــزي لالس ــتجابة الطارئ ــة .اله ــدف م ــن
تخصي ــص الصن ــدوق المرك ــزي لالس ــتجابة الطارئ ــة ه ــو دعم
اس ــتجابة الصح ــة العام ــة م ــع التركي ــز بش ــكل خ ــاص عل ــى
النس ــاء والفتي ــات .س ــيركز التمو ي ــل عل ــى تعزي ــز خدم ــات
الصح ــة اإلنجابي ــة والحف ــاظ عل ــى حزم ــة الح ــد األدىن م ــن
الخدم ــات (الصحي ــة) يف المناط ــق ذات األولوي ــة ،بما يف ذلك
خدم ــات المي ــاه والص ــرف الصح ــي والنظاف ــة ،وتخفيف حدة
األث ــر التغ ــذوي الناج ــم عن األزم ــة الراهنة عل ــى األطفال دون
الخامسة من العمر والنساء والفتيات.

