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العدد7:

المواضيع الرئيسة:
• •ارتفاع حاالت النزوح وأعداد الضحايا المدنيين وسط تصاعد العنف؛ تم اإلبالغ عن وقوع أعنف قتال يف محافظة الضالع.
• •ال زالت االستجابة اإلنسانية لحاالت النزوح مستمرة ،حيث تم مسبق ا ً تخزين  10,000من أطقم مواد آلية االستجابة السريعة يف محافظة حجة
و 3,000يف محافظة الحديدة.
• •وصول الفريق الفني الخاص ببرنامج األغذية العالمي إىل مطاحن البحر األحمر يف محافظة الحديدة بعد ثمانية أشهر وذلك لمحاولة إنقاذ
 51,000طن متري من دقيق القمح.
• •احتجاز ما يزيد عن  5,000مهاجر يف محافظات عدن ولحج وأبين.
• •سيستفيد ما يقرب من  3.7ماليين شخص يف جميع أنحاء البلد من تخصيصات التخصيص المعياري الخاص بصندوق التمويل اإلنساين
لليمن.
• •انفرجت أزمة نقص الوقود ،ولكن ال يزال هناك نقص يف إمدادات غاز الطهي ،خاصة يف محافظة صعدة.

توسيع نطاق االستجابة اإلنسانية نتيجة ارتفاع االحتياجات بسبب تصاعد العنف
تصاعد القتال بشكل متقطع يف أجزاء مختلفة من اليمن يف األسابيع
األخيرة مما أدى إىل ارتفاع حاالت النزوح وأعداد الضحايا المدنيين .وشملت
النقاط الساخنة مناطق يف محافظتي الضالع وتعز يف الجنوب وحجة يف
الشمال الغريب .وما زال استمرار القتال السبب الكامن وراء سقوط ضحايا
مدنيين يف مديريتي التحيتا والدريهمي لمحافظة الحديدة .وتم اإلبالغ عن
ضربات جوية وأعمال قصف على المناطق الحدودية يف صعدة ،وازدادت
أعمال العنف يف نطاق محافظة صنعاء وحولها ،حيث ألحقت الضربات
الجوية واالنفجارات والقصف المدفعي أضرارا ً بالمنازل والمزارع.
وقع أعنف قتال يف محافظة الضالع يف األسبوع األخير من شهر أبريل.
كما أشارت التقارير إىل وصول  700أسرة نازحة إىل مديريتي قعطبة
والضالع .أكدت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان أن غارة جوية ضربت
سيارة يف منطقة العود بمديرية قعطبة يف  27أبريل مما أسفر عن مقتل
ثمانية ركاب .عمل الشركاء على تلبية احتياجات النازحين وتوسيع
نطاقها بشكل خاص يف مديرية قعطبة ،حيث بدأ برنامج األغذية العالمي
بتوزيع األغذية على  3,300نازح وأسرة محلية .يتم تجديد أطقم مواد
آلية االستجابة السريعة ومن المقرر التخطيط للمساعدات الغذائية
والمساعدات النقدية متعددة األغراض لمدة شهر .بدأ شريك محلي

يف توزيع أطقم مواد آلية االستجابة السريعة يف قعطبة ولكن نفد منه
المخزون؛ سوف تسد المساعدات النقدية متعددة األغراض والحصص
الغذائية لمدة شهر النقص حتى يتم تلقي المزيد من أطقم المواد.
قدمت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،من خالل العمل مع
شريك محلي ،المواد غير الغذائية إىل  1,970أسرة نازحة يف قعطبة
والحصين والضالع.
تم اإلبالغ يف محافظة تعز عن نشوب قتال بين الفصائل المتصارعة من
 19أبريل ،واحتدم القتال حول المدينة القديمة من  24أبريل فصاعداً .ال
تتوفرأعداد دقيقة للضحايا ،ولكن أشارت منظمة طبية دولية غير حكومية
أنه بحلول  25أبريل ،تم ترقيد  31من الجرحى المدنيين يف المستشفيات
التي تدعمها .ويف نفس اليوم ،أكدت مفوضية األمم المتحدة السامية
لحقوق اإلنسان مقتل فتاة وإصابة طفلين آخرين بشظايا أثناء مغادرتهم
مدرستهم يف وادي القاضي يف مديرية المظفر .لم ترد تقارير مؤكدة عن
حاالت نزوح السكان يف تعز.

تم تخزين أطقم مواد آلية االستجابة السريعة مسبق ا ً في محافظتي حجة والحديدة
تمركز القتال يف نهاية أبريل حول منطقة حرض يف محافظة حجة ،وازدادت
حدة القتال يف المناطق الواقعة بين منطقة وادي حبل ومديرية عبس.
يبلغ عدد النازحين داخل المحافظة اآلن  28,000أسرة ،وينصب التركيز
على تلبية احتياجاتهم .يقوم صندوق األمم المتحدة للسكان بتخزين
 10,000من أطقم مواد آلية االستجابة السريعة مسبق ا ً يف مديرية عبس
يف حجة ،و  3,000من أطقم مواد آلية االستجابة السريعة يف مديرية الزهرة
يف الحديدة لألسر النازحة من مديرية عبس .تقدم المجموعة القطاعية
الفرعية لألمن الغذايئ والزراعة مساعدات غذائية/نقدية لمرة واحدة لألسر
من عزلة بني حسن يف مديريتي عبس وخيران المحرق يف حجة ومديرية
الزهرة يف الحديدة .أنشا المجلس النرويجي لالجئين ،بالعمل من خالل
إحدى شركاء العمل اإلنساين 58 ،فصال ً دراسي ا ً مؤقت ا ً لزيادة قدرة المدارس
المحلية يف المناطق التي تستضيف النازحين يف مدينة حجة ومديريتي
عبس والقناوص.

تم اإلبالغ عن تصاعد القتال يف صعدة خالل األسبوع الثالث من أبريل يف
مدينة كتاف وضواحيها .تم اإلبالغ عن تعرض السوق المحلية للقصف،
كما ضربت غارات جوية منطقة العشاش .لم يتم اإلبالغ عن وقوع ضحايا
مدنيين ،ولكن أشارت التقارير األولية إىل مغادرة النازحين الذين تمت
استضافتهم بالقرب من منطقة العشاش إىل مناطق أكثر أمن ا ً ضمن
نطاق مديرية كتاف .استمرت الفرق اإلنسانية األربعة المرسلة إىل كتاف
يف تسجيل النازحين وتزويد األسر بأطقم مواد آلية االستجابة السريعة
رغم تعرض العملية للتأخير نتيجة انعدام األمن.
ذكرت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان تأكيد وقوع 214
ضحية يف جميع أنحاء البلد يف شهر أبريل  68 -قتيال ً ،من بينهم  32طفال ً
و 6نساء ،و  148جريح اً ،من بينهم  71طفال ً و 14امرأة .ويمثل ذلك زيادة
مقارنة بـ  147ضحية تم تأكيدها يف مارس .يرجح أن تكون األرقام الفعلية
أعلى ولكن ال يمكن تأكيدها.

وصول الفريق الفني بقيادة األمم المتحدة إىل مطاحن البحر األحمر يف الحديدة
استعاد فريق فني بقيادة برنامج األغذية العالمي يف  5مايو إمكانية
الوصول إىل مطاحن البحر األحمر يف الضواحي الشرقية للحديدة .يحتوي
المرفق ،الذي تعذر الوصول إليه لمدة ثمانية أشهر بسبب القتال وانعدام
األمن ،على  51,000طن متري من دقيق القمح المعرض لخطر التعفن.
من المتوقع أن يبقى الفنيون يف المطاحن لمدة شهر لمعالجة وطحن

الحبوب .وأشارت منسق الشؤون اإلنسانية يف بيان“ ،نحن اآلن نسابق
الزمن إلنقاذ هذه المواد التي يمكن لنا بها إطعام  3.7ماليين شخص لمدة
شهر واحد”.

احتجاز ما يزيد عن  5,000مهاجر يف محافظات عدن ولحج وأبين
بدأت السلطات يف عدن حمالت توقيف جماعية للمهاجرين يف أواخر
أبريل ،ومعظمهم مواطنون إثيوبيون ،واحتجازهم يف ملعب المنصورة
لكرة القدم .تم احتجاز نحو  2,000مهاجر ،من بينهم أكثر من  400طفل،
بحلول  25أبريل يف الملعب ،يف ظروف يرىث لها ودون الوصول إىل خدمات
الصرف الصحي.
بعد أن أطلق السكان المحليين سراح المهاجرين من ملعب المنصورة
يف  25أبريل ،أوقفت السلطات مرة أخرى الذين فروا واحتجزتهم يف ملعب
آخر وهو مجمع  22مايو الرياضي .تم احتجاز ما يزيد عن  2,400رجل
وفتى وأكثر من  75امرأة يف هذا المجمع .وتم احتجاز  1,400آخرين يف
مخيم العمليات العسكرية يف محافظة لحج وتم احتجاز  500آخرين
يف ملعب أبين .أبلغت السلطات عن  200حالة على األقل من حاالت

اإلسهاالت المائية الحادة يف المخيم العسكري يف لحج .أبلغ مستشفى
خلدون ،القريب من المخيم العسكري يف لحج ،عن  8حاالت وفاة جراء
مضاعفات اإلسهاالت المائية الحادة وأشارت تقارير أخرى أن عدد الوفيات
قد يكون أعلى بكثير.
تم إطالق سراح  1,400مهاجر من الذكور من موقع لحج يف  3مايو ،وتم
إطالق سراح  50امرأة يف  5مايو .أماكن وجود معظم المهاجرين الذين تم
اإلفراج عنهم حالي ا ً غير معروفة ،رغم أن بعضهم وصل إىل نقطة استجابة
المهاجرين للمنظمة الدولية للهجرة يف عدن .تحاول المنظمة الدولية
للهجرة تأكيد مواقع وحالة جميع المهاجرين المفرج عنهم.

يصطف المهاجرون للحصول على وجبات خفيفة ومياه يف ملعب المنصورة لكرة القدم بكاميرا هيدون /المنظمة الدولية للهجرة
تعمل المنظمة الدولية للهجرة ،المنظمة الرائدة للفريق العامل المعني
بالهجرة المختلطة ،مع شركاء العمل اإلنساين ،وذلك لتقديم استجابة
متكاملة للمخاطر الواضحة الناجمة عن اإلصابة بالكوليرا .عملت
المنظمة الدولية للهجرة على تركيب مراحيض طارئة وإعادة تأهيل دورات
المياه يف مجمع  22مايو الرياضي وتقدم أيض ا ً الغذاء والماء .ولديها أيض ا ً
فريق صحي يف الموقع يعمل على مدار  24ساعة والذي قدم 1,805
استشارة طبية يف الفترة ما بين  26أبريل و 5مايو ،وتمت معالجة أكثر
من  100شخص يف مركز عالج اإلسهاالت المائية الذي تم إنشاؤه يف
مستشفى ابن خلدون .تعمل المنظمة الدولية للهجرة وشركاء العمل
اإلنساين على ضمان وصول المساعدات إىل المحتجزين يف أبين.

أشارت السلطات يف عدن أنها ستبني مركز احتجاز مخصص للمهاجرين
يف رأس العارة يف محافظة لحج بهدف إعادة المهاجرين إىل بلدانهم
األصلية .تتوىل المنظمة الدولية للهجرة وشركاء العمل اإلنساين معالجة
بواعث القلق الرئيسية مع السلطات بما يف ذلك :الطابع التعسفي
لالحتجاز ،واحتجاز األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم  10سنوات ،واحتجاز
الالجئين ،والظروف المعيشية يف أماكن االحتجاز ،ووصول المساعدات
اإلنسانية ،وينبغي أن تكون أي عودة للمهاجرين إىل بلدانهم األصلية
طوعية وآمنة وحافظة للكرامة.
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سيستفيد ما يقرب من  3.7ماليين شخص من تخصيصات صندوق التمويل اإلنساين لليمن
سيستفيد ما يقرب من  3.7ماليين شخص من التدخالت المنقذة لألرواح
التي تم تمويلها يف إطار التخصيص المعياري األول الخاص بصندوق
التمويل اإلنساين لليمن لعام 2019م .يهدف التخصيص إىل تغطية
الفجوات الرئيسية يف العمليات اإلنسانية ودعم توسيع نطاق األنشطة
مباشرة يف المجتمعات األشد تضرراً .يركز التخصيص على ثالثة أولويات
تشغيلية )1 :زيادة البرامج ذات األثر العايل يف المديريات التي تم تصنيفها
ضمن المرحلة الرابعة وما فوقها يف التصنيف المرحلي المتكامل ،وهذا
يعني أولئك الذين يواجهون ظروف انعدام األمن الغذايئ الطارئ؛ )2
توسيع نطاق تقديم المساعدات يف المواقع المستضيفة للنازحين ذات
األولوية؛  )3توسيع نطاق الخط األول لتقديم المساعدات يف المناطق
التي تشهد موجات نزوح جديدة .بشكل عام ،سيتم تنفيذ  61مشروع ا ً
تصل قيمتها إىل حوايل  83مليون دوالر أمريكي بواسطة  41شريك ا ً يف 18
محافظة.

ﻋﺪد ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻜﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ
اﻟﺸﺮﻛﺎء
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اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻌﻴﺎري
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ

وبصورة موازية ،أكمل صندوق التمويل اإلنساين التخصيص االحتياطي
للتخفيف من أثر تفشي الكوليرا يف اآلونة األخيرة .سيستفيد أكثر من
 710,000شخص من زيادة الوصول إىل مراكز عالج اإلسهاالت المائية
ونقاط إعادة اإلرواء الفموي ،ومن المساعدات يف مجال المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية ،بما يف ذلك إمدادات المياه اآلمنة يف 38
مديرية ذات أولوية للسيطرة على الكوليرا وإيقاف انتشارها وإرسال فرق
االستجابة السريعة الخاصة بالصحة/المياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية للتحقيق واالستجابة للتنبيهات .وبشكل عام ،سيتم تنفيذ
 13مشروع ا ً بقيمة  26مليون دوالر أمريكي بواسطة  13شريك ا ً يف 8
محافظات.

آخر مستجدات وباء الكوليرا
أبلغت منظمة الصحة العالمية عن  27,840حالة يشتبه إصابتها
بالكوليرا ،وتم اإلبالغ عن  48حالة وفاة مصاحبة للفترة ما بين  8و14
أبريل .ومثلت الحاالت الحرجة  18يف المائة من مجموع عدد الحاالت .بلغ
العدد التراكمي للحاالت المشتبه إصابتها بالكوليرا  224,444حالة مع
 470حالة وفاة مصاحبة للفترة ما بين  1يناير  2018و 14أبريل .2019
ومثل األطفال دون سن الخامسة  22.5يف المائة من مجموع عدد الحاالت
المشتبه بإصابتها.
تأثرت  21محافظة من أصل  23محافظة و 286مديرية من أصل 333
مديرية يف اليمن من هذا التفشي منذ بداية العام .كان االتجاه السائد
للحاالت المشتبه إصابتها بالكوليرا التي تم اإلبالغ عنها أسبوعي ا ً مستقرا ً
على مستوى البلد يف النصف األول من شهر أبريل .أما المديريات التي
أبلغت عن أكبر عدد للحاالت المشتبه إصابتها بالكوليرا خالل األسبوع
حتى  14أبريل هي :بني الحارث ( )869حالة ،شعوب ( )855حالة،
السبعين ( )808حالة ،معين ( )737حالة ،همدان ( )636حالة .يوجد ما
مجموعه  230مركزا ً لعالج اإلسهاالت المائية و 1,053نقطة إلعادة اإلرواء
الفموي يف جميع أنحاء اليمن لالستجابة لتفشي الكوليرا.

دشنت منظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة للطفولة ،بالتعاون من السلطات المحلية والبنك الدويل ،يف  24أبريل حملة التحصين الفموي
ضد الكوليرا لمدة ستة أيام يف مديريات السبعين والوحدة وشعوب يف أمانة العاصمة .قادت الفرق المتنقلة الحملة من منزل إىل منزل للوصول إىل
أكبر عدد ممكن من النساء واألطفال .وتم تمديد الفترة إىل ثالثة أيام إضافية .تم تلقيح  1,088,010شخص للفترة ما بين  24أبريل و 2مايو .تم توزيع ما
تبقى من اللقاح على المرافق الصحية ليتم استخدامها يف المديريات الثالث المستهدفة.

وصلت فرق التحصين إىل ما يزيد عن  931,000شخص بحلول  1مايو /بكاميرا منظمة الصحة العالمية
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انفرجت أزمة نقص الوقود ،ولكن ال يزال هناك نقص يف إمدادات غاز الطهي ،خاصة يف محافظة صعدة
بدا أن معاناة نقص الوقود الحاد للعشرة األيام الماضية يف المناطق
الشمالية انفرجت اعتبارا ً من  26أبريل .اختفت الطوابير الطويلة
للمركبات عند محطات الوقود وعادت أسعار الوقود إىل السعر الرسمي.
وعلى الرغم من ذلك ،تشكلت الطوابير الطويلة عند محطات الوقود
يف صعدة من  28أبريل مع تواجد الوقود يف السوق السوداء بأسعار
متضخمة تتراوح بين  10,000ريال يمني و  10,500ريال يمني لدبة
الوقود سعة  20لتر بدال ً من السعر الرسمي  7,300ريال يمني .اختفت
الطوابير اعتبارا ً من  29أبريل ولكن استمر النقص المزمن لغاز الطهي

خاصة يف صعدة ووصل سعر اسطوانة الغاز سعة  20لتر يف السوق
السوداء إىل  8,000ريال يمني مقارنة بالسعر الرسمي  2,200ريال يمني.
وتم اإلبالغ أيض ا ً عن شحة غاز الطهي يف حجة وصنعاء.
أبلغت المجموعات القطاعية عن مدى تأثير نقص الوقود األخير على
العمليات اإلنسانية ،بما يف ذلك توفر المياه اآلمنة التي تعتمد إمداداتها
على الوقود ،وعدم تمكن فرق االستجابة السريعة يف مجال المياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية من الوصول إىل جميع حاالت الكوليرا
التي تم اإلبالغ عنها وصعوبة ذهاب المعلمين إىل العمل.

آخر مستجدات آلية االستجابة السريعة
يستمر الشركاء يف تلبية احتياجات األسر النازحة حديث ا ً يف جميع
أنحاء مركز العمل اإلنساين يف الحديدة من خالل تقديم أطقم مواد آلية
االستجابة السريعة .بلغ مجموع عدد األسر الحاصلة على أطقم مواد آلية

االستجابة السريعة (حصص غذائية ولوازم النظافة الصحية واحتياجات
أساسية أخرى) بحلول  2مايو  2019إىل  250,843أسرة ،وهذا يمثل زيادة
مقارنة بـ  213,589أسرة يف نهاية مارس .2019

ملخص استجابة آلية االستجابة السريعة لليمن (يونيو  2 – 2018مايو )2019
فترة النزوح

يونيو  2 – 2018مايو 2019

مركز العمل اإلنساني

األسر النازحة المسجلة
155,457

تمت مساعدتها من خالل آلية
االستجابة السريعة
153,780

34,284

33,200

عدن

10,827

10,827

إب

44,500

43,244

صنعاء

10,100

9,792

صعدة

255,168

250,843

الحديدة

آخر المستجدات التشغيلية

مركز عدن
تم إجراء زيارة مشتركة مؤلفة من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
وبرنامج األغذية العالمي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمايئ ومنظمة الصحة
العالمية وذلك لتقييم إمكانية الوصول إىل مدينة حيس يف  6مايو وهي
الزيارة األوىل القادمة من عدن منذ بداية الصراع والتي أكدت الدعم الالزم
يف المستشفيات المحلية وضرورة تعزيز تقييمات احتياجات النازحين
وتحسين األمن الغذايئ .بدأت أوكسفام بتقديم الحواالت النقدية غير
المشروطة إىل  1,717أسرة ضعيفة يف مديرية دار سعد يف محافظة عدن.
وبدأ أحد شركاء منظمة األغذية العالمي بتوزيع السالل الغذائية يف أربعة
مواقع للنازحين يف مديرية الخوخة مستهدف ا ً  1,300أسرة .وانتهت إحدى
المنظمات غير الحكومية المحلية من توزيع السالل الغذائية على
 2,501أسرة من أسر النازحين والمجتمعات المستضيفة التي تقيم يف
القرى الساحلية لمديرية التحيتا .وانتهى شريك وطني من توزيع السالل
الغذائية إىل  2,674أسرة يف مديرية موزع .وبدأت منظمة ميرسي كور يف
تعز بنشر عيادات متنقلة لتقديم الخدمات الصحية والتغذوية يف 11
موقع ا ً جماعي ا ً يف مديريتي الشمايتين والمعافر .أزال المركز التنفيذي
للتعامل مع األلغام يف اليمن ،بالتعاون مع اإلمارات العربية المتحدة،
الغالبية العظمى من الذخائر غير المنفجرة ،حوايل  6,000قطعة ،من
رأس مربط وسط عدن.
أعلن البنك المركزي اليمني يف األسبوع الثالث من شهر أبريل أنه سيوفر
السيولة النقدية للبنوك التجارية والمستوردين ،سواء بالعملة المحلية
أو األجنبية ،بأسعار تنافسية .كما أعلن عن سعر صرف جديد قدره 506
ريال/دوالر أمريكي ،مقارنة بالسعر السابق البالغ  495ريال/دوالر أمريكي
وذلك لتشجيع المستوردين والبنوك على التعامل مع البنك المركزي
والنظام المصريف الرسمي.

مركز الحديدة
زار الفريق المشترك لوكاالت األمم المتحدة يف  17أبريل بعض التجمعات
السكانية العشوائية يف مديريتي الزهرة والقناوص يف محافظة الحديدة
حيث يقيم ،كما أشارت السلطات 3,744 ،أسرة نازحة حالي ا ً من مديرية
بني حسن يف محافظة حجة .وزار الفريق المشترك أربعة من مواقع
التجمعات حيث يقيم ما يقدر بـ  1,700أسرة نازحة .يعمل شركاء العمل
اإلنساين على االستجابة إىل االحتياجات الملحة يف هذه المواقع إىل
المأوى والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
والمساعدات الغذائية والصحية .سوف تشمل االستجابة تقديم مفوضية
األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين حزم المواد غير الغذائية إىل
 1,823أسرة نازحة حديث ا ً يف مديرية الزهرة ،وتقديم المنظمة الدولية
للهجرة أطقم المواد اإليوائية الطارئة وحزم المواد غير الغذائية إىل 858
أسرة نازحة حديث ا ً يف مديرية القناوص.
دشنت المنظمة الدولية للهجرة مركزا ً حديث ا ً الستقبال النازحين يف
مديرية القناوص يف الحديدة ،والذي سوف يقوم بتسجيل وتقديم
خدمات اإلحالة للنازحين يف سبع مديريات يف محافظة الحديدة .قدمت
لجنة الصليب األحمر الدولية  15,000لتر من الوقود إىل سجن الحديدة
المركزي ،ما يكفي لتشغيل مولدات السجن لمدة شهر .سوف يعمل
أحد الشركاء على إعادة تأهيل مرافق السجن ودعم الوحدة الطبية .وقدم
الشريك المنفذ لبرنامج األغذية العالمي  2,600من الحصص الغذائية
المضاعفة لتغطية شهري أبريل ومايو إىل األسر الضعيفة التي تقيم يف
المناطق التي تسيطر عليها سلطة األمر الواقع يف مديرية الدريهمي.
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مركز إب
أجرى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوضية األمم المتحدة السامية
لشؤون الالجئين والمجوعة القطاعية الفرعية للمأوى يف  21أبريل زيارة
ميدانية إىل ثمانية مواقع لتجمعات النازحين (خمسة عشوائية وثالثة
جماعية) يف مديرية المشنة لمدينة إب .تعيش األسر ظروف ا ً معيشي ًة
قاسي ًة يف جميع المواقع ،عدا موقع ا ً واحداً ،مع عدم إمكانية الوصول إىل
المراحيض أو مياه الشرب النظيفة ،وبذلك تكون أكثر عرضة لمخاطر
األمراض المنقولة عن طريق المياه .يسعى الشركاء يف مركز العمل
اإلنساين يف إب إىل معالجة المسألة.
قاد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف  30أبريل زيارة تقييم مشتركة
بين الوكاالت إىل مديرية جبن يف محافظة الضالع إلجراء تقييم يتعلق
باألمن واالحتياجات بعد أن أصبح من الممكن الوصول إىل المنطقة
مؤخرا ً من إب .زار فريق األمم المتحدة ،الذي يضم برنامج األغذية العالمي
ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وإدارة السالمة واألمن التابعة
لألمم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،مستشفى  22مايو
وموقعين للنازحين والحظوا أن الصرف الصحي يف المديرية سيء للغاية.
أبلغت المستشفى عن وجود عدد كبير من الحاالت المشتبه إصابتها
بالكوليرا وحاالت سوء التغذية الحاد الوخيم .تفتقر مواقع النازحين إىل
معظم الخدمات ،ولكنها كانت يف حاجة خاصة إىل خدمات المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية والصحة والتعليم .وخلصت البعثة إىل أن
هناك حاجة إىل مزيد من التقييم المتعمق لالحتياجات وتحديد الجهات
الفاعلة اإلنسانية العاملة يف المنطقة.

مركز صعدة
نسق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف  1مايو زيارة مشتركة بين
الوكاالت إىل مديرية منبه لتقييم احتياجات النازحين والمجتمعات
المستضيفة ومراقبة االستجابة اإلنسانية يف المديرية .زار الفريق
مستشفى منبه الريفي ومركز الخميس الصحي ،ويوجد يف كليهما
مراكز لعالج اإلسهاالت المائية ،ومشروع مياه البطين .وقام الفريق
بمقابلة ممثلي الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية
ومواجهة الكوارث ،وكذا النازحين والمجتمعات المستضيفة .يبلغ عدد
سكان المديرية  81,000شخص باإلضافة إىل  700أسرة نازحة .وليس
من السهولة الوصول إىل المديرية لوقوعها على الحدود مع المملكة
المملكة العربية السعودية وبسبب الجسور العديدة المدمرة .ويتابع
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية االستجابات الخاصة بتلبية االحتياجات
األساسية.

تم توزيع  1,500من حزم المواد غير الغذائية و 500من أطقم المواد
اإليوائية الطارئة إىل النازحين والمجتمعات المستضيفة يف مديرية حيدان
خالل الفترة المشمولة يف التقرير .أبلغت مفوضية األمم المتحدة السامية
لشؤون الالجئين عن توزيع معونات اإليجار النقدية إىل  1,039أسرة
يف محافظة الجوف و 441أسرة يف محافظة صعدة ،وتقديم المواد غير
الغذائية إىل  1,000أسرة يف مديرية مجز و 100من المواد غير الغذائية
الطارئة و 30من أطقم المواد اإليوائية الطارئة يف مديرية صعدة.
دشن صندوق األمم المتحدة للطفولة يف  15أبريل ،من خالل العمل مع
المركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يف اليمن ،حملة توعية مدتها 40
يوم ا ً يف محافظة الجوف تهدف إىل توعية  44,988شخص ا ً حول مخاطر
األلغام والقنابل العنقودية والمواد غير المنفجرة.

مركز صنعاء
يف  27أبريل ،أبلغت مجموعة قطاع الحماية عن عدد من الحوادث التي
أدت إىل وقوع ضحايا يف صفوف المدنيين وألحقت األضرار بالبنى التحتية
المدنية ضمن نطاق مركز صنعاء للعمل اإلنساين :أشارت التقارير إىل
إلحاق أضرار ٍ بالمنازل نتيجة الضربات الجوية يف قاع الحقل يف مديرية
ضوران آنس يف محافظة ذمار ،كما ضربت غارة جوية مزرعة يف بني شديد
يف مديرية بني سعد ،وتم اإلبالغ عن مقتل تسعة مدنيين حين انفجر
حزام ناسف داخل محل يف ذي كالب يف مديرية القريشية لمحافظة
البيضاء ،وتضررت منازل حين ضربت خمس هجمات جوية الحيمة
الخارجية يف محافظة صنعاء وحين ضربت هجمتان جويتان بني مطر يف
محافظة صنعاء.
ج رح ثالثة يف  28أبريل عندما سقطت قذائف مدفعية على
ُق تل مدنيان و ُ
منزل يف الزاهر ،وأصيب مدين عندما انفجر لغم أرضي يف نفس المنطقة
يف البيضاء .تم اإلبالغ عن عدة غارات جوية ضربت قاعدة مجاورة لمطار
صنعاء يف  1مايو وتضررت المنازل يف المنطقة ولكن لم ترد تقارير عن
وقوع إصابات بين المدنيين.

مستجدات آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش
يزال ميناءا الحديدة والصليف مفتوحين للعمل .أفرغت  12سفينة ما مجموعه  198,759طن متري من الحمولة 145,188 ،طن متري يف ميناء الحديدة
و 53,571طن متري يف ميناء الصليف يف الفترة ما بين  17و 30أبريل .أفرغت  11سفينة حمولتها يف ميناء الحديدة وسفينة واحدة يف ميناء الصليف.
حتى  30أبريل ،تم إعطاء الترخيص لـ  14سفينة وتنتظر دخول منطقة المرسى يف ميناء الحديدة.

145,889
ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

المصدر :آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش
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52,331
ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

اﻟﺤﺪﻳﺪة

145,188

اﻟﺼﻠﻴﻒ

53,571

ﻃﻦ ﻣﺘﺮي
ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

