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تقرير بالمستجدات اإلنسانية
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المواضيع الرئيسة:
المعلومات من مراكز العمل اإلنساني
مستجدات
•إرتفاع عدد الحاالت المشتبه إصابتها بالكوليرا واالسهال المايئ الحاد بواقع  108,889حالة تم اإلبالغ عنها
للفترة ما بين  1يناير و 17مارس.
•تم نزوح ما يزيد عن  9,700أسرة مؤخرا ً وفق ا ً للسلطات المحلية إىل  18مديرية يف محافظة حجة ،تعيش
أغلبها يف العراء والمباين العامة.
•ما زالت األوضاع اإلقتصادية لليمن يف إنهيار بسبب الصراع المستمر ،وتقلص الناتج المحلي اإلجمايل بما يقدر
بنحو  39يف المائة منذ 2014م.
•أبلغت مجموعة قطاع الحماية عن وقوع أكثر من  4,800قتيل وجريح يف صفوف المدنيين خالل 2018م،
بمتوسط  93ضحية مدين أسبوعي اً.
•دفع صندوق األمم المتحدة للطفولة الحوافز إىل  97,000معلم من مجموع عدد المعلمين المستهدفين الـ
 136,000والذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ عامين.
إرتفاع عدد الحاالت المشتبه اصابتها بالكوليرا
ارتفع عدد الحاالت المشتبه اصابتها بالكوليرا واالسهاالت المائية
الحادة التي تم اإلبالغ عنها يف األسابيع األخيرة بعد مضي عامين
من معاناة اليمن من أسوأ حاالت لتفشي الكوليرا .أشارت البيانات
التي تم جمعها من قبل وزارة الصحة العامة والسكان ،بدعم من
منظمة الصحة العالمية ،أنه تم تسجيل  108,889حالة يشتبه
بإصابتها و 190حالة وفاة مصاحبة للفترة ما بين  1يناير و 17
مارس ،نحو ثلث الحاالت المسجلة من األطفال دون سن الخامسة.
اليمن موبؤة بالكوليرا .كان أسوأ تفشي لها يف عام 2017م حيث تم
اإلبالغ عن أ كثر من مليون حالة يشتبه اصابتها بالكوليرا للفترة
الواقعة بين آبريل وديسمبر .يتركز إرتفاع تفشي الوباء مؤخرا ً يف
ستة محافظات :أمانة العاصمة والحديدة وصنعاء وإب وعمران
وذمار والتي تمثل معا ً ما يقرب من ثلثي عدد الحاالت التي تم
اإلبالغ عنها.
15,000

للتخفيف من زيادة انتشار وانتقال المرض وتركز على  147مديرية
ذات أولوية .يجري تخزين إمدادات مجموعتي قطاع الصحة والمياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية ،ويقوم الشركاء بتخزين الوقود
مسبقا ً لضخ المياه ،وتجري فرق االستجابة السريعة على مستوى
المديرية التحقق من الحاالت وتقديم االستجابة السريعة .تم إنشاء
مرا كز عالج االسهاالت المائية ومرا كز إعادة اإلرواء الفموي يف
جميع المديريات ذات األولوية .ويسعى شركاء العمل اإلنساين
للحصول على الدعم إلصالح شبكات المياه والصرف الصحي
وتعقيم المياه.
قدمت منظمة الصحة العالمية بالشرا كة مع البنك الدويل يف فبراير
 30من أطقم المواد المختبرية المتنقلة لمراقبة وفحص نوعية
المياه يف شبكات المياه واآلبار وشاحنات نقل المياه .قامت منظمة
الصحة العالمية بتدريب  125فني مختبر على جمع العينات
والنقل والتشخيص المختبري ورفع التقارير الالزمة عن الحاالت
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المنحنى الوبايئ من  1يناير  17 -مارس  .2019المصدر :منظمة الصحة العالمية

من المحتمل إرتباط ارتفاع عدد الحاالت المشتبه اصابتها بالكوليرا
يف اآلونة األخيرة إىل هطول األمطار المبكرة ،وزيادة الوعي بين
السكان وبالتايل الرغبة يف السعي إلجراء الفحص وتلقي العالج،
وتعزيز مراقبة المرض .وتفاقم الوضع مع سوء صيانة شبكات
الصرف الصحي واستخدام المياه الملوثة يف الري وتنقالت السكان
يف العديد من المديريات المتضررة.
يقدم شركاء العمل اإلنساين والحكومة استجابة مشتركة متكاملة

وذلك لزيادة تعزيز القدرات المختبرية يف اليمن .وستقدم أيضا ً
المحاليل المختبرية الكاشفة إىل خمسة من مختبرات الصحة
العامة المركزية يف تعز وإب والحديدة وعدن وصنعاء .وتدعم
منظمة الصحة العالمية أيضا ً تقديم الحوافز إىل  2,257عامل يف
مجال الصحة يف مرا كز عالج االسهال المايئ ومرا كز إعادة اإلرواء
الفموي يف  13محافظة وتقدم أيضا ً الدعم الفني والمايل لـ 333
من فرق االستجابة السريعة يف جميع المديريات.

توسيع نطاق تقديم المساعدات اإلنسانية يف حجة نتيجة إلستمرار األعمال القتالية
يستمر القتال وأعمال القصف والضربات الجوية يف تسبب نزوح
األشخاص يف محافظة حجة .قدرت السلطات المحلية أنه حتى 18
مارس نزح ما يزيد عن  9,700أسرة مؤخرا ً إىل  18مديرية ضمن
نطاق محافظة حجة .يعيش أغلبية األشخاص النازحين يف
المساحات المكشوفة والمباين العامة .وامتدت المزيد من حاالت
النزوح إىل محافظة عمران حيث وصلت إىل  450أسرة نازحة تم
اإلبالغ عنها باإلضافة إىل نزوح  837أسرة إىل أمانة العاصمة.
وأشارت المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة يف اليمن يف بيان
أصدرته يف  14مارس“ ،شهدت حجة المزيد من التوتر والقتال يف
األسابيع األخيرة ،نزح آالف األشخاص من منازلهم وهم يف حاجة
المساعدات اإلنسانية وأفادت التقارير أن القتال حاصر العديد
منهم ولم يستطيعوا الهروب إىل مكان آمن أو الوصول إىل
المساعدة .تظهر هذه الحوادث المروعة انه ال زال يدفع المدنيين
األبرياء ،بما فيهم األطفال ،ثمن الصراع الذي ال رأي لهم فيه”.

لقي  19مدين حتفهم يف  11مارس ،خالل الفترة المشمولة يف
التقرير ،بسبب الضربات الجوية على مدى يومين ،بما فيهم 12
طفل .وأُصيب ما يزيد عن  30شخص آخرين بجروح ،بما فيهم 14
طفل تتراوح أعمارھم مابین سنة واحدة إىل  18سنة .وقالت
السیدة لیز غراندي ،منسق الشؤون اإلنسانیة المقيم يف الیمن:
“ندین سقوط القتلى والجرحى بصورة ال لبس فیھا .من المشین
إستمرار موت المدنیین األبریاء بدون مبرر يف صراع یجب ومن
الممكن حله”.

اﻟﻴﻤﻦ :ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺰوح ﻲﻓ ﺣﺠﺔ
ﺻﻌﺪة

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

وتضاعف عدد النازحين يف محافظة حجة خالل الستة األشهر
الماضية حسب تقديرات شركاء العمل اإلنساين من  203,000إىل
نحو  420,000شخص .وسعت الجهات الشريكة نطاق تقديم
المساعدات كإستجابة للوضع وإرسال المزيد من الموظفين إىل
مدينة حجة.
حصلت  3,522أسرة على أطقم مواد االستجابة السريعة وحصلت
 1,933أسرة إضافية على المواد غير الغذائية وحصلت  676أسرة
على أطقم المواد اإليوائية الطارئة يف محافظة حجة حتى 19
مارس .ال زال توزيع أطقم المواد اإلنتقالية مستمرا ً عقب إيصال
 10,500من أطقم المواد اإلنتقالية إىل مدينة حجة ومديرية عبس.
يعتزم برنامج األغذية العالمي توزيع المساعدات الغذائية الشاملة
يف مديرية كُشر .وجهزت المنظمة الدولية للهجرة مسبقا ً 9,000
من أطقم المواد اإليوائية الطارئة و 9,000من حزم المواد غير
الغذائية .وتعتزم مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
توزيع  2,000من أطقم المواد اإليوائية الطارئة و 2,000من حزم
المواد غير الغذائية لتلبية االحتياجات الحالية وتقوم بالتجهيز
المسبق لمخزون الطوارئ.
يدعم صندوق األمم المتحدة للطفولة  31من أصل  39مرفق
صحي يف أربع مديريات يف محافظة حجة عن طريق تقديم
التكاليف التشغيلية والحوافز للعاملين يف المجال الصحي .وتدعم
أيضا ً ثمان فرق متنقلة لتقديم الحزمة المتكاملة من خدمات
الصحة والتغذية األساسية للنازحين والمجتمعات المستضيفة .تم
تسليم ما يزيد عن  10,000من الصناديق الكرتونية لألغذية
العالجية الجاهزة لإلستخدام لتلبية احتياجات مدة تزيد عن أربعة
أشهر.
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يحذر البنك الدويل من تفكك النسيج االقتصادي واالجتماعي لليمن
أفاد البنك الدويل يف إحاطة المراقبة االقتصادية حول اليمن األخيرة
عن إستمرارية تفكك النسيج االقتصادي واالجتماعي لليمن .بينما
ال تزال االحصاءات الرسمية غير متاحة ،تشير المعلومات الجزئية
واألدلة المتداولة إىل تقلص الناتج المحلي اإلجمايل لليمن بما يقدر
بنحو  39يف المائة منذ 2014م .من المتوقع زيادة معدالت الفقر
بنسبة  33يف المائة منذ 2014م وهذا يعني احتمالية أن يعيش
 52يف المائة من السكان يف الفقر لعام 2019م.
وأشارت إحاطة البنك الدويل أن الصراع المستمر تسبب يف تعطيل
واسع النطاق لألنشطة االقتصادية يف اليمن مما أسفر عن إنخفاض
كبير يف عدد الوظائف وعمليات القطاع الخاص وفرص العمل
التجارية .وانخفضت اإليرادات الحكومية بشدة مما أثر على تقديم
الخدمات العامة .وتقلصت الواردات بشكل حاد وتضاءل االحتياطي
من العملة األجنبية .وقد أدى انخفاض سعر الصرف إىل تقويض
دخل األسرة .وقد أجبر الوضع العديد من الناس على االنضمام إىل

األنشطة االقتصادية المرتبطة بالصراع باعتبارها الفرصة الوحيدة
المربحة يف “اقتصاد الحرب”.
وتشير اإلحاطة أن الصراع واألزمة االقتصادية الناتجة عنها هي من
بين الدوافع الرئيسية لزيادة انعدام األمن الغذايئ يف اليمن على
النحو المبين يف تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ
يف ديسمبر 2018م .وصنف تقرير آخر للمؤشر العالمي للجوع
اليمن كأحد أعلى ثالثة بلدان تعاين من انعدام األمن الغذايئ يف
العالم لعام 2018م.
وتشير إحاطة البنك الدويل أن اآلفاق االقتصادية يف عام 2019م
ستعتمد على تحقيق تحسن سريع يف الوضع السياسي واألمني.
من شأن وقف الصراع أن يوفر نقطة انطالق إلعادة بناء االقتصاد
والنسيج االجتماعي .يمكن أن ينتعش الناتج المحلي اإلجمايل
تدريجيا ً على الرغم من أن ثالثة أرباع السكان سيظلون يف حالة
فقر وفقا ً لمعايير البلدان ذات الدخل المنخفض.
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تم إصدار التقرير يف  12مارس عندما انخفضت قيمة الريال اليمني
من  550ريال يمني لكل دوالر أمريكي إىل حوايل  590ريال يمني
لكل دوالر أمريكي خالل الشهر الماضي .ورفعت شركة النفط
اليمنية يف نفس األسبوع السعر الرسمي للبنزين من  275إىل 290
ريال يمني لكل لتر والديزل من  300إىل  325ريال يمني لكل لتر.

ومع ذلك ،ال يزال هناك نقص واسع النطاق يف جميع أنحاء البالد.
ويشتري العديد من األشخاص البنزين من األسواق غير الرسمية
بأسعار مرتفعة.

تشير التقارير عن وقوع ما يقرب من  100ضحية مدين أسبوعيا ً خالل عام 2018م

تم اإلبالغ عن مقتل وإصابة ما يزيد عن  4,800ضحية مدين على
مدار عام 2018م وفقا ً لتقرير مشروع مراقبة أثر الصراع على
المدنيين لعام 2018م  ،مما يفضي إىل وقوع متوسط قدره 93
ضحية مدين أسبوعياً .وأبلغ مشروع مراقبة أثر الصراع على
المدنيين ،مشروع مجموعة قطاع الحماية ،أن سقوط الضحايا
المدنيين كان نتيجة ما يزيد عن  2,360حادثة عنف مسلح ،أي
بمعدل  45حادثة أسبوعياً.
وقع ما يزيد عن  2,140ضحية مدين يف حوادث اإلصابات الجماعية
(الحوادث التي تتسبب بسقوط ما يزيد عن  10ضحية مدين).
تسببت الضربات الجوية بسقوط  2,504ضحية مدين (ما يشكل
 52يف المائة من إجمايل عدد الحوادث) بينما تسببت أعمال
القصف بوقوع  1,300ضحية مدين .تم تسجيل نصف مجموع
عدد الحوادث يف محافظة الحديدة ونحو ربع عدد الحوادث يف
محافظة صعدة.
أفادت التقارير عن مقتل وإصابة  30يف المائة من المدنيين يف
منازلهم .و ُقتل مدنيون آخرون أثناء سفرهم على الطرق وعملهم

يف المزارع واألعمال التجارية المحلية ويف األسواقُ .
خمس الضحايا
المدنيين الذين تم تسجيلهم كانوا من األطفال حيث قتل 410
طفل وجرح  542طفل .أثرت حوايل  46حادثة على البنى التحتية
للغذاء والمياه والمساعدات وتضرر  25مرفق صحي و  38موقع
تعليمي.
كانت األلغام األرضية من أ كثر أنواع العنف المسلح خطرا ً وضررا ً
على المدنيين .تم اإلبالغ عن أ كثر من  230ضحية مدنية يف 74
حادثة تتعلق باأللغام األرضية ،أي بمعدل  3ضحايا لكل حادث .كان
ما يزيد عن نصف عدد الضحايا المدنيين بسبب األلغام من
محافظة الحديدة.
أدى تدمير المنازل إىل نزوح ما يزيد عن  4,840أسرة بينما فقدت
 6,000أسرة سبل كسب العيش بسبب تضرر أو تدمير المزارع
واألعمال التجارية المحلية .نزحت  275أسرة يف المتوسط شهريا ً
خالل الستة األشهر األوىل من عام 2018م ،أغلبيتها من محافظة
صعدة .وتضاعف العدد إىل ما يزيد عن  530نازح شهريا ً يف الستة
األشهر الماضية من ذات العام.

مساعدة نحو  100,000معلم من خالل تقديم الحوافز الشهرية

دشن صندوق األمم المتحدة للطفولة يف  28فبراير برنامج دفع
حوافز المعلمين .وصل البرنامح بحلول مارس إىل 79,710
مستفيد ( 89يف المائة من مجموع عدد المستهدفين الـ 136,000
لدورة الدفعة األوىل) .يهدف برنامج حوافز المعلمين إىل ضمان
استمرارية تعليم األطفال من خالل تقديم الحوافز المالية (والتي
توازي مبلغ  50دوالر أمريكي لكل شهر) إىل المعلمين والعاملين
يف المدارس ،بما فيهم المتطوعين ،الذين لم يحصلوا على رواتبهم
باإلضافة إىل انتظامهم يف عملهم.
وقد أدى عدم دفع الرواتب إىل إبعاد الكثير من المعلمين عن
المدرسة ألنهم يكافحون إليجاد فرص سبل عيش أخرى إلعالة

أسرهم .هناك مليونان من أصل  7ماليين طفل يف سن الدراسة يف
اليمن خارج المدرسة يف الوقت الحايل وفقا ً لصندوق األمم المتحدة
للطفولة.

تضررت ثالثة أرباع المدارس الحكومية يف  11محافظة يف جميع
أنحاء اليمن بسبب عدم دفع مرتبات المعلمين حيث لم يحصل
 51يف المائة من المعلمين على رواتبهم منذ أ كتوبر 2016م .وهذه
المحافظات هي صنعاء وصعدة وأمانة العاصمة وعمران وحجة
والحديدة والمحويت وذمار وريمة وإب والبيضاء.
وأ كدت بيانات مجموعة قطاع الصحة أن ما يقدر بـ  2,000مدرسة
غير صالحة لإلستخدام بسبب الصراع وهذا يشمل تدمير 256
مدرسة بواسطة الضربات الجوية أو أعمال القصف؛ تضرر 1,520
مدرسة؛ إستخدام  167مدرسة كمأوى لألسر النازحة؛ وتحتل 23
مدرسة الجماعات المسلحة.
سيشمل برنامج الحوافز ما يزيد عن  10,300من موظفي المدارس
ونتيجة لذلك سيستفيد ما يقدر بنحو  3.7ماليين طفل.
يعمل صندوق األمم المتحدة للطفولة أيضا ً على ترميم المدارس
وتحسين النظافة الصحية والصرف الصحي يف المدارس وتوفير
اإلمدادات المختلفة للمدارس يف جميع أنحاء البالد.

سيستفيد  3.7ماليين من أطفال المدارس من برنامج الحوافز ،بكاميرا صندوق
األمم المتحدة للطفولة
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مستجدات المعلومات من مرا كز العمل االنساين
مركز عدن :هدأ الوضع األمني يف عدن ولكنه ال يزال غير مستقراً؛
تم استئناف حركة األمم المتحدة وشركاء العمل اإلنساين يف
المدينة .بدأ تشغيل مركز األمم المتحدة الجديد للعمل اإلنساين
بصورة تدريجية يف المكال ومن المقرر عقد أول اجتماع تنسيقي يف
 20مارس .ومن المقرر أن يحضر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
وصندوق األمم المتحدة للطفولة وصندوق األمم المتحدة للسكان
والمنظمة الدولية للهجرة وممثلو المجموعات القطاعية التي تم
إختيارهم وكذلك أعضاء من المنظمات غير الحكومية المحلية
ومجتمع المنظمات غير الحكومية الوطنية.
خلصت الزيارة التي تم إجراؤها بقيادة مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية إىل مواقع إيواء األشخاص النازحين داخليا ً يف الجراد (62
أسرة) والبيطرة ( 105أسرة) يف محافظة لحج إىل أن أحد الشواغل
الرئيسية هي االفتقار إىل مرافق الصرف الصحي .تم نقل المياه
بالشاحنات بواسطة صندوق األمم المتحدة للطفولة بينما يقدم
برنامج األغذية العالمي سالل المواد الغذائية بشكل منتظم ،ومع
ذلك ال زالت هناك صعوبات أخرى .يوجد يف البيطرة عيادة تم
دعمها من قبل صندوق األمم المتحدة للطفولة لتقديم الخدمات
الصحية والغذائية بينما يجب على النازحين يف موقع الجراد
الذهاب إىل المستشفيات التي تفرض تكاليف مقابل تقديم
الخدمات لعدم وجود عيادة متنقلة لتقديم الخدمات يف هذا
الموقع .وزعت جهة شريكة محلية سالل غذائية إىل  386أسرة يف
المحافظة .ودشن صندوق األمم المتحدة للطفولة حملة التوعية
بمخاطر األلغام يف لحج مستهدفة نحو  54,000شخص.
بدأ المجلس الدنماركي لالجئين؛ منظمة غير حكومية دولية؛
بتسجيل النازحين يف المواقع الجماعية يف الخوخة وسوف يتم
تضمين هذه المواقع يف توزيع األغذية الشاملة بصورة منتظمة
بواسطة الجهة الشريكة المنفذة لبرنامج األغذية العالمي .ويف هذه
األثناء ،سيوسع برنامج األغذية العالمي نطاق أنشطة برنامج األمن
الغذايئ يف حضرموت ،مستهدفا ً سبعة مديريات جديدة إضافية يف
المحافظة وبذلك يرتفع العدد اإلجمايل للمديريات المستهدفة إىل
 15مديرية.
دشن صندوق األمم المتحدة للطفولة حملة التحصين ضد مرض
الدفتيريا يف  99مديرية جنوب شرق اليمن باإلضافة إىل حملة
التوعية المجتمعية الجماعية عن طريق استخدام السينما المتنقلة
وحلقات التوعية ومسرح الدمى.

مركز الحديدة :أبلغت مجموعة قطاع الحماية عن  39حادثة ذات
أثر على المدنيين يف مركز الحديدة للعمل اإلنساين يف ثاين أسبوع
من مارس ( 13 – 7مارس) متسببة بسقوط  102ضحية مدين،
بما فيهم  38قتيل .تم اإلبالغ عن  12حادثة من مجموع عدد
الحوادث يف محافظة حجة ،وهو المعدل األعلى للحوادث يف
المحافظة منذ بداية رفع التقارير يف يناير 2018م .تسببت الحوادث
يف حجة إىل سقوط  83ضحية مدين وهو أعلى معدل منذ آبريل
2018م .تسببت الغارات الجوية يف سقوط جميع الضحايا التي تم
اإلبالغ عنها ما عدا اثنان من الضحايا يف حجة.
عملت الجهات الشريكة على تسجيل  128,769أسرة نازحة حتى
 9مارس يف محافظات الحديدة وحجة وريمة والمحويت .وحصلت
ما مجموعه  123,631أسرة نازحة على مساعدات آلية االستجابة
السريعة :حصلت  41,453أسرة على التحويالت النقدية المتعددة
األغراض و  26,526أسرة على المواد غير الغذائية و 12,385أسرة
يف محافظتي الحديدة وحجة على أطقم المواد اإليوائية الطارئة.

قدمت المنظمة الدولية للهجرة اإلستشارة الطبية إىل 4,187
شخص يف مواقع مختلفة لمحافظة الحديدة و 3,800شخص يف
 12مركز صحي يف حجة و 411شخص يف  3مرا كز صحية يف ريمة.
سجلت المنظمة الدولية للهجرة  131أسرة نازحة يف مرا كز
االستقبال يف الحديدة وأحالت  108أسر إىل جهات شريكة أخرى
لتقديم المساعدات حسب احتياجاتهم.
تم إيقاف إيصال اإلمدادات اإلنسانية لمدة أسبوعين تقريبا ً من
صنعاء ولكنها بدأت بالتحرك من  18مارس .وعلى الرغم من ذلك،
اليمكن الوصول إىل مديريات حرض وميدي وحيران .وهذا ما أدى
إىل تباطؤ االستجابة الخاصة بتلبية احتياجات األشخاص
المتضررين.

مركز إب :إستمرت االشتباكات يف مديريات الصلو وصبر الموادم
وصالة يف محافظة تعز .وتم اإلبالغ أيضا ً عن اشتباكات وضربات
جوية يف المناطق الجنوبية لمديرية مقبنة مما أعاق وصول
المدنيين إىل الخدمات والمساعدات .واستمرت االشتباكات أيضا ً
حشا ودمت ،على الرغم من انها
يف محافظة الضالع ،مديريتي ال ُ
أصبحت أقل شدة من األسابيع الماضية.
استطاع الشريك المنفذ لبرنامج األغذية العالمي من إنشاء لجان
مجتمعية يف مديريتي مقبنة وصالة ،بعدما رفضت السلطات يف
تعز منحهم الترخيص الالزم للعمل يف هذه المديريات خالل
الشهرين الماضيين ،والذي أثر على توزيع األغذية إىل ما يزيد عن
 63,000أسرة .حولت برنامج األغذية العالمي توزيع المساعدات
الغذائية يف مديريتي مقبنة وصالة إىل جهة شريكة جديدة يف فبراير
2019م.
أبلغت مجموعة وطنية فرعية لقطاع الصحة عن  760حالة يشتبه
اصابتها بالكوليرا يف مديرية التعزية للفترة ما بين  1يناير و28
فبراير ،مقارنة بـ  114حالة تم اإلبالغ عن اصابتها خالل نفس الفترة
يف العام الماضي .وتعزى هذه الزيادة إىل تدهور أنظمة الصرف
الصحي وخراب أنابيب مياه المجاري من قبل المزارعين الذين
يستخدموا مياه الصرف غير المعالجة ألغراض الري .توسع
المجموعة الوطنية الفرعية القطاعية من إجراء التدابير الوقائية
بالتعاون مع شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
هناك ثالث مرا كز لعالج االسهاالت المائية يف المديرية .ويعتزم
صندوق األمم المتحدة للطفولة إنشاء مركزين إضافيين لعالج
االسهاالت المائية و 10مرا كز إلعادة اإلرواء الفموي.

مركز صعدة :إستمرت االشتباكات يف محافظتي صعدة والجوف
وتم اإلبالغ عن الضربات الجوية وأعمال القصف يف المديريات
الواقعة على امتداد الحدود مع المملكة العربية السعودية ،على
الرغم من انها أصبحت أقل شدة من األسابيع الماضية .أبلغت
المصادر المحلية يف  12مارس عن ضرب  15غارة جوية مواقع
مختلفة يف مديرية كتاف والبقع يف صعدة ولم يتم اإلبالغ عن أي
جرح ثالثة آخرين حين
إصابات بين المدنيينُ .قتل مدنيان إثنان و ُ
ضربت غارة جوية سيارة مدين يف منطقة غافرة يف مديرية الظاهر
يف  13مارس .واستمرت االشتباكات ،بما فيها القصف المدفعي
وهجمات تفجيرات العبوات الناسفة ،يف مديرية خب والشعف
جنوب غرب محافظة الجوف.
قدم الشريك التنفيذي لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
 1,750من المواد غير الغذائية و 1000من أطقم المواد اإليوائية
الطارئة إىل  1,750أسرة نازحة يف مديريتي خراب المراشي وبرط
العنان يف محافظة الجوف .نزحت غالبية األسر من مديريتي خب
والشعف والمصلوب أو تم نزوحهم داخليا ً يف نطاق مديرية برط
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العنان .قدمت الجهة الشريكة المواد غير الغذائية إىل  730أسرة
نازحة يف مديرية رجوزة.
قدم صندوق األمم المتحدة للسكان أطقم مواد آلية االستجابة
السريعة إىل  360أسرة يف مديريات منبه وصعدة والصفراء وكتاف
والبقع خالل الفترة المشمولة يف التقرير .حصل مجموع 4,470
أسرة يف ثمان مديريات على مساعدات آلية االستجابة السريعة
منذ يناير.

وتحسبا ً لزيادة عدد حاالت الكوليرا واالسهاالت المائية الحادة خالل
قرب موسم األمطار ،وزعت منظمة الصحة العالمية  14من أطقم
مواد عالج الكوليرا ،شاملة األدوية ومحاليل التغذية الوريدية
ومحاليل اإلرواء الفموي ،إىل  12مرفق صحي يف مديريات صعدة
وحيدان وسحار ورازح وباقم ومقبنة ومجز .وقدمت أيضا ً منظمة
الصحة العالمية أربعة أطقم مواد إىل السلطات الصحية يف محافظة
صعدة كمخزون للطوارئ .سيستفيد  100مريض من كل طقم
من أطقم المواد.
مركز صنعاء :تم اإلبالغ عن أعمال قتالية محدودة يف نهم ،شمال
شرق محافظة صنعاء .وأشارت التقارير عن أربعة حوادث ذات أثر

على المدنيين .بما يف ذلك ،االشتباكات يف مديرية ناطع ويف منطقة
قانية لمديرية ردمان العوض .ويعتبر هذا أعلى عدد للحوادث التي
تم اإلبالغ عنها يف البيضاء خالل أسبوع واحد منذ يناير 2018م.
وبحسب التقارير ،سقط ستة ضحايا مدنيين آخرين بسبب األلغام
األرضية وتفجيرات العبوات الناسفة يف البيضاء خالل الفترة
المشمولة يف التقرير .تم اإلبالغ عن  19ضحية مدين ( 83يف المائة)
يف البيضاء من أصل  23ضحية مدين نتيجة األلغام األرضية يف مركز
صنعاء للعمل اإلنساين.
تم التأكد من إجمايل  412حالة مصابة بالكوليرا بعد إجراء
الفحوصات السريعة على  1,015حالة يشتبه اصابتها بالكوليرا يف
جميع مناطق مركز العمل اإلنساين .كانت أشد المناطق تضررا ً
محافظة صنعاء مع التأكد من  140حالة مصابة ،تتبعها أمانة
العاصمة بـ  110حالة مصابة .تم اإلبالغ أيضا ً عن إجمايل  61حالة
مؤكدة يف عمران و 60حالة يف ذمار و 40حالة يف البيضاء وحالة
واحدة يف مأرب .تستجيب الجهات الشريكة من خالل تفعيل مرا كز
عالج االسهاالت المائية ومرا كز إعادة اإلرواء الفموي يف المناطق
التي تشهد عددا ً كبيرا ً من الحاالت.

مستجدات آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش يف اليمن

تم فتح ميناءي الحديدة والصليف ويعمالن بشكل كامل .أفرغت تسعة سفن ما مجموعه  118,078طن متري من الحمولة (48,376
طن متري من الغذاء و 69,702طن متري من الوقود) يف ميناء الحديدة للفترة ما بين  6إىل  19مارس 2019م.

 48,376ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

 69,702ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة

 118,078ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺼﻠﻴﻒ

 0ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

المصدر :آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش

مستجدات التمويل

)FUNDING UPDATE (AS OF 24 MARCH 2019

ﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﯾن )أﻛﺑر ﻣن 1ﻣﻠﯾون دوﻻر(

وﺿﻊ اﻟﺗﻣوﯾل

4.19

ﻣﻠﯾﺎر

اﻹﺣﺗﯾﺎج

0.27

ﻣﻠﯾﺎر

ﺗم ﺗﻣوﯾﻠﮫ

3.92

ﻣﻠﯾﺎر

%5

اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ

ﺗم ﺗﻣوﯾﻠﮫ

)دوﻻراﻣرﯾﻛﻲ(

9.8

5.7

5.7

اﻟﺳوﯾد

اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ
اﻻوروﺑﯾﺔ

إﯾرﻟﻧدا

)ﺣﺗﻰ  24ﻣﺎرس (2019

ﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﯾن )أﻛﺑر ﻣن  10ﻣﻠﯾون دوﻻر(
38.3

32.1

31.0

اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة

اﻟﺻﻧدوق
اﻟﻣرﻛزي

اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

اﻟدﻧﻣﺎرك

أوﺗﺷﺎ

ﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﯾن )أﻗل ﻣن  1ﻣﻠﯾون دوﻻر(

اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ(

31.7

3.7 141 5.4

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓﻮق اﻟﺠﻤﻴﻊ

ﻗﺒﺮص

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ

ﺳﻠﻮﻓﺎﻧﻴﺎ

ﺳﻮﻳﺴﺮا

21.6
12.9

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻣﺗﺣدة

اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﯾﺎﺑﺎن
المصدر :نظام التتبع المايل
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للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
سباستيان تريفز :مدير المكتب ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن ،تلفون +967712222800 :بريد الكترونيtrives@un.org :
فيديريكا داندراجيوفاني ،رئيس وحدة االتصال والتقارير ،مركز ع ّمان | ،موبايل|+962796876082 :بريد الكترونيdandreagiovannif@un.org
إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على الروابطwww.unocha.org/yemen | www.unocha.org | www.reliefweb.Int :

