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تقرير بالمستجدات اإلنسانية
 22مارس  17 -ابريل  | 2019العدد 6
مستجدات المعلومات من مرا كز العمل اإلنساين

المواضيع الرئيسة:

•حث مارك لوكوك؛ منسق اإلغاثة الطارئة ووكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية؛ الجهات المانحة على تحويل
التعهدات إىل مبالغ نقدية نتيجة مواجهة االستجابة اإلنسانية يف اليمن ألزمة يف التمويل.
•يستمر شركاء العمل اإلنساين يف توسعة نطاق عملهم لتلبية احتياجات  68,000أسرة نازحة يف محافظة
حجة.
•تحمل األعداد المتزايدة للنازحين أوضاع مثيرة للقلق بينما يواجه شركاء العمل اإلنساين عجز يف اإلمدادات
والتمويل.
•ساعدت آلية االستجابة السريعة  213,589أسرة للفترة ما بين يونيو 2018م ومارس 2019م.
•ارتفع متوسط تكلفة سلة الحد األدىن من المواد الغذائية بنسبة  102يف المائة مقارنة بمرحلة ما قبل األزمة.
•حددت الزيارة المشتركة بين الوكاالت أزمة النازحين يف محافظتي مأرب والجوف.
•وسعت فرق العمل المعنية بالكوليرا نطاق عملها نتيجة وصول عدد الحاالت المشتبه اصابتها بالكوليرا إىل
 194,595حالة.
•نتج عن شحة الوقود ارتفاع األسعار وطوابير طويلة يف محطات البترول.

يناشد وكيل األمين العام الجهات المانحة على تحويل التعهدات إىل مساهمات نقدية نتيجة مواجهة االستجابة اإلنسانية
يف اليمن ألزمة يف التمويل
قدم مارك لوكوك؛ منسق اإلغاثة الطارئة ووكيل األمين العام
للشؤون اإلنسانية؛ يف خطابه الموجه إىل مجلس األمن يف  15أبريل
آخر المستجدات حول الوضع يف اليمن ،وسلط الضوء على أن
أعمال العنف خفت حدتها يف مدينة الحديدة وتصاعدت يف مناطق
أخرى من البلد .وأثار بعض القضايا الرئيسية األخرى بما فيها عودة
تفشي وباء الكوليرا واستمرار خطر المجاعة .أشار منسق اإلغاثة
الطارئة ووكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية بشكل حرج إىل
التحديات التي ال زال يواجهها العاملون يف المجال اإلنساين حينما
يحاولون انقاذ أرواح ماليين األشخاص الذين يحاربون الجوع
والمرض .أول التحديات هي الوصول  -المعوقات التي تشمل
االفتقار إىل الممرات اآلمنة لتقديم المساعدات والقيود المفروضة
على الجمارك والتأشيرات والتأخير يف الموافقة على اتفاقات
المشاريع .وثاين التحديات هي التمويل “وهي مشكلة لم يتم
تذليلها إىل اآلن ”.مرت أربعة أشهر يف هذا العام ولم تتلق خطة

استجابة األمم المتحدة سوى  267مليون دوالر أمريكي من 2.6
مليار دوالر تم التعهد بها يف شهر فبراير ،أي  10يف المائة من مبلغ
التعهدات و 6يف المائة من إجمايل المتطلبات وما يقل عن  80يف
المائة مما تم الحصول عليه يف هذه الفترة من 2018م .وحث
منسق اإلغاثة الطارئة ووكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية
المانحين على تسديد المبالغ مالم فلن يكون هناك أي خيار أمام
األمم المتحدة وشركاءها سوى إغالق أو تقليص البرامج وإذا
حصل ذلك كما أشار......“ ،سيكون يف الوقت الذي نكافح فيه
للحيلولة دون توسع نطاق المجاعة ودحر الكوليرا واألمراض
األخرى وسيكون ذلك كارثياً ”.إختتم منسق اإلغاثة الطارئة ووكيل
األمين العام للشؤون اإلنسانية بنداء من أجل السالم“ ،بدون
السالم ،نحن ببساطة نعالج أعراض هذه األزمة بدال ً من معالجة
السبب”.

وسع شركاء العمل اإلنساين نطاق عملهم لتلبية احتياجات  68,000أسرة نازحة يف محافظة حجة

تسبب القتال يف حجة بنوعين من التحركات السكانية الجماعية منذ فبراير .تم نزوح ما
يقدر بـ  8,400أسرة من مديرية كُشر للفترة ما بين منتصف فبراير ومنتصف مارس
نتيجة للمواجهات بين رجال قبائل حجور وسلطات األمر الواقع .أدى القتال يف مديريتي
حيران وميدي إىل نزوح  17,000أسرة من عزلة بني حسن يف نهاية شهر مارس .أشارت
التقديرات أن نحو  68,000أسرة نزحت ضمن نطاق أو من حجة يف نهاية شهر مارس،
توجد  41,000أسرة يف عبس و 2,500أسرة يف شمال الحديدة .الغالبية العظمى من
هؤالء النازحين ،نحو  58,700أسرة ،يتفرقون يف  305مواقع للنازحين يف  18مديرية ،يقيم
األغلبية يف  167موقع للنازحين يف مديرية عبس .قدر شركاء العمل اإلنساين أن يف أسوأ
الحاالت ،قد يؤدي تغيير خط المواجهات يف نزوح نحو  400,000شخص إضايف يف
المحافظة.
وجدت زيارة المجموعة متعددة القطاعات إىل حجة للفترة ما بين  30مارس و  2أبريل
فجوات يف االستجابة ألزمة النزوح .ال زالت المفاوضات مستمرة مع السلطات المحلية
بشأن تقديم المساعدات إىل األشخاص الذين يقيمون يف مناطق قريبة من الصراع.
تسبب القتال بإلحاق أضرار على البنى التحتية المدنية نتيجة قرب مئات آالف األشخاص
المحليين والنازحين من خطوط المواجهات النشطة .يعمل شركاء العمل اإلنساين على
تحسين مراقبة الحماية والتنسيق لمنع استهداف البنى التحتية.
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يجري حاليا ً وضع خطة للجاهزية الشاملة والتي تركز على التخزين
المسبق لالمدادات وتحديد المواقع الخاصة بالنازحين الفارين من
منازلهم .تقود مجموعة قطاع اإلمداد والتموين عملية إنشاء قدرة
إضافية للتخزين ويتم توجيه ما يزيد عن  22,000من المواد غير
الغذائية و 8,500من أطقم المواد اإليوائية الطارئة إىل حجة كجزء
من توسيع نطاق االستجابة .ويجرى حاليا ً حشد المزيد من شركاء
العمل اإلنساين ويعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على
تعجيل فتح مكتب يف حجة.
دعم شركاء آلية االستجابة السريعة  1,470أسرة نازحة حديثا ً يف
محافظتي حجة والحديدة يف األسبوع الثاين من أبريل .باإلضافة إىل
ذلك ،قدمت منظمة عبس التنموية المساعدات النقدية إىل 1,500

أسرة؛ وقدم المجلس النرويجي لالجئين أطقم مواد آلية االستجابة
السريعة إىل  6,700أسرة وسجل  1,400أسرة أخرى؛ وبدأ المجلس
الدنماركي لالجئين نقل المياه الطارئة عبر الشاحنات يف ثالثة
مواقع للنازحين يف درينه العليا ودرينه السفلى وولح؛ وركبت
منظمة أوكسفام  300مرحاض وأنشأت  30نقطة جديدة للمياه
و 30خزان لتخزين المياه يف مديرية عبس وقدمت أطقم مواد
النظافة إىل  4,000أسرة .عينت وكاالت األمم المتحدة  29من
موظفيها للعمل يف حجة وذلك لتعزيز القدرة التشغيلية وبدأ
البعض منهم فعليا ً بالعمل من المدينة.

تحمل األعداد المتزايدة للنازحين أوضاع مثيرة للقلق بينما يواجه شركاء العمل اإلنساين عجز يف اإلمدادات والتمويل
قدرت مجموعة قطاع المأوى والمواد غير الغذائية وتنسيق وإدارة المواقع أن  726,000شخص إضايف قد ينزحون يف 2019م ليصل
مجموع عدد النازحين إىل  4ماليين .قد تعرض للنزوح  25,000أسرة إضافية للفترة ما بين يناير و 7أبريل (ما يقرب من 175,000
شخص) ويقيم  75يف المائة منهم يف المواقع المستضيفة للنازحين (المرا كز الجماعية وتجمعات المساكن العشوائية للنازحين).

المصدر :مجموعة قطاع المأوى
والمواد غير الغذائية وتنسيق
وإدارة المخيمات

حدد شركاء العمل اإلنساين اإلحتياجات األساسية بين نسبة عالية من السكان النازحين الذين يقيمون يف المواقع المستضيفة للنازحين
والمساكن المستأجرة وترتيبات االستضافة مع أعضاء المجتمع المحليين .وجدت فجوات جوهرية يف االستجابة للنزوح من حيث
اإلمدادات والتمويل .وجدت فجوة حرجة وفورية يف إمدادات المواد غير الغذائية يف جميع أنحاء البلد إىل  122,000أسرة واإلمدادات
اإليوائية الطارئة واالنتقالية إىل  47,000أسرة ومعونات اإليجار إىل  40,000أسرة وفجوة حرجة يف إجمايل التمويل  94.5مليون دوالر
أمريكي .يعمل شركاء العمل اإلنساين على االستجابة ألوجه القصور.

آخر مستجدات النزوح وآلية االستجابة السريعة

أشارت األرقام األخيرة من المنظمة الدولية للهجرة عن وجود أ كثر
من  3.6ماليين شخص يف جميع أنحاء اليمن يف نوفمبر 2018م
وعاد  1.3مليون نازح إىل مناطقهم األصلية .شهدت بعض
المحافظات أعداد كبيرة من النازحين وهي :مأرب ( 21يف المائة)
وتعز ( 11يف المائة) وحجة ( 10يف المائة) والحديدة ( 10يف المائة)
وعمران ( 7يف المائة) وأمانة العاصمة ( 7يف المائة).

أبلغت تقارير مجموعة الحماية أن األعداد التقديرية للضحايا
المدنيين انخفضت بنسبة  30يف المائة للفترة ما بين ديسمبر
2018م ومارس 2019م ،ويرجع ذلك أساسا ً إىل التوقف الفعلي
للضربات الجوية .ومع ذلك زاد القتال يف مناطق أخرى يف جميع
أنحاء البلد .استمر شركاء العمل اإلنساين يف االستجابة الحتياجات
النازحين الجدد يف نطاق منطقة مركز العمل اإلنساين يف الحديدة

من خالل تقديم مساعدات آلية االستجابة السريعة .سجل شركاء
العمل اإلنساين  219,800أسرة وقدموا حزم آلية االستجابة
السريعة إىل  213,589أسرة يف الفترة ما بين يونيو 2018م إىل
نهاية مارس 2019م .تم تقديم أطقم مواد آلية االستجابة السريعة
إىل  3,167نازح جديد (نحو  452أسرة) يف منطقة مركز العمل
اإلنساين يف الحديدة و 1,150شخص (نحو  164أسرة) يف منطقة
مركز العمل اإلنساين يف عدن و 1,265شخص (نحو  195أسرة) يف
منطقة مركز العمل اإلنساين يف صعدة و 366شخص (نحو 52
أسرة) يف منطقة مركز العمل اإلنساين يف صنعاء يف الفترة ما بين 5
و 14أبريل.
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استجابة آلية االستجابة السريعة (يونيو 2018م  -مارس 2019م)
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المصدر :صندوق األمم المتحدة للسكان

ارتفع متوسط تكلفة سلة الحد األدىن من المواد الغذائية بنسبة  102يف المائة مقارنة بمرحلة ما قبل األزمة
أبلغت نشرة مراقبة األسواق الخاصة ببرنامج األغذية العالمي يف
فبراير بأن متوسط تكاليف الحد األدىن من المواد الغذائية إرتفع
بنسبة  3يف المائة ما بين يناير وفبراير ،من  4,637ريال يمني
( 18.56دوالر أمريكي) إىل  4.766ريال يمني ( 19.04دوالر
أمريكي) .وهذا يعني أن تكلفة السلة الغذائية اآلن أعلى بنسبة
 102يف المائة مقارنة بـ 2015م ،تهدد هذه الزيادة يف األسعار األمن
الغذايئ لماليين األسر الضعيفة ذات الدخل المنخفض.
ال تزال تقلبات أسعار الصرف تقوض االقتصاد اليمني والتي تعتمد
اعتمادا ً كبيرا ً على الواردات المحتسبة بالدوالر األمريكي .نص
التقرير على إنخفاض الريال اليمني يف األسبوع األخير من فبراير
بنسبة  6يف المائة مقارنة مما كان عليه يف يناير ،من /533دوالر
أمريكي إىل /569دوالر أمريكي .واذا تمت مقارنة قيمة الريال

بالدوالر قبل األزمة ،فإن قيمة الدوالر األمريكي ارتفعت بنسبة 165
يف المائة.
أوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدويل اليمنية يف صنعاء يف آخر
إحاطة اجتماعية اقتصادية لها أن آفاق استقرار االقتصاد اليمني
تعتمد على عملية السالم المتسارعة وتحديد أولويات القضايا
االقتصادية .وهذا من شأنه أن يسمح باستئناف صادرات المواد
الهيدروكربونية وتدفق المزيد من التمويل اإلنساين .يعد دعم
العملة الوطنية وتحسين دعم سبل العيش أمرا ً بالغ األهمية إىل
جانب دفع رواتب القطاع العام وإجراء تحويالت نقدية منتظمة
وتمويل الخدمات االجتماعية األساسية .قد يتدهور الوضع اإلنساين
واالقتصادي أ كثر يف عام 2019م بدون اتخاذ هذه التدابير.
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مستجدات المعلومات من مرا كز العمل االنساين
مركز الحديدة :تسببت  36غارة جوية على مدينة حجة بوقوع مركز إب :استمرت أعمال القصف لتسعة أيام على التوايل وفقا ً

عدد  129من الضحايا المدنيين من بداية العام حتى نهاية شهر
مارس وفقا ً لمجموعة قطاع الحماية .تم اإلبالغ عن قتال عنيف يف
مديرية كشر بعد اندالع المواجهات بين رجال قبيلة حجور
والسلطات المحلية .انخفضت االعمال القتالية يف بداية أبريل ولكن
ال زالت المواجهات مستمرة بشكل متقطع بعد تصاعدها يف
مديرية عبس يف نهاية مارس .تسببت نيران القذائف يف مديريتي
حيس والتحيتا والقصف يف مديرية حيس وحوادث األلغام يف حجة
ومديريتي التحيتا والدريهمي بسقوط ضحايا مدنيين خالل الفترة
المشمولة يف التقرير .وتضررت المنازل واألعمال التجارية إثر
الهجمات.

مركز صعدة :استمرت االنماط المنتظمة من الضربات الجوية
وأعمال القصف يف المديريات الحدودية خالل الفترة المشمولة يف
التقرير مما أدى إىل إلحاق األضرار بالمنازل والمزارع .تضرر
مستشفى كتاف الريفي إثر ضربة جوية يف  26مارس ووفقا ً
للمعلومات المؤكدة ُقتل ثمانية مدنيين؛ بما فيهم خمسة أطفال
وعامل يف المجال الطبي؛ وأُصيب تسعة آخرين .وأشارت ليز
غراندي ،منسق الشؤون اإلنسانية ،يف بيان إىل تفشي وباء الكوليرا
مؤخرا ً قائلة“ ،من المنايف للضمير اإلنساين أن تكون المرافق
الصحية مدمرة يف الوقت الذي يحتاجها الناس بشدة ”.أصدرت
المنظمة غير الحكومية؛ الدولية إلنقاذ الطفولة ،التي تدعم
المستشفى المتضرر ومنظمات إنسانية أخرى بيانا ً تدين فيه
الحادثة التي تعد إنتهاكا للقانون الدويل اإلنساين.
ال يزال القتال يف كتاف والبقع مستمرا ً يف تسبب موجات النزوح
خالل الفترة المشمولة يف التقرير ووصل عدد األشخاص النازحين
من كتاف منذ 2015م إىل  4,150أسرة مع نهاية مارس ،وبحسب
التقارير الواردة  1,150أسرة نزحت يف الشهرين السابقين .أدت
القيود المفروضة على التنقل وتصاعد حدة القتال إىل تباطؤ
االستجابة المتعلقة بالنزوح الحديث .انتهى صندوق األمم المتحدة
للسكان من تسجيل األسر النازحة حديثا ً ومن المتوقع أن يبدأ
توزيع مساعدات آلية االستجابة السريعة قريباً .استمرت منظمة
الصحة العالمية وإنقاذ الطفولة الدولية بدعم مستشفى مديرية
كتاف.
استمرت االشتباكات يف مناطق الصراع النشطة يف مديريات
المتون وخب والشعف وبرط العنان لمحافظة الجوف .قاد مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية زيارة وكاالت األمم المتحدة التقييمية إىل
مديريتي الصفراء وكتاف لتقييم احتياجات النازحين والمجتمعات
المستضيفة.

مركز صنعاء :استمرت الضربات الجوية يف نطاق عمل مركز
العمل اإلنساين يف صنعاء خالل الفترة المشمولة يف التقرير ،أدت
البعض منها إىل سقوط ضحايا مدنيين وتضرر المنازل واألعمال
التجارية .شملت المناطق المتضررة :مديرية الثورة شمال مدينة
صنعاء ،ونهم ،ومديرية صرواح شمال شرق مأرب .تم اإلبالغ عن
األعمال القتالية التي شملت الضربات الجوية وحوادث الذخائر
غير المنفجرة واأللغام يف قانية وردمان العوض والبيضاء .حدثت
العديد من الحوادث التي تسببت باالصابات الجماعية خالل الفترة
المشمولة يف التقريرُ .قتل ما ال يقل عن  11مدين ،من بينهم خمسة
جرح  55مدين ،من بينهم  34طفل و 4نساء يف  7أبريل
أطفال ،و ُ
نتيجة إنفجار مخزن يف مديرية شعوب يف صنعاء .أدى اإلنفجار إىل
إحداث أضرار بالغة لمدرستين ومسجد ومنازل ومحالت .ويف
حادثة أخرى يف  3أبريل ،قصفت غارة جوية شاحنة مياه يف الوهبية
لمديرية السوادية حيث لقي أربعة مدنيين مصرعهم ،وخالل نفس
األسبوع انفجرت احدى الذخائر غير المنفجرة يف مديرية همدان
لمحافظة صنعاء حيث تم اإلبالغ عن مقتل طفلين وإصابة 15
مدين.

للتقارير الميدانية يف بداية أبريل يف قرى منطقة العود الجبلية
لمديرية النادرة ،شرق محافظة إب ،وأدت إىل نزوح السكان إىل
قرى أ كثر أمانا ً يف المنطقة .ووفقا ً لمجموعة قطاع الحماية،
استمرت االشتباكات المسلحة يف محافظة تعز متسببة يف سقوط
ضحايا يف صفوف المدنيين وإلحاق الضرر بالمنازل .حشدت
مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة جهودها لإلستجابة لـ 97
أسرة تمت محاصرتها يف منطقة الصراع يف الجزء الشريق من
مديرية صبر الموادم والذين سيحصلون على الحصص الغذائية
لثالثة أشهر كحد أدىن.
وأدى تصاعد األعمال القتالية يف محافظة الضالع على مدى
أسبوعين يف نهاية شهر مارس إىل نزوح ما يزيد عن  982أسرة إىل
مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية ،تم نزوح  512أسرة إىل
مديرية دمت يف محافظة الضالع و 470أسرة إىل مديرية النادرة يف
محافظة إب .وتضاف هذه األعداد إىل  380أسرة نزحت يف وقت
سابق من هذا الشهر والتي تلقت أطقم مواد االستجابة السريعة
األولية.

كان مدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف زيارة إىل إب للفترة
ما بين  9 - 6أبريل .وتبعا ً لهذه الزيارة ،وافقت مجموعة قطاع
المأوى المحلية على خطة عمل تضع حلوال ً لفجوات االستجابة يف
مواقع النازحين ،بما يف ذلك تحديد وتصنيف  60موقع غير معروف
للنازحين والتوزيع الفوري للمواد غير الغذائية يف مواقع النازحين
يف مديرية ذي السفال.

مركز عدن :أدى تصاعد االقتتال الذي تم اإلبالغ عنه يف شمال
الضالع إىل سقوط ضحايا مدنيين وتضرر المنازل يف منطقة العود
لمديرية قعطبة .ووفقا ً لشركاء العمل اإلنساين ،تسبب تصاعد
المواجهات يف مديرية قعطبة ،خاصة يف منطقتي العود والحقب،
يف األسبوع األخير من مارس إىل نزوح  232أسرة نحو مدينة قعطبة
حيث يعمل إحدى الشركاء اإلنسانيين المحليين على استجابة آلية
اإلستجابة السريعة .تم نزوح  1,497أسرة يف األسبوع الثالث؛ حتى
 14أبريل؛ الغالبية من مديرية قعطبة غلى المناطق التي يغطيها
مركز عدن .تم نزوح  1,430أسرة إىل المناطق التي تقع تحت
سيطرة سلطات األمر الواقع يف منطقة مركز إب ،بما فيهم 1,260
أسرة إىل مديرية دمت و 170أسرة إىل مديرية النادرة .زار مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية والمنظمة الدولية للهجرة يف  8أبريل
محافظة الضالع حيث قابلوا المسؤولين المحليين لمناقشة إرساء
آلية التنسيق الخاصة بمشاركة البيانات ومع شركاء العمل
اإلنساين .ال زال مستوى االستجابة يبعث للقلق وسيتم إجراء زيارة
للمتابعة يف األسبوع الذي يبدأ يف  14أبريل .تم نزوح ما مجموعه
 43,058أسرة إىل منطقة مركز عدن منذ ديسمبر 2017م .توقفت
إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية من ترقيد المزيد من
المرضى يف مستشفاها الخاص بإجراء العمليات الجراحية يف
مديرية الشيخ عثمان؛ وهي أحد المواقع الرئيسية لمعالجة
اإلصابات يف الجنوب؛ وذلك إثر اختطاف مجموعة مسلحة إلحدى
المرضى الذي وجد مقتوال ً يف وقت الحق.
أجرى محافظ البنك المركزي يف عدن؛ الذي تم تعيينه حديثاً؛
إجتماعا ً مع ممثلي شركات الصرافة يف عدن يف  24مارس وتم
اإلتفاق على توحيد معدل الصرف وتجنب األسعار المتضاربة
للعملة واستقرار العملة يف سوق الصرافة عند مبلغ  510ريال
يمني لكل دوالر أمريكي .لم تتطرأ تغييرات كبيرة يف القيمة ولكن
لم تحدث تغييرات مماثلة يف أسعار السلع بسبب انعدام الثقة
بشأن المحافظة على اإلستقرار .والوضع مماثل يف جميع أنحاء
البلد.
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زيارة مشتركة بين الوكاالت إىل محافظتي مأرب وحضرموت
زار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنامج الغذاء العالمي والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب المنسق المقيم بزيارة مشتركة لمحافظتي
مأرب وحضرموت يف األسبوع الثاين من أبريل لتقييم أوضاع الوصول يف المحافظتين واستكشاف الخيارات المتاحة أمام فتح مركز عمل
إنساين لألمم المتحدة يف مأرب للتوسع يف التغطية وتوسيع نطاق االستجابة اإلنسانية يف شرق اليمن .وجدت الزيارة أن محافظة مأرب
تواجه أزمة نزوح شديدة والتي تتطلب زيادة كبيرة يف جهود االستجابة .يستمر األشخاص يف مواجهة وضع إنساين صعب للغاية يف
محافظة الجوف المجاورة .تحدد وتقيم المنظمة الدولية للهجرة االحتياجات يف مواقع النازحين يف مأرب والجوف وتدير أ كثر من 30
موقعا ً للنازحين يف محافظة مأرب ،وسيعمل الشركاء اآلخرين على توسيع نطاق استجابتهم .تم االنتهاء تقريبا ً من التجهيزات الالزمة
لفتح مركز عمل إنساين لألمم المتحدة يف المكال .سيقدم المركز االستجابة الطارئة ،بما فيها االستجابة لألعاصير ،وسيركز على برامج
التنمية.

االستجابة اإلنسانية إلرتفاع الحاالت المشتبه إصابتها بالكوليرا

استمر االرتفاع يف عدد الحاالت المشتبه اصابتها بالكوليرا منذ بداية السنة .تم اإلبالغ عن  194,595حاله يشتبه بإصابتها و 406حالة وفاة
مصاحبة حتى  7أبريل .تعرضت  16يف المائة من الحاالت المشتبه اصابتها بالكوليرا للجفاف الشديد .يمثل األطفال دون سن الخامسة
 23يف المائة من مجموع عدد الحاالت المشتبه بإصابتها بينما تأثر كبار السن بشكل أ كثر خطورة .تم اإلبالغ عن  70%من الحاالت
المشتبه اصابتها بالكوليرا من ست محافظات :أمانة العاصمة والحديدة وصنعاء وعمران وإب وذمار وتم تحديد  147مديرية باعتبارها
ذات أولوية لالستجابة.
تركز االستجابة على الوقاية وايقاف العدوى .تم تنسيق االستجابة عن طرق فرق العمل المعنية بالكوليرا ،بقيادة وزارة الصحة العامة
والسكان ووزارة المياه والبيئة بدعم من صندوق األمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية .تم تحسين نظام المراقبة الوطني
(النظام اإللكتروين لإلنذار واالستجابة المبكرة لألمراض) لجمع وتحليل ونشر المعلومات يف الوقت الفعلي الكتشاف األمراض سريعا ً
واالستجابة يف الوقت المناسب.
وسع شركاء المجموعتان القطاعيتان للصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من أنشطة االستجابة .يعمل حاليا ً  169مركز
لعالج اإلسهاالت المائية و 1,043نقطة إلعادة اإلرواء الفموي يف جميع أنحاء البلد وتم تنشيط  333فريق لالستجابة السريعة يف مجال
الصحة و 750فريق لالستجابة السريعة يف مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية .وال زال توزيع وتخزين اإلمدادات ،بما يف ذلك
أطقم مواد الكوليرا وأطقم مواد النظافة الصحية وأقراص تنقية المياه ،مستمراً .من المقرر إجراء حملة للتطعيم الفموي للوقاية من
الكوليرا يف نهاية أبريل والتي ستستهدف  1.2مليون مستفيد يف المديريات المتضررة.

نتج عن شحة الوقود ارتفاع األسعار وطوابير طويلة يف محطات البترول
أدى النقص الحاد يف البترول والغاز يف جميع أنحاء شمال اليمن إىل وقوف المركبات يف طابور على بعد كيلو مترات عديدة من محطات
البترول وينتظر السائقين يف بعض األوقات يف الطابور أليام .وأدى النقص إىل إنخفاض ملحوظ يف حركة المرور على الطرق .ارتفعت
أسعار الوقود يف السوق السوداء إىل  18,000ريال يمني لكل  20لتر وذلك يتعارض مع السعر الرسمي  7,300ريال يمني لكل  20لتر.
وتأخذ سلطات األمر الواقع الخطوات الالزمة إليقاف أنشطة السوق السوداء .تم إغالق محطات غاز الطبخ يف مدينة صنعاء ويتواجد يف
السوق السوداء بسعر  12,000ريال يمني مقارنة بالسعر الرسمي  3,300ريال يمني .أدى نقص البنزين يف األسواق المحلية إىل إرتفاع
تكلفة المواصالت بصورة ملحوظة وتهدد بالتسبب يف إرتفاع أسعار األساسيات األخرى.
قد يكون لذلك آثار كبيرة على الوضع اإلنساين إذا إستمر الوضع .تم إغالق بعض محطات البترول وشهدت بعض المحطات األخرى
طوابير طويلة يف األسبوع الذي ينتهي بيوم  11أبريل يف محافظة صعدة .وواجهت الحديدة وضعا ً مماثال ً حيث توفرت كميات قليلة من
البترول يف األسواق المحلية ومع ذلك لم يتم اإلبالغ عن تغير يف سعر الوقود .ونسبت شحة الوقود إىل القيود المفروضة من قبل
الحكومة اليمنية وسلطات األمر الواقع .تواصل الحكومة اليمنية تطبيق المرسوم  75الذي يتطلب تقديم دليل من المستوردين على أن
المشتقات النفطية المستوردة تم شراؤها من األسواق الرسمية .ولذلك تأخرت أو رفضت الحكومة إعطاء ترخيص للسفن المحملة
بواردات الوقود يف المرسى بدون هذا الدليل حتى وإن تم إعطاء الترخيص لنفس السفن من قبل آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
باإلضافة إىل ذلك ،واجه التجار الذين ينقلون الوقود برا ً صعوبات يف نقاط
التفتيش ،خاصة الذين يسعون إىل دخول المناطق تحت سيطرة سلطات
األمر الواقع من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للسفن التي تم
إعطاءها الترخيص من قبل آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش يف
المرسى .باإلضافة إىل ذلك ،رفع األشخاص الذين ينقلون الوقود برا ً تقارير
حول مواجهة الصعوبات يف نقاط التفتيش.
كان هناك وقفات احتجاجية يومية خارج مبنى برنامج األمم المتحدة
اإلنمايئ يف صنعاء منذ ثاين أسبوع يف أبريل حيث نصب موظفوا شركة
النفط اليمنية الخيام .يطالب المتظاهرون األمم المتحدة بالتدخل للسماح
لناقالت النفط المتمركزة قبالة ساحل الحديدة بالرسو وتفريغ حمولتها .تم
الترخيص لـ  11سفينة من قبل آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش حتى
 21أبريل يف منطقة التحالف النتظار السفن قبالة سواحل الحديدة وتحتوي
بكاميرا :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
السفن على  231,000من الوقود .رخص التحالف بقيادة السعودية أربعة
سفن أخرى؛ ثالثة منهم تنتظر يف الصف للدخول إىل ميناء الحديدة وانتهت سفينة واحدة من تفريغ حمولتها يف الميناء وأبحرت.
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 PART I:

مستجدات آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش يف اليمن

ال زال ميناءي الحديدة والصليف مفتوحان للعمل .أفرغت  22سفينة ما مجموعه  311,283طن متري من الحمولة يف ميناء الحديدة و
 106,571طن متري يف ميناء الصليف يف الفترة ما بين  20مارس و 16أبريل .رست  20سفينة يف ميناء الحديدة وسفينتان يف ميناء
الصليف.

 131,722ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

 286,088ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة

 311,238ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺼﻠﻴﻒ

 106,571ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

المصدر :آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش

مستجدات التمويل
وﺿﻊ اﻟﺗﻣوﯾل
4.19

اﻹﺣﺗﯾﺎج

ﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﯾن )أﻛﺑر ﻣن  20ﻣﻠﯾون دوﻻر(

307

ﻣﻠﯾﺎر

)دوﻻراﻣرﯾﻛﻲ(

3.89

ﻣﻠﯾون

ﺗم ﺗﻣوﯾﻠﮫ

%7

ﻣﻠﯾﺎر

اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ

)دوﻻراﻣرﯾﻛﻲ(

ﺗم ﺗﻣوﯾﻠﮫ

)دوﻻراﻣرﯾﻛﻲ(

ﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﯾن )أﻛﺑر ﻣن  5ﻣﻠﯾون دوﻻر(

اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

)ﺣﺗﻰ  24اﺑرﯾل (2019

76.5

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

38.3

اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة

35.1

ﻛﻧدا

31.8

)ﺑﺎﻟﻣﻼﯾﯾن(

اﻟﺳﻌودﯾﺔ

)ﺑﺎﻟﻣﻼﯾﯾن(

21.6

ﻣﺎﻧﺣون آﺧرون
16

13

12

8

7

6

اﻟﺳوﯾد

اﻟﯾﺎﺑﺎن

اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ
اﻻوروﺑﯾﺔ

ﺳوﯾﺳرا

اﻟدﻧﻣﺎرك

اﯾرﻟﻧدا

ﻓﻧﻠﻧــدا

ﻛورﯾــﺎ

اﻟﺗﻣوﯾــل اﻟﻛوﯾﺗــﻲ
ﻗﺑــرص

ﺑﻠﺟﯾــﻛﺎ
ﻣوﻧﺎﻛــو

ﺳــﻠوﻓﺎﻧﯾﺎ

ﻣﺎﻟﯾزﯾــﺎ
ﻟﯾﺗواﻧﯾــﺎ

ﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓــوق اﻟﺟﻣﯾﻊ

المصدر :نظام التتبع المايل

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 :
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