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الرئيسية :من مراكز العمل اإلنساني
المواضيعالمعلومات
مستجدات

• أدت ستة أشهر من النزاع إلى نزوح أكثر من  100,000شخص إلى مناطق تقع في نطاق مركز العمليات اإلنسانية في عدن.
• تراجع في واردات األغذية والوقود في أبريل.
• ﺗواﺻل ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺔ ﺟوﯾﺔ غاية في األهمية ،وﺗم ﻧﻘل أﮐﺛر ﻣن  1,000موظف إﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺷﮭر
أﺑرﯾل.
• ازدادت طلبات وضع المناطق في قائمة عدم اإلستهداف في أبريل مقارنة بشهر مارس.

تم خالل الستة أشهر الماضية من النزاع نزوح  100,000شخص إلى محافظات جنوبية.
أدت حدة الصراع في الساحل الغربي لليمن خالل األشهر الستة الماضية إلى نزوح  100,000شخص جديد في المناطق التي
تم الوصول إليها من قبل شركاء العمل اإلنساني في مركز عدن .وتم منذ ديسمبر 2017م اإلبالغ عن نزوح في محافظات أبين
ولحج وعدن ،مع ما يقرب من  5,000أسرة تقيم اآلن في المناطق الساحلية من تعز والحديدة.
آتى النازحون الجدد في الغالب من مناطق النزاع في محافظات الحديدة وتعز وشبوة .قام شركاء العمل اإلنساني بتنسيق
التقييمات السريعة للمناطق التي وصل إليها الوافدون الجدد وتمت االستجابة لالحتياجات األساسية في الخوخه وحيس
ً
صعبا .وتستمر األعمال التحضيرية لالستجابة
والمخاء .ومع ذلك ،فإن وصول المساعدات اإلنسانية في مناطق مثل موزع ال يزال
لالحتياجات اإلضافية الناجمة عن استمرار القتال في تعز ،كما تم تحديد مواقع لتخزين مواد اإلغاثة مسبقا.
بالرغم من إن الزيادة السريعة في أعداد األشخاص النازحين داخليا كانت متوقعة فقد أدت إلى زيادة قدرة فريق التنسيق
اإلنساني في عدن الذي كان عليه توسيع العمليات في مناطق جديدة في محافظات أبين ولحج وشبوة .ستحتاج المجموعات
القطاعية الى الشراكات و التمويل لدعم واستكمال عمليات اإلغاثة الحالية واالستجابة للتحركات السكانية اإلضافية.
معدل النزوح (من ديسمبر  6 - 2017مايو )2018
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مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني
مركز ﺻﻧﻌﺎء :أبلغت المجموعة القطاعية للمأوى/اﻟﻣواد ﻏﯾر
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ/إدارة و تنسيق المخيمات بأن هناك  294أسرة (ﺣواﻟﻲ
 2,000ﺷﺧص) ﻧزﺣوا ﻣؤﺧ ًرا ﻣن ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺟوف إﻟﯽ مديرية
ﺣرف ﺳﻔﯾﺎن ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻣران وﺳﯾﺗﻟﻘون ﻣواد ﻏﯾر ﻏذاﺋﯾﺔ
وﻣﺳﺗﻟزﻣﺎت اﻟطوارئ ﮐﻣﺳﺎﻋدات طﺎرﺋﺔ .وتم في محافظة
البيضاء اإلبالغ عن أعمال قتالية في مديريتي ناطع والقرشية.
ووجد تقييم أجرته منظمة غير حكومية محلية لـ  224أسرة
ً
ً
داخليا يعيشون في العراء
مؤخرا أن األشخاص النازحين
نازحة
وبحاجة ماسة لمياه الشرب النقية والحمامات والمأوى والغذاء
والتعليم .وتحتاج الوحدة الصحية في مديرية ناطع التي
تضررت جراء القتال األخير إلى إعادة تأهيل.

على اإلغالق .كما وردت أنباء عن وقوع اشتباكات في مديرية
مقبنة ،وشمال وشرق مدينة تعز .ويخشى شركاء العمل
اإلنساني من أن تؤدي االشتباكات إلى نزوح حوالي 22,000
أسرة .وتم خالل الفترة المشمولة بالتقرير تعليق برنامج توزيع
الغذاء إلى  28,000أسرة عقب مقتل موظف من اللجنة
الدولية للصليب األحمر في  21أبريل في ضواحي مدينة تعز.
وتواصل الوكاالت اإلنسانية األخرى االستجابة لالحتياجات
المختلفة في محافظتي تعز وإب .وتم في  2مايو اإلفراج عن
شاحنتين تحمالن مواد التغذية الصحية تم احتجازهما في 26
أبريل في منطقة الحوبان بمديرية التعزية.

مركز الحديدة :يستعد شركاء العمل اإلنساني لتقديم
مركز إب :اندلعت اشتباكات مجددا في مدينة تعز بين القوات المساعدات الغذائية لمدة شهرين لألسر المستهدفة من بين
الحكومية والجماعات المسلحة ،مما أجبر العديد من األسواق  900أسرة تقري ًبا تعيش بالقرب من الخطوط العسكرية
الساخنة في منطقة الحيمة بمديرية التحيتاء ،ولدعم وحدتين

صحيتين قريبتين .وورد أن هناك  113أسرة نازحة أخرى من
محافظات الحديدة وصنعاء وتعز وصلت إلى مدينة الحديدة.
وتم في محافظة المحويت تحديد  45أسرة نازحة من مديرية
نهم (محافظة صنعاء) في مديرية شبام كوكابان .وعقب
وصول تقاريرعن زيادة حاالت حمى الضنك والمالريا في
الحديدة ،سيتم دعم مستشفيات الثورة و العلفي لعالج
الحاالت المستعصية ،كما سيتم دعم المرافق الصحية المحلية
بالمواد الضرورية لضمان عالج هذه الحاالت.

مركزصعدة :أثرت األمطار الغزيرة والفيضانات في محافظة
الجوف في  24-23أبريل على حوالي  800أسرة في مديرية
برط العنان .وأغرقت آبار المياه وتضررت األراضي الزراعية
جزئيا .يناقش شركاء العمل اإلنساني حاليا كيفية االستجابة
لالحتياجات الملحة للمتضررين ،وال سيما الحاجة إلى توفير
المساعدات في توفير المأوى واألدوية والمياه والغذاء
والمساعدات النقدية .وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تزايدت
حدة القصف الجوي واألعمال القتالية في صعدة وتم اإلبالغ
عن وقوع إصابات .وتم في  30أبريل اإلبالغ عن أكثر من 40
غارة جوية ،نصفها استهدفت مديرية باقم.

تدني في الواردات الغذائية والوقود في أبريل

أفادت آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش عن انخفاض الواردات التجارية الشهرية في أبريل 2018م من المواد الغذائية
والوقود إلى اليمن بنسبة  22في المائة و 12في المائة على التوالي .وبلغ إجمالي الواردات الغذائية لشهر أبريل حوالي نصف
االحتياجات الوطنية الشهرية ( 350,000طن) ،في حين بلغت واردات الوقود  27في المائة من المتطلبات الوطنية الشهرية
( 544,000طن متري) .ولم يتم للشهر الخامس على التوالي استيراد أي شحنات حاويات إلى البلد.
ً
وفقا لتقرير مراقبة السوق التابع لبرنامج األغذية العالمي ،كان دقيق القمح  -وهو من الحبوب األساسية في اليمن  -متوفر في
مارس 2018م في  15محافظة من محافظات اليمن البالغ عددها  22محافظة مقارنة بسبع محافظات في األشهر الثالثة
السابقة .ومع ذلك ،ظل دقيق القمح باهض الثمن في األسواق الرئيسة ،بما في ذلك في صنعاء وعدن والحديدة حيث كانت
األسعار أعلى من  18إلى  31في المائة مقارنة بأكتوبر  .2017وكانت أسعار الوقود مستقرة بوجه عام ولكن ال تزال أكثر من
ضعف مستويات ما قبل .2015
ﻣﺎرس 2018

إﺑﺮﻳﻞ 2018

 226,555ﻃﻦ ﻣﺘﺮي %22-

ﻣﺎرس 2018

 177,279ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

إﺑﺮﻳﻞ 2018

 164,268ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

ﻏﺬاء

%12-

 144,713ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

وﻗﻮد
المصدر :آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش

تقرير صندوق التمويل اإلنساني لليمن للعام 2017م
أصدر صندوق التمويل اإلنساني لليمن تقريره السنوي لعام 2017م والذي يوضح أن المساهمات بلغت  176مليون دوالر
أمريكي ،مما يجعله أكبر صندوق ُقطري معتمد على مستوى العالم .وثمانية من الدول األعضاء التسعة عشر التي ساهمت هم
مانحين جدد .ومن أصل مبلغ  126مليون دوالر المخصصة ،ذهب أكثر من  80في المائة للمنظمات غير الحكومية ( 40.8في
المائة للمنظمات غير الحكومية المحلية) .وباإلضافة إلى  28من الشركاء المحليين الذين قاموا بتنفيذ مباشرلمشروع من مشاريع
صندوق التمويل اإلنساني على األقل ،فقد تلقت  41منظمة محلية أخرى تموي ً
ال غير مباشر كشركاء منفذين .وكما يوضح
الجدول أدناه كيف تم تخصيص تمويل صندوق التمويل اإلنساني في كافة أنحاء اليمن.
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تحديث آلية األمم المتحدة للتحقق و التفتيش
الحديدة
خالل الفترة من  25أبريل إلى  1مايو 2018م ،قامت  8سفن بتفريغ  154,189طن متري من الشحنات في موانئ َ
والصليف اليمنية على البحر األحمر .لم تتلق آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش أي طلب تخليص لسفن الحاويات منذ 9
نوفمبر  .2017أبحرت آخر سفينة حاويات من ميناء الحديدة في  7نوفمبر 2017م.

 115,700ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

 38,489ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

 0ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

مستجدات المعلومات حول خدمات النقل اإلنساني
مسافرا على خط جيبوتي-صنعاء برحلتين
نقلت خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي اإلنساني في أبريل 2018م 1,065
ً
أسبوعيا جيبوتي-عدن .وأجرت خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي
أسبوعيا في عمان-صنعاء ،ومرتين
أسبوعيا ،ثالث مرات
ً
ً
ً
اإلنساني إجماالً  30رحلة جوية ،مما وفر شريان حياة لـ  42منظمة ،منها  27منظمة غير حكومية دولية و 15وكالة تابعة لألمم
المتحدة .كما نقلت خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي اإلنساني بعض الشحنات الخفيفة وأجرت عملية إجالء طبي واحدة .إن
الخدمة التي يديرها برنامج األغذية العالمي هي واحدة من ثالث منظمات توفر رحالت إنسانية هامة في اليمن –المنظمتين
األخريين هما منظمة أطباء بال حدود ولجنة الصليب األحمر الدولية.
كما يقوم برنامج األغذية العالمي بتشغيل سفينتين إنسانيتين – "ألفوس أبوللو" على طريق جيبوتي  -عدن و "فوس ثيا" على
طريق جيبوتي  -الحديدة .حملت هذه السفن منذ أبريل 2016م حوالي  7,000متر مكعب من إمدادات اإلغاثة (ما يعادل 250
حاوية  20قدم)؛ و 2,300راكب ،ما يوفر الدعم أكثر من  50منظمة إنسانية تعمل في اليمن.
طائرة األمم المتحدة للنقل الجوي اإلنساني

طلبات قائمة عدم اإلستهداف في أبريل
في شهر أبريل ،تم تقديم  1,461طلب بالوضع على قائمة عدم اإلستهداف إلي التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية،
وهذا يشكل زيادة قدرها  223طلب مقارنة باإلخطارات المقدمة في مارس .وتم قبول  1,067منها وتم إرجاع تسع إخطارات
ّ
التنقل برأ،
ألسباب تختلف من معلومات غير صحيحة إلى إعادة الجدولة .تم استخدام معظم إشعارات عدم اإلستهداف في
تم التنسيق بعدم االستهداف لها خالل الفترة المشمولة بالتقرير،
حوالي  2,011شاحنة
محملة باألغذية والمواد غير الغذائيةّ ،
ّ
حيث استأثرت محافظات الحديدة وصعدة بأكثر من نصفها.
نوع طلب عدم االستهداف

حالة اإلخطارات
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للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
جورج خوري :مدير المكتب ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن ،تلفون +967712222207 :بريد الكترونيkhouryg@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 :

