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مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني

اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  بقيادة  فريق  قام  عدن: 
وسيئون  المكال  شملت  حضرموت  محافظة  إلى  ميدانية  بزيارة  "أوتشا" 
إلى  باإلضافة  المحافظة  ووكيل  المحافظ  من  بكاًل  الفريق  خاللها  التقى 
والمنظمات  الحكومية  غير  المنظمات  ينّظم عمل  الذي  التنسيقي  المجلس 
اإلنسانية في مختلف القطاعات. وقد أشار الفريق إلى وجود تطلع كبير إلى 
تواجد مكاتب لألمم المّتحدة في المحافظة وتعزيز برامج تلبية االحتياجات 
اإلنسانية. ومن جهة أخرى، أدى فريق متعدد القطاعات زيارة إلى محافظة 
أبين للنظر في االستجابة في مديرية خنفر، والتي تتركز فيها حاليا أعلى 
أعداد للنازحين الجدد من بين المناطق الجنوبية لليمن. وتظهر النتائج أن 
في  المحدودة  الموارد  على  الضغط  من  تزيد  النازحين  أعداد  في  الزيادة 
على  جهودهم  بحشد  اإلنساني  العمل  شركاء  ويقوم  المحلية.  المجتمعات 

المستويين المحلّي والوطني لتلبية االحتياجات.

الساحلية  األجزاء  في  التوتر  يشوبها  متقلبة  األوضاع  تزال  ما  الحديدة: 
والجنوبية من محافظة الحديدة. وما تزال العمليات القتالية جارية جنوب 
مديرية التحيتاء وحول مديرية حيس على طول الطريق الرئيسي باتجاه 
مدينة  حول  المتقطعة  المسّلحة  المجابهات  وتستمر  الجراحي،  مديرية 
حيس. كما وقعت ضربات جوية خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير في 
مديريات حيس والجراحي وجبل راس. وما تزال حركة النزوح مستمرة من 
مديريات حيس والجراحي وجبل راس إلى المناطق القريبة باإلضافة إلى 
المحافظات األخرى. وبلغ عدد األسر النازحة وفقا لتقارير السلطات المحلية 
3,120 أسرة )باستثناء مديرية الخوخة( حتى 22 فبراير ، بينما يصل عدد 
األسر التي جرى التحقق منها من قبل الشركاء، بما يشمل مديرية الخوخة، 
4,107 أسرة. وقامت مجموعة قطاع اإليواء والمواد غير الغذائية بتقديم 
المساعدات إلى 1,815 أسرة، بينما ما تزال هنالك فجوة في االستجابة إلى 
2,292 أسرة أخرى. وأكملت مجموعة األمن الغذائي والزراعة استجابتها 
إلى 5,719 أسرة (يشمل ذلك توزيع شامل في الخوخة( وتبقى فجوة في 
المياه  مجموعة  شركاء  واستجاب  أخرى.  أسرة   1,612 إلى  االستجابة 
والصرف الصحي والنظافة إلى 655 أسرة وهناك فجوة في االستجابة إلى 

3,452 أسرة أخرى.

إب: شهدت الجبهات الشرقية والشمالية لمدينة تعز خالل فترة هذا التقرير 
اليمنية  للحكومة  الموالية  القوات  بين  عنيفة  مسّلحة  مواجهات  تواصل 
وأنصار اهلل. كما استمرت الصدامات المسّلحة المتقطعة في مديريات جبل 
إلحاق  في  المدفعي  القصف  استمر  بينما  ومقبنة  الموادم  وصبر  حبشي 
الضرر باألحياء السكنية في الجزء الشرقي لمدينة تعز؛ وأشارت تقارير عّدة 
إلى إصابة مدنيين بينهم أطفال. وجاري االستجابة من مجموعات قطاعية 

متعددة للنزوح الجديد، غير أنه ما تزال هناك فجوات في تقديم المساعدات 
بسبب صعوبات في حشد جهود الشركاء ميدانيًا األمر الذي بدوره يؤّثر على 
قدرات المنظمات لجمع ومعالجة المعلومات. وتفيد التقارير بوجود ما يصل 
الغذائي  األمن  مجموعة  وذكرت  النازحين  من   3,964 إلى  مجموعه  في 
والزراعة قيامها بمساعدات 647 أسرة نازحة بينما وصلت مساعدات غير 
382 أسرة. وجرى  الغذائية إلى  غذائية من مجموعة اإليواء والمواد غير 
في 22 فبراير استئناف توزيع المواد الغذائية داخل مدينة تعز )مديريات 
القاهرة والمظفر( فيما توقفت عمليات التوزيع في مديرية التعزية )خارج 

مدينة تعز( من قبل المجتمعات المحلّية بسبب تغطية التوزيع.

الجوية في محافظة  الغارات  إلى تصعيد  الميدانية  التقارير  تشير  صعدة: 
الجوف واشتداد القتال البري المسّلح. واستمرت االشتباكات العنيفة أثناء 
فترة هذا التقرير حول مديرية كتاف والبقع والخطوط األمامية ومديريات 
والمصلوب.  والغيل  والمتون  والشعف  خب  ورازح  باقم  الجبهات  خطوط 
المسحوقات  منطقة  مياه  تأهيل شبكة  إعادة  اإلنساني  العمل  وبدأ شركاء 
وتركيب النظام الشمسي لتشغيل مضخة المياه في مدينة صعدة )10,000 
التأهيل لمشروعي مياه في حيدان  إلى إعادة  شخص مستفيد( باإلضافة 
استهدف  غذائية  لمواد  توزيع  صعدة  في  واستمر  مستفيد(.   6,000(
شخص(   2,200( نازحة  أسرة   320 حوالي  وتلقت  أسرة.   103,000
إمدادات مياه آمنة في مديريات الحزم والغيل والخلق في محافظ الجوف.

صنعاء: حدث ارتفاع حاّد في أسعار غاز الطبخ في مدينة صنعاء في بعض 
محالت بيع الغاز ومحطات التعبئة ليتم بيع اسطوانات الغاز )20 لتر( بسعر 
بالسعر في  زيادة مقارنة  بالمائة   265 يمني، وهو ما يشكّل  ريال   7,300
مثل هذا الوقت من السنة الماضية. ونسب أمين العاصمة االرتفاع الحاصل 
وقامت  المستهلك.  على حساب  التّجار  قبل  من  التالعب  إلى  األسعار  في 
مدينة  في  المخالفة  الغاز  ومحالت  المحطات  بإغالق  المحلية  السلطات 
صنعاء التي تم اإلبالغ عن مخالفتها للتسعيرة. وتجمعت أعداد كبيرة من 
تبيع  التي  الغاز  المحطات/محالت بيع  المستهلكين في طوابير طويلة في 
بالسعر الحكومي الثابت، األمر الذي سّبب العديد من الصعوبات اإلضافية 
ناشد  أخرى،  جهة  ومن  المتزايدة.  النقل  مصاريف  ذلك  في  بما  للمدنيين، 
وتلبية  المحافظة  في  تواجدها  زيادة  اإلنسانية  المنظمات  ذمار  محافظ  
االحتياجات المتزايدة. وال تتواجد في محافظة ذمار سوى منظمتين غير 
حكوميتين هما منظمة أدرا واإلغاثة اإلسالمية اليمنية. وتعهدت السلطات 
االستجابة  على  المنظمات  لمساعدة  محفزة  عمل  بيئة  بتوفير  ذمار  في 

والسماح بإجراء التقييمات.

تقرير بالمستجدات اإلنسانية
اليمن
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مستجدات معلوماتية حول الكوليرا
أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية بأّن العدد الكلّي المتراكم للحاالت المشكوك إصابتها بالكوليرا للفترة بين 27 أبريل 2017م إلى 25 فبراير 2018م 
بلغ 1,069,197 إصابة و2,262 وفاة مرتبطة. وتظل المحافظات الخمس ذات أعلى نسب إصابة متراكمة لكّل 10,000 شخص هي محافظات عمران 
الحاالت  بالمائة من إجمالي  العمر 28.8  الخامسة من  )520(. ويشكل األطفال دون  )521( وحجة  )644(، صنعاء  الضالع   ،)867( المحويت   ،)897(
المشتبه إصابتها. ولم يتم خالل األسابيع الثالثة المتتالية الماضية اإلبالغ في 135 مديرية )من أصل 306 مديريات متضررة بالكوليرا( عن وجود أي 

إصابة.
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أمانة العاصمة

عواصم المحافظات

طرق رئيسية

اإلصابات بسبب النزاعات (أكتوبر -2017 يناير 2018)

 27-1
 79-28

 267-80
  545-268

معبر حدودي

مطار

مفتاح الخريطة

ميناء

األطراف المسيطرة
مديريات متنازع عليها 

أنصار اهلل والمؤتمر الشعبي العام وحلفائهم

الحكومة اليمنية، المقاومة الشعبية وحلفائهم

تم إعداد هذه الخريطة على مستوى المديريات وال 
تعكس الخطوط الفعلية للجبهات. وتمت اإلشارة إلى 

المديريات التي تشهد اشتباكات على أنها مديريات 
"متنازع عليها". والغرض من هذه الخريطة هو دعم 

المنظمات اإلنسانية في تحليلها السياقي.

اليمن: مناطق السيطرة وحّدة الصراع )حتى 17 يناير 2018م(

المصدر:  األمم المتحدة

50,970 طن متري63,700 طن متري

مستجدات المعلومات من آلية األمم المتحدة للمراقبة والتفتيش

المصدر: آلية األمم المتحدة للمراقبة والتفتيش

قامت آلية األمم المتحدة للمراقبة والتفتيش خالل الفترة بين 21 و27 فبراير 2018م بتخليص خمس سفن تحمل ما مجموعه 114,670 طن متري من 
البضائع إلى موانئ البحر األحمر اليمنية.

(712,981 = n ;%66.68) تم شفائهم

 (3,421 = n ;%0.32) تمت إحالتهم للعالج

 (2,262 = n ;%0.21) حاالت وفاة

 (352,795 = n ;%33.0) غير معلوم

الحاالت بحسب نتیجة اإلصابة (تراكمیة)

(304,482 = n ;%28.8) 5 أقل من

 (307,208 = n ;%29.0) 17 - 5
 (327,763 = n ;%31.0) 44 - 18

 (66,790 = n ;%6.3) 59 - 45

الحاالت بحسب الفئة العمریة (تراكمیة)

 (51,712 = n ;%4.9) 60 أكبر من أو يساوي المصدر: منظمة الصحة العالمية
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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
khouryg@un.org :جورج خوري: مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن، تلفون: 967712222207+ بريد الكتروني

 dandreagiovannif@un.orgفيديريكا داندراجيوفاني، رئيس وحدة االتصال والتقارير، مركز عّمان،  | موبايل: 962796876082+|بريد الكتروني
www.unocha.org/yemen | www.unocha.org | www.reliefweb.Int :إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على الروابط

اليمن: النزوح الجديد في محافظة الحديدة – استجابة متعددة المجموعات القطاعية                                           
)من 1 ديسمبر 2017 إلى 28 فبراير 2018م( 

*تم الوصول اليهم بنوع من أنواع المساعدات اإلنسانية على األقل.
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XX إجمالي األسر المستھدفة
XX إجمالي االسر التي تلقت مساعدات*

نوع التدخالت

مفاتیح الخریطة
مديريات مستهدفة

مديريات الحديدة

عاصمة المحافظة
طريق رئيسي

حدود المديريات

حدود المحافظات

الخط الساحلي 

محافظة تتم تغطيتها عبر مركز
منطقة الحديدة للعمليات اإلنسانية

المأوى

إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها

مواد غير غذائية

المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية

االمن الغذائي والسبل المعيشية
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