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القيود على الوصول في المحافظات الشمالية
تواجه المنظمات اإلنسانية باستمرار عقبات في الوصول إلى المحتاجين 

في مختلف أنحاء المحافظات الشمالية. حيث تم في األسابيع األخيرة 
إيقاف شركاء التنفيذ في محافظتي حجة وريمة في ثالث مناسبات 

منفصلة في نقاط التفتيش بعد العودة من مهام إنسانية.

وأبدت السلطات المحلية في محافظة صعدة في األسابيع األخيرة 
مخاوفها من إجراء تقييم لالحتياجات اإلنسانية وتدّخالت المساعدات 

النقدية. كما تم تأخير عملية التقييم في الجوف بسب مخاوف لدى 
السلطات المحلّية حول األسئلة الواردة في استبيان التقييم.

مثل هذه التحديات ليست جديدة إذ تواجه األمم المّتحدة والمنظمات 
غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية منذ سنوات 

عقبات في المحافظات الشمالية. وتتسبب القيود اإلدارية والبيئات غير 
اآلمنة والتدخالت التي تحاول التأثير في عمليات تقييم االحتياجات 

وتسليم المساعدات في التقليل من قدرات الجهات العاملة في المجال 
اإلنساني وطرق عملها بشكل آمن وفّعال ومستند إلى مبادئ العمل 

اإلنساني. وتواصل فرق التنسيق اإلنساني المحلية في مراكز العمل 
اإلقليمية مراقبة هذه العقبات لضمان إطالع المنظمات اإلنسانية في 

المناطق المتضررة بالتطّورات الجارية والردود المالئمة المتبعة.

أدت المحادثات المستمرة مع السلطات ذات العالقة، على مستوى 
المحافظات وفي صنعاء، إلى إحراز نوع من التقّدم في األيام األخيرة 

في حّل سوء التفاهم والتأكيد على مبادئ العمل اإلنساني وتحديد 
الحلول المحتملة. وتلقت قيادة العمل اإلنساني تأكيدات أولية باتخاذ 
خطوات لتوسيع قدرات المنظمات اإلنسانية للوصول إلى المحتاجين 

وضمان وصول المجتمعات المحلية إلى الخدمات التي تحتاج إليها.

اجتمع فريق مجموعة عمل الوصول اإلنساني في 22 فبراير بناء على 
طلب الفريق الُقطري اإلنساني لمناقشة التحديات الحالية أمام الوصول 

في المحافظات الشمالية. واّتفق الفريق على أهمية إتباع أسلوب مشترك 
لكل من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وذلك للوقوف 

أمام التحّديات الشائعة باالستناد إلى دليل إرشادي تشغيلي مشترك 
ووفقا لمبادئ العمل اإلنساني.

ستواصل مجموعة عمل الوصول اإلنساني مراقبتها لألوضاع في 
المحافظات الشمالية، مع العزم على استمرار دعم العمل الجاري مع 

السلطات المحلّية، على مستوى صنعاء والمكاتب الفرعية، وذلك للتوصل 
إلى حلول للمعوقات الشائعة أمام الوصول.

مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني

الحديدة

ما تزال خطوط الجبهات في نزاع الحديدة كما هي دون تغيير. واستمرت 
الصدامات المسّلحة بين الحكومة اليمنية وقوات أنصار اهلل إلى جانب 
الغارات الجوية في أجزاء من مديريات حيس والتحيتاء والخوخة في 

محافظة الحديدة خالل األسبوع. وتفيد التقارير بقصف مدفعي متقطع في 
حيس ولم ترد معلومات عن اإلصابات. ما تزال الطريق مقطوعة بين حيس 

والجراحي، األمر الذي يؤّدي إلى نقص في اإلمدادات التجارية وزيادة 
األسعار في األسواق المحلية. وتسببت االشتباكات في المناطق الساحلية 

للحديدة في نزوح عشرات األسر إلى مناطق أكثر أمانًا داخل المحافظة 
وإلى محافظتي إب وتعز. وقد قام شركاء العمل اإلنساني بتوسعة 

استجابتهم لألشخاص المتضررين، بما في ذلك النازحين. ويستمر عمل 
البعثات في حجة على الرغم من معوقات الوصول والحوادث األمنية 

المتزايدة. وتستضيف حجة 19 بالمائة من النازحين في اليمن )حوالي 
376,000 شخص(.

الشكل 1 يشير إلى المساعدات المقّدمة إلى النازحين في الحديدة.

عدن

يسود مدينة عدن هدوء حذر وأجواء مشحونة بالتوتر بعد انفجارين وقعا 
في التواهي في 24 فبراير، وأفادت التقارير عن مقتل ما ال يقل عن أربعة 

أشخاص في الحادث.
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المساعدات المقّدمة إلى النازحين في الحديدة

المصدر: األمم المتحدة

تقرير بالمستجدات اإلنسانية
اليمن
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تحاول المنظمات اإلنسانية من الجنوب البحث عن سبل لفهم ومعالجة 
االحتياجات اإلنسانية في المنطقة. وسافرت بعثة مشتركة بين عدد من 

الوكاالت في 24 فبراير إلى المكال في محافظة حضرموت للعمل مع 
السلطات والشركاء، وتقييم آليات التنسيق واستكشاف الطرق لتحسين 
االستجابة البرامجية من قبل فريق تنسيق العمل اإلنساني لمنطقة عدن 

لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية الضرورية لمناطق شرق اليمن. وتسعى 
الخطة في نهاية المطاف لتشغيل منطقة العمليات اإلنسانية لمركز المكال.

إب

شهدت الجبهات الشمالية الشرقية لمدينة تعز صدامات مسّلحة عنيفة بين 
القوات الموالية للحكومة وأنصار اهلل خالل الفترة التي يغطيها هذا 

التقرير. وتم اإلبالغ عن قصف مدفعي عشوائي على المناطق السكنية 
بمدينة تعز، وكذلك في مديريتي مقبنة والوازعية. إال أن القتال انحسر في 
مديريات جبل حبشي وصبر الموادم والتعزية. كما تسببت االشتباكات في 
تعز في نزوح األسر إلى مناطق أكثر أمانًا في محافظتي إب وتعز. وكانت 

بعثة تقييمة زارت مديريتي تعز الساحليتين، المخاء وذوباب، وجدت 
ضرورة عاجلة لتوسعة نشاطات الصحة في هاتين المديريتين إضافة إلى 

ضرورة  وضع آلية إحالة فّعالة. تتسم األوضاع في إب بالهدوء النسبي 
على الرغم من الصعوبات اإلقتصادية الجلية. وتمت إعادة فتح الطريق 

الرابط بين إب ومحافظة تعز عبر مديرية المسراخ بعد إغالقها مؤقتًا 
بسبب اإلشتباكات والقصف.

صعدة

تم اإلبالغ عن إصابات بين المدنيين عقب أسبوع من اشتداد الغارات 
الجوية في صعدة، وتم اإلبالغ عن مقتل 15 مدنيًا بعد إصابة مركباتهم 
جوار نقطة تفتيش العّمار في مديرية الصفراء في 21 فبراير. وأفادت 
تقارير غير مؤكّدة خالل نفس األسبوع عن مقتل سّتة أطفال وامرأتين 

بغارة جوية أخرى في مديرية كتاف. كما تم اإلبالغ أيضًا عن اشتباكات 
عنيفة في محافظة الجوف أثناء محاولة القوات الحكومية اختراق 
الخطوط إلى مديرية برط العنان. وأفاد شركاء العمل اإلنساني عن 

صعوبات يواجهونها في تنفيذ البرامج، ويشمل ذلك تحديات الوصول. 
وهناك نقاشات جارية مع السلطات لتسهيل نشاطات جمع المعلومات 

وتقييم االحتياجات.

صنعاء

تم تسجيل سّت حوادث تؤّثر على حماية المدنيين خالل الفترة 15-21 
فبراير في منطقة العمليات اإلنسانية لمركز صنعاء )العاصمة صنعاء 

ومحافظتي صنعاء ومأرب(؛ وجميعها تسببت فيها غارات جوية. ووقعت 
أربع حوادث في محافظة صنعاء وواحد في مأرب. وتم اإلبالغ عن أربع 

ضحايا، بينما نزحت 15 أسرة وخسرت 15 أسرة أخرى سبل كسب 
عيشها. واستمرت العمليات القتالية البرية بين الحكومة اليمنية وقوات 

أنصار اهلل في محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء. ولم يتم رصد تقّلبات 
كبيرة في أسعار السلع األساسية في مدينة صنعاء. وظل سعر الصرف 

للعملة مستقّرا في حدود 477 ريال للدوالر األمريكي الواحد. العمليات 
اإلنسانية مستمّرة.

72,052 طن متري 48,915 طن متري 

قامت آلية األمم المتحدة للمراقبة والتفتيش خالل الفترة بين 14 و20 فبراير 2018م بتخليص خمس سفن تحمل ما مجموعه 120,967 طن متري 
من البضائع إلى موانئ البحر األحمر اليمنية.

مستجدات المعلومات من آلية األمم المتحدة للمراقبة والتفتيش

مستجدات معلوماتية حول الدفتيريا
تم طبقا لوزارة الصحة العامة اإلبالغ عن 1,032 حالة يشتبه إصابتها بالدفتيريا و64 وفاة مرتبطة في اليمن حتى 10 فبراير. وتم اإلبالغ عن وجود 

حاالت في 161 مديرية في 20 محافظة. المحافظات األكثر تضررًا هي إب )407( والحديدة )133(. ويشكل األطفال دون الخامسة من العمر 30 
بالمائة من الحاالت المشتبه إصابتها و47 بالمائة من الوفيات. ستولي الحملة االستراتيجية للتطعيم الخماسي والتحصين ضد الدفتيريا والتيتانوس 

أولويتها خالل الفترة 24-29 فبراير إلى 38 مديرية التي ظهر بها أكثر من حالة واحدة في األسابيع الـ4 األخيرة. وتتوفر حاليا 2.5 مليون جرعة من 
اللقاح الخماسي وثالثة ماليين جرعة من لقاح الدفتيريا والتيتانوس. وهذه الكميات غير كافية، وينتظر الشركاء العاملون في مجال الصحة للمزيد.

المستجدات حول الوقود
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تقرير التسليم لكمية 175,367 لتر من ديزل الدفعة السعودية
 األولى (حتى 22 فبراير 2018م)
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المصدر: برنامج الغذاء العالميأبين

تم إيصال 175,218 لتر إلى 16 موقعًا في اليمن وذلك من إجمالي 180,000 لتر من 
الديزل التزامت المملكة العربية السعودية بتقديمها.

وتم إيصال حوالي 47,550 لتر من الوقود إلى ثمانية مواقع في المحافظات الجنوبية، 
فيما وصلت 127,668 لتر إلى ثمانية مواقع في المحافظات الشمالية.


