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حملة التحصين ضد الدفتيريا )الخناق( تستهدف 2.7 مليون طفل

تقرير بالمستجدات اإلنسانية
اليمن

أكمل الشركاء الوطنيون والدوليون في اليمن حملة تحصين واسعة النطاق للحد من انتشار مرض الدفتيريا )الخناق(. واستهدفت 
الحملة حوالي 2.7 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أسابيع و15 سنة في 11 محافظة، وركزت الحملة على المواقع التي 

تم االبالغ  فيها عن حاالت يشتبه إصابتها بالدفتيريا والمديريات المعرضة لخطر كبير النتشار األمراض التنفسية المعدية. وعلى 
الساحل الغربي حيث تصاعد العنف مؤخرًا، تم استهداف 835,775 طفل في محافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة.

تمت الحملة بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وهي جزء من خطة استجابة أكبر تتضمن تعزيز المراقبة وكشف 
الحاالت، وتعزيز قدرات الفحوص المخبرية، وشراء وتوزيع األدوية الوقائية المضادة للدفتيريا وتوفيرها للمرافق الصحية، وتدريب 

ونشر فرق االستجابة السريعة لتتبع اإلصابات وتوفير العالج الوقائي في المجتمعات المحلية. وتم أيضا تنظيم حمالت تثقيف 
وتوعية صحية لتعليم الناس كيفية حماية أنفسهم من الدفتيريا واألمراض المعدية األخرى.

ومنذ أن تم اإلبالغ عن ظهور أول حالة في أكتوبر 2017، انتشر مرض الدفتيريا بسرعة وأصاب أكثر من1,300 شخص وتسبب 
في وفاة أكثر من 70 شخصا. و80% من الحاالت تقريبا هم من األطفال والشباب دون 25 سنة. إن االنتشار السريع للمرض 

يسلط الضوء على الفجوات الرئيسية في تغطية التلقيح الروتيني في السنوات األخيرة ويشير إلى انهيار النظام الصحي حيث 
تعمل فقط 50% من المرافق الصحية بشكل جزئي أو كلي.

وكانت منظمة الصحة العالمية واليونيسف قامتا في نوفمبر وديسمبر 2017م بتحصين ما يقرب من 450,000 طفل دون سن 
السابعة ضد الدفتيريا في محافظة إب - وهي المحافظة التي سجلت ما يقرب من 35 في المائة من جميع الحاالت التي تم 

االبالغ عنها. واستهدفت الحملة الحالية 484,404 شخصا في سبع مديريات ذات أولوية في إب.
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مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني
الحديدة: أدت االشتباكات في المناطق الجنوبية من محافظة 
أنباء  الجنوب. ووردت  إلى  النازحين  زيادة عدد  إلى  الحديدة 
عن وقوع غارات جوية واشتباكات برية على طول الخطوط 
في  والجراحي  والتحيتاء  حيس  مديريات  في  األمامية 
محافظة الحديدة وكذلك مديريتي حرض وميدي في محافظة 
2,700 أسرة نازحة جديدة من  حجة. وقد حدد تقييم أولي 
والجراحي  حيس  مديريتي  وكذلك  الخوخة  مديرية 
المجاورتين. وأفادت التقارير أنه بتاريخ 8 مارس، فرت حوالي 

13,262 أسرة نازحة من القتال في محافظة الحديدة.
النازحة مؤخرا من  العالمي لدعم األسر  الغذاء  يخطط برنامج 
خالل إرسال اإلمدادات من عدن، كون مديرية الخوخة ال يمكن 
األعمال  تصاعد  بسبب  الحديدة  طريق  عن  إليها  الوصول 
من  أسرة   586 بدعم  العالمي  الغذاء  برنامج  ويقوم  القتالية. 
غذائية.  بمساعدات  الجراحي  في  تعيش  الضعيفة  الفئات 
واليونيسف  الالجئين  المتحدة لشؤون  األمم  وتدعم مفوضية 
غذائية  غير  بمواد  المديرية  في  جديدة  نازحة  أسرة   410

المصدر: منظمة الصحة العالمية
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النزوح في الحديدة/تعز

وصول المساعدات اإلنسانية
المصدر: المجموعة القطاعية لإليواء

ذكرت المجموعة القطاعية لإليواء أنه تمت مساعدة 7,677 أسرة نازحة من أصل 13,489 أسرة في المحافظات الجنوبية حتى 
15 مارس. 

زبيد،  مديرية  في  و  الصحي.  والصرف  المياه  إلى  باإلضافة 
قدمت اللجنة الدولية للصليب األحمر الدعم لعدد 332 أسرة 

نازحة بمواد غير غذائية ومستلزمات النظافة.

عدن: وجد تقييم أجراه أحد شركاء العمل اإلنساني في مديرية 
تبن بمحافظة لحج أن 65 في المائة من 729 أسرة نازحة في 
المحافظة كانت من الحديدة و26 في المائة من تعز، وأن أكثر 
وال  النساء.  من  هم  داخليا  النازحين  األشخاص  نصف  من 
المقيمين  السكان  من  فقط  المائة  في   46 سوى  يستطيع 

الوصول إلى مياه الشرب وأدوات النظافة الشخصية.
شبوة  بمحافظة  مديريات  أربع  في  اأجري  آخر  تقييم  ووجد 
)الصعيد وحبان وعتق ونصاب( أن نصف األطفال النازحين ال 
يذهبون إلى المدارس، مما يجعلهم عرضة لخطر الزواج المبكر 

وعمالة األطفال والتجنيد وغير ذلك من أنواع االستغالل.

في  وخسائر  جديدة  نزوح  عمليات  عن  البالغات  تستمر  إب: 
االشتباكات  استمرار  مع  تعز  محافظة  في  المدنيين  أرواح 

المسلحة، ال سيما في مديريتي مقبنة وصالة.
وسجلت محافظة تعز ثاني أكبر عدد من الضحايا المدنيين في 
شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018م. ومنذ تصاعد النزاع في 
محافظتي الحديدة وتعز في يناير، تم اإلبالغ عن نزوح ما ال 
يقل عن 3,590 أسرة داخل محافظة تعز و371 أسرة داخل 

محافظة إب.
المیاه  مساعدات  لتقدیم  لالجئین  الدانمرکي  المجلس  یخطط 
في  المستضيفة  والمجتمعات  للنازحین  الصحي  والصرف 
مدیریة المخاء في تعز. وسيدعم المجلس الدولي للشباب في 
اليمن 150 من أصل1,471   عائلة نازحة جديدة في مديرية 
وبدأت  الحاالت.  بقية  الغذاء  برنامج  يدعم  وسوف  مقبنة. 
منظمة إنقاذ الطفولة في إب بتنفيذ برنامج دعم نقدي لصالح 

260 أسرة نازحة في مديرية ذي السياف. وهناك خطط جارية 
الستخدام طريق مختصر بين إب وتعز لتعزيز حركة المدنيين 

وإيصال اإلمدادات اإلنسانية.

المجال  في  الشركاء  قبل  من  المناصرة  جهود  بعد  صعدة: 
اإلنساني، وافقت السلطات المحلية على رفع تعليق التدخالت 

النقدية المجمدة حاليًا لبرامج دعم سبل العيش.
تركيب  يتم  صعدة،  مدينة  في  الجمهوري  المستشفى  وفي 
احتياجات  لتلبية  األكسجين  توافر  لضمان  أكسجين  محطة 
ومن  المحافظة.  في  األخرى  الصحية  والمرافق  المستشفى 
المتوقع استكمال تركيب محطة االكسجين في أبريل ليتضاعف 
إنتاج األوكسجين إلى 48 اسطوانة في اليوم. وفي مديريتي 
لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  اختتمت  والبقع،  كتاف 
الالجئين، عن طريق أحد شركائها التنفيذين، توزيع مواد غير 
مناطق  ثالث  وفي  النازحين.  من  أسرة   1,000 على  غذائية 
معزولة من نفس المديرية، قامت منظمة إنسانية محلية بتوزيع 
واأليتام  ضعفا  األشّد  الفئات  من  أسر  على  غذائية  سلة   850

والنازحيًن.

في  ناطع  مديرية  في  للقتال  األخير  التصعيد  أدى  صنعاء: 
محافظة البيضاء إلى نزوح 400 أسرة جديدة إلى أجزاء أخرى 
إلى  ناطع  من  أسرة   200 نزحت حوالي  بينما  المحافظة،  من 

شبوة في مديريتي بيحان وعسيالن.
كميات  بسبب  صنعاء  مدينة  في  الطويلة  الطوابير  تستمر 
ريال   3,000 عند  السعر  ويبقى  المنزلي.  الغاز  من  محدودة 
إلى أن بعض  التقارير  ليتر. وتشير   20 يمني لألسطوانة سعة 
على  للحصول  أيام  ثمانية  لمدة  االنتظار  إلى  اضطرت  األسر 

اسطوانة غاز واحدة مملوءة.

على  اإلنسانية  المساعدات  وصول  مراقبة  مبادرة  من  كجزء 
في  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  عقد  الوطني،  المستوى 
العمل  شركاء  مع  نقاش  لمجموعات  جلسات  2018م  فبراير 
أن  النتائج  من  وتبين  الجنوبية.  المحافظات  في  اإلنساني 
إلى  الوصول  منطقة عدن سهلة  مركز  المغّطاة ضمن  المناطق 
حّد نسبي. فقط مديريتين في محافظة الضالع من بين الـ99 
تشهد  وجبن(  دمت  )هما  الجنوبية  المحافظات  في  مديرية 
قيودا كبيرة على الوصول بسبب موقعها أو قربها من الخطوط 
األمامية للنزاع. بينما وِجد أن خمسة وثمانون مديرية إما سهلة 
الوصول بشكل كامل أو أن بها مستويات منخفضة نسبيا من 

القيود على الوصول من أصل الـ99 مديرية.
على  العوامل  أحد  تمثل  تزال  ما  اإلدارية  الصعوبات  أن  كما 
للقيام  المنظمات  قدرات  على  أّثرت  فقد  المحلي،  المستوى 
بعملياتها والحصول على التأشيرات للموّظفين الدوليين، إال أن 
المناطق  المديريات في  الموانع أقل حدوثًا على مستوى  هذه 
باألوضاع  شيوعًا  األكثر  الوصول  عوائق  وتتعلق  الجنوبية. 
شديدة الصعوبة الميدانية على األرض، مثل صعوبة الطرق أو 
و/أو  األلغام  أن  كما  النائية.  المحلية  المجتمعات  بعد مسافات 
التي  الصعوبات  أكثر  بين  من  أيضا  المنفجرة  غير  المخلفات 

تشهدها المنظمات غير الحكومية الوطنية.
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يجري حاليًا تفعيل التزام مجتمع العمل اإلنساني بتوسعة نطاق 
السكان  من  المزيد  إلى  للوصول  اإلنسانية  المنظمات  تواجد 
بما  المكال،  في  التواجد  زيادة  محاولة  عبر  وذلك  المحتاجين، 
العمل  وتنسيق  لألنشطة  عمليات  منطقة  مركز  منها  يجعل 
منطقة  مركز  وسيمكّن  الشرقية.  المحافظات  في  اإلنساني 
العاّم  الفهم  تحسين  من  اإلنساني  العمل  شركاء  المكال 
لالحتياجات اإلنسانية، ويسّهل عمليات تقييم االحتياجات في 
دعم  لتشمل  البرامج  وضع  نطاق  ويوّسع  الجديدة،  المواقع 
والمهرة.  وحضرموت  شبوة  محافظات  في  للشركاء  التنسيق 
لزيادة  المشترك  اإلنساني  الصندوق  قدرات  توظيف  وسيتم 
وعاء الموارد للمنظمات غير الحكومية بما يمكنها بشكل أفضل 
من االستجابة لالحتياجات اإلنسانية الضرورية. وقد تلقت 15 
منظمة غير حكومية في المناطق المغطاة بمركز منطقة عدن 
تموياًل من الصندوق اإلنساني المشترك في العام 2017؛ منها 

سبع منظمات وطنية.
في  وسيئون  المكال  إلى  زيارة  الوكاالت  متعددة  بعثة  أدت 
محافظة حضرموت خالل الفترة من 24 فبراير إلى 3 مارس، 
قابلت خاللها السلطات الحكومية لمناقشة كيفية تحسين آليات 
خطة  ضمن  الموضوعة  االستراتيجية  األولويات  تنفيذ 
الحالية.  التنسيق  آليات  تحديد  وكذلك  اإلنسانية،  االستجابة 

وتعتزم البعثة القيام بزيارة أخرى خالل الفترة 26- 31 مارس 
الجاري، بهدف التوّصل إلى اتفاق مع السلطات حول الخطوات 
القادمة، باإلضافة إلى إجراء تقييم تمهيدي لألوضاع اإلنسانية 
في حضرموت، مع األخذ في االعتبار التدّفق األخير للنازحين 
والغربية  الجنوبية  السواحل  مناطق  من  خاص  بشكل  داخليًا 

المتضررة من النزاع.

استمرت خالل شهر فبراير الزيادة في أسعار بيع التجزئة في 
المستوردة وطبقا  الغذائية األساسية  للسلع  الشهري  المتوسط 
للتقرير الشهري لمراقبة األسواق الذي تصدره وزارة التخطيط 
وقد  )الفاو(.  والزراعة  األغذية  ومنظمة  الدولي  والتعاون 
بلغت هذه  األرّز أعلى زيادة في األسعار، حيث  سّجلت أسعار 
 39 التي سجلت  القمح  تليها أسعار حبوب  بالمائة   48 النسبة 
بالمائة زيادة. وارتفعت بنفس النمط أسعار السلع من الحبوب 

المحلّية بزيادات كبيرة جدا خالل شهر فبراير.
المياه  قطاع  مجموعة  أجرته  الذي  األسعار  تحليل  ويشير 
العام  من  األولى  األسابيع  خالل  والنظافة  الصحي  والصرف 
في  مستمرة  بالشاحنات  المنقولة  المياه  أسعار  بأن  2018م 
التفاوت بشكل كبير من محافظة إلى أخرى، إذ تتفاوت األسعار 
من 900 ريال لكّل 1,000 لتر في أمانة العاصمة إلى 7,250 

ريال يمني لنفس الكمية في إب.

خطط لتوسعة موطئ قدم المنظمات اإلنسانية تجاه المناطق الشرقية

مراقبة السوق

مستجدات المعلومات من آلية األمم المتحدة للمراقبة والتفتيش

73,743 طن متري0 طن متري
المصدر: آلية األمم المتحدة للمراقبة والتفتيش

جاري التخطيط له

 

حضرموت

الجوفالمهرة

شبوة المكال
مأرب

لحج

أبين
تعز

صعدة

صنعاء

إب

حجةعمران

البيضاء

ذمار
الحديدة

الضالع

ريمة

المحويت

عدن

أمانة العاصمة

سقطرى

مركز صعدة

مركز الحديدة

مركز صنعاءمركز عدن

مركز المكال مركز إب
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نظرة عاّمة على المستوى الوطني على أسعار الوقود والمياه والمياه المنقولة بالشاحنات خالل الفترة بين 1 يناير - 23 فبراير 2018م.

المصدر: أوتشا

المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي/الفاو
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قامت آلية األمم المتحد للمراقبة والتفتيش خالل الفترة بين 7 - 13 مارس 2018م بتخليص ثالث سفن تحمل ما يصل في 
مجموعه إلى 73,743 طن متري من البضائع إلى موانئ البحر األحمر اليمنية. 
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