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 .ةوالدولي يةالوطنياألطراف هي حشد وتنسيق العمل اإلنساني الفعّال والمبدئي باالشتراك مع  (OCHAالمتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )مهمة مكتب األمم 
 نقذ األرواحن  التنسيق ب

 لليمن تصعيد النزاع على الساحل الغربي :اليمن

 

 2017فبراير  25|  2رقم  بالمستجداتتقرير 

 زاد
 رسائل رئيسية

 

  األمر الذي فاقم إلى إصابات كبيرة بين صفوف المدنيين ونزوح واسع النطاق، تصعيد النزاع على الساحل الغربي لليمن أدى

 ل أكبر.بشكالوضع اإلنساني 

  مديرياتشخص من  25,000شخص مؤخراً من النزاع في محافظة تعز، من ضمنهم على األقل  44,000هرب أكثر من 

 وذباب. المخاء

  والقرى  المخاءما زالت مخاوف الحماية مستمرة ألولئك الذين ما زالوا مقيمين في مناطق النزاع الدائر، من ضمنها مدينة

 المجاورة.

  اإلنساني من مستوى جهود استجابتهم لتلبية احتياجات النازحين ومن يستضيفونهم.زاد العاملون في المجال 
 

 نظرة عامة على الوضع

 

. أدى النزاع إلى هروب ما ال المخاءتستمر زيادة حدة العمليات العسكرية على الساحل الغربي، مع تحول الخطوط األمامية إلى شمال مدينة 
شخص من  25,000قل عن ي

ً عن  المخاءمديريات  وذباب بحثا
األمن. خالل نفس الفترة، نزح أكثر 

شخص من جميع أرجاء  44,000من 
 محافظة تعز.

   
  

هرب النازحون بشكل رئيسي ضمن 
محافظة تعز أو إلى محافظات الحديدة 

ب وعدن والضالع. معظم ولحج وإ
قد هربوا اآلن من البلدة،  المخاءسكان 

 300لى إ 80وتشير التقارير إلى بقاء 
فقط. لم يتمكن الباقين من  أسرة

الهروب بسبب كلفة المواصالت، 
النازحة إلى أنهم  األسروأشارت 

 200اضطروا إلى دفع ما يصل إلى 
دوالر أمريكي مقابل المواصالت إلى 

 .المديريةقرى أخرى ضمن 

 

 

   
 القطاعية والمجموعات يةالسكان حركةالمعني  بالفريق الالمصادر:  

 

 الرئيسي المستشفى. األساسية الخدماتتعطل تو االشتباكات بهتستمر في الوقت الذيمخاء ال مدينة في حول الحماية ةكبير مخاوفهنالك  زالتال
 مدينة من الشمال الى قرية وهي ،إلى يختل القتال وصول ومع. ارعوالش في الجثث عشرات تقاريرعن كلوهناقدراته  من األدنى الحدب يعمل

 .المدنيين بينونزوح  ضحايا سقوط عنالواردة تقاريرازدادت ال ،المخاء

 

أصدقاء وأقارب، أو أقاموا في مباني عامة، من ضمنها المدارس، لدى كن، بالرغم من أن األغلبية سكنوا االنازحة باستئجار مساألسر قامت بعض 
( وملجأ ومياه آمنة ورعاية NFIsوهم بحاجة ملحة إلى مواد غير غذائية )حاملين معهم الحد األدنى من المواد واللوازم فّروا لقد أو في العراء. 

 وتدمير منازلهم.أحبتهم النازحة أيضاً إلى الصدمات التي تعرضوا لها نتيجة للنزاع، ومنها فقدان األسر صحية. أشارت بعض 
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 للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال مع:      
 khouryg@un.orgخوري، مدير عام مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن "أوتشا" ، جورج       
 alspach@un.orgان، لمركز عمّ المكتب،مدير نائب  أندرو جي ألسباك،        
 6288 367 917 1+، هاتف: koepke@un.org، أوتشا نيو يورك، قسم التنسيق واالستجابة بروس كويب،        
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 االستجابة اإلنسانية

 
 .في ست محافظاتاإلنسانية بزيادة عملياتها القطاعية قامت المجموعات 

 
 والتنمية نيفال التعاون وكالةو الالجئين لشؤونالمتحدة  لألمم السامية المفوضيةلهجرة والدولية لمنظمة القامت  :إدارة وتنسيق المخيماتمجموعة 

(ACTED بتوزيع مواد غير غذائية ومساعدات ) أسرة نازحة  في محافظات الضالع )مديريات األزارق والحسين(  1,544إلى  ةطارئإيوائية
مديرية  28تقييم الوضع في ولحج )مديرية المضاربة والعارة( والحديدة )مديريات الجراحي والخوخة(. إضافة إلى ذلك، يقوم شركاء المجموعة ب

 أسرة. 6,000ة ما يقارب النازحة في محافظات تعز والحديدة وعدن، بهدف مساعداألسر تستضيف 

 
، ومن ضمنهم اليونيسيف والمجلس مجموعة المياه والنظافة والصرف الصحيالشركاء في قام الصرف الصحي:النظافة ووالمياه مجموعة 

أوكسفام منظمة و مؤسسة تمدين للشباب اإلغاثة اإلسالمية العالميةو المنظمة العالمية لرعاية الطفولةومنظمة صناع النهضة رويجي لالجئين ونال
أسرة نازحة في محافظات الحديدة وتعز ولحج. تضمنت التدخالت توزيع أطقم  1,179إلى حوالي  ات، بتوفير المساعدومنظمة العمل ضد الجوع

من  المحلية للمياهللمؤسسات وخزانات ومواد غير غذائية. إضافة إلى ذلك، قامت اليونيسيف بتوفير الوقود  هايلموفلترات وحبوب التعقيم لالنظافة 
. لمياه الريفالعامة الهيئة ، وقامت بتنفيذ أعمال إعادة تأهيل في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة بالتعاون مع المخاءأجل ضخ الماء إلى مدينة 

في المديريات التي  والصرف الصحي والنظافة الطارئة هايأسرة أخرى بتدخالت الم 10,477ويقوم شركاء المجموعة بالتخطيط للوصول إلى 
 تستضيف العائالت النازحة.

 
أسرة نازحة عن طريق توزيع الطعام بشكل عام في محافظات تعز )مديريات  3,540تمت تغطية ما مجموعه  :والزراعةالغذائي من األمجموعة 

 الفقيه والمراوعة(.د وبيت يوزبوجبل راس وحيس والصلو( وفي الحديدة )مديريات الجراحي والخوخة والتحيتا  المخاء

 
ومقبنة( وفي محافظة الحديدة )مديريات  المخاءبدعم المنشآت الصحية في محافظة تعز )مديريات تقوم منظمة الصحة العالمية  مجموعة الصحة:

مضادة للمالريا وأطقم الطوارئ الصحية وتوزيع األدوية الم أدوات معالجة اإلصابات أطقالجراحي وحيس وبيت الفقيه(، والتي تتضمن توفير 
مديرية المضاربة والعارة في محافظة لحج وتقوم ة متنقلة في يلهجرة فرق صحالدولية لوأطقم الفحص السريع. إضافة إلى ذلك، نشرت منظمة 

. وتعمل منظمة المخاءلفرق الجمعية المتنقلة في مدينة  يةالعالجالمستلزمات بتوفير  األسرة رعايةاليمنية ل جمعيةالكل من منظمة الصحة العالمية و
العالمية لرعاية المنظمة ة متنقلة في مديريات الجراحي وجبل راس في محافظة الحديدة، وتقوم يالعمل ضد الجوع على التخطيط لنشر فرق صح

ف. يُركز شركاء بتوسعة عملياتها في مركز عالج اإلسهال في مديرية بيت الفقيه لدعم األشخاص النازحين داخليا والمجتمع المستضي الطفولة
بالنزاع والتدخالت الصحية العامة لألشخاص النازحين داخليا المتضررة في المناطق اإلصابات مجموعة الصحة أيضاً على تقديم الرعاية لضحايا 

الطبية المستلزمات فير )على سبيل المثال، اإلسهال المائي الحاد والمالريا وإصابات الجهاز التنفسي(. تتم زيادة جهود االستجابة، ومن ضمنها تو
 ونشر الفرق المتنقلة، في المديريات الجنوبية من الحديدة ومن ضمنها حيس وجبل راس والخوخة.

 
أسرة في محافظات عدن ولحج، متضمنة الدعم القانوني والنفسي  415إلى ات قام شركاء المجموعة بتوفير المساعد مجموعة الحماية:

 والمساعدات النقدية.

 

غذائية وتوفير الوذباب بتوزيع المواد غير  المخاءفي مديريات  ية، استجابت المنظمات اإلنسانية الخليجالقطاعية شركاء المجموعاتإضافة إلى 

 الوقود إلى مشاريع المياه والعالجات إلى المنشآت الصحية.
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