
بعد أيام من الهدوء النسبي، تم اإلبالغ عن عدد من الغارات الجوية على عدة مواقع في مدينة الحديدة بالقرب من المطار وكذلك 
طريق صنعاء - الحديدة. أيضًا، تم اإلبالغ عن غارات جوية مكثفة في 4 يوليو في مديرية زبيد الواقعة إلى الجنوب. يتواجد 
الشركاء العاملين في العمل اإلنساني في الحديدة، فيما القوافل تدخل وتخرج من المدينة دون صعوبات كبيرة. مع ذلك، ال تزال 
العديد من الطرق داخل المدينة مغلقة أمام 
إلى  الوصول  أن  حين  في  المدنيين،  حركة 
إلى  يحتاج  المدينة  من  كثيرة  أجزاء 

مفاوضات وتنسيق. 

تباطأت وتيرة النزوح من محافظة الحديدة،  
لكن بعض األسر التي تستطيع تحمل تكلفة 
وسائل النقل العام أو تمتلك سيارات خاصة 
والمديريات  الحديدة  مدينة  تغادر  زالت  ما 
المواجهة  خطوط  على  الواقعة  األخرى 
بما  أمنًا،  أكثر  مناطق  مأوى في  للبحث عن 
يونيو،   31 في  صنعاء.  العاصمة  ذلك  في 
أحصت قافلة إنسانية متجهة إلى الحديدة 
تغادر  أسرًا  تقل  كانت  سيارة   70 من  أكثر 
تجدد  من  خوفًا  صنعاء  باتجاه  المدينة 
حركة  زيادة  عن  الشركاء  أفاد  القتال. 
فتح  إعادة  وتم  المدينة؛  داخل  المدنيين 
وتحسنت  والمخابز  المتاجر  من  المزيد 
المدارس  بعض  فتح  وتم  المياه  إمدادات 
بأداء االمتحانات. مع ذلك،  للسماح للطالب 
أن  إلى  للتعليم  القطاعية  المجموعة  تشير 
نصف الطالب فقط يذهبون إلى المدارس بسبب النزوح. قدم الشركاء العاملين في العمل اإلنساني في الحديدة وصنعاء وإب 
وعدن مساعدات ألكثر من 10,000 أسرة )قرابة 80,000 شخص(. حتى 2 يوليو، تم تسجيل أكثر من 17,350 أسرة )أكثر 
من 121,000 شخص( في محافظات الحديدة وعدن وصنعاء وإب. يتم تسجيل المزيد من األشخاص النازحين داخليًا، إال أن 

انعدام األمن يعيق الوصول إلى بعض المناطق التي يتواجدون فيها.  

الوضع  بسبب  مغلقة مؤقتًا  الحديدة  الصحية في محافظة  المرافق  متزايدًا من  بأن عددًا  للصحة  القطاعية  المجموعة  أفادت 
األمني. سبعة مرافق صحية )مركز صحي واحد في مديرية الميناء وثالث وحدات صحية في بيت الفقيه ومركز صحي واحد 
ووحدتين صحيتين في التحيتاء( أغلقت أبوابها أو علقت عملها مؤقتًا. كما تم تعليق العمل مؤقتًا في أحد المرافق الصحية في 
مديرية جبل رأس وفي وحدة الحضانة في مستشفى السلخانة في مديرية الحالي بسبب نزوح العاملين في مجال الصحة. وفقًا 
للمجموعة القطاعية للصحة، فقد تم اإلبالغ عن 234 إصابة ناجمة عن الصدمة و 25 حالة وفاة بين 13 و 29 يونيو في خمسة 
مستشفيات في محافظة الحديدة )الثورة والعلفي وبيت الفقيه وزبيد ومستشفى األمل الخاص(. مع ذلك، وبما أن العديد من 
المرافق الصحية في جميع أنحاء المحافظة متوقفة عن العمل ورفع التقارير، فمن المرجح أن تكون األرقام اإلجمالية لإلصابات 

أعلى.

تقرير باألوضاع رقم 7
اليـمـن: مستجدات الحديدة

27 يونيو-4 يوليو 2018م

تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن بالتعاون مع الشركاء العاملين في 
المجال اإلنساني، وتم إصداره من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن. سيتم إصدار التقرير التالي 

عند توفر معلومات إضافية حول الحالة الطارئة. 

• تم اإلبالغ عن عدد من الغارات الجوية في مدينة الحديدة ومدينة زبيد بعد أيام من التراجع النسبي في الغارات الجوية.
• مازال النزوح من محافظة الحديدة مستمرًا؛ وقد أكد الشركاء العاملين في العمل اإلنساني نزوح أكثر من 17,350 أسرة )أكثر 

  من 121,000 شخص( منذ 1 يونيو.
• تم تقديم مساعدات ألكثر من 10,000 أسرة نازحة )قرابة 80,000 شخص( شملت المواد الغذائية ومستلزمات الطوارئ 

  وغيرها من أشكال الدعم المنقذة لألرواح.
• مازال التخزين المسبق لمخزونات الطوارئ مستمرًا كما ُتبذل جهود كبيرة لمنع تصاعد الكوليرا.

أوالً: النقاط الرئيسة / األولويات الرئيسة

ثانياً: نظرة عامة على الوضع

عبوات آلية االستجابة السريعة جاهزة للتوزيع في مديرية حيس. المصدر: منظمة صناع النهضة 



02

التزال موانئ الحديدة والصليف مفتوحة وعاملة. 
حتى 3 يوليو، كانت هناك خمس سفن راسية على 
الرصيف، فيما كانت خمس سفن في منطقة رمي 

المرساة، وسفينة واحدة تم منحها تصريح من آلية 
األمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن في 

منطقة االنتظار. ميناء راس عيسى مغلق. في 
المتوسط، تستغرق السفن أسبوعين تقريبًا من 

اللحظة التي تقدم فيها طلب تصريح من آلية األمم 
المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، إلى أن تفرغ 
حمولتهما أخيرًا في اليمن. انخفض متوسط الوقت 

بشكل كبير منذ ثالثة أشهر، عندما كان متوسط 
التأخير يصل إلى ما يقرب من شهر واحد.

في مايو 2018، استوفت واردات الوقود والمواد 
الغذائية التي وصلت إلى موانئ الحديدة والصليف 
عبر تصاريح آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش 

في اليمن 28 و 117 بالمائة من االحتياجات الوطنية 
على التوالي. في يونيو 2018، استوفت واردات 

الوقود والمواد الغذائية 29 و 82 بالمائة من 
االحتياجات الوطنية على التوالي. استوفت واردات 

الوقود في شهر يونيو المتوسط الذي كان سائدًا ما قبل الحصار )يوليو 2016 - أكتوبر 2017(، في حين كانت واردات المواد 
الغذائية عند ما نسبته 86 بالمائة من المتوسط الذي كان سائدًا ما قبل الحصار. 

في جميع المحافظات التي يغطيها الشركاء العاملين في العمل اإلنساني الذين توجد مقراتهم في صنعاء )أمانة العاصمة 
وعمران وصنعاء وذمار ومأرب والبيضاء(، تم تفعيل المرحلة األولى من االستجابة والتي سوف تشتمل على ثالثة عناصر؛ وهي 

مستلزمات النظافة ومجموعات مواد المرور العابر والحصص الغذائية. يواصل الشركاء العاملين في العمل اإلنساني تعزيز 
االستجابة اإلنسانية وضمان الوصول إلى جميع المحتاجين. تم 

تحديد المنظمات القيادية لجميع المديريات في محافظتي 
الحديدة وصنعاء وذلك لتجنب الثغرات في االستجابة للنازحين 

داخليًا. تجري االستعدادات، بدعم من كتلة الخدمات اللوجستية، 
إلعادة تزويد مخازن الشركاء ومراكز الخدمات اإلنسانية من أجل 
دعم أنشطة آلية االستجابة السريعة في جميع أنحاء المحافظة. 

من بين 10,135 أسرة نازحة حصلت على مساعدات االستجابة 
السريعة حتى 2 يوليو، يوجد حوالي 7,352 منها في محافظة 

الحديدة من بينها 2,786 أسرة تلقت مساعدات نقدية و 2,003 
أسرة تلقت مواد غير غذائية. في مركز عدن، تم تقديم 

المساعدات إلى 1,117 أسرة من بينها 766 أسرة حصلت على 
حصص غذائية حسب االستجابة العاجلة؛ بينما تم في صنعاء 

تقديم المساعدات إلى 1,323 أسرة حتى 2 يوليو. نظرًا لتوسيع 
االستجابة السريعة من جانب مختلف الشركاء العاملين في 

المجال اإلنساني، فإن هذه األرقام تستمر في االرتفاع كل يوم.

قام الشركاء العاملين في العمل اإلنساني في عدن بتوسيع 
استجابتهم لتشمل األعداد المتزايدة من النازحين داخليًا. ومنذ 1 يونيو، تم تسجيل أكثر من 1,160 أسرة نازحة كوافدين 

جدد إلى المناطق التي يمكن الوصول إليها حديثًا من خالل مركز عدن )الساحل الغربي لتعز والحديدة(، حيث تم حتى اآلن 
الوصول إلى 714 أسرة منها بمجموعات مواد االستجابة السريعة. التسجيل مستمر للحاالت المتبقية. وفي مركز العمليات 

اإلنسانية في إب، بدأ في 30 يونيو تقديم مساعدات االستجابة السريعة لألسر النازحة من الحديدة إلى محافظتي إب وتعز. 
حوالي 410 أسرة في جميع المديريات في محافظتي إب وتعز مستهدفة بالمساعدات. 

ثالثاً: أحدث المستجدات المتعلقة بالموانئ

رابعاً: مساعدات آلية االستجابة السريعة

سيارة تقل إحدى األسر ومتعلقاتها من الحديدة إلى صنعاء.المصدر: جورج خوري / أوتشا

تشير التقارير الميدانية من مديريات الحالي والميناء والحوك في مدينة الحديدة إلى تزايد ندرة السلع األساسية حيث قام بعض 
الموردين بنقل متاجرهم إلى مناطق أكثر أمانًا. مع ذلك، فقد تحسنت إمدادات المياه بعد قيام الشركاء بإصالح األنابيب التي 
تعرضت للكسر أثناء القتال. تمت الموافقة على طلب 822,000 جرعة من لقاح الكوليرا الفموي من قبل فرقة العمل العالمية 
)الحوك وبرع والسخنة والميناء والحالي والدريهمي(. يتم  التطعيم في ست مديريات في الحديدة  الكوليرا إلجراء  لمكافحة 
الغذائية في  غير  والمواد  اإلسعاف  الطبية وسيارات  واإلمدادات  الغذائية  المواد  تشمل  التي  األخرى  الطوارئ  إمدادات  تسليم 

مستودعات الحديدة وجميع المراكز التي توجد بها أعداد جديدة من األشخاص النازحين داخليًا.

المصدر: آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن
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• تقوم المجموعة القطاعية للكتلة بتقييم احتياجات الشركاء المنفذين في مراكز الخدمات اإلنسانية ومواقع 
  العبور من حيث الوقود ومساحة التخزين. في األسبوع القادم، من المتوقع توفير 150,000 لتر إضافي من 

  الديزل في الحديدة / صنعاء للمنظمات اإلنسانية، على أن يتم صرفها على أساس استرداد التكاليف.
• تم تكليف المجموعة القطاعية بمهمة تنسيق تسليم إمدادات آلية االستجابة السريعة إلى مراكز الخدمات 

  اإلنسانية في الحديدة. وال يزال يتعين االنتهاء من التفاصيل، ولكن من المرجح أن يتم تسليم إمدادات 
  الحصص الغذائية ومستلزمات النظافة ومجموعات مواد العبور المقدمة وفقًا لالستجابة العاجلة باستخدام 

  أسطول مخصص.
• وصلت 15 وحدة تخزين متنقلة إلى صنعاء. هذه الوحدات متاحة على الفور إلعارتها للمنظمات اإلنسانية 

  وسيتم نشرها في مواقع ميدانية حسب االقتضاء. ستقوم المجموعة القطاعية بزيادة سعة التخزين في 
  المراوعة من خالل تركيب ثالث وحدات تخزين متنقلة إضافية.

خامساً: االحتياجات اإلنسانية واستجابات المجموعات القطاعية

اإلمداد والتموين

المأوى والمواد غير الغذائية

• قامت منظمة الصحة العالمية بتزويد المختبر المركزي للصحة العامة في الحديدة بالكواشف الكيميائية الضرورية 
  لتشخيص الكوليرا والدفتيريا.

• أيضًا، تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم إلى سبعة مراكز للتغذية العالجية في محافظة الحديدة لعالج األطفال 
  الذين يعانون من سوء التغذية. تم تزويد مستشفى الثورة، وهو المستشفى الرئيسي في الحديدة، بوحدة معالجة 

  النفايات الطبية، ومحطة أوكسجين وبئر مياه، تنتج 2.6 مليون لتر من المياه شهريًا.
• قامت منظمة الصحة العالمية بشراء 30 سيارة إسعاف جديدة للحديدة من أجل تحسين الرعاية األولية لإلصابات 

  ونقل المرضى إلى المرافق الصحية.  

• يستمر توزيع المواد غير الغذائية في موقع العبور في مدينة الحديدة، ويستهدف 603 أسرة نازحة.
• يقوم أحد الشركاء المنفذين لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بتحديد األسر المحتاجة إلى الدعم 
  بإعانات مالية لتسديد اإليجار في مدينة الحديدة. حتى اآلن، تم تقييم والتحقق من 13 أسرة من أصل 160 أسرة 

  انتقلت من الربصة بسبب الغارات الجوية المكثفة والنزاع. 
• استلم مستودع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين في الحديدة الدفعة األولى المكونة من 4,000 

  مجموعة من المواد غير الغذائية، باستثناء المراتب، من صنعاء. من بين 4,000 مجموعة من المواد غير الغذائية 
  المتبقية، وصلت شاحنة واحدة حتى اآلن. في مدينة الحديدة، أكمل أحد شركاء المفوضية تسجيل والتحقق من 347 

  أسرة نازحة. االستعدادات لالستجابة مازالت جارية.
• استلم المجلس النرويجي لالجئين 500 مجموعة من المواد غير الغذائية و355  مجموعة من مستلزمات اإليواء في 

  حاالت الطوارئ في المخزن التابع لهم في محافظة حجة، وسيقوم بتسليم المساعدات إلى النازحين الجدد.
• في عدن، يقوم أحد الشركاء بتوزيع مجموعات مواد االستجابة السريعة على 500 أسرة في الخوخة وحيس. قام 

  الشريك في السابق بتوزيع 500 مجموعة من المواد غير الغذائية على نفس مجموعة األسر. المجموعة القطاعية 
  الفرعية للمأوى / المواد غير الغذائية في عدن قامت بتخزين 1,000 مجموعة من المواد غير الغذائية اإلضافية في 

  الخوخة لتقديمها ألي نازحين جدد محتملين.

اإلستجابة:

اإلستجابة:

اإلستجابة:
الصحة

• أنشأ شركاء المجموعة القطاعية مكاتب إحالة في مراكز الخدمات اإلنسانية وفي مواقع العبور في الحديدة 
  ومنطقة صنعاء لتحديد األشخاص الضعفاء، مثل األطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم والنساء 

  والفتيات المعرضين للخطر واألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك لضمان اإلحاالت اآلمنة ألغراض خدمات المتابعة.
• تم تحديد 122 حالة من حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي في مركز الحديدة، وتم تطبيق معايير إدارة 
  الحالة خالل تحديد الحاالت واالستجابة لها وإحالتها. تم تقديم المساعدة الطبية إلى 22 حالة من حاالت العنف 
  القائم على النوع اإلجتماعي، وتم تقديم المساعدة القانونية إلى 17 حالة، والدعم النفسي واالجتماعي إلى 68 

  حالة والمساعدات النقدية إلى 15 حالة، وفي الوقت الحالي توجد 18 حالة تم قبولها في المأوى الذي يتلقى 
  الدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان والكائن في مديرية المراوعة.

• في عدن، تم تحديد 11 ناٍج من العنف القائم على النوع اإلجتماعي، تلقى جميعهم الدعم النفسي واالجتماعي.

اإلستجابة:
الحماية
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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
khouryg@un.org :صنعاء: جورج خوري: مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن، تلفون: 967712222207+ بريد الكتروني

 dandreagiovannif@un.orgعمان: فيديريكا داندراجيوفاني، رئيس وحدة االتصال والتقارير، مركز عّمان،  | موبايل: 962796876082+|بريد الكتروني
 ratcliffej@un.orgنيويورك: جون راتكليف، مختص الشؤون اإلنسانية، أوتشا نيويورك | موبايل: 12129637008+|بريد الكتروني

www.unocha.org/yemen | www.unocha.org | www.reliefweb.Int :إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على الروابط

الیمن: لمحة عامة عن النزوح في الحدیدة (من 1 یونیو حتى 1 یولیو 2018م)
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الدریھمي
بیت الفقیھ

زبید وصاب السافل

أرحب
عمران

ھمدان

الجراحي

ذي السفال
السیاني

المشنة

دمت جبن

الظھار

التحیتیا

المنصوریة

جبل راس
حیس

الخوخة

الصلیف

القناوص
اللحیة

سنحان

بني حشیش

الوحدة

بني مطر

مناخة

الحیمة الخارجیة

جبل الشرق جھران

ذمار

المخادر

جبلھ

الضحي

برع

باجل

حضرموت

المھرة

ذمار

الجوف

شبوة
مأرب

لحج

أبین

تعز

صعدة

صنعاء

إب

حجة عمران

البیضاء

الحدیدة

الضالع

المحویت

ریمة

عدن

أمانة العاصمة

نازحون تم التأكد منھم (أسر)

118-1

451-119

1,287-452

نازحون تم التبلیغ عنھم

نقطة خدمات إنسانیة
حدود المحافظة
حدود المدیریة

الحدیدة
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