
تقرير باألوضاع رقم 1 
اليـمـن: مستجدات الحديدة

مع استمرار القتال العنيف على طول الساحل الغربي لليمن، بما في ذلك القصف الجوي والبحري والبري العنيف، كان المجتمع 
إلى  ووصولهم  المدنيين  حماية  وضمان  الدولي  اإلنساني  القانون  باحترام  النزاع  أطراف  جميع  مطالبة  في  صريًحا  اإلنساني 
التي  الحديدة،  للهجوم على مدينة  إنسانية هائلة  انعكاسات  الحياة. ستنجم  للبقاء على قيد  إليها  التي يحتاجون  المساعدات 

يسكنها ما يقدر بنحو 600,000 شخص.

ال يزال ميناء الُحديدة مفتوًحا مع استمرار القتال، وتوجد سفينة تحمل مساعدات انسانية تستعد لتفريغ مواد غذائية، وسفينتان 
اخريان تستعدان للدخول إلى الميناء. ويشعر الشركاء في العمل اإلنساني بالقلق من أن النزاع قد يؤثر على العمليات في مينائى 

الحديدة والصليف والتي تدخل من خاللهما نحو 70 في المائة من واردات اليمن، بما في ذلك السلع التجارية واإلنسانية.

يقوم الشركاء في العمل اإلنساني بتخزين اإلمدادات مسبقًا في تسع نقاط للخدمات اإلنسانية التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء 
محافظة الحديدة وفي المدينة. تتوفر في نقاط المساعدات اإلنسانية هذه الرعاية الصحية، سيتم تزويد األسر النازحة بأطقم 
المواد  من  وغيرها  لالستهالك  النظافة  ومستلزمات  لألكل،  جاهزة  غذائية  حصص  من  تتكون  التي  السريعة  االستجابة  أدوات 
األساسية. بدأت عملية التوزيع األولى لمجموعات االستجابة السريعة في زبيد وبيت الفقيه في 14-13 يونيو.  ثم تم نقل مياه 

الشرب إلى المواقع في وقت واحد.

فإن  حديثًا،  النازحة  األسر  أرواح  إلنقاذ  ومساعدات  فورية  مساعدات  لتوفير  مصممة  السريعة  االستجابة  آلية  أن  حين  في 
هذه  وتشمل  الحديدة.  مدينة  في  ذلك  في  بما  المحافظة،  أنحاء  جميع  في  الضعيفة  لألسر  أيضًا  تقدم  اإلنسانية  المساعدات 
المساعدات الحصص الغذائية الشهرية، ومستلزمات النظافة، والمواد غير الغذائية، وأطقم أدوات اإليواء في حاالت الطوارئ 
الصحي ودعم  الصرف  إلى مضخات  باإلضافة  الطوارئ،  المياه وغرف  لمضخات  الوقود  الشركاء  يقدم  كما  الحماية.  وخدمات 

الوحدات الصحية. يتم أيضًا إرسال وحدات صحية متنقلة ودفع الحوافز للموظفين العاملين في القطاع الصحي. 

14 يونيو 2018م

يصدر هذا التقرير عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بالتعاون مع الشركاء في العمل اإلنساني. صدر عن مكتب اليمن. سيصدر 
التقرير التالي حال توفر معلومات إضافية حول حالة الطوارئ.

• القتال العنيف في الحديدة يعرض مئات اآلالف من المدنيين للخطر.
• يظل ميناء الحديدة مفتوحًا ويتم إفراغ المواد الغذائية من السفن.

• تواصل المنظمات اإلنسانية تقديم المساعدات المنقذة لألرواح للنازحين واألشخاص الضعفاء على الرغم من تدهور الوضع 
األمني.

المواضيع واألوليات الرئيسة

نظرة عامة

مصدر الصورة: المجلس الدنماركي لمساندة الالجئين

“بينما تعيد األمم المتحدة وغيرها من المنظمات 
اإلنسانية تشكيل وجودها، فإن خطتنا ونيتنا وأملنا هو 

في البقاء واالستمرار في إيصال المساعدات”.

مارك لوكوك، منسق األمم المتحدة لإلغاثة الطارئة
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األمن الغذائي و الزراعة

الصحة 

التغذية الصحية

المياه و الصرف الصحي و النظافة الشخصية

المأوى و المواد غير الغذائية

• قامت سفينة مستأجرة من برنامج األغذية العالمي بأيصال 25,000 طن متري من الحبوب في ميناء الحديدة، مع 
   سفينتين أخريين تحمالن 42,000 طن متري من حبوب القمح، كافية إلطعام 560,000 أسرة لمدة شهر واحد، 

   تستعدان لدخول الميناء.
• تم إعداد 63,000 طن متري من حبوب القمح في صوامع الحديدة والصليف، ما يكفي إلطعام 840,000 أسرة 

   لمدة شهر واحد.
• قام البرنامج أیضًا بتجھیز سلل غذائیة لعدد 15,000 أسرة تحت قسائم السلع الخاصة بھا من خالل شبکات التداول 
   )قسائم یمکن استخدامھا في محالت معینة(، باإلضافة إلی متطلبات شھر یونیو لعدد 11,000 أسرة تستفید مسبقا 

   من البرنامج.
• و تم بالمثل توزيع عام لسالت غذائية لعدد 74,783 أسرة تم تحديدها مسبقًا.

• يتم تخزين 25 من أطقم أدوات الجراحة الطارئة والصدمات في المنشآت الصحية في ست مديريات، وهو ما يكفي  
  لعالج 2,500 إصابة لمدة شهر. وهناك خمسة أطقم أدوات أخرى يتم وضعها مسبقا لالستخدام بشكل طارئ للتوزيع 

  الفوري.
• تم تجهيز 20 من أطقم األدوات الصحية المخصصة لحاالت الطوارئ في ست مديريات، وھو ما یکفي لما یصل إلی 

  200,000 شخص لمدة ثالثة أشھر. وقد تم إرسال خمس سيارات إسعاف إلى المستشفيات في خمس مديريات.
• تم إرسال خمس فرق جراحیة في خمسة مستشفیات في أربع مديريات، وتم نشر عشر فرق طوارئ طبیة صحیة في 

  المستشفیات في ثمان مديريات.
• يتم تجهيز 1,000 قربة دم فردية و2,000 قربة دم ثالثية في بنك الدم المركزي في الحديدة.

• تم تسليم 147,000 لتر من الوقود إلى 13 مرفقًا صحيًا، تكفي لمدة شهر.
• يتم إعادة تعبئة 910 أسطوانة أكسجين شهرًيا في أربعة مستشفيات.

• تم تدریب 60 من العاملین في القطاع الصحي في ثالث مستشفیات تابعة لثالث مديريات علی إدارة الحوادث الكبيرة 
  كما يجري تدريب 60 من العاملين الصحيين اآلخرين من ثالثة مستشفيات آخرى.

• تقدم برامج التغذية التابعة لليونيسيف خدمات ل 23 مديرية ذات أولوية في الحديدة، بما فيها 12 مديرية واقعات 
  داخل خطوط النزاع، يستفيد منها أكثر من 50,000 من األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

• يوجد 33,000 كرتون مواد تغذية صحية جاهزة لالستخدام العالجي في مخازن اليونيسف في الحديدة.
• يجري ضخ 730 طنًا متريًا من الحبوب الكبيرة وسيتم إضافتها إلى السلة الغذائية األولى كإجراء وقائي لسوء 

   التغذية الحاد لدى األطفال والنساء الحوامل والمرضعات لما يصل إلى 73,000 شخص نازح.
• تمت إضافة البسكويت عالي الطاقة والتمر إلى حصة االستجابة الفورية.

• تم توزيع 90 طن متري من السلع التغذوية المستخدمة لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل في األطفال دون سن 
   الخامسة والحوامل والمرضعات على المرافق الصحية لتكمل المخزون المتاح والمتوفر حاليا. كما تم تخصيص 132 

   طن متري مسبقًا في مدينة الحديدة.

• يتم نقل 22,000 لتر من المياه الصالحة للشرب يوميًا إلى بيت الفقيه وزبيد، وكالهما موقعان من نقاط الخدمات اإلنسانية.
• يتم توفير المياه أيضًا إلى األسر النازحة في مديرية الجراحي من خالل سبع نقاط توزيع مياه متصلة بشبكات المياه الموجودة، 

  وتستفيد منها 400 أسرة.
• تم وضع أكثر من 20,000 من أطقم مستلزمات النظافة األساسية، كل منها يكفي ألسرة واحدة، في الحديدة، مع وجود 

  40,000 طقم آخر إضافي في طريقها للتوزيع.

• تتوفر حاليا 3,772 من أطقم أدوات المواد غیر الغذائية و4,414 من أطقم أدوات المأوى في حاالت الطوارئ لدى المفوضیة 
السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین والمنظمة الدولیة للھجرة وجمعية الھالل األحمر الیمني ومنظمة عبس للتنمیة.

• تم تحديد الشركاء من المنظمات المحلية غير الحكومية.
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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
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