
تقرير باألوضاع رقم 2 
اليـمـن: مستجدات الحديدة

استمر القتال العنيف في أجزاء مختلفة من المحافظة مع وصول قوات التحالف بقيادة السعودية إلى مطار الحديدة. تم اإلبالغ 
وقوع  عن  أنباء  ووردت  الدريهيمي.  ومديرية  الجامعة  ذلك  في  بما  الحديدة  مدينة  في  المواقع  بعض  في  جوية  غارات  عن 

اشتباكات في عدة مواقع في مديرية الدريهمي والتحيتاء وبيت الفقيه وحيس، مع وقوع إصابات لم يتم التحقق منها بعد.
يشير تقرير رصد آثار الحماية المدنية للمجموعة القطاعية للحماية للفترة من 7 إلى 13 يونيو إلى أن الحوادث التي تؤثر على 
و  والدريهمي  الفقيه  بيت  مديريات  الحوادث في  السابق. ووقعت معظم  باألسبوع  مقارنة  ارتفعت  قد  الحديدة  المدنيين في 
التحيتاء والجراحي. فقدت حوالي 36 أسرة سبل معيشتها و مصادر رزقها بعد أن تضررت مزارعهم، في حين أن قصف الطريق 
آثار حماية غير مباشرة  له  الفقيه كان  الرئيسي في بيت 
يونيو،   16 في  المنطقة  في  أسرة   51,400 نحو  على 
المنظر  قرية  من  الحديدة  مدينة  إلى  النازحون  وصل 

جنوب المطار.
تم التحقق من 400 أسرة نازحة في 16 يونيو وبدأ توزيع 
حاالت  عدد  إن  يونيو.   17 في  الفورية  المساعدات 
أسرة   4,000 أکثر من  إلی  إضافة  الجدیدة ھو  النازحين 
یونیو في ست مديريات في   1 التحقق منھا منذ  تم  فقط 
800 أسرة  المدینة. كما ستتلقى  الحدیدة وفي  محافظة 
نازحة إضافية تم التحقق منها في الدريهيمي مساعدات 

إنسانية.

السبل  بهم  تقطعت  المدنيين  بعض  إن  التقارير  وتقول 
على  الحصول  بدون  القتال  مناطق  في  وعالقون 
بإجالء  اليمني  األحمر  الهالل  قام  اإلنسانية.  المساعدات 
نقل  وتم  المنظر،  قرية  من  قتيلين  و  جريحًا  مدنيًا   20

الجرحى إلى مستشفيات داخل مدينة الحديدة.

17 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.

• وصلت األشتباكات المسلحة إلى مطار الحديدة على المشارف الجنوبية للمدينة.
• وصول النازحون القادمون إلى مدينة الحديدة من الخطوط األمامية.

• قام الهالل األحمر اليمني بإجالء مدنيين مصابين من قرية المنظر إلى مستشفيات مدينة الحديدة.
• تم دعم مستشفى الثورة في مدينة الحديدة من قبل شركاء العمل اإلنساني بالمستلزمات الطبية بما في ذلك المستلزمات 

  الجراحية للإلصابات والصدمات والطوارئ.
• تفريغ اإلمدادات اإلنسانية في ميناء الحديدة.

المواضيع واألولويات الرئيسة

نظرة عامة على األوضاع

الشركاء يوزعون المساعدات في الحديدة
حاالت النزوح الجديدة من 1 يونيو 2018 )أسر(الصورة: صندوق االمم المتحدة للسكان

تم تأجيل العودة الطوعية المخطط لها ألكثر من 200 شخص مهاجر 
إثيوبي وسط تقارير تفيد بأن العديد من المهاجرين اآلخرين تقطعت 

بهم السبل وعالقون في أو بالقرب من الخطوط األمامية. 

یبقی میناء الحدیدة مفتوحًا مع سفینة مستأجرة من برنامج األغذية 
العالمي، ومن المتوقع أن تستکمل تفريغ حمولتها من الحبوب في 17 
یونیو، ویتوقع أن تصل سفینة أخرى تحمل اإلمدادات اإلنسانیة الي 
المرفأ  في  تجارية  سفن  خمس  توجد  كما  الیوم.  نفس  في  المیناء 

محمالت بالغذاء والوقود. 
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الحماية

الصحة 

اإلمداد والتموين

المأوى و المواد غير الغذائية

• قدمت إحدى المنظمات غير الحكومية الوطنية، مؤسسة البناء من أجل التنمية، خدمات لمرضى العيادات والمرضى المرقدين 
  والصحة اإلنجابية في مستشفى التحيتاء ومركز المغلس الصحي في مديرية التحيتاء. كما تعزم مؤسسة البناء من أجل 

  التنمية إرسال فريق طبي متنقل في مديرية الدريهيمي، بانتظار الموافقة من السلطة المحلية.
• تلقى مستشفى الثورة الدعم من عدد من شركاء المجموعة القطاعية للصحة. تعمل  منظمة ميرسي كوربس من خالل 

   المراقبين الميدانيين للتأكد من عدد الضحايا ولديها فريق من 21 عاماًل في مجال الصحة على أهبة االستعداد للتحرك. 
   وزودت منظمة الصحة العالمية المستشفى بثالثة من أطقم أدوات الصدمات الجراحية للطوارئ الفئة )أ( وثالثة من أطقم 

   أدوات الصدمات الجراحية للطوارئ الفئة )ب(؛ و6 من أطقم أدوات الطوارئ الصحية المشتركة بين الوكاالت، وقامت منظمة 
   أدرا بتقديم األدوية والعالجات. وقدم أحد الشركاء في المجال الصحي أدوية للكوليرا. 
• منظمة أدرا تدير مستشفيين: مستشفى كمران في المراوعة ومستشفى زبيد في زبيد. 

• قامت منظمة الصحة العالمية أيضًا بتزويد مستشفي العلفي بعدد اثنين من أطقم أدوات الصدمات الجراحية للطوارئ الفئة 
  )أ( وعدد 2 من أطقم أدوات الصدمات الجراحية للطوارئ الفئة )ب( وأربعة من أطقم أدوات الطوارئ الصحية المشتركة بين 

  الوكاالت.
• قدم أحد الشركاء في المجال الصحي بتوفير مولد كهربائي لمستشفى بيت الفقيه.

• يعمل شركاء المجموعة القطاعية للحماية على تحديد احتياجات الحماية للمتضررين واالستجابة لها، السيما أولئك ذوي 
   االحتياجات المحددة، بما في ذلك النساء واألطفال.

• 1.2  مليون لتر من الوقود متوفرة في الحديدة الستخدامها في المستشفيات ومراكز معالجة المياه في المحافظة بجهود من 
   منظمة الصحة العالمية واليونيسيف على التوالي.

• استنادًا إلى متوسط متطلبات الشركاء في العمل اإلنساني في الحديدة وتوقع حدوث زيادة محتملة في األنشطة، يقدر المخزون 
   الحالي من الديزل في المدينة كافيًا لمدة شهرين. يتم شراء وقود إضافي لزيادة المخزون ليكفي لثالثة أشهر. 

• 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.

ميناء الحديدة مفتوح وبعض السفن تفرغ حمولتها
الصورة: جايلز كالرك/أوتشا
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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
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