
استمر القتال جنوب مدينة الحديدة، ال سيما حول المطار الدولي، دون تحقيق انفراجة مؤكدة ألي من الجانبين. ظلت الخطوط األمامية 
ثابتة إلى حد كبير خالل 48 ساعة الماضية. هناك خطر احتمال تعذر الوصول إلى بعض المخازن الت تحتوي على مساعدات إنسانية تقع 

خارج مدينة الحديدة وتقوم الوكاالت بنقل المخزون.
يجري بذل جهود متضافرة إلشراك جميع األطراف لضمان سالمة الشركاء في العمل اإلنساني على األرض، ولكن أيضا لتذكير أطراف النزاع 

بمسؤولياتها بموجب القانون اإلنساني الدولي.
كما تم اإلبالغ عن اشتباكات عنيفة في مديريات التحيتاء وبيت الفقيه وحيس جنوب المحافظة. وقد فر ما يقدر بنحو 5,200 أسرة من 
القتال منذ 1 يونيو إلى مناطق أكثر أمنًا داخل مديرياتهم المحلية أو 
إلى المديريات والمحافظات المجاورة، بما في ذلك إلى وصاب السافل 
في محافظة ذمار حيث أفادت التقارير بأن 15 أسرة نازحة قد فرت 

إلى هناك.

عمليات  وتستمر  الجنوبية.  المديريات  في  مستمرًا  النزوح  يزال  ال 
االستجابة  مساعدة  تقدیم  ايضًا  یتم  النازحين.  من  والتحقق  التقييم 
السریعة للنازحین. وال تزال منافذ الحديدة والصليف مفتوحة، حيث 
في  تجارية  سفن  ثالث  وتواجدت  الشحنات.  بتفريغ  السفن  تقوم 

الرصيف وأربعة في مرسى الميناء حتى يوم 18 يونيو. 
إما  القطاعية فهي  المجموعات  تقودها  التي  األخرى  االستجابات  أما 
قسم  في  المفصل  النحو  على  نطاقها  توسيع  يجري  أو  مستمرة 

االحتياجات واالستجابة.

تقرير باألوضاع رقم 3 
اليـمـن: مستجدات الحديدة

19 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.

• يستمر القتال الشديد والضربات الجوية في عدة مواقع في مدينة الحديدة والمديريات الجنوبية. تظل الخطوط األمامية ثابتة إلى حد 
  كبير خالل 48 الساعة الماضية.

• هناك خطر احتمال تعذر الوصول إلى بعض المخازن الت تحتوي على مساعدات إنسانية تقع خارج مدينة الحديدة. تقوم الوكاالت بنقل 
  المخزون.

• تشير التقديرات إلى أن أكثر من 5,000 أسرة قد فرت من ديارها منذ 1 يونيو.
• يتم توزيع مساعدات االستجابة السريعة على األسر النازحة حديثًا في مدينة الحديدة وفي المديريات.

المواضيع واألولويات الرئيسة

نظرة عامة على األوضاع

الشركاء يوزعون المساعدات في مدينة الحديدة.
المصدر: المنظمة الدولية للهجرة.

671

أسر حديثة النزوح

1,047

818

297

640

1,200

4,673

مدينة الحديدة

المديرية

بيت الفقية

الدريهمي

التحيتا

زبيد

الجراحي

المجموع

3,073

نازحون أفراد تم التأكد منهم

7,329

5,726

2,079

4,480

8,400

32,711

حاالت النزوح الجديدة من 1 يونيو 2018
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االستجابة

الفجوات والقيود

الفجوات والقيود

الصحة 

• تقدم المنظمة الدولية للهجرة األدوية والحوافز للموظفين العاملين في المجال الصحي وثالثة موظفين فنيين لثالثة مراكز 
   صحية في بيت الفقيه )الحوك ، العباسي والحسسينية(. يعمل فريقان متنقالن لمنظمة الهجرة الدولية. واحد في نقطة 

    استجابة الهجرة وواحد لدعم النازحين  في مدينة الحديدة.
•  توفر منظمة الصحة العالمية ما مقداره 576,800 لتر من الوقود للمرافق الصحية باإلضافة إلى أكثر من 10 ماليين لتر من 

   المياه، ست فرق جراحية وخمس فرق متنقلة للطوارئ و ست فرق رعاية صحية أولية.
•  تقوم منظمة العمل لمكافحة الجوع بدعم تدخالت المياه والصرف الصحي ودفع الحوافز للعاملين الصحيين في مستشفى 

    الثورة الرئيسي في مدينة الحديدة. وهناك شريك آخر يقوم بدعم مركز عالج اإلسهال بأدوية الكوليرا، واختبار جودة المياه 
    والوايتات في نفس المستشفى.

• تقدم منظمة الصحة العالمية مساعدة الستقرار خمسة مراكز وتدعم تكاليف التشغيل لسبع سيارات إسعاف )اثنتان في زبيد 
   وواحدة في كل من باجل وبيت الفقيه والعلفي والثورة والزيدية(.

• يعتبر الحفاظ على مصدر بديل للطاقة لمستشفيات اإلحالة الثالثة داخل مدينة الحديدة )الثورة و العلفي والسخنة( 
  والمستشفيات الريفية على طول خط المواجهة أمرًا هامًا و صعبًا.

• تواجه مستشفيات اإلحالة الثالثة داخل مدينة الحديدة والمستشفيات الريفية على طول خط المواجهة تحديات في إدارة 
  اإلصابات وضمان توافر مخزونات طبية كافية.

قد تحد الفجوات والقيود المختلفة من الزيادة والتوسع في التدخالت اإلنسانية. وتشمل قيود الوصول، صعوبات الحصول 
على تصاريح من السلطات المختلفة، والقيود المفروضة على تشغيل الفرق المتنقلة وعدد محدود من متطوعي الصحة من 

العاملين في المحافظة. 

یستمر شرکاء المجموعات القطاعية في تنفيذ التدخالت اإلنسانیة التغذویة المنقذة لألرواح في الحدیدة، وهذه المجموعات 
القطاعية مستعدة لتعزیزخدماتها اإلنسانية مع زیادة االحتیاجات.

التغذية الصحية

االستجابة

اإلحتياجات

االستجابة

• تم تخصيص 860,000 لتر من مخزون الوقود االحتياطي )إمدادات تكفي لشهرين( لدعم مؤسسة المياه في المدينة. خالل 
  األربع وعشرين ساعة الماضية، تم توفير 46,324 متر مكعب من المياه يستفيد منها 65,000 أسرة، بما في ذلك ما يقرب 

  من 200,000  طفل.
• تم إنشاء 20 نقطة مياه لخدمة 6,300 نازح جديد، بما في ذلك 2,739 طفل، في بيت الفقية وزبيد والجراحي.

• يتم توفير 32,000 لتر من المياه يوميًا في مديريات حيس وزبيد وبيت الفقيه والجراحي وفي التحيتاء من خالل دعم 
  شبكات المياه واآلبار الخاصة في المناطق الريفية.

• يتم نقل 12,000 لتر من مياه الشرب المأمونة يوميا عبر الشاحنات إلى األسر النازحة في منطقة بيت الفقيه.

يوجد في محافظة الحديدة أحد أعلى معدالت سوء التغذية في البلد. ومن المحتمل أن التصعيد الحالي للقتال سيزيد من 
تفاقم الوضع. وفقًا لوثيقة النظرة العامة لإلحتياجات اإلنسانية لعام 2018، فإن معدل سوء التغذية الحاد  في الحديدة بلغ  

25.2 في المائة ومعدل سوء التغذية الحاد الوخيم بلغ 5  في المائة.

المياه و الصرف الصحي و النظافة الشخصية
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اإلحتياجات

االستجابة

• تتعرض سالمة المدنيين والنازحين للتهديد بسبب االشتباكات البرية والقصف العشوائي والغارات الجوية، مما يؤدي إلى 
  وقوع ضحايا من بينهم نساء وأطفال.

• أفادت التقارير أن السكان محاصرون بين األطراف المتحاربة، مثلما يحدث في قرية المنظر.
• وأشارت التقارير إلى أن األلغام األرضية واستمرار القتال وانعدام األمن تعتبر من العقبات التي تعيق المدنيين الهاربين بحثًا 

  عن األمان.
• النساء واألطفال واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة هم األكثر تعرضًا للخطر، بما في ذلك االنفصال األسري واالستغالل 

  وسوء المعاملة وأقل ما يمكن هو تعرضهم للضائقة النفسية واالجتماعية بسبب التعرض لصراع مكثف.

• عدد من الشركاء ميدانيا في العمل اإلنساني بمن فيهم منظمة إنقاذ الطفولة ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل والمجلس 
  الدنماركي لالجئين ومنظمة مواطنة يتواجدون ميدانيًا في مواقع تستضيف النازحين الجدد من اجل تحديد الفئات األكثر 

  ضعفًا، بما في ذلك النساء واألطفال، وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي والخدمات األخرى. 

االستجابة
• تم إعادة جدولة توزیع المواد غیر الغذائیة في منطقة المنظر في 20 یونیو، في انتظار الوضع األمني. تم إطالع الشركاء على 

  قوائم األسر التي تم التحقق منها وستقوم منظمة إنقاذ الطفولة بتوزيع مساعدات نقدية  65 دوالر إلى 600 أسرة تغطيها 
   لمدة ثالثة أشهر.

• ستقوم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين من خالل شريك محلي في الدريهيمي بتغطية المواد غير الغذائية 
  واحتياجات المأوى لألسر التي تم التحقق منها. ومن المقرر توزيع المواد غير الغذائية في 19 يونيو.

• ستغطي المنظمة الدولیة للھجرة مديريات بیت الفقيه وزبید بالمواد غیر الغذائیة والمأوى، وتقدم دعمًا لدعم اإلیجار إلی 500 
  أسرة بحلول ھذا األسبوع.

المأوى و المواد غير الغذائية

الحماية

مركز الخدمات اإلنساني المؤقت لمنظمة الهجرة الدولية.
المصدر: المنظمة الدولية للهجرة.
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البحر األحمر
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الحدیدة: نظرة عامة عن التحركات السكانیة (حتى 18 یونیو 2018)
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