
خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تراجعت حدة القتال والقصف بشكل كبير في محافظة الحديدة. مع ذلك، فإنه مازال يتم اإلبالغ 
عن الغارات الجوية، خاصة في المديريات الجنوبية. في 27 يونيو، أصابت غارة جوية على مديرية زبيد موقعًا بالقرب من إحدى 
المستشفيات في بلدة زبيد. لم ُيبلغ عن وقوع إصابات، لكن المستشفى اأصيب ببعض الضرر. في نفس اليوم أصابت غارة جوية 
حافلة صغيرة في مديرية الجراحي، و أصدرت وزارة حقوق اإلنسان في صنعاء بيانًا أفادت فيه عن مقتل 11 مدنيًا وإصابة 11 

آخرين في الغارة.

وقوع  عن  اإلبالغ  تم  الحديدة،  مدينة  في 
المطار.  بالقرب من  يونيو   26 بتاريخ  اشتباكات 
الحصول  للناس  يمكن  حيث  الصرافة  محالت 
المالية  التحويالت  من  النقدية  السيولة  على 
الوصول  يؤدي  أن  الممكن  من  مغلقة.  مازالت 
المحدود إلى السيولة النقدية والزيادة في أسعار 
إلى  التقارير  أوردته  ما  حسب  الغذائية  المواد 
تهديد األمن الغذائي للسكان الضعفاء أصاًل. يؤثر 
توفير  على  المؤسسات  قدرة  على  النزوح 
غياب  بسبب  األساسية  االجتماعية  الخدمات 
الموظفين. شهد الحصول على المياه في المدينة 
تحسنًا بعد إصالح األنابيب التي تضررت بسبب 
المدينة  في  الطرق  من  العديد  تزال  ال  النزاع. 
مغلقة، لكن الوصول إلى المدينة من صنعاء مازال 

متاحًا.

مازال النزوح مستمرًا فيما تبحث األسر عن المأوى في مناطق أكثر أمانًا نسبيًا في محافظة الحديدة أو في المحافظات المجاورة. 
الشركاء  أفاد  اإلنساني.  العمل  العاملين في  الشركاء  قبل  العاجلة من  واالحتياجات  والمواقع  الدقيقة  األعداد  التحقق من  يتم 
العاملين في العمل اإلنساني أن النازحين داخليًا، الذين يصلون بالشاحنات أو الحافالت أو السيارات الخاصة إلى أمانة العاصمة 
الغذائية  الحصص  مثل  للمساعدة  ماسة  بحاجة  المحافظات،  من  وغيرها  وحجة  والبيضاء  وذمار  وريمه  وإب  صنعاء  ومدينة 

والرعاية الطبية وخدمات الحماية. تقديم المساعدات اإلغاثية للسكان من الفئات األكثر ضعفا مازال مستمرًا.

حتى 27 يونيو، تلقت حوالي 6,000 أسرة نازحة نوعًا ما من أنواع المساعدات الطارئة، على النحو المفصل في أقسام االستجابة 
أدناه.

ميناء الحديدة مفتوح ومازال تشغيله مستمرًا. حتى 27 يونيو، كانت هناك ثالث سفن ترسو على الرصيف، فيما كانت ست سفن 
في منطقة رمي المرساة، وثالث سفن تم منحها تصاريح من آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن كانت في منطقة 

االنتظار وثالث سفن كانت في الطريق.

تقرير باألوضاع رقم 6
اليـمـن: مستجدات الحديدة

24 يونيو 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. 

• تراجعت حدة القتال والقصف في محافظة الحديدة، إال أن األسر ما زالت تغادر منازلها والمحافظة.
• مازالت معظم المحالت التجارية واألنشطة التجارية مغلقة في مدينة الحديدة. يؤثر النزوح على قدرة المؤسسات على توفير 

  الخدمات االجتماعية األساسية بسبب غياب الموظفين.
• تلقت حوالي 6,000 أسرة نازحة نوعًا ما من أنواع المساعدات الطارئة.

• توفر مؤسسة المياه في مدينة الحديدة 44,971 متر مكعب )44,971,000 لتر( من المياه الصالحة للشرب يومياً، وتستفيد 
  منها 65,000 أسرة.

• تم تحديد العديد من المدارس في مدينة صنعاء الستخدامها كمأوى مؤقت للنازحين الضعفاء.

أوالً: النقاط الرئيسة / األولويات الرئيسة

ثانياً: نظرة عامة على الوضع

توزيع أطقم مساعدات آلية اإلستجابة السريعة في مديرية المراوعة. المصدر: صندوق األمم المتحدة للسكان
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• تقوم المؤسسة المحلية للمياه في مدينة الحديدة حاليًا بتوفير 44,971 متر مكعب )44,971,000 لتر( من المياه    
   الصالحة للشرب 

   يوميًا، وتستفيد منها 65,000 أسرة من ضمنها 197,782 طفل. قام شركاء المجموعة القطاعية للمياه والصرف 
   الصحي والنظافة 

   الصحية بتخزين الوقود ومعقمات المياه لدى المؤسسة المحلية للمياه لضمان اإلمداد المستمر بالمياه اآلمنة.
• يتم توفير 32,000 لتر / اليوم من المياه في مديريات حيس وزبيد وبيت الفقيه والجراحي والتحيتاء من خالل 

   دعم إمدادات المياه في المناطق الريفية واآلبار الخاصة.
• تم إنشاء 22 نقطة توزيع مياه تخدم 6,370 شخصًا في بيت الفقية وزبيد والجراحي والحالي )مدرسة الحوراء(.
• تم تشكيل فرق طوارئ من قبل المؤسسة المحلية للمياه من خالل الدعم المقدم من صندوق اليونيسيف إلصالح 

  وصيانة أي شبكة مياه تتعرض للضرر.
• تم توزيع 1,163 مجموعة إضافية من مستلزمات النظافة في مديريتي التحيتا والمراوعة ومدينة الحديدة 

  ومديرية عبس في محافظة حجة، حيث استفاد منها 8,141 شخصًا.

على الرغم من الكثير من التحديات، تلقت حوالي 6,000 أسرة نازحة بسبب النزاع 
في الحديدة نوعًا ما من أنواع المساعدات الطارئة. حوالي 18,000 مجموعة من 
مواد آلية االستجابة السريعة، تحتوي على ما يكفي من الحصص الغذائية لألسرة 
الواحدة لمدة أسبوع ومستلزمات النظافة األساسية والمواد األساسية األخرى، تم 

تخزينها مسبقًا في الحديدة.

فيما يتعلق بالمخزون، فقد تم تخزين 76,000 طن متري من حبوب القمح في 
صوامع في الحديدة والصليف تكفي 988,000 أسرة لمدة شهر واحد. تتضمن 

المخزونات األخرى التي تم تخزينها في الحديدة 60,000 مجموعة من مستلزمات 
النظافة األساسية تكفي 20,000 أسرة و 30,000 مجموعة مستلزمات المرور العابر 

لدى الشركاء المنفذين تكفي 30,000 أسرة و 3,370 مجموعة مواد غير غذائية 
تكفي 3,370 أسرة و 4,440 مجموعة مستلزمات اإليواء في حاالت الطوارئ تكفي 

4,440 أسرة. المزيد من المخزونات يتم تخزينها في جميع أنحاء اليمن.
في مدينة صنعاء، ُتستخدم مدرسة أبو بكر في مديرية الوحدة كمركز انتقالي يتم 

فيه التحقق من النازحين الجدد وتقديم المساعدة لهم. تم تحديد عدة مدارس أخرى 
إليواء النازحين الضعفاء. سيتم تحديد أماكن بديلة للطالب إلجراء امتحاناتهم 

المقبلة.

تم تحديد منظمة أدرا الغير الحكومية كجهة تنسيق لالستجابة السريعة، وقام برنامج األغذية العالمي ومفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين وصندوق األمم المتحدة للسكان و منظمة اليونيسيف بتسليم اإلمدادات إلى المخزن التابع لمنظمة أدرا 

لتوزيعها كعبوات موحدة بعد التحقق من األشخاص النازحين داخليًا.

• يستمر تقديم الخدمات المتعددة القطاعات المنقذة لألرواح الخاصة بالعنف القائم على النوع الجتماعي، وقد تلقت
  122 حالة تم تحديدها األسبوع الماضي خدمات تشمل المساعدة القانونية )17( والدعم النفسي االجتماعي )68(   

   والمساعدات الطبية )22( والمساعدات النقدية )15( والمأوى اآلمن )18(.
• لدى صندوق األمم المتحدة للسكان أربع جهات تنسيق تعمل في أربعة مراكز خدمة لتحديد األشخاص ذوي 

   االحتياجات الخاصة ألغراض اإلحالة. حتى اآلن، تم تقديم الدعم النفسي إلى 197 شخصًا من النساء والرجال     
    من الفئات الضعيفة.

ثالثاً: آلية االستجابة السريعة

رابعاً: االحتياجات اإلنسانية واستجابات المجموعات القطاعية

المياة والصرف الصحي والنظافة الصحية
اإلستجابة:

اإلستجابة:
الحماية

توزيع المساعدات النقدية من آلية اإلستجابة السريعة في 
الحديدة.
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• في مديرية الدريهمي، أكمل أحد شركاء مفوضية األمم المتحدة لشؤون 
  الالجئين توزيع 818 مجموعة من المواد غير الغذائية و 330 مجموعة 
  من مستلزمات اإليواء في حاالت الطوارئ. في مديرية المراوعة، سوف 

  تنفذ مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، من خالل أحد الشركاء 
  المنفذين، استجابة تشمل 829 أسرة تم التحقق منها من قبل منظمة أدرا 

  عبر تقديم مستلزمات اإليواء والمواد غير الغذائية لها. 
• في مديرية بيت الفقيه، يوجد لدى المنظمة الدولية للهجرة مخزون من

  400 مجموعة من المواد غير الغذائية، وتتوقع استالم المزيد في 
  األسبوع المقبل لتغطية احتياجات 1,100 أسرة. قامت الكتلة الفرعية 
  للمأوى / المواد غير الغذائية في عدن بتوزيع 500 مجموعة من المواد 

  غير الغذائية في الخوخة وحيس، وقامت بتخزين 1,000 مجموعة 
  أخرى في الخوخة.

• في محافظة حجة، بدأ تسجيل 350 أسرة نازحة حديثًا.
• المخزونات في محافظة الحديدة: لدى مفوضية األمم المتحدة السامية 

  لشؤون الالجئين 2,236 مجموعة من المواد غير الغذائية و 4,048 
  مجموعة من مستلزمات اإليواء في حاالت الطوارئ، فيما لدى المنظمة 

  الدولية للهجرة على 400 مجموعة من المواد غير الغذائية / مستلزمات 
  اإليواء في حاالت الطوارئ. تتوفر لدى أحد الشركاء 800 مجموعة من 

  المواد غير الغذائية المتاحة ولكن لديه نقص في أدوات الطبخ. تتوفر لدى منظمة العمل لمكافحة الجوع 140 
  مجموعة من المواد غير الغذائية. المخزونات في محافظة حجة: تتوفر لدى أحد الشركاء 94 مجموعة من المواد 

  غير الغذائية بما في ذلك 658 مرتبة )فراش(. يتوقع المجلس النرويجي لالجئين استالم 500 مجموعة من المواد 
  غير الغذائية و355  مجموعة من مستلزمات اإليواء في حاالت الطوارئ في 29 يونيو؛ فيما يتوقع مجلس 

  الالجئين الدانماركي استالم 5,000 مجموعة من المواد غير الغذائية ومستلزمات اإليواء في حاالت الطوارئ في 
  1 يوليو.  

• تعتزم المجموعة القطاعية الفرعية دون الوطنية التابعة للمجموعة القطاعية لألمن الغذائي والزراعة في 
صنعاء توفير توزيع للمواد لغذائية لمرة واحدة على األشخاص النازحين داخليًا، وذلك باستخدام معلومات 

التحقق المقدمة من جهات تنسيق آلية االستجابة السريعة. سيتم تنفيذ هذا التوزيع لمرة واحدة بمجرد 
استنفاد عبوات المواد الغذائية المقدمة وفقًا لالستجابة الفورية )بعد سبعة 

  أيام(. 

األمن الغذائي والزراعة 

المأوى والمواد غير الغذائية

أسرة نازحة تغادر الحديدة إلى صنعاء.
المصدر: جورج خوري / مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

• قامت منظمة الصحة العالمية بإعادة توظيف نظام إدارة الحوادث الخاص بها وجميع مراكز العمليات الطارئة على 
  المستوى المركزي للتركيز على عمليات الطوارئ في الحديدة. تم تطوير مفهوم العمليات لضمان توافق حزمة الحد 

  األدنى من الخدمات مع نقاط الخدمة اإلنسانية المنشأة ذات األولوية.
• تبرعت الحكومة السويسرية بمستلزمات جراحية لتغطية الزيادة السريعة في اإلصابات الناتجة عن النزاع الثنتين 

  من مستشفيات اإلحالة )الثورة والعلفي( ومستشفيين في اثنتين من المديريات )بيت الفقيه وزبيد(.
• قامت منظمة الصحة العالمية بتخزين 12 مجموعة من مستلزمات عالج سوء التغذية الحاد الوخيم، يستفيد من 

  كل مجموعة منها 50 طفاًل مصابًا بسوء التغذية على مدى ثالثة أشهر في مديريات بيت الفقيه وباجل والثورة 
  والمنصورية والمراوعة.

• تواصل منظمة الصحة العالمية تعزيز قدرات النظام الصحي على إدارة اإلصابات الجماعية واالستجابة الصحية 
  في الحديدة من خالل تخزين مجموعات مواد إسعاف المصابين في المستشفيات والمرافق الصحية. كما يتم دعم 

  الفرق المتنقلة لضمان تقديم المساعدة الصحية لألشخاص الذين ال يستطيعون الترحال إلى المرافق الطبية.
• قامت منظمة اليونيسيف بشحن أكثر من 50 طن متري من اإلمدادات الطبية من جيبوتي إلى الحديدة. سوف 
  يستفيد من هذه الشحنة 250,000 فرد من األطفال واألمهات، وهي مكملة للمواد الحالية التي تم وضعها في 

  المدينة قبل اندالع القتال الجاري حاليًا.
• في أمانة العاصمة، قامت منظمة اليونيسيف بنشر فريق متنقل في مدرسة أبو بكر لتقديم مجموعة كاملة من 

  األنشطة الصحية والتغذوية للنازحين داخليًا.

اإلستجابة:

اإلستجابة:

اإلستجابة:
الصحة
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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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