
لم تطرأ تغييرات هامة على األوضاع داخل وحول مدينة 
السابق  ديسمبر،  شهر  من  األول  النصف  يف  الحديدة 
المتنازعة  األطراف  بين  النار  اطالق  وقف  اتفاق  إلعالن 
عقب مشاورات السويد السياسية من 6 اىل 13 ديسمبر. 
جميع  الزام  إىل  يشير  خاصاً  بنداً  االتفاقية  وتتضمن 
األطراف بتيسير حرية تنقل المدنيين والبضائع من وإىل 
ورأس  والصليف  الحديدة  موائن  عبر  الحديدة  مدينة 
عيسى وكذلك ايصال المساعدات اإلنسانية عبر موائن 
أن  المتوقع  ومن  عيسى.  ورأس  والصليف  الحديدة 
بشكل  وعملياتها  وجودها  نطاق  المتحدة  األمم  توسع 
كبير يف الحديدة خالل األسابيع القادمة. ويسعى الفريق 
الُقطري لألمم المتحدة إىل إتخاذ التدابير اإلدارية الالزمة 
والضمانات األمنية باإلضافة اىل الموارد الضرورية لغرض 

تيسير وتمكين خطة توسيع الوجود والعمليات. 

الغارات  استمرت  التقرير،  يف  المشمولة  الفترة  خالل   
المناطق  المدفعي بشكل متقطع يف  والقصف  الجوية 
المحيطة لمدينة الحديدة، تحديداً يف الضواحي الشرقية 
يف  المعارك  استمرت  بينما  الشرقية  والشمالية 
المديريات الجنوبية. وأبلغت مجموعة قطاع الحماية يف 
حين  جماعية  بإصابات  تسببت  حادثة  عن  ديسمبر   8
مما  الحوك  مديرية  يف  منزالً  المدفعية  قذائف  قصفت 
أدى اىل سقوط 18 ضحية من المدنيين، بمن فيهم 10 
انفجر  5 منهم حتفهم.  يف نفس األسبوع،  أطفال، لقى 
لغم بحري قبالة جزيرة كمران مما أسفر عن مقتل أربعة 

صيادين. 

واصل شركاء العمل اإلنساين طوال الفترة المشمولة يف 
ضمن  الصراع  بسبب  النازحة  األسر  مساعدة  التقرير 
محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة كما هو موضح 

يف الجدول التايل.

أعلن مكتب المبعوث الخاص لألمين العام إىل اليمن يف 
الحديدة  يف  النار  إطالق  وقف  إتفاق  أن  ديسمبر   17
حسب  صباحاً   12:00 الساعة  يف  التنفيذ  حيز  سيدخل 

التوقيت المحلي يف 18 ديسمبر 2018.   

قيمة العملة
يف مدينة الحديدة، انخفضت قيمة الريال اليمني مجدداّ، 
الدوالر  مقابل  ريال   390 الصرف  سعر  بلغ  أن  فبعد 
يف  الصرف  سعر  بلغ  نوفمبر،  شهر  نهاية  يف  األمريكي 
 492 إىل  ديسمبر  من  أسبوع  أول  يف  الصرافة  محالت 
ريال يمني مقابل الدوالر األمريكي إىل 520-515 ريال 
يمني مقابل الدوالر األمريكي يف األسبوع التايل. والتزال 
يعادل  ما  إىل  بإنخفاضها  مقارنة  مرتفعة  العملة  قيمة 

كتوبر.  740 ريال يمني مقابل الدوالر األمريكي لشهر أ
بلغ سعر الوقود يف المدينة اىل 435 ريال يمني لكل لتر 
بترول و 475 ريال يمني لكل لتر ديزل يف نهاية الفترة 

المشمولة بالتقرير. 

تقرير باألوضاع رقم 16
اليـمـن: مستجدات الحديدة

فترة التقرير: 5 - 13  ديسمبر 2018م

تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بالتعاون مع شركاء العمل اإلنساين. 
والتقرير صادر عن "مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – اليمن". وسيتم إصدار التقرير التايل عند توفر 

معلومات إضافية حول حالة الطوارئ.

أوال: نظرة عامة على الوضع الحالي: 

المصدر: صندوق األمم المتحدة للسكان: آلية اإلستجابة السريعة

ملخص “آلية اإلستجابة السريعة” حتى 13 ديسمبر 2018
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ثانياً: إستجابة المجموعات القطاعية

مجموعة قطاع األمن الغذائي والزراعة

مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 

مجموعة قطاع الحماية

واصل برنامج األغذية العالمي وشركائه توفير المساعدات الغذائية لألشخاص النازحين داخلياً يف 	 
محافظة الحديدة الذين حصلوا مسبقاً على مستلزمات من آلية اإلستجابة السريعة. تم تزويد 
57,721 أسرة نازحة بالمساعدات الغذائية من خالل التوزيع العام لألغذية والقسائم السلعية 

بواسطة شبكة الموردين.  
وصل برنامج األغذية العالمي وشركائه يف نوفمبر إىل مايزيد عن 303,000 مستفيد يف محافظة 	 

الحديدة من خالل التوزيع العام لألغذية و342,264 مستفيد عن طريق برنامج القسائم السلعية 
بواسطة شبكة الموردين. ويسعى برنامج األغذية العالمي يف ديسمبر الوصول إىل مايقارب 

370,000 مستفيد يف الحديدة من خالل التوزيع العام لألغذية. ويجري أيضاً وضع خطط لتوزيع 
األغطية/ البطانيات يف مديريتي التحيتا والدريهيمي حيث عرقلت القيود المفروضة وصول 

المساعدات اإلنسانية خالل األشهر الثالثة الماضية. سيصل برنامج األغذية العالمي وشركائه إىل 
354,000 مستفيد من خالل البرنامج المنتظم للقسائم السلعية بواسطة شبكة الموردين، من 

بينهم 66,102 مستفيد يف مدينة الحديدة.   

من أجل تحسين إمدادات المياه يف مدينة الحديدة، وفرت مشاريع حقل آبار القطيع أربعة 	 
وحدات للضخ وخط رئيسي للضخ وخط كهربايئ عايل الجهد ومولدين لشبكة المياه التي تزود 

168,000 شخص بالمياه. 
عزز الشركاء العاملين يف مجال المياه والصرف الصحي والنظافة شبكات الصرف الصحي من 	 

خالل تركيب 1,400 مرحاض يف مديريتي أسلم وكعيدنة و1,600 مرحاض يف مديرية عبس كما 
تم تركيب 30 مرحاض يف مديرية المنصورية. 

تم تركيب سبعة خزانات للمياه وتم ربطها بشبكة مياه مديرية المنصورية.	 
تم تزويد مركز السالم للصحة النفسية بمسحوق الكلور كإستجابة لطلب عاجل من السلطة 	 

المحلية.
وفر الشركاء العاملين يف مجال المياه والصرف الصحي والنظافة 100 أطقم أدوات نظافة 	 

إستهالكية  و50 أطقم أدوات نظافة أساسية. 

قدمت وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل خدمات الدعم النفسي االجتماعي إىل 18,815 طفل 	 
ومقدم رعاية )1,106 فتاة و 705 فتى و11,801 إمرأة و5,203 رجل(. 

أقامت أيضاً وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل ومنسق مجموعة البرامج الُقطرية دورات للتوعية 	 
بمخاطر األلغام إىل 18,815 شخص. 

قدمت خدمات إدارة الحاالت إىل 146 طفل )76 بنات و70 بنين(.	 
نظمت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بالتعاون مع المركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يف 	 

اليمن دورات توعية بمخاطر األلغام إىل 46,778 شخص )15,336 فتاة و 14,438 فتى و11,801 
إمرأة و 5,203 رجل(. 

إستمر الشركاء العاملين يف مجال الحماية بتقديم خدمات مساعدة الضحايا يف مدينة الحديدة 	 
والمديريات الجنوبية من خالل الدعم الطبي لألطفال. 

كز مجتمعية يف 	  يجري الشركاء العاملين يف مجال الحماية المراحل النهائية إلنشاء أربعة مرا
الحديدة لتقدم إدارة الحاالت  والمساعدات القانونية والمساعدات النقدية للحماية والدعم 

النفسي اإلجتماعي وتدخالت حماية سبل كسب العيش.

اإلستجابة:

اإلستجابة:

اإلستجابة:
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مجموعة قطاع الصحة

إستمر شركاء الصحة يف تقديم الدعم إىل مستشفيات يف 13 مديرية: ثالثة مستشفيات عامة 	 
و62 مركزاً صحياً و170 وحدات صحية وأربعة مستشفيات متخصصة يف محافظة الحديدة.

إرسال فريق أخصايئ حديثي الوالدة يف مستشفى الثورة العام لتقديم الرعاية الشاملة الخاصة 	 
بالتوليد والمواليد يف حاالت الطوارئ، وتقديم خدمات الرعاية الشاملة والرعاية الطارئة األساسية 

الخاصة بالتوليد والمواليد يف ثمانية مرافق صحية يف محافظتي المحويت وحجة، وتقديم 
المعدات الطبية لمركز الرعاية الشاملة الموسع يف مستشفى الثورة العام، وتوفير شحنتين من 

كز الصحية يف مديريتي زبيد والتحيتا، وإرسال أخصايئ أنف وأذن  األدوية واللوازم الطبية للمرا
وحنجرة إىل مستشفى باجل الريفي. 

توزيع أطقم أدوات النظافة على المرافق الصحية يف مديرية الحايل وبيت الفقيه وباجل.	 
استهالل العمل على تركيب أنظمة 	 

الطاقة الشمسية الممولة من صندوق 
األمم المتحدة للسكان يف محافظتي 

المحويت والحديدة، وتوزيع األدوية يف 
مديريتي الضحي والمغالف، وإنشاء 

إدارة للنفايات يف مديرية زبيد.
قدمت منظمة الهجرة الدولية مايزيد 	 

عن 700 إستشارة طبية يف محافظتي 
الحديدة وحجة وثالثة مرافق صحية يف 
محافظة ريمة، وإفتتاح مركز إلستقبال 

النازحين يف مدينة الحديدة وسجل 
المركز 601 شخص جديد من النازحين 
داخلياً وقدم مساعدات الرعاية الصحية 

إىل 212 شخص، وتقديم اللوازم الطبية بما فيها محاليل الحقن الوريدي واألثاث ونشرات 
كز لتقديم  التوعية الخاصة بالرعاية الصحية على المرافق يف مدينة الحديدة، ودعم ثالثة مرا
اإلماهة الفموية )المعالجة بتعويض السوائل عن طريق الفم( يف مديرية بُرع ومركزاً لعالج 

اإلسهال يف مديرية القناوص.    
توفير الوقود إىل 32 مركز صحي والمياه إىل 53 مرفق صحي، وتقديم الدعم إىل 421 من األنظمة 	 

اإللكترونية لإلنذار المبكر لألمراض ومحطة األكسجين يف مستشفى الثورة العام، وتقديم الدعم 
إىل 10 فرق جراحية و10 فرق لتقديم الصحة األساسية و12 فريق متنقل يف حاالت الطوارئ، 

كز للتغذية العالجية، وتمويل النفقات  وتقديم الدعم إىل 14 مركز لتحقيق اإلستقرار/ مرا
التشغيلية لسبعة سيارات إسعاف، ودفع الحوافز إىل 64 موظف يف مستشفى الثورة العام، 

وإرسال 97 أخصايئ لدعم قدرات العمليات الجراحية يف الحديدة، وتوفير األدوية واللوازم الصحية 
كز التغذية العالجية، واإلنتهاء من  كز الصحية، وتقديم أطقم مواد سوء التغذية الحاد إىل مرا للمرا
حملة التحصين ضد شلل األطفال يف مدينة الحديدة والتحضيرات لخدمات التحصين الخارجية، 

وتوفير الوقود لمخازن التبريد، ودعم األنشطة الصحية المقدمة إىل 58 من الفرق المتنقلة، ودعم 
النفقات التشغيلية الخاصة بـ 389 مرفق صحي، وتمويل التكلفة التشغيلية لمرض الكوليرا يف 

كز لعالج اإلسهال يف الحديدة، وتقديم  39 مركزاً لتقديم اإلماهة الفموية يف المحويت وخمسة مرا
التكاليف الخاصة للتأهب لحاالت الكوليرا يف محافظة حجة. 

اإلستجابة:
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