
 

 ة األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيمكتب 

  

   نظرة عامة حول األوضاع 

مديريتي الدريهمي وبيت الفقيه ومن معظم  دة ومن القوات الموالية للحكومة اليمنية من مواقعها المحيطة بمدينة الحدي انتشارتمت إعادة ، نوفمبر 12و 11ي يومي ف 

   .الفورعلى . انتقلت قوات أنصار هللا إلى المواقع التي تمت إخالؤها مناطق مديرية التحيتا

اليومية منذ وتكررت األعمال القتالية  تحت سيطرتهم.وقعت التي ومديرية حيس  باتجاهللقوات الموالية للحكومية اليمنية تقدًما جديًدا  عقبت هذه التطوراتنوفمبر،  17في 

مقبنة في  و في محافظة الحديدة الخوخة تيومديري شمالً جبل راس المناطق الحدودية في مديريتي الجراحي و باتجاهذلك الحين، مع تقدم القوات الموالية للحكومة اليمنية 

  .جنوبًامحافظة تعز 

منذ أبريل  للطريق الذي كان وهو امتداد مهم  –بين مديريتي حيس ومقبنة الطريق الرئيسي الرابط  علىالتجارية و المرور المدنية حركة عرقلةتمت نتيجة لهذه التطورات، 

جميع  إلى تضرروتشير التقارير الميدانية األولية  . اليمن المحافظات الواقعة في الجنوب والمحافظات الواقعة في شمالالتجاري الرئيسي الذي يربط بين الشريان  م 2019

    بصورة كبيرة.  الجسور الخمسة على امتداد هذا الخط

 األثر اإلنساني 

إعادة  عملية عقب ( إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية شخًصا 14,623أسرة )نحو  2,089تم نزوح   وحدة التنفيذية للنازحين التابعة للحكومة اليمنية،لوفًقا ل

. كما نزحت مخاالأسرة نحو الجنوب إلى مديرية   454، بينما نزحت مديريات الدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا إلى مديرية الخوخةأسرة من  1,271. نزحت نحو ةالنتشار المفاجئ

 مديريتي الشمايتين والوازعية في محافظة تعز وإلى محافظة عدن. إلى إلى أبعد من ذلك أسرة   364نحو 

( إلى شخًصا 10,787أسرة )ما يقرب من   1,541إلى نزوح نحو من المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي أفادت التقارير الواردة في الوقت ذاته، 

  598الشمال. ووفًقا للمجلس األعلى، نزحت . نزحت هذه األسر باتجاه في مديرية حيس ومحيطهاجراء األعمال القتالية  واقعالمناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات األمر ال

 مدينة الحديدة. أسرة إلى  58ومديرية زبيد  أسرة أخرى إلى 90مديرية التحيتا، مع نزوح نحو أسرة إلى   198أسرة إلى مديرية الجراحي، و 563أسرة إلى مديرية جبل راس، و

بسبب  –تعطيل الحركة التجارية  الواقعة على حدود حيس جراءإلى شحة الوقود واإلمدادات التجارية األخرى في مدينة الحديدة والمديريات وتشير التقارير الميدانية األولية  

كان الطريق األخرى. ومن هناك إلى إب والمناطق الشمالية الغربية إلى المخا والخوخة وإلى حيس الطريق الممتد من عدن  ىعل –في مديريتي حيس ومقبنة األعمال القتالية 

حركة  الميدانية إلى تحول مسار  التقارير تشير. كما نقل اإلمدادات اإلنسانية من ميناء عدن إلى المحافظات الشماليةشريانًا حيويًا لحركة المرور التجارية و م 2019منذ أبريل 

    الثانوي أن يستوعب مرور الشاحنات الصغيرة فقط.  يمكن لهذا الطريقفي محافظة لحج. تضاريس جبلية وعرة في القبيطة عبر يمر  إلى طريق ثانويالمرور التجارية المحدودة 

 االستجابة اإلنسانية 

لألسر النازحة من الحديدة إلى مديريتي الخوخة والمخا وإلى المناطق األخرى  مع شركاء العمل اإلغاثي وذلك لتسريع عملية الستجابة فريق التنسيق اإلقليمي في المخا يعمل 

المساعدات الضرورية المنقذة لألرواح يتم تقديمها   مجموعة مواد آلية الستجابة السريعة )حزمة من شركاء العمل اإلغاثيقدم نوفمبر،  30في محافظتي تعز وعدن. حتى 

أطقم المواد اإليوائية الطارئة إلى في المخا. باإلضافة إلى ذلك، قدم الشركاء  أسرة نازحة  312أسرة نازحة في الخوخة و 970إلى   ساعة من النزوح( 72للنازحين حديًثا في غضون 

عيادتين متنقلتين إلى  كما أرسل الشركاء أسرة في المخا.  928، وأطقم مواد النظافة إلى أسر  309، والدعم النقدي إلى أسرة 194والمواد غير الغذائية الضرورية إلى  ،أسرة  168

  في الخوخة. مخيم للنازحين تم إنشاؤه حديًثا 

، غير أن فجوات الستجابة ونقل اإلمدادات لالستجابة لالحتياجات التي تم تحديدها وإجراء عمليات تقييم الحتياجات عمل شركاء العمل اإلغاثي على تسجيل النازحين حديًثاي

قائمة.  المواد غير الغذائية والدعم النقدي في تقديم  فجواتالمساعدات اإليوائية، في الوقت الذي ل تزال أسرة تنتظر الحصول على  500حيث ل تزال نحو  ل تزال قائمة.

. يعمل فريق التنسيق  تمت استضافتهم في مخيمات النازحين التي تم إنشاؤها مسبًقالألسر النازحة حديًثا، معظمهم باإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة للمراحيض الطارئة 

    سد هذه الفجوات على وجه السرعة. لكي يتماإلقليمي مع السلطات وشركاء العمل اإلغاثي 

الستجابة  ، قدم الشركاء مساعدات آلية نوفمبر 30حيس والخوخة وجبل راس. حتى  عملية الستجابة لألسر النازحة من مديرياتفي الحديدة ينسق فريق التنسيق اإلقليمي 

والمواد غير الغذائية إلى أطقم المواد اإليوائية الطارئة تم تقديم أسر نزحت إلى مديرية جبل راس. باإلضافة إلى ذلك،  105، وأسرة نزحت إلى مديرية الجراحي  280السريعة إلى 

لتقديم . يعمل شركاء العمل اإلغاثي على حشد الموارد اإلضافية ة في جبل راسأسر  400أسرة في زبيد. تم تقديم المواد غير الغذائية إلى  90أسرة نازحة في الجراحي و  300

 لجميع األسر المتضررة. المواد غير الغذائية والمساعدات النقدية متعددة األغراض وذلك لالستجابة مساعدات آلية الستجابة السريعة وأطقم المواد اإليوائية الطارئة و
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 ة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنساني

تحت سيطرة سلطات األمر الواقع  في المناطق التي أصبحت حديًثا  للمحتاجينالستجابة  أن اإلقليمي في الحديدة والمخا على التنسيق لضمان  ويعمل فريقي التنسيق 

أسرة في الدريهمي من  7,543و أسرة في التحيتا 8,125نسق فريق التنسيق اإلقليمي في الحديدة عملية تقديم المساعدات الغذائية إلى مستمرة دون انقطاع. حتى يومنا هذا، 

   في مركز الحديدة للعمليات اإلنسانية. قبل الشركاء النشطين 

ت سلطا. أبلغ شركاء مجوعة قطاع الصحة أن الحتياجات في المناطق التي أصبحت حديًثا تحت سيطرة الرعاية الصحية وتوفير مياه الشرب اآلمنةشملت الحتياجات األخرى 

التشغيلية ومرتبات العاملين في مجال الرعاية الصحية. وأشار شركاء  المختبرية باإلضافة إلى التمويل لتغطية النفقات  لوازماألدوية والاألمر الواقع تشمل اإلمدادات الطبية و 

يستعد الشركاء لتركيب مضخات تعمل بالطاقة  . ةمياه الشرب اآلمنشخص يحتاجون إلى الوصول المستدام إلى  5,500أن  المياه والصرف الصحي والنظافة   مجموعة قطاع

 الشمسية وإصالح شبكات توزيع المياه المحلية.

 م 2021نوفمبر   30حركة النزوح حتى  

 
 . الخريطة التأييد أو القبول الرسمي من جانب األمم المتحدة ل تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة في هذه  


