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 النقاط الرئيسية
 

 يف أعداد الضحايا المدنيين وزيادة حاالت النزوح. شديد ريعرتفاع يف اتسببت أعمال القتال يف محافظة حجة  •

اإلحتياجات الهامة يف عن كشفت الزيارة المشتركة لوكاالت األمم المتحدة إىل مديرية عبس يف محافظة حجة  •

 أوساط األسر النازحة.

لألشخاص المتضررين بسبب تطور األوضاع يف محافظة وسع شركاء العمل اإلنساين نطاق تقديم المساعدات  •

 حجة.

 

 نظرة عامة حول األوضاع

خالل فقد تم اإلبالغ تالية يف محافظة حجة. ستمرت األعمال القا

التقرير عن مواجهات مسلحة وقصف مدفعي بالفترة المشمولة 

وغارات جوية يف مختلف قرى مديريات كشر ومستباء وحرض 

 حاد يف أعداد الضحايا المدنيين.شديد رتفاع اوميدي متسببة يف 

ن فبراير عن إصابة عشرة مدنيين يف حادثتي 1تم اإلبالغ يف 

منفصلتين لضربات جوية استهدفت مركبتين يف مديريتي مستباء 

وثق مشروع  ،يناير 30إىل  24ما بين ويف الفترة وبكيل المير. 

 8ضحية ) 35ضحية مدين، من بينهم  42مراقبة األثر المدين عدد 

مخيم ألشخاص نازحين مدفعي ( بسبب قصف ا  جريح 27قتلى و

 ةمديرية حرض. وعدد الضحايا السبعداخليا  يف منطقة بني الحداد، 

اآلخرين كان نتيجة للضربات الجوية، مسجال  أعلى معدل أسبوعي 

 .م2018يف عدد الضحايا المدنيين يف محافظة حجة منذ نوفمبر 

حيث يلتمس  تسبب الصراع المستمر يف مديريات حرض وحيران ومستباء يف موجات نزوح يومية إىل مديرية عبس المجاورة

أسرة )حوايل  25,000ما يقارب م 2018منذ يونيو نزح و يف المديرية.  متفرقةتجمع سكني  309واحدة من ين المأوى يف النازح

 ويعيش غالبية هؤالء األشخاص النازحين داخليا  يف مديرية عبس. ،إىل وداخل محافظة حجة (شخص 150,000

لدولية للهجرة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وصندوق األمم تألفت الزيارة المشتركة لوكاالت األمم المتحدة من المنظمة ا

والتي زارت  ،ومنظمة الصحة العالميةاليونيسيف المتحدة للسكان ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين و

ن التركيز على يناير إلجراء التقييم العاجل للوضع اإلنساين يف مديرية عبس ومدينة حجة. كا 29إىل  27محافظة حجة من 

 الجارية. يف االستجابة الفجواتو االحتياجات

 مشتركة للوكاالتنتائج الزيارة ال

كز اإليوائية لألشخاص النازحين داخليا   أربعة الوكاالت زارت أعضاء  وقابل ،صحيتين ومنشأتين( موقع كل يف اثنان) من المرا

 ثاني والتي تمثل ،حجة ةظمحاف في زحناشخص  420,000 نم رکثأ شیعی. المحلية والسلطات العمل اإلنساين شركاءالبعثة 

 .ءصنعا ةظمحاف بعد نلیما في بين المحافظات األخرى نسبة لتجمع النازحين علیأ
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 :مع التواصل يرجى المعلومات، من للمزيد

  trives@un.org:  الكتروين بريد 967712222800+|موبايل |اليمن، يف اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب المكتب، مدير :تريفز سباستيان: صنعاء

  : dandreagiovannif@un.orgالكتروين بريد962796876082+|وبايلم|أوتشا اليمن ،روالتقاري االتصال وحدة رئيس داندراجيوفاين، فيديريكا: عمان

  : ratcliffej@un.orgالكتروين بريد|+12129637008موبايل |أوتشا نيويورك ،اإلنسانيةمسؤول الشؤون  ،ليفكتجون را: نيويورك

   www.unocha.org/yemen  الروابط على متوفرة المعلوماتية أوتشا إصدارات

 

كثر ضعفا   جعلهم مما المحافظة داخل مرات عدة تم نزوحهم الجدد النازحين غالبية أن الوكاالت وجدت  النازحةاألسر  تفتقر. أ

 علی حةزلنااأسر لا نم دیدلعا تحصل مل. هايالم إىل هارافتقإىل جانب ا ،والمراحيض الغذائية غير الموادما يكفي من  إىل حديثا  

 .الغذائية ساعداتالم مئواق في دبع جھاإدرا میت ملو ئیةذالغا رغی وادلما

 لألشخاص النازحين المناطق المستضيفة شاملة الصلبة النفاياتالالزم للتخلص من  الوقوديف  نقص عن الميدان يف الشركاء أفاد

 هذه الفجوة. لتغطية ةشريكجهة  لتحديد جارية الجهود. داخليا  
 

 
 

 االستجابة اإلنسانية 

 دةلمتحا مألما تکاالو تفقوا ،فورية طوةکخو. المحافظة يف األنشطة نطاق توسيعيف  الشركاء بدأ ،ةاألولي التقييم لنتائج نتيجة 

 مسیت طارئةإيوائية  أطقم مواد 5,500و غذائيةالمواد غير من أطقم ال 6,000 صتخصی علی دةیدلحا فيالتي تتواجد مقراتها 

 .ضحارم 3,000 بکیرتو ،يف مديرية عبس على وجه التحديد ریرافب رشھ في یعھاوزت

 الحايل عددال إىل باإلضافة - فبراير يف( شخص 90,000) إضافية نازحة أسرة 15,000 على الغذاء لتوزيع جارية الخطط أن كما

كز النازحين بعض وربطبالشاحنات  المياه نقل وزيادة - تالحاالمن   .بشبكات المياه القائمة مرا

 لمشاريع مياه الريف العامة الهيئة ستقوم االستجابة، وتحسين الحالية الصحي والصرف المياه الحتياجات أفضل فهم أجل من

كحالن و مديريات مفتاح يف تعيش التيالضعيفة  المستضيفة والمجتمعات ينالنازحالسكان  يف أوساط فني تقييم بإجراء

  الشرف وكعيدنة والشاهل.

 عددال يزال  لكن حرضمديرية  من أجزاء يفوالنظافة  الصحي والصرف بالمياه متعلقة خدمات المحليين الشركاء من ثنانإ يقدم

 ما ال يستطيع. أسرة 1,000 إىلبالشاحنات  المياه نقل علىالقطاعية  المجموعة شركاء وافق كما ،ا  محدود النشطين الشركاء

كز اإل يف أسرة 500 بنحو يقدر  ءکارش سيتأهب ،باإلضافة إىل ذلك. المياه على الحصولمديرية عبس  يفيوائية إحدى المرا

 .حجةنطاق  والنظافة يف لصحيا رفلصوا هلمیاامساعدات  نم دیزلمالتوفير  القطاعية عةولمجما

 يف اسطوانة 50 بسعة العام الجمهوري مستشفىال يف أكسجين محطة بتركيبحجة  مدينة يف العالمية الصحة منظمة قامتو

 .اليوم

كثر إىل للوصول والزراعة الغذايئ األمنقطاع  مجموعة تهدف يف  الغذائية من خالل تقديم المساعدات شخص مليون 1.46 من أ

كثر أن إىل التقديرات وتشير. فبراير يف المحافظة جميع أنحاء  ةمحافظ يف يعيشون شخص مليون 2.5 من المائة يف 60 من أ

 .الغذائية المساعدات إىل ماسة بحاجة حجة

المزيد  تحديد علىالمحلي  التنسيق فريق ويعمل ،المزيد إىل حاجة هناك ولكن العاجلة الفجوات من ا  جزء األنشطة هذه لبيست

 .فبرايرشهر  بعد الحرجة الفجوات لسد عاجلةال ستجابةر االتدابيمن 
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