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تقرير عاجل بالمستجدات يف محافظة حجة
اليمن

كثر المحافظات تضرراً بسبب الصراع  تعتبر محافظة حجة إحدى أ
بصورة  النازحين  األشخاص  أعداد  زادت  لذلك،  اليمن.  يف  القائم 
األشهر  يف  المحافظة  أنحاء  جميع  يف  العنف  أعمال  بسبب  حادة 
شخص.   420,000 حوايل  إىل   203,000 من  الماضية  الستة 
وينتشر النازحين يف ما يزيد عن 300 تجمع للنازحين يف مختلف 

المديريات.   
استمرت أعمال العنف خالل الفترة المشمولة يف التقرير من خالل 
اإلبالغ عن حوادث الضربات الجوية وأعمال القصف التي شهدتها 
مديريات حرض وحيران وميدي. وأصبحت مديرية كُشر يف أواخر 
يناير نقطة إشتعال حين اندلعت االشتباكات بين القوات الموالية 
ألنصار هللا ورجال قبائل حجور يف مديرية كُشر. عقب التغييرات يف 
مناطق السيطرة لمديرية كشر يف غرة شهر مارس، إزدادت كثافة 
يومياً  التي تقصف  الجوية  الغارات  إىل  باإلضافة  القتالية  األعمال 
بجانب هجمات العبوات الناسفة التي تستهدف شخصيات محلية 

بارزة بحسب التقارير الواردة.
نتيجة لذلك، ال زالت المديرية تشهد مستويات عالية جداً من أثر 
الصراع على المدنيين. وقد تعذر التحقق الكامل من أعداد الضحايا 
المدنيين بسبب القيود المفروضة على الوصول ومع ذلك أشارت 
من  كبيرة  أعداد  مقتل  إىل  حجة  محافظة  من  الميدانية  التقارير 
خالل  كُشر  مديرية  يف  المنازل  على  جوية  غارات  إثر  المدنيين 
 22 مقتل  عن  طبية  مصادر  أبلغت  حيث  الماضيين.  اليومين 
عن  أيضاً  المصادر  وأفادت  نساء.  و10  طفل   12 منهم  شخص، 
إصابة 30 شخص، بما يف ذلك 14 طفل. تم نقل أغلبية األطفال 
إىل مستشفيات يف مديرية عبس والعاصمة صنعاء لتلقي العالج 
الحياة.  قيد  على  للبقاء  الطبي  اإلجالء  إىل  منهم  العديد  ويحتاج 
وأدانت السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون اإلنسانية يف اليمن، يف 

بيان صادر يف 11 مارس سقوط قتلى وجرحى.

نظرة عامة حول األوضاع

يلخص الجدول أدناه النزوح حتى 5 مارس، الغالبية العظمى من مديرية ُكشر )3,064 أسرة( إىل عدة مواقع ضمن محافظة حجة.

النزوح يف محافظة حجة حتى 5 مارس 2019م. المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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02

من  مارس   8  –  6 للفترة  الوكاالت  بين  المشتركة  الزيارة  تألفت 
صندوق األمم المتحدة للطفولة والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية وصندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج 
األغذية العالمي، والتي قامت بزيارة محافظة حجة لتقييم الوضع 
اإلنساين لألسر النازحة حديثاً من مديريتي كُشر وأفلح الشام بهدف 

توسيع نطاق االستجابة اإلنسانية يف محافظة حجة. 
حددت الزيارة المشتركة فجوات االستجابة يف المواد غير الغذائية 
والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. يعتزم الشركاء 
األسر  نفسه: دعم  الوقت  مراحل يف  الثالثة  ذات  االستجابة  تنفيذ 

النازحة مؤخراً من كُشر وأفلح الشام؛ ودعم النازحين من مديريات 
حرض وميدي وحيران؛ وإنشاء مخزون للطوارئ خاص باإلمدادات 
جديدة  نزوح  حاالت  ألي  المناسب  الوقت  يف  االستجابة  لضمان 
النازحين  مساكن  تجمعات  إلدارة  الشركاء  تحديد  محتملة. سيتم 
بهدف تحسين االستجابة بشكل عام من خالل المراقبة المخصصة 
تقديم  يف  والفجوات  واالحتياجات  النازحين  ألعداد  والمنتظمة 

المساعدات والخدمات إىل النازحين. 

تستمر تحديات الوصول الكبيرة يف عرقلة الجهود الرامية إىل توسيع 
العمل  شركاء  يستطع  لم  حجة.  يف  المستمرة  االستجابة  نطاق 
اإلنساين من الوصول إىل األسر القاطنة بالقرب أو يف نطاق خطوط 
يف  القتال  بداية  منذ  الشام  وأفلح  كُشر  مديريتي  يف  المواجهات 
التصاريح  وقلة  األمن  انعدام  يحول  ذلك،  على  عالوة  يناير.  أواخر 
دون الوصول المنتظم إىل مديريات ميدي ومستباء وحرض حيث 
يستمر القتال طوال خطوط المواجهات النشطة. وعلى الرغم من 
ذلك، ال زالت الجهود مستمرة للوصول إىل األشخاص المحتاجين 

بالمساعدات المنقذة لألرواح أينما وجدوا. 
تستمر التحركات اإلنسانية المنتظمة يف أجزاء عديدة من محافظة 
تباطؤ  إىل  الرئيسية  اإلمدادات  تقديم  يف  التأخر  أدى  ولكن  حجة 
استجابة الخط األول المتعلق باألسر النازحة حديثاً. تم تقليص آلية 

التصاريح  تأخير  بسبب  األخيرة  األسابيع  يف  السريعة  االستجابة 
الخاصة بنقل المواد األساسية من صنعاء والحديدة إىل حجة إلتمام 
11 مارس،  التصاريح يف  الموجودة. تم الحصول على  المخزونات 

كثر من 18 يوم من تقديم الطلبات.  أي بعد أ
اإليوائية  المواد  الغذائية وأطقم  المواد غير  وتنتظر بصورة مماثلة 
الخاصة باألسر النازحة، للنساء واألطفال بوجه خاص، إىل التصريح 
ليتم تحركها من صنعاء. منع االفتقار إىل التراخيص حتى 10 مارس 
وكُشر  عبس  مديريتي  إىل  المنتظمة  الغذائية  المساعدات  تقديم 
مما أثرت على نحو 61,600 شخص. تعمل المنظمات اإلنسانية 
اإلمدادات  بجلب  الخاصة  التراخيص  على  للحصول  للمناصرة 

األساسية لدعم أنشطة االستجابة.  

الزيارة المشتركة بين الوكاالت إىل حجة

مساعدات آلية االستجابة السريعة

األمن الغذايئ

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

االستجابة اإلنسانية

الصراع  أطراف  بين  المدنيين  من  اآلالف  اإلبالغ عن محاصرة  تم   
إغالق  تم  األساسية.  الخدمات  أو  الضروريات  إىل  يفتقرون  ممن 

الطرق المؤدية إىل بعض القرى مما يحد من تنقل المدنيين. 
أشارت األعداد األولية الواردة من شركاء العمل اإلنساين والسلطات 
5,300 أسرة، غالبيتها من قرى يف  المحلية إىل نزوح ما يزيد عن 
مديريتي كُشر وأفلح الشام. وتأثرت أيضاً مديرية القفلة يف محافظة 
عمران بسبب الصراع الذي تسبب يف نزوح 136 أسرة ضمن نطاق 
المديرية و300 أسرة إىل مدينة عمران. تستمر االستجابة يف مديرية 
القفلة لمحافظة عمران لدعم النازحين حيث تمت مساعدة 432 

بأطقم  أسرة  و160  السريعة  االستجابة  آلية  مواد  بأطقم  أسرة 
بواسطة  اإليجار  بمعونات  أسرة  و40  الطارئة  اإليوائية  المواد 
المجلس اليمني لالستجابة. من المقرر إجراء زيارة إنسانية مشتركة 
التقييم  من  المزيد  إلجراء  القادم  األسبوع  يف  القفلة  مديرية  إىل 

لالحتياجات وتوسيع نطاق االستجابة.

ال زال تسجيل األسر النازحة حديثاً قائماً. وزع شركاء آلية االستجابة 
السريعة )رؤيا أمل الدولية والمجلس النرويجي لالجئين والمجلس 
آلية  مواد  أطقم  من   520 الدولية(  واإلغاثة  لالجئين  الدنماركي 
االستجابة السريعة إىل األسر النازحة حتى اللحظة. وصلت 1,500 
يف  التوزيع  وتم  مارس   8 يف  حجة  إىل  اإلنتقالية  المواد  أطقم  من 

اليوم التايل لمساعدة النازحين يف مديرية خيران المحرق. وتتواجد 
آلية االستجابة السريعة يف مديرية الجميمة  456 من أطقم مواد 
ولكن لم يحصل الشركاء على التصريح لنقل االمدادات إىل مديرية 
على  مارس   11 يف  للسكان  المتحدة  األمم  كُشر. حصل صندوق 
التصريح الالزم لنقل 10,500 من أطقم المواد اإلنتقالية إىل حجة.  

والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  قطاع  مجموعة  شركاء  أبلغ 
إىل  الملحة  الحاجة  أنشأت  المستمرة  النزوح  موجة  بأن  الصحية 
توسيع نطاق استجابات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
لألشخاص النازحين والمجتمعات الضعيفة. وزاد اإلفتقار الكبير إىل 
نطاق  على  الكوليرا  تفشي  مخاطر  من  الصحي  الصرف  خدمات 
الحاالت  عدد  بلغ  حيث  الحادة،  المائية  اإلسهاالت  أو  و/  واسع 
دعت  المنصرم.  يناير  منذ   6,322 إىل  بالكوليرا  اصابتها  المشتبه 
من  شركاءها  لتمكين  الدعم  من  مزيد  إىل  القطاعية  المجموعة 

االستجابة للوضع. ولكن عدد الشركاء محدود جداً حيث توجد 14 
مديرية حالياً بدون شركاء العمل اإلنساين.

العمل  )منظمة  السريعة  االستجابة  آلية  شركاء  مجموعة  أجرت 
لمكافحة الجوع والمجلس الدنماركي لالجئين وأوكسفام والمجلس 
السريعة  االحتياجات  تقييم  األوىل من  الجولة  لالجئين(  النرويجي 
ثالثة  يف  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  بالمياه  الخاصة 
االحتياجات  لتحديد  وعبس  وأسلم  المحرق  خيران  مديريات: 

والفجوات على الرغم من القيود المفروضة.

يستعد برنامج األغذية العالمي من خالل شركاءه )المجلس الدنماركي لالجئين والمجلس النرويجي لالجئين ووزارة التربية والتعليم 
ورؤيا أمل الدولية واإلغاثة الدولية( إلراء توزيع المواد الغذائية لمرة واحدة حال إنتهاء شركاء آلية االستجابة السريعة من توزيعهم.
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بدأت ست منظمات غير حكومية شريكة عملية تقييم لالحتياجات 
ستقوم  أسرة.   3,500 حوايل  تقييم  اآلن  حتى  وتم  أيام؛   10 منذ 
أطقم  من   9,000 لعدد  مسبق  بتجهيز  للهجرة  الدولية  المنظمة 
أدوات الطوارئ والمأوى و9,000 من أطقم المستلزمات والمواد 
غير الغذائية ونقلها من صنعاء إىل حجة. من المتوقع وصول حوايل 

4,000 من أطقم المواد غير الغذائية وأدوات اإليواء إىل حجة بحلول 
يوم 14 مارس.

من   2,000 الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  خصصت 
المأوى  أدوات  أطقم  من  و2,000  الغذائية  غير  المواد  أطقم 

استجابة للوضع يف حجة.

تدعم اليونيسف ثمان فرق متنقلة لتقديم خدمات معالجة سوء 
مديريات  المعتدل يف  الحاد  التغذية  الوخيم وسوء  الحاد  التغذية 

عبس وأسلم وخيران المحرق وأفلح اليمن.

)منظمة  الشركاء  قبل  من  صحي  مرفق   126 حوايل  دعم  يتم 
لتقديم  العالمي(  األغذية  وبرنامج  واليونيسيف  العالمية  الصحة 
الحاد  التغذية  الوخيم وسوء  الحاد  التغذية  خدمات معالجة سوء 

المعتدل يف جميع المديريات يف المحافظة.

المواد غير الغذائية والمأوى

الصحة 

التغذية الصحية

الريف  مياه  لمشاريع  العامة  الهيئة  يف  الطوارئ  وحدة  بدأت 
وأوكسفام يف تقديم المياه اآلمنة إىل 2,452 أسرة نازحة يف مدينة 
العامة  الهيئة  ركبت  وعبس.  المحرق  خيران  ومديريتي  حجة 
لمشاريع مياه الريف، بدعم من صندوق األمم المتحدة للطفولة، 
44 خزان مياه لألسر النازحة لتقديم المياه إىل 1,102 أسرة نازحة 
لمشاريع  العامة  الهيئة  واستهدفت  المحرق  خيران  مديرية  يف 

مياه الريف نفس األسر لالستفادة من تركيب المراحيض.  
تعتزم مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
من خالل شركاءها تقديم المياه اآلمنة إىل 2,311 أسرة وخدمات 

الصرف الصحي/ المراحيض إىل 3,413 أسرة نازحة.

اتفق صندوق األمم المتحدة للطفولة مع الهيئة العامة لمشاريع 
مياه الريف على تركيب 1,000 مرحاض إضايف للنازحين حديثاً. 
وزادت أوكسفام من كمية المياه المنقولة عبر الشاحنات لتغطية 

احتياجات 800 أسرة يف مديرية عبس.
وتعرقل محدودية عدد شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة 
إىل  حالياً  مديرية   14 تفتقر  )حيث  حجة  محافظة  يف  الصحية 
الشركاء المنفذين( وتأخير الحصول على التصاريح من السلطات 

استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

األمم  )صندوق  الصحة  مجال  يف  تعمل  شريكة  جهة   14 تدعم 
المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية والعمل لمكافحة الجوع 
والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق األمم المتحدة للسكان واإلغاثة 
الدولية والمنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة ونداء اإلنسانية ومؤسسة 
األدفنتست  ووكالة  المستدامة  التنمية  مؤسسة  و  للتنمية  بناء 
ومنظمة  التنموية  عبس  ومنظمة  )آدرا(  الدولية  والتنمية  لإلغاثة 
أطباء بال حدود ومكتب إدارة التنمية الدولية التابع للملكة المتحدة( 
كز لعالج اإلسهاالت وسبعة  126 مرفق صحي، بما يف ذلك ستة مرا
كز إلعادة اإلرواء الفموي وأربع فرق متنقلة يف حاالت الطوارئ  مرا
النوعية  ذات  والثانوية  األساسية  الصحية  الرعاية  لتقديم خدمات 

العالية باإلضافة إىل خدمات اإلحالة الموثوقة.
يجري توفير األدوية األساسية الالزمة والمعدات الطبية إىل المرافق 
األعباء  لمواجهة  للخدمات  والمقدمة  والثانوية  األساسية  الصحية 

اإلضافية بما يف ذلك الحفاظ على سلسلة إمدادات األدوية واللوازم 
الطبية المستهلكة لتغطية الفجوات الملحة.

مجال  يف  الموظفين  من  المزيد  لتوظيف  جارية  الجهود  الزالت 
فرق صحية  وتقدم خمس  الصحية.  المرافق  قدرة  لتعزيز  الصحة 

متنقلة طارئة خدمات الرعاية الصحية األساسية. 
والفئات  األطفال  جميع  تحصين  ضمان  على  الشركاء  يعمل 
العمرية األخرى ضد شلل األطفال والحصبة وغيرها من األمراض 
التي يمكن الوقاية منها. ودعم الشركاء أيضا الوالدات اآلمنة وتغذية 
الوبائية؛  األمراض  تفشي  من  والحد  النازحين  والنساء  األطفال 
يف  الجراحية  والوحدات  المركزة  العناية  وحدات  وتوسيع 
المستشفيات لتقديم الرعاية إىل أعداد أخرى من السكان؛ وإدارة 

األمراض غير المعدية واألمراض المزمنة األخرى. 
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