
 

ة األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيمكتب   

   

 نظرة عامة حول األوضاع 

 

نوفمبر بإخالء مواقعها من حول مدينة الحديدة، بما فيها مطاحن البحر األحمر    12الموالية للحكومة اليمنية يف  وفًقا للتقارير الميدانية الواردة، قامت القوات  

   .ومجمع مصانع إخوان ثابت ومطار الحديدة الدويل 16ومنطقة كيلو 

الواقعة تحت سيطرتها يف مديرية التحيتا، وتفيد التقارير بإعادة كما انسحبت قوات الحكومة اليمنية من مديريتي الدريهمي وبيت الفقيه ومن معظم المناطق  

  .كيلومتًرا جنوب مدينة الحديدة 90انتشار هذه القوات يف مدينة الخوخة، نحو 

ع مضطربًا للغاية، مع  وتشير التقارير الميدانية أن قوات أنصار هللا سيطرت على المناطق التي أُخليت بما فيها معظم مناطق مديرية التحيتا. ال يزال الوض

 ورود تقارير عن استمرار االشتباكات العنيفة بين قوات الحكومة اليمنية وقوات أنصار هللا على طول خطوط مناطق السيطرة الجديدة.

 األثر اإلنساين  

شخص( إىل مدينة الخوخة، بينما تم    4,900وايل  أسرة )ح  700وفًقا للوحدة التنفيذية للنازحين التابعة للحكومة اليمنية، وعقب هذه التطورات، تم نزوح نحو  

شخص( إىل جنوب مديرية المخا. حتى اليوم، لم يتم اإلبالغ عن أي حركة نزوح ضمن المناطق التي أصبحت تحت سيطرة    1,300أسرة أخرى )نحو    184نزوح  

  .سلطات األمر الواقع

خيمة، الستقبال األسر النازحة حديًثا يف مديرية الخوخة. وتفيد    300إنشاء موقع جديد للنازحين، يضم  أبلغ شركاء العمل اإلغايث المتواجدين يف الميدان بأنه تم  

  .ريةالتقارير أن الوحدة التنفيذية للنازحين تسعى إلقامة موقع آخر للنازحين وذلك لتوفير المأوى لألعداد المتزايدة من النازحين يف المدي

وذلك    –الجديد لمناطق السيطرة إىل تحسين تنقل المدنيين بين محافظتي الحديدة وصنعاء وضمن نطاق الحديدة نفسها    ومن المتوقع أن يؤدي هذا الترتيب

الذي يربط بين الحديدة وصنعاء، والطريق الساحلي الذي يربط مدينة الحديدة بمديريات الدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا، أصبحا    16ألن كل من طريق كيلو  

 .صار هللاتحت سيطرة أن

 . يف الوقت ذاته، ال زالت عمليات التقييم مستمرة لتحديد أثر هذه التطورات الجديدة على الوصول اإلنساين

 االستجابة اإلنسانية 

النازحة حديًثا. حدد    التنسيق مع شركاء العمل اإلنساين لإلسراع يف عملية االستجابة لألسر  المخا على  التنسيق اإلقليمي يف  التنسيق  يعمل فريق  فريق 

من مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة )حزمة من المساعدات الضرورية المنقذة لألرواح    2,009اإلقليمي الموارد واإلمدادات بالتفصيل وعمل على حشد  

ازحين. يعمل شركاء العمل اإلنساين  ساعة من النزوح(  والتي تم وضعها يف الحديدة لالستجابة الحتياجات الن  72يتم تقديمها للنازحين حديًثا يف غضون  

أسرة يف مديرية    66أسرة يف مديرية الخوخة و  11النشطين يف المنطقة على تسجيل النازحين الجدد وقدموا بالفعل مساعدات آلية االستجابة السريعة إىل  

المتوف الغذائية واإليوائية  المواد غير  الفريق بحشد المخزونات من مساعدات  يقوم  الطارئة من عدن لالستجابة  المخا. كما  رة يف الخوخة ونقل المخزونات 

   د.الحتياجات النازحين الجد

 

اإلنساين للمناطق  ُيجري فريق التنسيق اإلقليمي يف الحديدة زيارة تقييم سريعة إىل المناطق التي يمكن الوصول إليها اآلن من الشمال وذلك لتقييم الوضع  

والطريق الساحلي. أبلغ الفريق بأن   16الواقع خالل اليومين الماضيين وتقييم وضع الوصول على طول طريق كيلو    التي أصبحت تحت سيطرة سلطات األمر

من المواد غير الغذائية وأطقم المواد اإليوائية الطارئة، موجودة يف    5,000حزمة من مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة و  750المخزونات الطارئة، شاملة  

 دة للعمليات اإلنسانية. كما يعمل الفريق على التنسيق مع مكتب الصحة يف محافظة الحديدة لالستجابة لالحتياجات الطارئة.   مركز الحدي
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ة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنساني  

 حركة النزوح يف الحديدة وساحل البحر األحمر 

 
 الرسمي من جانب األمم المتحدةال تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة التأييد أو القبول  


