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تصاعد الصراع المسلح في محافظة الحديدة

الوضع اإلنساني

اليمن: آخر المستجدات في محافظة الحديدة

أوال.	نظرة	عامة	على	الوضع	الحايل	

تقرير الحالة رقم 13                                                                                                               
فترة كتابة التقرير: 3 – 15 أكتوبر 8102م

تم إعداد هذا التقرير بواسطة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بالتعاون مع الشركاء يف مجال المساعدات اإلنسانية. والتقرير صادر عن »مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية – اليمن«. وسيتم إصدار التقرير التايل عند توفر معلومات إضافية حول حالة الطوارئ.

تصاعدت حدة النزاع المسلح يف محافظة الحديدة وازداد عدد الضربات 
العشرات  البحري والبري، مما أدى إىل سقوط  القصف  الجوية، وكذلك 
من الجرحى بين أوساط المدنيين، فضال عن اإلضرار التي لحقت بالبنى 
يتم  ولم  الحديدة.  مدينة  يف  وكذلك  مديريات  عدة  يف  المدنية  التحتية 
التي يسيطر عليها كل طرف من  المديريات  اإلبالغ عن أي تغييرات يف 
ال  الدائر،  القتال  الرئيسية. وبسبب  المواجهة  أو يف خطوط  النزاع  أطراف 
يزال الوصول البري إىل الحديدة محصورا يف المدخل الشمايل ألن الطريق 

عبر كيلو 16، شرق المدينة، ال يزال مغلقاً.

يف  مدنيين،  تقالن  حافلتين  استهدف  جوي  هجوم  أدى  كتوبر،  أ  13 ويف 
مديرية جبل راس، إىل مقتل ما ال يقل عن 15 شخصا وإصابة 20 آخرين 
بجروح. وقد سارعت الوكاالت اإلنسانية ووزارة الصحة إىل نقل الجرحى 
إىل كل من مستشفى زبيد ومستشفى بيت الفقيه، المدعومين من قبل 
وتظهر  اإلسعاف.  توفير سيارات  بما يف ذلك  الصحة،  الشركاء يف مجال 
البيانات التي جمعتها منظمه الصحة  العالمية من المرافق الصحية أن 
170 شخصا لقوا حتفهم يف الحديدة و 1,700 آخرين أصيبوا بجروح منذ 
الفعلي لإلصابات من  العدد  يكون  أن  المرجح  أنه من  بيد  يونيو 2018. 

القتلى والجرحى أعلى من ذلك بكثير.

وتتواصل المعارك والغارات الجوية يف أماكن مختلفة يف مديريات التحيتا 
وبيت الفقيه والدريهمي وكذا يف مدينة الحديدة. ففي الفترة من 3 إىل 10 
كتوبر 2018، تم اإلبالغ عن 19 غارة جوية يف عدة مديريات، وقد أصابت  أ
مواقع متعددة. كما أضر القتال بالمرافق الصحية والمنازل والمصانع يف 
القتال  استمر  فقد  الحديدة،  مدينة  أما يف  والتحيتا.  الدريهمي  مديريتي 
حول منطقة كيلو 16 والطريق إىل صنعاء. ولذلك لم يتمكن فريق برنامج 
الغذاء العالمي من الوصول إىل مطاحن البحر األحمر، حيث يتم تخزين 
51,000 طن من القمح، وهو ما يكفي إلطعام 3,700,000 شخصا لمدة 

شهر كامل.

يف  منازلهم  ترك  علي  شخصا   425,000 من  كثر  أ يقارب  ما  أجبر  كما 
اإلغاثة  مجال  يف  الشركاء  ويفيد   .2018 يونيو  منذ  الحديدة  محافظة 
العمليات  بسبب  محاصرون  بأنهم  أبلغتهم  األسر  بعض  بأن  اإلنسانية 
العسكرية وبأنهم يريدون المغادرة، إال أنهم ال يملكون المال الكايف لدفع 
أجور المواصالت. وقد ارتفعت كلفة المواصالت من الحديدة إىل صنعاء 
الوقود  أسعار  ارتفاع  جراء  يمني  ريال   6000 إىل  يمني  ريال   3000 من 
مؤخرا وما صاحبه من ندرة يف عدد المركبات علي الطرقات وكذلك زيادة 

المخاوف األمنية.

للغاية.  صعبة  ظروف  من  يعانون  الحديدة  مدينة  يف  المدنيون  يزال  ال 
فالكهرباء متاحة فقط عبر شركات خاصة تتقاضى ثمنا باهظا لهذه الخدمة. 
كما يفيد الشركاء في مجال اإلغاثة اإلنسانية بأن معظم المرافق الصحية 
مرفقا   11 تماما يف  الخدمات  توقف  عن  بأدىن مستوياتها، فضالً  تعمل 
صحيا يف محافظة الحديدة، إضافة إىل مرفق اخر يف محافظة حجة بسبب 
العمليات العسكرية الجارية. ويعتبر المرضى الذين يعانون من أمراض 
كثر الفئات المعرضة للخطر، وذلك ألنهم يحتاجون  الكلى والسكري من أ

إىل أدوية ورعاية طبية خاصة.

كما تدهورت إمكانيه الحصول علي خدمات الصحة اإلنجابية. 

األطباء  من  المزيد  الشهرية  المرتبات  توقف  دفع  أخرى،  ناحية  من 
يف  العامة  الصحية  المرافق  يف  كزهم  مرا لترك  األساسيين  والموظفين 
مدينة الحديدة. فقد غادر الطبيبان الوحيدان المتخصصان يف عالج األورام 

السرطانية يف مركز األمل لعالج السرطان يف المدينة.

وتم تمديد فترة التسجيل يف المدارس يف مدينة الحديدة للعام الدراسي 
التالميذ  عدد  انخفاض  بسبب  كتوبر  أ منتصف  حتى   2019-2018
المدارس  معظم  أن  من  وبالرغم  سبتمبر.  شهر  بداية  منذ  المسجلين 
إرسال  تتردد يف  األسر  العديد من  أن  إال  المدينة مفتوحة،  الحكومية يف 
المرتبات  توقف  كان  وقد  األمنية.  األوضاع  بسبب  المدارس  إىل  أطفالها 

ونزوح المدرسين إىل مديريات خارج المدينة من العوامل اإلضافية التي 
أثرت على التعليم بشكل كبير.

كثر أمانا. فر محمد وأسرته من الحديدة بحثاً عن مأوًى أ
© المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /شادي أبو سنيدة 
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الموانئ البحرية
ال يزال كل من ميناء الحديدة وميناء الصليف يعمل بشكل طبيعي. فخالل 
كتوبر، رست أربع سفن تجارية يف ميناء الحديدة واثنتان  الفترة من 7- 10 أ
يف ميناء الصليف. وكانت حمولة الست السفن التجارية 146,277 طنا مترياُ 
من الوقود والقمح وفول الصويا وغيرها من السلع التجارية األخرى. ويف 
شهر سبتمبر، رست 26 سفينة تجارية وأفرغت حمولتها من المؤن يف كال 

الميناءين، أي بزيادة قدرها 13% مقارنة بشهر أغسطس حيث أفرغت 23 
سفينة حمولتها يف الميناءين. وقد ارتفعت كمية المؤن الغذائية التي تم 
تفريغها يف الموائن بنسبة 54% يف شهر سبتمبر؛ حيث تم تفريغ 434,351 

طنا مترياً بالمقارنة مع 146,613 طن متري يف شهر أغسطس.

آلية االستجابة السريعة

االيواء /المواد غير الغذائية /تنسيق و إدارة المخيمات

ثانياً:	االستجابة	اإلنسانية

ثالثاً:	استجابة	الكتلة

منذ شهر يونيو، حدد شركاء آلية االستجابة السريعة  71,212 أسرة نازحة 
وحجة  الحديدة  محافظات  من  كل  يف  استقرت  الحديدة  محافظة  من 
وريمة والمحويت، وقد تلقى 62,375 منهم المساعدة الالزمة. بما فيهم 
األغراض، و 19,780 أسرة  نقدية متعددة  تلقت تحويالت  16,985 أسرة 
تلقت طروداً تحتوي مواد غير غذائية، و 7,788 أسرة تلقت حقائب المأوى 

الخاصة بالحاالت الطارئة.

منظمة  أطلقت  فيها،  المشتبه  الكوليرا  حاالت  عدد  الرتفاع  واستجابة 
الصحية  السلطات  مع  بالتعاون  العالمية،  الصحة  ومنظمه  اليونيسف 
يف  والمراوعة  الحايل  مديريتي  يف  ثانية  فموية  تلقيح  حملة  المحلية، 
الحديدة، وكذلك يف مديرية حزم العدين يف محافظة إب. ووصلت الحملة 
حاليا  وتعمل  المديريات.  أنحاء  جميع  يف  نسمة   300,000 من  كثر  أ إىل 
الحديدة.  محافظة  يف  مديريات  ست  يف  اإلسهال  لعالج  كز  مرا سبعة 
واستأنفت الوحدة الصحية المحلية يف منطقة المغرس بمديرية التحيتا 

عملياتها بعد إغالقها يف سبتمبر بسبب العمليات العسكرية.

وقد أنجزت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، بالتعاون مع 
شريك محلي منفذ، تشييد 300 مأوى متنقل يف مواقع مخصصة للنازحين 
يف مديرية عبس بمحافظة حجة. وتعمل المفوضية أيضاً عبر شريك محلي 
آخر على دعم ست مديريات مخصصة للنازحين يف مديرية عبس، بينما 

يدعم المجلس النرويجي لالجئين ثالثة مواقع أخرى يف المنطقة.  

ويف محافظة حجة، يوزع برنامج الغذاء العالمي حالياً األغذية والبطانيات 
لما يقارب من 16,000 أسرة تعيش يف مديرية أسلم. وقد تلقت 13,045 
كتوبر 2018. ويقوم  أسرة )أي 78,270 فردا( مساعدات غذائية حتى 10 أ

برنامج الغذاء العالمي بإرسال اإلمدادات من المؤن الغذائية إىل الوحدات 
الصحية يف مديرية الخوخة. وتجري االستعدادات إلرسال إمدادات غذائية 
إىل مديرية حيس؛ إال أن إيصال اإلمدادات اإلنسانية إىل المديريتين ال زال 

يشكل تحدياً.

بتوزيع 	  حالياً  الالجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  تقوم 
المواد غير الغذائية على 2,973 أسرة وكذلك حقائب االيواء المحسنة 
الخاصة بحاالت الطوارئ )EEKs( لعدد 1,853 أسرة يف مديرية السخنة. 

يف مديرية عبس بدأ المجلس الدنماركي لالجئين بتوزيع حقائب االيواء 	 
نازحة.  أسرة   199 على   )EEKs( الطوارئ  بحاالت  الخاصة  المحسنة 
وستزود هذه الحقائب األسر النازحة بمواد مهمة تساهم يف إنقاذ حياتهم.

كبر عدد ممكن  على الرغم من الوضع السيئ، تعمل المنظمات اإلنسانية جاهدة لمساعدة أ
من الناس. © برنامج الغذاء العالمي -  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

األثر االقتصادي
الحديدة خالل  اليمني بشكل كبير يف مدينة  الريال  انخفضت قيمه  لقد 
األسابيع القليلة الماضية. حيث حدث تحسن طفيف يف سعر الصرف غير 
الرسمي للريال اليمني مقابل الدوالر األمريكي من 720 رياال إىل 705 رياال 

للدوالر الواحد قبل ان يهوي مرة أخرى إىل 732 رياال للدوالر الواحد. 

وتفيد منظمة أوكسفام بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبه 20 - 
الريال  مقابل  األجنبية  العمالت  صرف  سعر  استقرار  عدم  بسبب   %23
اليمني إضافة إىل رغبة تجار السلع الغذائية يف المزيد من الربح بحجة 

ارتفاع سعر صرف العمالت. 

وال يزال النقص يف إمدادات الوقود وغاز الطبخ مستمرا يف األسواق المحلية 
ارتفعت  بينما  والمحويت.  ريمة  و  الحديدة وحجة  يف كل من محافظات 
أسعار الوقود يف السوق السوداء بنسبة 200 % تقريبا عن السعر الرسمي 
الذي بلغ  11500 رياال لكل 20 لترا من الوقود، والذي حددته شركه النفط 
اليمنية قبل التصعيد األخير يف العمليات العسكرية على محافظة الحديدة. 
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للكتل 	  الوطنية  الفرعية  للمجموعة  الثاين  االجتماع  عقد  فقد  عدن،  يف 
إليواء  المخصصة  الهامة  المواقع  يف  التدخالت  تنسيق  تعزيز  لغرض 

النازحين يف محافظتي عدن ولحج.

من 	   52 لعدد  اإليجار  إلعانات  النقدية  المنح  تحويل  المفوضية  كملت  أ
األسر التي نزحت إىل محافظتي عدن ولحج، ومنعت أي أوامر لهم بإخالء 
المساكن مما مكن األسر من مواصلة العيش يف المأوى المفضل لديهم. 

لتعزيز 	  الوطنية  الفرعية  للمجموعة  الثاين  االجتماع  عقد  عدن،  يف 
يف  داخليا  النازحين  إليواء  الحيوية  المواقع  يف  التدخالت  تنسيق 

محافظتي عدن ولحج. 

تم إخالء معظم المدارس التي استضافت عائالت نازحة من الحديدة يف 	 
لمواجهة  نقدية  منح  على  أسرة   376 وحصلت  وذمار،  العاصمة  أمانة 
تكاليف اإليجار، يف حين ستحصل سبع عائالت على المساعدة النقدية 

بمجرد العثور على منازل لإليجار.

ويف محافظة عمران، استقر عدد 96 أسرة نازحة من الحديدة. وقد ساعد 	 
الالجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  األمم  لمفوضية  المحلي  الشريك 
بتوفير المواد غير الغذائية لعدد 43 أسرة و عدد 436 أسرة بمنح نقدية 

لمواجهة إيجار المساكن. 

وتقوم منظمة أدرا )ADRA( بتوزيع المواد غير الغذائية على 720 أسرة، 	 
إضافة إىل توزيع عدد من الخيام على  301 أسرة يف محافظة ذمار من 

.)DFID( ضمن المخزون الذي تبرعت به دائرة التنمية الدولية

كتلة اللوجستيات
االستجابة: 

كتلة المياه والصرف الصحي والنظافة 
االستجابة: 

إن آلية االستجابة السريعة للمرحلة التاسعة يف مراحلها النهائية.	 

خمس 	  يف  التسليم  مراحل  من  العاشرة  المرحلة  بالفعل  بدأت  لقد 
مديريات يف محافظات الحديدة وحجة وريمة. وستبدأ عملية التسليم إىل 
المديريات المتبقية بمجرد توافر الحقائب يف مخزن كتلة اللوجستيات يف 

باجل؛ حيث يتم حاليا تحميل الحقائب المتوفرة لتسليمها للمستفيدين.

ومن المتوقع أن يتم يف نهاية هذا األسبوع البدء بعمليات تسليم الوقود 	 
إىل المنظمات التي طلبت تزويدها بالوقود يف الحديدة.

كجزء من االستجابة لوباء الكوليرا، يجري إصالح شبكة إمدادات المياه، 	 
كما يجري توفير المياه عن طريق النقل بالشاحنات يف مديرية الحايل.

مديريات 	  يف  بالشاحنات  المنقولة  بالمياه  أسرة   5,238 تزويد  يتم  كما 
»عبس« و »أسلم« و »كعيدنة« يف محافظة حجة.

وسيشرف تسعة من المختصين على متابعة توصيل المياه إىل مدينة 	 
الطويلة يف حجة.

وتقوم منظمة اليونيسف، بالتعاون مع منظمة العمل لمكافحة الجوع 	 
مركز  يف  الحديدة  من  النازحين  إىل  بالشاحنات  المياه  بنقل   ،)ACF(
سوليداريتيز  منظمة  وتقوم  عدن.  يف  البريقة  مديرية  يف  فوكوام 

)solidarités( الدولية أيضا بنقل المياه إىل النازحين. 

لمكافحة 	  العمل  منظمة  مع  بالتعاون  اليونيسف،  منظمة  ووزعت 
الجوع )ACF(، حقائب خاصة بالنظافة الصحية على 53 أسرة نازحة يف 

مركز فوكوام.

إعادة تأهيل نقاط المياه التي تمد 5,066 شخصا يف بني سعد، وبدح 	 
السفلى، وبني عمارة يف محافظة المحويت.

كما تم توزيع إجمايل 44,520 لترا من المياه يف بني علي وبني حمد يف 	 
مديرية بني سعد يف المحويت.

للنازحين، وال سيما يف 	  بتوفير 1,500 حقيبة صحية  الشركاء  أحد  وقام 
مخيم الرباط يف حيس.

وتقوم منظمة اليونيسف وأحد الشركاء بنقل المياه بالشاحنات إىل 30 	 
نقطة توزيع مياه يف مديرية حيس.

أطفالهم  إرسال  يخشون  االباء  من  الكثير  ولكن  مفتوحة  الحديدة  مدينة  يف  المدارس  إن 
لاللتحاق بها. © منظمة اليونيسف
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لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:
E-mail: trives@un.org | +967 712 222 800 :هاتف | Sébastien Trives, Head of Office, UN-OCHA Yemen :صنعاء

E-mail: dandreagiovannif@un.org | +962 79 687 6082 :هاتف | Federica D’Andreagiovanni, Head of Communication, UN-OCHA Yemen :عّمان
E-mail: ratcliffej@un.org | +1 212 963 7008  :هاتف | John Ratcliffe, Humanitarian Affairs Officer, UN-OCHA NY :نيويورك

OCHA information products are available at: www.unocha.org/yemen
ochayemen@un.org :إلضافتك أو ازالتك من القائمة البريدية الخاصة بالموقع يرجى التواصل على
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For further information, please contact:
Sana’a: Sébastien Trives, Head of Office, UN-OCHA Yemen | Tel: +967 712 222 800 | E-mail: trives@un.org

Amman: Federica D’Andreagiovanni, Head of Communication, UN-OCHA Yemen | Tel: +962 79 687 6082| E-mail: dandreagiovannif@un.org
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