اليـمـن:

مستجدات الحديدة

تقرير باألوضاع رقم 4
 22يونيو 2018م

يصدر هذا التقرير عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بالتعاون مع الشركاء في العمل اإلنساني .صدر عن مكتب اليمن .سيصدر
التقرير التالي حال توفر معلومات إضافية حول حالة الطوارئ.

المواضيع واألولويات الرئيسة

• تتواصل المعارك والضربات الجوية في مدينة الحديدة والمناطق الجنوبية .يتم اإلبالغ عن الضحايا؛
ً
بحثا عما يأويهم في مناطق أكثر أمانا ،بما في ذلك إلى العاصمة
•ال يزال عدد كبير من األشخاص يفرون من مناطق النزاع
صنعاء.
• وصل النازحون من مدينة الحديدة إلى العاصمة صنعاء .ﻻ ﺗﺗوﻓر اﻷرﻗﺎم اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻟﻧزوح ﺣﺗﯽ اﻵن ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺎت
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻧﺎزﺣﯾن؛
• رفع شركاء العمل اإلنساني من حجم أنشطة االستجابة السريعة في ظل القيود األمنية والقيود المفروضة على عملية الوصول.

نظرة عامة على األوضاع
ال يزال القتال في مدينة الحديدة مستمرا وإن كان بدرجة أقل حدة ،حيث تم اإلبالغ عن انخفاض عام في االشتباكات والقصف والغارات
الجوية .يتم اإلبالغ عن الخسائر ولكن ال تزال األرقام الفعلية غير معروفة .وخالل اليومين األخيرين ،لوحظ وجود نزوح واسع النطاق من
ً
شرقا
مدينة الحديدة  ،ويستخدم المدنيون سياراتهم الخاصة أو يستأجرون وسائل النقل العام لالنتقال من المدينة نحو المديريات المجاورة
وشماالً .أفاد الشركاء في العمل اإلنساني أن بعض النازحين من مدينة الحديدة وصلوا إلى العاصمة صنعاء .ﻻ ﺗﺗوﻓر اﻷرﻗﺎم اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻟﻧزوح
ً
ﺣﺗﯽ اﻵن ﺣﯾث ﺗﻌﻣل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻧﺎزﺣﯾن
داﺧﻟﯾﺎ.
ً
أيضا في محافظة الحديدة مع استمرار االشتباكات
وشهد نزوح متعدد
في المديريات الجنوبية من الدريهيمي والتحيحتة وجبل راس وبيت
الفقيه .وقد أبلغت السلطات المحلية عن وصول ما يقدر بنحو  800أسرة
إلى مديريات المراوعة وباجل والقناوص والمنصورية ،وهو رقم لم يتم
التحقق منه بعد من قبل الشركاء في العمل اإلنساني .وقد انتقل النازحون
اآلخرون إلى محافظة حجة ،ومن المتوقع وصول البعض اآلخر إلى
محافظة إب.
يواصل شركاء العمل اإلنساني االستجابة الحتياجات السكان النازحين
على الرغم من األعمال القتالية المستمرة من خالل توفير المساعدات
المنقذة لألرواح ،والتي تشمل المواد الغذائية والمياه والخدمات الصحية
في مدينة الحديدة وكذلك في أرجاء المحافظة.
وبالرغم من ذلك ،أصبح الوصول إلى المستودعات في مدينة الحديدة
ً
صعبا بسبب القتال المستمر وإغالق بعض الطرق .إن إصالح شبكة المياه
والصرف الصحي في المدينة يمثل أولوية كبيرة حيث أن األنابيب قد
تعرضت ألضرار عند حفر الخنادق من قبل الفصائل المتحاربة.
تشير المجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي والنظافة إلى ضرورة
نقل المياه بالشاحنات في أرجاء محافظة الحديدة لتغطية عدد إضافي
من النازحين .ويمثل الوصول إلى األشخاص النازحين داخليا في
مديريات التحيتة ،والدريهمي والجراحي تحديً ا بسبب األعمال القتالية
الجارية في تلك المناطق.
نازحون يعودون الى منازلهم بعد حصولهم على أطقم أدوات إنتقالية من آلية
اإلستجابة السريعة في محافظة الحديدة .المصدر :صندوق األمم المتحدة
للسكان.

ال يزال العمل مستمر في مرافئ الحديدة والصليف .وفي  21يونيو،
كانت هناك سفينة تجارية في الرصيف وست سفن آخرى في منطقة
الرسو في ميناء الحديدة ،بينما كانت هناك سفينتان أخريين تم التصريح
لهما من قبل آلية التحقق والتفتيش التابع لألمم المتجدة في طريقهما إلي
الميناء .هذا و قد انتهت سفينة مستأجرة تابعة لبرنامج األغذية العالمي
من تفريغ  50,000طن متري في ميناء الحديدة.

آلية االستجابة السريعة

تم العمل بآلية االستجابة السريعة لتسهيل تقديم المساعدات اإلنسانية في الوقت المناسب إلى المحتاجين .وتم إنشاء نقاط للخدمات
اإلنسانية في أنحاء محافظة الحديدة ،وكذلك في المحافظات المجاورة ،إلى جانب مواقع تجمع في مدينة الحديدة .و قد تم توزيع ما ال
يقل عن  858مجموعة من أدوات االستجابة السريعة التي تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات النظافة وغيرها من المواد األساسية من
نقاط الخدمات اإلنسانية هذه منذ  13يونيو.

يستمر تعزيز قدرات النظام الصحي على إجراء إدارة شاملة لإلصابات واالستجابة الصحية من خالل وضع مجموعات أدوات للصدمات
في المستشفيات والمرافق الصحية؛ كما يتم دعم الفرق المتنقلة لضمان تقديم المساعدات الصحية لألشخاص الذين ال يستطيعون السفر
إلى المرافق الطبية .ويجري ضمان استمرار عمل مؤسسة المياه والصرف الصحي من خالل توفير الوقود لمختلف المرافق.
كجزء من االستجابات التنسيقية بقيادة المجموعات القطاعية ،قامت الوكاالت بتنشيط الخطط والمخزونات المسبقة؛ بعضها لتغطية
االستجابات على مستوى المحافظة والمخزونات األخرى على وجه التحديد لالستجابات في مدينة الحديدة والمناطق الجنوبية.

آلية االستجاية السريعة على مستوى المحافظة

ً
مسبقا لالستجابات على مستوى المحافظة من قبل مختلف الوكاالت اإلنسانية من المستلزمات الطبية والوقود
تتكون المستلزمات المخزونة
وأطقم األدوات االنتقالية .وتشمل هذه:
•  25من أطقم أدوات الصدمات وجراحة الحوادث ،تكفي لعالج  2,500إصابة ،وضعتها منظمة الصحة العالمية في المستشفيات والمرافق
الصحية في ست محافظات .باإلضافة إلى ذلك ،تم وضع  20من أطقم األدوات الصحية الطارئة ،كافية لمساعدة  200,000شخص لمدة
ثالثة أشهر ،باإلضافة إلى نشر خمس فرق جراحية في خمسة مستشفيات.
• الوقود الذي تقدمه اليونيسف إلى فروع مؤسسة المياه والصرف الصحي في زبيد وبيت الفقيه والمنصورية والمراوعة يستفيد منها
ً
أيضا تسع فرق متنقلة في المحافظة ،وقد قامت
 26,801أسرة ،بما في ذلك  81,550من األطفال ولمدة شهرين .يوجد لدى اليونيسف
بتجهيز مسبق لكمية  148,000من أطقم األدوات االنتقالية لعدد  148,000أسرة ،بما في ذلك  450,330من األطفال.
• يجري توسيع نطاق خدمات صندوق األمم المتحدة للسكان التي تعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي في مديريات الدريهمي وحيس
وبيت الفقيه والسخنة والتحيتاء.

آلية االستجابة السريعة على مستوى مدينة الحديدة

على الرغم من تحديات الوصول واألمن في مدينة الحديدة ،فقد رفع الشركاء من دعمهم ألنشطة االستجابة اإلنسانية .ومن أهم هذه
األنشطة تقديم المساعدات لألسر النازحة حديثً ا .فقد قام الشركاء في  20يونيو بتزويد  405أسر نازحة من قرية المنظر بالمساعدات من
المواد غير الغذائية/اإليوائية .وهناك استجابات إنسانية أخرى تشمل:
• ﺗوﻓﯾر  576,000لتر من الوقود ﻟﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ من منظمة الصحة العالمية باألضافة إلي  10,542,500ﻟﺗر ﻣن اﻟﻣﺎء وﺧﻣس ﻓرق طوارئ
ﻣﺗﻧﻘﻟﺔ وﺣواﻓز ﻟﻌدد  ٦٤ﻋﺎﻣل ﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﯽ اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣدﯾدة.
• تقوم اليونيسيف بتزويد  860,000لتر من الوقود للحاالت الطارئة للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في مدينة الحديدة ،يستفيد
منها  65,000أسرة بما في ذلك  197,782من األطفال .لدى اليونيسف فرق احتياطية لمواجهة الكوليرا وتعمل مع المؤسسة العامة للمياة
إلصالح األضرار التي لحقت بمياه الصرف الصحي وشبكات المياه التي حدثت عند حفر الخنادق.
• وضع صندوق األمم المتحدة للسكان مخزون مسبق بكمية  5,000من أطقم األدوات االنتقالية قام بتوزيع  249في المواقع االنتقالية.
وسيتم إرسال  10,000أخرى من أطقم األدوات هذه األسبوع المقبل إلى نقاط الخدمات المختلفة.
• قامت المفوضية السامية لشؤون الالجئين بتوفير  2,236من أطقم المواد غير الغذائية و 4,089من أطقم أدوات اإليواء الطارئ في
الحديدة .كما يتم نقل  8,000أخرى من أطقم األدوات هذه من صنعاء إلى الحديدة.

آلية االستجابة السريعة في مناطق جنوب مدينة الحديدة

يشكل الوصول إلى األشخاص المتضررين والمخاوف األمنية تحديات كبيرة أمام االستجابة اإلنسانية في مديريات النزاع النشط جنوب
ً
مسبقا في هذه المناطق وتقديم المساعدات عندما يكون الوصول
مدينة الحديدة .وعلى الرغم من ذلك ،تمكن الشركاء من تخزين المواد
ممكنًا .وتشمل المساعدات التالي:

•  32,000لتر يوميا من المياه التي تقدمها المجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي في مديريات حيس وزبيد وبيت الفقيه والجراحي
والتحيتاء من خالل دعم إمدادات المياه الريفية واآلبار الخاصة 49,000 .لتر يوميا آخرى من مياه الشرب اآلمنة يتم نقلها بالشاحنات إلى
األسر النازحة في مديريات بيت الفقية والجراحي وزبيد.
• ﻣﺳﺎﻋدات بمواد ﻏﯾر غذاﺋﯾﺔ وإيوائية ﻓﻲ مديرية التحيتاء ﻣن ﻗﺑل ﺷرﯾك ﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺷؤون اﻟﻼﺟﺋﯾن جرى توزيعها إﻟﯽ 183
ﻣن أﺻل  298أﺳرة ﻧزﺣت ﻣن اﻟﺳواﺣل اﻟﻐرﺑﯾﺔ .ويتم في الدريهيمي التقييم والتحقق من  818أسرة نازحة .ﺗم إﺟراء ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟﻣواد ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وآلية االستجابة السريعة قيد التنفيذ.
• التوعية بمخاطر األلغام لـ  1,489من الرجال والنساء واألطفال النازحين في مديريات حيس والجراحي وزبيد وبيت الفقيه والدريهيمي
والمنصورية ومدينة الحديدة.
• تقديم المساعدات من قبل المجلس الدنماركي لالجئين في نقطة الخدمات اإلنسانية في بيت الفقية .حصلت  64أسرة على مساعدات آلية
االستجابة السريعة في  20يونيو.
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للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
صنعاء :جورج خوري :مدير المكتب ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن ،تلفون +967712222207 :بريد الكترونيkhouryg@un.org :
عمان :فيديريكا داندراجيوفاني ،رئيس وحدة االتصال والتقارير ،مركز ع ّمان | ،موبايل|+962796876082 :بريد الكترونيdandreagiovannif@un.org
نيويورك :جون راتكليف ،مختص الشؤون اإلنسانية ،أوتشا نيويورك | موبايل|+12129637008 :بريد الكترونيratcliffej@un.org
إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على الروابطwww.unocha.org/yemen | www.unocha.org | www.reliefweb.Int :

