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مستجدات الحديدة
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تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن بالتعاون مع الشركاء العاملين في
المجال اإلنساني ،وتم إصداره من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن .سيتم إصدار التقرير التالي
عند توفر معلومات إضافية حول الحالة الطارئة.

أوالً :النقاط الرئيسة  /األولويات الرئيسة

• تراجعت حدة القتال في مدينة الحديدة وبعض المديريات الجنوبية ،إال أن الوضع مازال غير مستقر.
• أصبحت بعض السلع الغذائية األساسية نادرة في األسواق ،وحيثما تكون متوفرة ،تكون األسعار قد زادت.
ً
ً
حديثا داخل الحديدة والمحافظات المجاورة.
مستمرا في ظل ما أوردته التقارير حول األسر النازحة
• مازال النزوح
• يواصل الشركاء العاملين في العمل اإلنساني توسيع نطاق إيصال المساعدات للمتضررين على الرغم من التحديات األمنية.

ً
ثانيا :نظرة عامة على الوضع
منذ  22يونيو تراجعت حدة القتال إلى حد ما في مدينة الحديدة وكذلك في مديريتي زبيد وبيت الفقيه ،إال أن الوضع مازال غير مستقر .أوردت التقارير
أنباء عن عمليات قصف وغارات جوية متقطعة ،فيما الزالت طرق عدة ،ومعظمها في المدينة ،مغلقة أمام المدنيين.
ويستمر النزاع في التسبب في نزوح السكان داخل مديرياتهم والمحافظات المجاورة بما فيها صنعاء وذمار وإب؛ البعض منهم يستخدم سياراتهم الخاصة
فيما يستخدم سكان آخرين وسائل النقل العام .في ظل استمرار النزوح ،قام الشركاء العاملين في العمل اإلنساني بتوسيع نطاق تقديم المساعدات المنسقة
إلى السكان المتضررين في جميع المناطق التي تستضيف األسر النازحة ،بما في
ذلك مجموعات مواد االستجابة السريعة التي تحتوي على حصص غذائية
جاهزة لألكل ومجموعات مواد المرور العابر وغيرها من المواد األساسية .مع
ذلك ،في بعض المديريات ،يحد القتال من القدرة على الوصول إلى النازحين.
فيما ال يزال المدنيون يتنقلون في جميع أنحاء مدينة الحديدة ،فإن المتاجر
والمخابز والمطاعم مازالت مغلقة إلى حد كبير مما يحد بالتالي من توافر
ً
وفقا للمجموعة القطاعية لألمن الغذائي والزراعة،
اإلمدادات في السوق.
أصبحت السلع األساسية ،بما فيها دقيق القمح والزيت النباتي وغاز الطهي ،نادرة
في األسواق .حيثما تكون متوفرة ،فقد زادت أسعار القمح والزيت النباتي بنحو
 30بالمائة وغاز الطهي بنسبة  52بالمائة في األسبوع الماضي.
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة ،فيما أفادت التقارير
ً
ﻣﺆﺧﺮا بأﻧﺎﺑﻴﺐ نقل المياه.
بوجود ﻧﻘﺺ في اﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ لحقت
ً
أيضا عن مشاكل في الصرف الصحي في بعض مواقع تواجد
أفادت التقارير
ً
النازحين داخليا ،مما قد يؤدي إلى تفشي الكوليرا .اإلصالحات التي يقوم بها
الشركاء العاملين في العمل اإلنساني ألنابيب اإلمداد بالمياه وشبكات الصرف
الصحي في مدينة الحديدة مازالت مستمرة من أجل تقليل خطر اإلصابة
بالكوليرا.

توزيع مجموعات مواد آلية االستجابة السريعة .المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

ميناء الحديدة يعمل ويمكن الوصول إليه .حتى  24يونيو ،كانت هناك ثالث
سفن تجارية راسية على الرصيف ،فيما كانت خمس سفن في منطقة رمي
المرساة ،وكانت إحدى السفن التي تم منحها تصريح من آلية األمم المتحدة
للتحقق والتفتيش في اليمن في الطريق إلى الميناء.

ً
ثالثا :آلية االستجابة السريعة

في  24يونيو ،تلقت أكثر من  3,300أسرة نوعً ا واحدً ا من المساعدة على األقل من خالل آلية االستجابة السريعة في مراكز الخدمات اإلنسانية ومواقع
ً
مستمرا .في مدينة الحديدة ،قامت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بالتنسيق مع منظمة
العبور في أنحاء محافظة الحديدة؛ ومازال التوزيع
العمل لمكافحة الجوع لتغطية  603أسرة بالمواد غير الغذائية .كذلك ،بدأت منظمة العمل لمكافحة الجوع في تقديم توزيعات نقدية متعددة األغراض.
يقوم شريك آخر بالتخزين المسبق للمخزونات لتغطية  200أسرة.
استكملت منظمة إنقاذ الطفولة والمجلس النرويجي لالجئين عملية توزيع النقد مقابل الغذاء على  600أسرة في مديرية بيت الفقيه و  606أسرة في
مدينة الحديدة.

تقوم المنظمة الدولية للهجرة مع أحد الشركاء المنفذين للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بنشر فريق متنقل في مديرية الدريهمي
لتسليم عبوات آلية االستجابة السريعة ومجموعات المواد غير الغذائية.

ً
رابعا :االحتياجات اإلنسانية واستجابات المجموعات القطاعية
األمن الغذائي والزراعة

ً
وفقا لالستجابة الفورية إلى  1,207أسرة ( 7,242شخص) من
• قدم برنامج األغذية العالمي عبوات المواد الغذائية المقدمة
خالل ثالثة مراكز للخدمات اإلنسانية في مديريات زبيد والمراوعة وبيت الفقيه ،وكذلك في مدينة الحديدة.
ً
وفقا لالستجابة الفورية والبسكويت الغني بالطاقة ﻓﻲ المديريات
• ﺗﻢ تخزين كميات إضافية من المواد الغذائية المقدمة
ً
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :زبيد ( 1,252من عبوات المواد الغذائية المقدمة وفقا لالستجابة الفورية و  3,290من البسكويت الغني بالطاقة)،
ً
وفقا لالستجابة الفورية و  3,3750من البسكويت الغني بالطاقة)،
بيت الفقيه ( 2,399من عبوات المواد الغذائية المقدمة
ً
وفقا لالستجابة الفورية) ،الحوك ( 793من عبوات المواد الغذائية
الميناء ( 1,800من عبوات المواد الغذائية المقدمة
ً
ً
وفقا لالستجابة الفورية).
وفقا لالستجابة الفورية) والحالي ( 1,300من عبوات المواد الغذائية المقدمة
المقدمة
ً
تقريبا التوزيع العام المنتظم لألغذية لشهر يونيو ،والذي استهدف المستفيدين في المديريات الثالث في مدينة
• اكتمل
الحديدة من خالل القسائم.
• أكملت المنظمة الدولية للهجرة تخزين  500حصة غذائية تكفي  500أسرة لتغطية الفجوة في بيت الفقيه.

الصحة

ً
فردا يتألف أعضاءه من طبيب واحد وثمانية متطوعات مجتمع وست ممرضات
• يوجد لدى فيلق الرحمة فريق صحي من 21
وأربعة مراقبين ميدانيين جاهزين لنشرهم في الميدان حسب الحاجة.
ً
ً
صحيا وإثنين من مراكز عالج اإلسهال ،بما في ذلك سبعة مرافق في بيت
مرفقا
• تقدم منظمة إنقاذ الطفولة الدعم إلى 42
ً
أيضا ،تقوم منظمة إنقاذ الطفولة بدفع حوافز لـ  556عام ً
ال في مجال الصحة و 379
الفقيه ومرفق واحد في مديرية الحوك.
ً
متطوعا.
• تقدم ﻟﺠﻨﺔ اإلنقاذ اﻟﺪوﻟﻴﺔ الدعم إلى مرفق اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ التوليدية اﻟﻄﺎرﺋﺔ ورعاية األطفال حديثي الوالدة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة
وللفرق اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻓﻲ مديرية المراوعة .كما تواصل لجنة اإلنقاذ الدولية تقديم الخدمات الصحية في منطقة بيت
الفقيه عبر أحد الشركاء المحليين.
• تقوم منظمة العمل لمكافحة الجوع بدعم مركز السالم لعالج اإلسهال في الحالي بمولد يعمل بطاقة  8كيلووات.
• إحدى اﻟﻤﻨﻈﻤات ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ الشريكة تقوم بدعم ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ التحيتاء اﻟﺮﻳﻔﻲ ومركز المغلس ﻓﻲ مديرية التحيتاء بخدمات
العيادات الخارجية وخدمات رعاية المرضى الداخليين وخدمات الصحة اإلنجابية والعناية باإلصابات الطفيفة.

المأوى والمواد غير الغذائية

• في مديرية التحيتاء ،يقوم الشركاء بتوزيع المواد غير الغذائية على  296أسرة.
• في مديرية المراوعة ،تقوم ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة السامية ﻟﺸﺆون الالجئين بالتنسيق مع الشركاء لتغطية االحتياجات من
المواد غير الغذائية .تقوم منظمة أدرا بتقييم األسر النازحة والتحقق منها.
• أحدث بيانات المخزونات في الحديدة :لدى ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة السامية ﻟﺸﺆون الالجئين  2,236مجموعة كاملة من
المواد غير الغذائية و  4,048مجموعة من مستلزمات اإليواء في حاالت الطوارئ ،ولدى منظمة العمل لمكافحة الجوع 121
مجموعة كاملة من المواد غير الغذائية ،ولدى جمعية الهالل األحمر اليمني  150مجموعة كاملة من المواد غير الغذائية ،فيما
يتوفر لدى المنظمة الدولية للهجرة  400مجموعة كاملة من مستلزمات اإليواء في حاالت الطوارئ.

الخدمات اللوجستية

• تقوم المجموعة القطاعية للخدمات اللوجستية بتقييم احتياجات الشركاء المنفذين في مراكز الخدمات اإلنسانية ومواقع العبور من
حيث الوقود ومساحة التخزين.
• ومن المتوقع أن يتم توفير كمية إضافية من الديزل ( 150,000لتر) في األسبوع القادم في الحديدة وصنعاء للمنظمات اإلنسانية ،على
أن يتم صرفها على أساس استرداد التكاليف .باإلضافة إلى ذلك ،ستصل  15وحدة تخزين متنقلة إلى صنعاء ليتم نشرها في المواقع
الميدانية حسب الحاجة؛ وحدات التخزين المتنقلة تكون متاحة على الفور إلعارتها للمنظمات اإلنسانية.
• تقوم المجموعة القطاعية بتيسير الرحلة التالية للسفينة المستأجرة لبرنامج األغذية العالمي “فوس ثيا” ،التي تحمل على متنها شحنة
نيابة عن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف من جيبوتي إلى الحديدة .تشتمل الشحنة على سبع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة الصحة
العالمية ومجموعات مواد إسعاف المصابين ،ومن المتوقع أن تغادر السفينة جيبوتي في  25يونيو.

الحماية

• تم الوصول إلى  1,489نازح من خالل التوعية بمخاطر األلغام في كل من مديريات حيس والجراحي وزبيد وبيت الفقيه والدريهمي
والمنصورية ،ومدينة الحديدة.
• يعمل الشركاء في مجال الحماية في مراكز الخدمات الصحية وفي موقع العبور في مدينة الحديدة على تحديد األشخاص الضعفاء.
باإلضافة إلى ذلك ،تعمل منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسيف على الوصول إلى األطفال الجرحى في المدينة.
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اﻟﺣدﯾدة :ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ

)ﺣﺗﻰ  23ﯾوﻧﯾو (2018
اﻟﻠﺣﯾﺔ

اﻟﻘﻧﺎوص
اﻟﻣﻧﯾرة

اﻟزﯾدﯾﺔ

اﻟﻣﺣوﯾت

ﺣﺟﺔ

ﻋﺑس

اﻟﻣﻐﻼف
اﻟﺿﺣﻲ

ﺻﻧﻌﺎء

اﻟزھرة
Red Sea

اﻟﻠﺣﯾﺔ

ﺑﺎﺟل
اﻟﺣﺟﯾﻠﺔ

Al-Zaydyeah

اﻟﻣﻧﯾرة
Al-Mounyra

اﻟﻣراوﻋﺔ

ﺑرع

اﻟﻣﯾﻧﺎء
اﻟﺳﺧﻧﺔ

اﻟﺣﺎﻟﻲ
اﻟﺣوك

اﻟﻣﻧﺻورﯾﺔ

رﯾﻣﺔ

اﻟدرﯾﮭﻣﻲ

ﺑﯾت اﻟﻔﻘﯾﮫ
زﺑﯾد
وﺻﺎب اﻟﺳﺎﻓل

إب

اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر

ﺟﺑل راس
اﻟﺗﺣﯾﺗﯾﺎ

اﻟظﮭﺎر
ذي اﻟﺳﻔﺎل

ﺣﯾس

ﻓرع اﻟﻌدﯾن

ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺧرﯾطﺔ Legend

Transitاﻟﺣدﯾدة
Sitesﻣﺣﺎﻓظﺔ
إﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﻣوﻗﻊ
in Al Hudaydah
Governorate

اﻟﺧوﺧﺔ

ﻣﺣﺎﻓظﺔ
Pointsﻧﻘطﺔ ﺧدﻣﺎت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ
Humanitarian Service
اﻟﺣدﯾدة
in Al Hudaydah Governorate
ﺧﺎرج
ﺧدﻣﺎت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
Pointsﻧﻘطﺔ
Humanitarian
Service
ﻣﺣﺎﻓظﺔ
اﻟﺣدﯾدةoutside Al
Hudaydah
Governorate

ﺣرﻛﺔ اﻟﻧزوح

Displacement
movement
رﺋﯾﺳﻲ
ﺷﺎرع
Primary road
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ

ﺣدود
ﺣدود اﻟﻣدﯾرﯾﺔ

Governorate boundary

ﺗﻌز

District boundary

اﻟﻣﺧﺎ

ﻋدن
ً
2018-06-24
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ً
ً

ochayemen@un.org www.unocha.org/yemen www.reliefweb.int www.humanitarianresponse.info

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 :

