
عدن

شبوة

أبين

لحج

الضالع

للشرب مياة

1,513 

3%
56

-1%
31

2%
272%

17
1%
16

شبوهابين الضالععدن لحج 

ف)
آلال

(با

388

279
244

139121

ابين لحج شبوهالضالععدن 

)
ف

آلال
با

(

161611137

20
9128

7

9

889
7

45

333130
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شبوةالضالعابين لحجعدن

 

10,971 

غذاء

2.45

147,144 365786

46%

255 الغسيل \ للطبخ مياة

للشرب مياة

12,484 

45%

17%

12%

Sub-National Clusters Officially Activated تم التفعيل الرسمي للمجموعات القطاعية الفرعية

56

يلمحة عن الوضع اإلنسان -منطقة العمليات اإلنسانية في عدن  :  اليمن

عدد اإلصابات

جرحى قتلى

مليون

)2(مراحل إنعدام األمن الغذائيعدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية

حالة المدارسحالة المرافق الصحية 

)3(مدرسة متضررة 

/مرافق تعمل بشكل جزئي
أو ال تعمل

 مرافق صحية  تعمل 

 مرافق صحية في المنطقة تعمل
بشكل جزئي أو ال تعمل

من

عدد النازحين ونسبة النازحين من العدد الحالي للسكان

إجمالي عدد النازحين في المنطقة

 
 

أكتوبرحتى 2016 ) )

أشخاص تم الوصول اليهم في مختلف القطاعاتعدد المنظمات حسب النوع

التغذية الصحية

الصحة 

حماية األطفالالحماية

 

العنف القائمالحماية من 
األجتماعيعلى النوع 

المياة و النظافة و 
الصرف الصحي

األمن الغذائي 
و الزراعة

 

التعليم 

التشغيل أثناء الطوارئ 
و أعادة تأهيل 

المجتمعات المحلية

مراحل شدة إنعدام 
األمن الغذائي

األزمة     3
الطوارئ     4

 لديهم احتياج اشخاص
في المنطقة

 لديهم احتياج اشخاص
شديد في المنطقة

1.8 

مليون 3.1

مليون

منطقة عدن 

عدن
ةالتغطية في المحافظات التابع

لمركز العمليات اإلنسانية

المنظمات  عدد
في المنطقة

)2016يناير حتى اكتوبر  من(

يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي مختلف القطاعات وفقاً لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن 2016م.

االحتياجات الثالثة األولى للنازحين في المنطقة

66%
األشخاص الذين يقعون في مرحلة 

األزمة أو الطوارئ 

من إجمالي السكان في منطقة 
العمليات اإلنسانية في مرحلة 

األزمة او الطوارئ من التصنيف 
المتكامل لمراحل األمن الغذائي

المصدر: مجموعات قطاعية (اكتوبر 2016);  (2)تقرير التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، يونيو 2016; التقريرالحادي عشر لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية (اكتوبر 2016); منظمة الصحة العالمية (18 نوفمبر 2016)، منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة، التقرير النهائي (اكتوبر 2016); قطاع التعليم (اكتوبر 2016)

منظمات غير
حكومية دولية

منظمات غير
حكومية يمنية

منظمات األمم
المتحدة

تنسيق الخيمات و 
المواد الغير غذائية

اإليواء،

(1) بسبب العدد الكبير للمرافق الصحية التي ال تعمل او تعمل بشكل جزئي بسبب النزاع، يبدو أن األرقام الواردة ليست دقيقة وربما تكون االرقام الفعلية أعلى.

)1(

كلياً او تم / مدارس مدمرة جزئياً )3( 
جماعات مسلحة/من قبل نازحينإستخدامها 



18,225 

7,395 35,956 121,413 

16,629 51,370 

عدا معيشي عدد 35,462 ل الي بمس ص ص الذين ت ال اأشخ
عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

-

158,339
152,060

113,131

70,828

195,562

4,049

156,061

108,071

150,135
140,156

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي ي م ابريل رس م فبراير ير ين

566,771

327 

286 41 

95168

57%

69

16,848

6,036

121,413 

27
30 29

33 33

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

من 

مراف صحي في المنطق  تعمل بشكل 
جزئي ا ا تعمل

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

0

2

4

4

5

7

7

11

11

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 30

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

فظ  -أبين   تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي

الصح 

ي الحم

اأمن الغذائي 
 الزراع

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

13

8

9

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

مراف صحي تعمل 
بشكل جزئي ا ا تعمل

مراف صحي تعمل

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن0.4 ي م

ن0.3 ي م

27,734 



62,672 

4,232 70,046 387,997 

16,488 178,848 

عدا معيشي عدد 3,008 ل الي بمس ص ص الذين ت ال اأشخ
عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

61,218 

183,854

128,660
180,318

202,384

267,651

115,159

144,978

75,012
78,378

139,776

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي ي م ابريل رس م فبراير ير ين

886,033

10,909 

9,794 1,115 

1145

24%

23

30,522

37,374

387,997 

398 359 333 326 327

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

من 

مراف صحي في المنطق  تعمل بشكل 
جزئي ا ا تعمل

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

1

5

5

6

7

9

10

16

18

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 45

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

فظ  -عدن   تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي

الصح 

ي الحم

اأمن الغذائي 
 الزراع

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

ين اامداد  التم

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

16

20

9

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

مراف صحي تعمل 
بشكل جزئي ا ا تعمل

مراف صحي تعمل

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن0.8 ي م

ن0.4 ي م

49,087 



36,006 

590 63,932 278,951 

17,827 18,314 

عدا معيشي عدد 2,965 ل الي بمس ص ص الذين ت ال اأشخ
عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

51 

211,565

269,887

218,320

41,045

65,379
37,681

106,066

233,155 255,025

107,299

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي ي م ابريل رس م فبراير ير ين

714,378

647 

487 160 

123155

79%

78

27,342

10,836

278,951 

57 56 56

44 41

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

من 

مراف صحي في المنطق  تعمل بشكل 
جزئي ا ا تعمل

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

0

1

2

3

6

7

7

11

12

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 31

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

لع   فظ  -الض تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي الصح 

ي الحم

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

11

12

8

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

مراف صحي تعمل 
بشكل جزئي ا ا تعمل

مراف صحي تعمل

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن0.5 ي م

ن0.3 ي م

24,487 



38,990 

5,097 66,537 138,632 

36,466 90,330 

عدا معيشي عدد 51,929 ل الي بمس ص ص الذين ت ال اأشخ
عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

21,734 

272,634

113,519

173,530

102,606

205,368 230,160

108,180

127,062

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي ابريل فبراير ير ين

985,967

412 

275 137 

58234

25%

44

56,196

31,092

138,632 

123

119 119
116

114

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

من 

مراف صحي في المنطق  تعمل بشكل 
جزئي ا ا تعمل

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

1

2

4

4

6

8

9

12

17

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 33

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

فظ  -لحج   تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي

الصح 

ي الحم

اأمن الغذائي 
 الزراع

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

16

9

8

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

مراف صحي تعمل 
بشكل جزئي ا ا تعمل

مراف صحي تعمل

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن0.8 ي م

ن0.5 ي م

54,665 



16,795 

50 94,659 244,399 

80,759 84,132 

عدا معيشي عدد 88,721 ل الي بمس ص ص الذين ت ال اأشخ
عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

106,533 

82,896
114,191

126,108

50,225

171,700

92,268 92,268

87,414

134,634

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي ابريل رس م فبراير ير ين

625,180

189 

129 60 

78184

42%

41

16,236

9,996

244,399 

83

48
40

29 27

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

من 

مراف صحي في المنطق  تعمل بشكل 
جزئي ا ا تعمل

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

0

0

2

3

3

4

5

10

10

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 21

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

ة   فظ  -شب تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي الصح 

ي الحم

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

7

7

7

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

مراف صحي تعمل 
بشكل جزئي ا ا تعمل

مراف صحي تعمل

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن0.6 ي م

ن0.3 ي م

10,382 



ريمة

المحويت

الحديدة

حجة

الدخل الى الوصول

941 

2%
485 

2%
105 9%

51 
7%
49 

ريمه المحويت الحديدهحجة

)
ف

آلال
با

(

422

216

7555

المحويتريمةالحديدةحجة

)
ف

آلال
با

(

1615
34

1813

73

8
9

54

42
37

15
11

ريمه المحويت الحديدةحجة

منظمات غير
حكومية دولية

منظمات غير
حكومية يمنية

منظمات األمم
المتحدة  

2,118 

غذاء

3.24

690,858 336710

47%

133 اإلسكان \ اإليواء

مصدر للدخل الى الوصول

3,059 

76%

14%

6%

57

عدد اإلصابات

جرحى قتلى

مليون

)2(مراحل إنعدام األمن الغذائيعدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية

حالة المدارسحالة المرافق الصحية 

)3(مدرسة متضررة 

/مرافق تعمل بشكل جزئي
أو ال تعمل

مرافق صحية  تعمل 

 مرافق صحية في المنطقة تعمل
بشكل جزئي أو ال تعمل

من

عدد النازحين ونسبة النازحين من العدد الحالي للسكان

إجمالي عدد النازحين في المنطقة

أكتوبرحتى 2016 )نيلمحة عن الوضع اإلنسا -  الحديدة منطقة العمليات اإلنسانية في :  اليمن )

أشخاص تم الوصول اليهم في مختلف القطاعاتعدد المنظمات حسب النوع

 

التغذية الصحية

الصحة 

الحماية

حماية األطفال
الحماية من العنف 
القائم على النوع 

األجتماعي

األمن الغذائي 
و الزراعة

االمداد و التموين

الحديدةمنطقة  

إب
ةالتغطية في المحافظات التابع

لمركز العمليات اإلنسانية

الحديدة

ج لديهم احتيا اشخاص
في المنطقة

 لديهم احتياج اشخاص
شديد في المنطقة

2.3 

4.3 

مراحل شدة إنعدام 
األمن الغذائي

األزمة     3
الطوارئ     4

مليون

مليون

المنظمات  عدد
في المنطقة

)2016يناير حتى اكتوبر  من(

يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي مختلف القطاعات وفقاً لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن 2016م.

االحتياجات الثالثة األولى للنازحين في المنطقة

األشخاص الذين يقعون في مرحلة 
األزمة أو الطوارئ 

من إجمالي السكان في منطقة 
العمليات اإلنسانية في مرحلة 

األزمة او الطوارئ من التصنيف 
المتكامل لمراحل األمن الغذائي

51%

المصدر: مجموعات قطاعية (اكتوبر 2016);  (2)تقرير التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، يونيو 2016; التقريرالحادي عشر لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية (اكتوبر 2016); منظمة الصحة العالمية (18 نوفمبر 2016)، منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة، التقرير النهائي (اكتوبر 2016); قطاع التعليم (اكتوبر 2016)

تم التفعيل الرسمي للمجموعات القطاعية الفرعية 

تنسيق الخيمات و 
المواد الغير غذائية

اإليواء،

(1) بسبب العدد الكبير للمرافق الصحية التي ال تعمل او تعمل بشكل جزئي بسبب النزاع، يبدو أن األرقام الواردة ليست دقيقة وربما تكون االرقام الفعلية أعلى.

)1(

كلياً او تم / مدارس مدمرة جزئياً )3( 
جماعات مسلحة/من قبل نازحينإستخدامها 



31,266 

4,509 73,586 206,043 

46,097 113,412 

عدا معيشي عدد 45,854 ل الي بمس ص ص الذين ت ال اأشخ
عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

19,295 

359,594
335,120

173,260 117,671

272,923

111,227

205,391

109,882

246,255 229,034

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي ي م ابريل رس م فبراير ير ين

3,158,825

1,151 

846 305 

206384

54%

20

104,628

42,600

216,302 

110
137

48

113

43

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

من 

مراف صحي في المنطق  تعمل بشكل 
جزئي ا ا تعمل

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

2

2

3

4

6

9

12

12

13

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 37

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

فظ  -الحديدة   تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي

الصح 

ي الحم

اأمن الغذائي 
 الزراع

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

15

13

9

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

مراف صحي تعمل 
بشكل جزئي ا ا تعمل

مراف صحي تعمل

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن1.9 ي م

ن1.1 ي م

216,302 



18,277 

- -55,368 

6,504 13,094 

-

عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

7 

92,958
88,795

90,498
89,931 94,152 73,992

4,824

207,522

218,736

108,871

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي ي م ابريل رس م فبراير ير ين

725,598

82 

62 20 

18

49,356

738

55,368 

50 54

114

50 60

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

فر غير مت

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

0

0

1

2

2

2

3

4

5

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 15

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

ي   فظ  -المح تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي الصح 

ي الحم

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

3

7

5

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن0.4 ي م

ن0.1 ي م

8,941 



38,752 

2,693 198,063 422,487 

84,699 134,954 

36,136 

45 

478,302
411,530

645,684

172,049

631,934

304,449

560,634
421,912

368,650 342,881

2,104,451

1,820 

1,209 611 

130326

40%

95

485,388

452,346

422,487 

529 489
418

367 353

)1(

)2(

)2( ً   / ً
/

)1(

 ،
.

2016

)2016(

0

2

3

4

7

8

12

13

18

42

-

3

4

3

16

18

8

)(

 :);(2016);(2016)18,(2016,) ;(2016 );(2016 )2016.(

)3(،; )4 (

)2016(

)2016(

)192015-182016(

1.6

1.0

107,508 



7,815 

1,666 -74,838 

-12,805 

عدا معيشي عدد 37,857 ل الي بمس ص ص الذين ت ال اأشخ
عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

-

63,254

53,422 37,908
64,305

15,855

86,794

2,141

82,189

36,236

123,478

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي ي م ابريل رس م فبراير ير ين

601,581

6 

1 5 

0

51,486

900

74,838 

52
46

32
43 44

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

فر غير مت

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

0

0

0

1

2

2

3

3

5

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 11

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

فظ  -ريم   تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي

الصح 

ي الحم

اأمن الغذائي 
 الزراع

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

4

3

4

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن0.4 ي م

ن0.1 ي م

12,325 



إب

تعز

للشرب مياة

1,783 

-9%
427 

4%
112 

إبتعز

)
ف

آلال
با

(

578

505

إبتعز 

)
ف

آلال
با

(

9

10

7

26

إب

16

16

9

41

تعز 

منظمات غير
حكومية دولية

منظمات غير
حكومية يمنية

منظمات األمم
المتحدة 

16,520 

غذاء

3.27

538,920 
510790

65%

342 يلالغس \ للطبخ مياة

للشرب مياة

18,303 

41%

41%

12%

أكتوبرحتى 2016 ) )

45

عدد اإلصابات

جرحى قتلى

مليون
األشخاص الذين يقعون في مرحلة 

األزمة أو الطوارئ 

من إجمالي السكان في منطقة 
العمليات اإلنسانية في مرحلة 

األزمة او الطوارئ من التصنيف 
المتكامل لمراحل األمن الغذائي

)2(مراحل إنعدام األمن الغذائي)1(عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية

حالة المدارسحالة المرافق الصحية 

)3(مدرسة متضررة 

/مرافق تعمل بشكل جزئي
أو ال تعمل

 مرافق صحية  تعمل 

من

مرافق صحية في المنطقة تعمل
بشكل جزئي أو ال تعمل

عدد النازحين ونسبة النازحين من العدد الحالي للسكان

إجمالي عدد النازحين في المنطقة

لمحة عن الوضع اإلنساني -منطقة العمليات اإلنسانية في إب  :  اليمن

أشخاص تم الوصول اليهم في مختلف القطاعاتعدد المنظمات حسب النوع

التغذية الصحية الصحة 

حماية األطفال

األمن الغذائي 
والزراعة

المياة و النظافة و  
الصرف الصحي

التعليم 

ج لديهم احتيا اشخاص
في المنطقة

 لديهم احتياج اشخاص
شديد في المنطقة

منطقة إب 

إب
ةالتغطية في المحافظات التابع

لمركز العمليات اإلنسانية

2.3 

3.8 

مراحل شدة إنعدام 
األمن الغذائي

األزمة     3
الطوارئ     4

المنظمات  عدد
في المنطقة

مليون

مليون

)2016يناير حتى اكتوبر  من(

يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي مختلف القطاعات وفقاً لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن 2016م.

االحتياجات الثالثة األولى للنازحين في المنطقة

55%

(1) بسبب العدد الكبير للمرافق الصحية التي ال تعمل او تعمل بشكل جزئي بسبب النزاع، يبدو أن األرقام الواردة ليست دقيقة وربما تكون االرقام الفعلية أعلى.

المصدر: مجموعات قطاعية (اكتوبر 2016);  (2)تقرير التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، يونيو 2016; التقريرالحادي عشر لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية (اكتوبر 2016); منظمة الصحة العالمية (18 نوفمبر 2016)، منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة، التقرير النهائي (اكتوبر 2016); قطاع التعليم (اكتوبر 2016)

تم التفعيل الرسمي للمجموعات القطاعية الفرعية 

تنسيق الخيمات و 
المواد الغير غذائية

اإليواء،

كلياً او تم / مدارس مدمرة جزئياً )3( 
جماعات مسلحة/من قبل نازحينإستخدامها 



83,916 

- 22,431 504,841 

49,844 184,709 

عدا معيشي عدد 2,103 ل الي بمس ص ص الذين ت ال اأشخ
عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

49 

278,402

226,373
222,400

259,494

214,633

114,928

204,576

292,919

145,915

259,222

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي ي م ابريل رس م فبراير ير ين

2,883,571

782 

559 223 

209365

57%

71

112,248

6,474

504,841 

125
102 112 114 107

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

من 

مراف صحي في المنطق  تعمل بشكل 
جزئي ا ا تعمل

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

0

0

2

3

4

4

8

8

9

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 26

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

فظ  -إ   تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي

الصح 

ي الحم

اأمن الغذائي 
 الزراع

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

9

10

7

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

مراف صحي تعمل 
بشكل جزئي ا ا تعمل

مراف صحي تعمل

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن1.6 ي م

ن0.7 ي م

25,750 



54,324 

26,808 382,018 577,918 

116,707 389,168 

عدا معيشي عدد 153,926 ل الي بمس ص ص الذين ت ال اأشخ
عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

4,930 

595,823 540,209
651,954 642,601

393,852

1,037,027

632,168

2,214,720

274,225

910,819

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي ي م ابريل رس م فبراير ير ين

2,848,977

17,521 

15,961 1,560 

301425

71%

271

426,672

692,340

577,918 

522

620
565

621

555

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

من 

مراف صحي في المنطق  تعمل بشكل 
جزئي ا ا تعمل

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

2

3

3

5

6

8

13

13

16

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 41

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

فظ  -تعز   تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي

الصح 

ي الحم

اأمن الغذائي 
 الزراع

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

16

16

9

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

مراف صحي تعمل 
بشكل جزئي ا ا تعمل

مراف صحي تعمل

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن2.2 ي م

ن1.6 ي م

129,667 



الجوف

صعدة

تم التفعيل الرسمي للمجموعات القطاعية الفرعية 

993 

-18%
73 

-1%
40 )

ف
آلال

با
(

202

185

الجوف صعدة 

)
ف

آلال
با

(

85

10
5

9

7

27

17

الجوف صعدة 

الجوف صعدة 

1,143 

غذاء

1.02

113,202 211257

82%

220 الصحي الصرف \ النظافة

2,136 

79%

6%

5% اإلسكان \ اإليواء

عدد اإلصابات

جرحى قتلى

مليون

)1(عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية

حالة المدارسحالة المرافق الصحية 

)3(مدرسة متضررة 

/مرافق تعمل بشكل جزئي
أو ال تعمل

مرافق صحية  تعمل 

مرافق صحية في المنطقة تعمل
بشكل جزئي أو ال تعمل

من

عدد النازحين ونسبة النازحين من العدد الحالي للسكان

إجمالي عدد النازحين في المنطقة

انيلمحة عن الوضع اإلنس -منطقة العمليات اإلنســانية في صعدة:  اليمن

أشخاص تم الوصول اليهم في مختلف القطاعاتعدد المنظمات حسب النوع

 

التغذية الصحية

الصحة 

حماية األطفال

الحماية من العنف 
القائم على النوع 

األجتماعي

المياة و النظافة و  
الصرف الصحي

التشغيل أثناء الطوارئ 
و أعادة تأهيل 

المجتمعات المحلية

منطقة صعدة 

صعدة

ةالتغطية في المحافظات التابع
لمركز العمليات اإلنسانية

مراحل شدة إنعدام 
األمن الغذائي

األزمة     3
الطوارئ     4

ج لديهم احتيا اشخاص
في المنطقة

 لديهم احتياج اشخاص
شديد في المنطقة

1.0 

مليون 1.2

مليون

)2(مراحل إنعدام األمن الغذائي

المنظمات  عدد
في المنطقة

30

أكتوبرحتى 2016 ) )

)2016يناير حتى اكتوبر  من(

يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي مختلف القطاعات وفقاً لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن 2016م.

االحتياجات الثالثة األولى للنازحين في المنطقة

64%
األشخاص الذين يقعون في مرحلة 

األزمة أو الطوارئ 

من إجمالي السكان في منطقة 
العمليات اإلنسانية في مرحلة 

األزمة او الطوارئ من التصنيف 
المتكامل لمراحل األمن الغذائي

المصدر: مجموعات قطاعية (اكتوبر 2016);  (2)تقرير التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، يونيو 2016; التقريرالحادي عشر لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية (اكتوبر 2016); منظمة الصحة العالمية (18 نوفمبر 2016)، منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة، التقرير النهائي (اكتوبر 2016); قطاع التعليم (اكتوبر 2016)

منظمات غير
حكومية دولية

منظمات غير
حكومية يمنية

منظمات األمم
المتحدة

تنسيق الخيمات و 
المواد الغير غذائية

اإليواء،

(1) بسبب العدد الكبير للمرافق الصحية التي ال تعمل او تعمل بشكل جزئي بسبب النزاع، يبدو أن األرقام الواردة ليست دقيقة وربما تكون االرقام الفعلية أعلى.

كلياً او تم / مدارس مدمرة جزئياً )3( 
جماعات مسلحة/من قبل نازحينإستخدامها 



1,400 

- 155,495 184,886 

36,003 99,427 

عدا معيشي عدد 7,000 ل الي بمس ص ص الذين ت ال اأشخ
عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

-

101,507
83,770

105,249

70,437

21,430

54,296 49,503

14,129

53,438

3,349

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي ي م ابريل رس م فبراير ير ين

571,098

210 

113 97 

8694

91%

42

40,146

44,976

184,886 

48 46

8

33

60

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

من 

مراف صحي في المنطق  تعمل بشكل 
جزئي ا ا تعمل

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

0

0

1

1

2

4

5

7

8

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 17

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

ف   فظ  -الج تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي

الصح 

ي الحم

اأمن الغذائي 
 الزراع

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

5

5

7

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

مراف صحي تعمل 
بشكل جزئي ا ا تعمل

مراف صحي تعمل

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن0.4 ي م

ن0.3 ي م

3,472 



72,505 

283 114,992 202,241 

30,444 156,029 

عدا معيشي عدد 45,082 ل الي بمس ص ص الذين ت ال اأشخ
عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

-

280,186

352

518,370

304,297

27,734

550,517

178,250

435,829

471,352

306,146

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي ي م ابريل رس م فبراير ير ين

854,112

1,926 

1,030 896 

125163

77%

178

73,056

262,086

202,241 

98
72

153

246 238

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

من 

مراف صحي في المنطق  تعمل بشكل 
جزئي ا ا تعمل

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

0

0

1

2

3

5

6

9

11

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 27

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

فظ  -صعدة   تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي

الصح 

ي الحم

اأمن الغذائي 
 الزراع

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

8

10

9

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

مراف صحي تعمل 
بشكل جزئي ا ا تعمل

مراف صحي تعمل

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن0.8 ي م

ن0.7 ي م

19,946 



اإلسكان \ اإليواء

1,803 

8%
208 -6%

158 7%
138 7%

110 
3%
46 

0%
32 

البيضاءمأرب عمران ذمار أمانة العاصمةصنعاء

)
ف

آلال
با

(

410

322
259

215
160
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امانة 
العاصمة

مأربالبيضاءعمران صنعاءذمار

)
ف

آلال
با

(

131212454

191311
553

7
77

655

393230

151512

مأرب البيضاء ذمار عمران صنعاء امانة العاصمة

 

7,142 

غذاء

3.84

691,086 514972

53%

654 الدخل الى الوصول

8,945 

79%

11%

5%

تم التفعيل الرسمي للمجموعات القطاعية الفرعية 

59

ج لديهم احتيا اشخاص
في المنطقة

 لديهم احتياج اشخاص
شديد في المنطقة

2.7 مليون 

  5.5 مليون 

منطقة صنعاء 

صنعاء

ةالتغطية في المحافظات التابع
لمركز العمليات اإلنسانية

عدد اإلصابات

جرحى قتلى

مليون

)2(مراحل إنعدام األمن الغذائي)1(عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية

حالة المدارسحالة المرافق الصحية 

)3(مدرسة متضررة 

/مرافق تعمل بشكل جزئي
أو ال تعمل

مرافق صحية  تعمل 
كلياً او تم / مدارس مدمرة جزئياً )3( 

جماعات مسلحة/من قبل نازحينإستخدامها 

مرافق صحية في المنطقة تعمل 
بشكل جزئي أو ال تعمل

من

عدد النازحين ونسبة النازحين من العدد الحالي للسكان

إجمالي عدد النازحين في المنطقة

نيلمحة عن الوضع اإلنسا -منطقة العمليات اإلنسانية في صنعاء  :  اليمن

أشخاص تم الوصول اليهم في مختلف القطاعاتعدد المنظمات حسب النوع

 
 

مأرب
صنعاء

ذمار

عمران

أمانة العاصمة

البيضاء

التغذية الصحية الصحة 

الحماية

حماية األطفال الحماية من العنف 
القائم على النوع 

األجتماعي

األمن الغذائي 
والزراعة

المياة و النظافة و  
الصرف الصحي

التشغيل أثناء 
الطوارئ و أعادة 
تأهيل المجتمعات 

مراحل شدة إنعدام 
األمن الغذائي

األزمة     3
الطوارئ     4

أكتوبرحتى 2016 ) )

المنظمات  عدد
في المنطقة

)2016يناير حتى اكتوبر  من(

يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي مختلف القطاعات وفقاً لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن 2016م.

االحتياجات الثالثة األولى للنازحين في المنطقة

األشخاص الذين يقعون في مرحلة 
األزمة أو الطوارئ 

من إجمالي السكان في منطقة 
العمليات اإلنسانية في مرحلة 

األزمة او الطوارئ من التصنيف 
المتكامل لمراحل األمن الغذائي

47%

المصدر: مجموعات قطاعية (اكتوبر 2016);  (2)تقرير التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، يونيو 2016; التقريرالحادي عشر لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية (اكتوبر 2016); منظمة الصحة العالمية (18 نوفمبر 2016)، منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة، التقرير النهائي (اكتوبر 2016); قطاع التعليم (اكتوبر 2016)

منظمات غير
حكومية دولية

منظمات غير
حكومية يمنية

منظمات األمم
المتحدة

(1) بسبب العدد الكبير للمرافق الصحية التي ال تعمل او تعمل بشكل جزئي بسبب النزاع، يبدو أن األرقام الواردة ليست دقيقة وربما تكون االرقام الفعلية أعلى.



4,455 

- 19,292 160,425 

6,920 62,564 

-

عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

24 

134,334

91,551
122,924

92,793

132,013

53,211

135,198
112,466

67,746

146,566

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي ي م ابريل رس م فبراير ير ين

745,249

517 

416 101 

144177

81%

56

32,436

31,086

160,425 

39 40 40 40
50

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

من 

مراف صحي في المنطق  تعمل بشكل 
جزئي ا ا تعمل

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

0

0

1

2

2

3

4

4

6

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 15

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

ء   فظ  -البيض تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي

الصح 

ي الحم

اأمن الغذائي 
 الزراع

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

4

5

6

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

مراف صحي تعمل 
بشكل جزئي ا ا تعمل

مراف صحي تعمل

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن0.5 ي م

ن0.3 ي م

19,772 



149,341 

3,440 123,962 409,831 

45,171 149,134 

-

41,471 

484,811

231,496

531,117

180,540

476,284

165,690

7,200

395,990

156,335
106,083

2,900,021

5,462 

4,566 896 

3286

37%

224

157,782

351,018

409,831 

381 373
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2.0
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ء



32,155 

479 6,365 215,352 

51,380 96,305 

عدا معيشي عدد 34,668 ل الي بمس ص ص الذين ت ال اأشخ
عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

-

86,544

251,122

168,910

234,608

156,245

224,026

139,283

240,850

221,656 204,472

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي ي م ابريل رس م فبراير ير ين

1,106,734

586 

403 183 

117304

38%

30

109,500

41,586

215,352 

123 115 125

296
246

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

من 

مراف صحي في المنطق  تعمل بشكل 
جزئي ا ا تعمل

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

0

0

2

2

5

7

8

12

13

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 30

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

فظ  -عمران   تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي

الصح 

ي الحم

اأمن الغذائي 
 الزراع

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

12

11

7

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

مراف صحي تعمل 
بشكل جزئي ا ا تعمل

مراف صحي تعمل

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن0.7 ي م

ن0.3 ي م

93,593 



10,600 

- -322,159 

10,600 5,675 

-

عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

-

104,790
154,876

285,612

88,700

292,880

181,679

258,508 297,277

171,358

40,978

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي ي م ابريل رس م فبراير ير ين

1,985,789

341 

210 131 

191

137,682

13,770

322,159 

155 162

91
118 123

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

فر غير مت

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

0

0

0

0

1

2

3

5

6

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 12

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

ر   فظ  -ذم تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي الصح 

ي الحم

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

4

3

5

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن1.1 ي م

ن0.4 ي م

22,118 



6,779 

- 2,944 102,051 

24,896 252 

-

عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

-

36,786

24,094 27,798

10,106
7,851

4,900

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي فبراير

339,006

849 

690 159 

103120

86%

71

45,876

35,418

102,051 

76 71
45

96

61

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

من 

مراف صحي في المنطق  تعمل بشكل 
جزئي ا ا تعمل

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

0

0

0

1

2

2

2

6

8

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 15

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

فظ  -مأر   تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي الصح 

ي الحم

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

5

5

5

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

مراف صحي تعمل 
بشكل جزئي ا ا تعمل

مراف صحي تعمل

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن0.2 ي م

ن0.1 ي م

7,824 



58,969 

1,658 21,918 258,558 

8,807 139,900 

عدا معيشي عدد 835 ل الي بمس ص ص الذين ت ال اأشخ
عدا ل الي بمس ص ص الذين ت ال رئ عدد اأشخ غذائي ط

1,746 

50,988

225,503

246,959
263,360

154,342

190,365

244,318

136,906

154,225

21,824

بر اكت سبتمبر اغسطس لي ي ني ي ي م ابريل رس م فبراير ير ين

1,224,461

1,190 

857 333 

118285

41%

82

207,810

116,076

258,558 

214 230

161

273 254

بر اكت اغسطس ني ي ابريل فبراير

قت

ني التعداد السك

ني تقديرا التعداد السك

رير من المراف الصحي  ب حس التق (1)عدد اإص

ب  عدد اأص

جرح

ع ب حس القط اإستج

فظ إل زحين من المح الن
فظ اأخر ىالمح

فظ زحين في المح ن

فظ من      زحين في المح ن ج ل الت

ل الي  ص ص ت ال أشخ
ع ف القط في مخت

ل من ريع مم يذ تدخا بمش ع التي ت في تن القط
يمن ني ل يل اإنس صند التم

البني التحتي المدني

ل المراف الصحي ح

من 

مراف صحي في المنطق  تعمل بشكل 
جزئي ا ا تعمل

ل المدارس ح

(2)مدرس مدمرة ا ت استخدام 

ي  /مدارس مدمرة جزئي  (2)  ت  أك
زحين ع /استخدام من قبل ن جم

ح مس

مراف الصحي التي ا تعمل ا ت(1) عمل بسب العدد الكبير ل
اردة ليس ، بشكل جزئي بسب النزاع  يبد أن اأرق ال

ي اع ع ن اأرق ال .دقيق  ربم تك

ني من   فظإلالتحرك السك المح
يرمن برالين 2016اكت

بر حت) (2016اكت

1

2

3

3

3

4

6

13

14

ي اجد التشغي الت

فظ م في المح المنظم الع 32

ع عدد المنظم حس الن ع عدد المنظم حس القط

ء   فظ  -صنع تي عن المح م خص مع م

التغذي الصحي

الصح 

ي الحم

اأمن الغذائي 
 الزراع

ف  ة  النظ المي
 الصرف الصحي

اء 3اإي

ارئ ء الط 4التشغيل أثن

ي  التع

الزراعه اامن الغذائي 

الصح

التغذي الصحي

ف النظ ة  المي
الصرف الصحي

ي الحم اء 3اإي

الاجئين  
جرين الم

12

13

7

ص أ ج لديشخ احتي
فظ في المح

ص أ ج شديد لديشخ احتي
فظ في المح

أاف) (ب

ع: المصدر عيهمجم بر)قط ريعشردحاللتقريرا2016);اكت لتحركالمعنيالعملل نيب بر(السك لميالصحمنظم2016);اكت فمبر18)الع لميالصحمنظم2016),ن ئيالتقرير,الصحزارةالع بر (الن ع 2016);اكت يقط بر(التع يمن  2016);اكت ني ل يل اانس فمبر)صند التم (.2016ن

ميغيرمنظم يمنيحك

منظم اام المتحدة

ميغيرمنظم ليحك د

مراف صحي تعمل 
بشكل جزئي ا ا تعمل

مراف صحي تعمل

اء(3) اد غير الغذائيادارة المخيم،اإي ارئ( 4) ;،الم ء الط يالتشغيل اثن دة تأهيل المجتمع المح إع

ير المن) بر ين (2016اكت
فمبرحت ) (2016ن

رس19) فمبر  18-2015م (2016ن

ن0.9 ي م

ن0.4 ي م

65,189 
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