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 10إلى  4ي التقرير الفترة من تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب أوتشا اليمن بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. وأصدره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. ويغط
 يونيو/حزيران أو نحو ذلك. 22. وسيصدر التقرير التالي في 2015يونيو/حزيران 

 

 النقاط الرئيسية
 

 طبقاً  2014% منذ ديسمبر 33بزيادة قدرها  مليون شخص بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية. 21 •
 .)HNO( االحتياجات اإلنسانيةللمحة العامة عن 

 اشخصً  11000 لقوا مصرعهم، وأصيب  اشخصً  2,500يتزايد عدد الضحايا بإطراد. أكثر من  •
 .في النزاعات

النزاعات، ومعوقات وصول المساعدات اإلنسانية، والقيود الصارمة يتأثر العمل اإلنساني ب •
 المفروضة على الواردات التجارية.

مع انهيار حالة محليًا، ومن المرجح أن يزيد هذا الرقم  3000مع ظهور  كحمى الدنتأكيد تفشي  •
 الصحة.والنظام شبكات المياة والصرف الصحى 

مواطنون يمنيون و من ضمنهم  2015شخص هربوا من اليمن منذ مارس  42,000ما يزيد على  •
 لدان ثالثة.برعايا 

الوصول خالل في ات ، ومعوقمعوقاٍت أمنية مواجهة يواصل العاملون في المجال اإلنساني  •
 حتياجات الملحة.ستجابة لاللالسعيهم 

 
 
 

 مليون 21
بحاجة إلى  اشخصً 

 -مساعدة إنسانية
% من تعداد 80

 اليمن

1,019,762 
 داخلياً  انازحً  اشخصً 

250,000 
 داخل اليمن االجئً 

 مليون 12,2
 مباشرةً  امتأثرً  اشخصً 

 بالنزاعات

2,584  
لقوا مصرعهم  اشخصً 

 نتيجة للصراعات

11,065 
تعرضوا  اشخصً 

لإلصابة نتيجة 
 للصراعات

 

 لمحة عامة عن الوضع
 

النزاع منذ تصاعد  إلى المساعدة اإلنسانية. ماسةٍ  في المائة من السكان بحاجةٍ  80ما يقرب من األزمة اإلنسانية في اليمن آخذه في التزايد، 
على األقل .  مليون 21,1مليون إلى 15,9ادت نقاط الضعف؛ فقد زاد عدد األشخاص المحتاجين إلى المساعدة من دز إ، في مارس/آذار

وال يملك منذ بداية األزمة. % 15.7مثل تزيادة بيعانون من انعدام األمن الغذائي،  - ما يقرب من نصف السكان -مليون شخص 12,3
 حاجة ماسة لخدمات التغذية.بمليون من النساء واألطفال  1.5و، األساسية فرصة الحصول على الرعاية الصحية اشخصً مليون  15,2حوالي 

في حاجة ماسة للتعليم. تستمر منظمات العمل اإلنساني في توفير المساعدة ولكن  مليون طفل 2,9، وطفل تعرضوا لسوء التغذية 15,000
 واألموال. انعدام األمن والقيود المفروضة على الوصول ونقص الوقود متمثلًة فياستمرار المعوقات تحد من حركتهم 

 نازح من اليمن 42,210
السكان من اليمن إلى البالد المجاورةحركة 

 2015حزيران/يونيو 5بداية من  

 أخرى عمان المملكة الصومال جيبوتي
 العربية السعودية 
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، ولكن أغلب ن نتيحة للصراعاتيمصاب 11،065ولقوا مصرعهم  اشخصً  2,584 أنَّ إلى تشير األرقام الرسمية  حيثتزايدت وتيرة العنف 
شخصًا قد لقوا مصرعهم  1,362فإن  مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنساناألرقام الحقيقية أكبر، وطبقًا لما أوردته  الظن أنَّ 

 أصيبوا. 3,312و
 200،000جعل  .  األمر الذياألسر اليمنية الكريمة في بيوتالعامة و في المدارس المزدحمة والمباني  إيوائهمتم  اداخليً  اأكثر من مليون نازحً 

وقد تضاءلت  من األشياء النادرة.حتياجات األساسية والطعام صبح المأوى اآلمن واالأفي حالة احتياج، وقد  فراد المجتمعات المضيفةأمن 
لتوفير  القليله التى يملكونها المقتنياتواضطرار المجتمعات المضيفة والنازحين لبيع  سعار المواد الغذائية والسلعأمع ارتفاع  معدالت الدخل 

حيث ن والضعفاء من النازحين داخليًا، في المنازل القديمة وغير المالئمة في محافظة عمران، و وقد استقر بعض المهمش .احتياجاتهم اليومية
يبقى الخوف من أن يلجأ الناس إلى آليات  ،وحيث تستمر شبكات األمان التقليدية في التدهور . األمطار الغزيرةتسرب للهجمات و يتعرضون

 التكيف األكثر خطرًا واستغالًال من أجل البقاء.
حالة مشتبه بها في عدن، ولحج،  3000من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث أن هناك  في عدة أجزاء من الدولة تم تأكيد تفشى حمى الدنج

كل هذه الحاالت  ، مما يشير إلى أن عدد الحاالت المصابة قد يكون أكبر.رموت، وتعز، وشبوة، مع وجود ثالث تقارير وفاة غير مؤكدةوحض
يعمل الشركاء  .المخبريةداء التحاليل على أتم تشخيصها سريريًا حيث أن النقص في اإلمدادات الطبية والمعدات والكهرباء قد حد من القدرة 

تتمثل في  كاألسباب الرئيسية لتفشي حمى الدنإن� . للمناطق المصابةاإلمدادات الطبية ، وكذلك على توفير التحقق من هذه الحاالتعلى 
األخير  يالتفش. كان بالمبيدات وكذلك عدم الرش الموسمى للبعوض، حيث نفذ الوقود الالزم للتشغيلانهيار شبكات المياة والصرف الصحى، 

ذا استمر التدهور إخرى أمن ظهور حاالت هناك مخاوف جدية .  و مؤكد بشكلٍ  حالة 1500 حيث تأكدت إصابة في الحديدة 2011عام في ال
 في النظام الصحى.

 
، ويشكل الصوماليون إلى الصومالحيث تتوجه أكثريتهم  /آذارمن اليمن منذ تصاعد النزاعات في مارس فروا اشخصً  42,210ما يقرب من 

 .يليهم اليمنيين ثم الجنسيات األخرى األكبر من النازحينالنسبة 
يؤكد الشركاء في . حتياجات ملحة، خصوصًا في عدن حيث االالفاعلة مواجهة القيود المفروضة على تقديم الخدماتاإلنسانية تواصل الجهات 

مركز تم استهداف  في حجةو  . منعهم من الخروج، وخور مكسر يتم ، وعطاوىعاليدخل مناطق كريته، والم شخصٍ  يأ المجال اإلنساني أنَّ 
 .في مدينة عتق بمحافظة شبوة ، وكذلك المركز الطبىأزمان الطبي وتدميره

 

  التمويل
يونيو/حزيران، تلقى  12. وحتى ا تقريًبامليون دوالرً  290  ) تعهدات بقيمةYHPF، تلقى الصندوق اإلنساني المشترك لليمن (2015في عام 
  مليون دوالر من هذه التعهدات. 10 أقل من الصندوق

يتولى تنفيذ هذه ، مليون دوالر 9,9بإجمالي  امشروعً  19، بتمويل وصى منسق الشئون اإلنسانية، نظرًا لصعوبة الوضعأيونيو/حزيران  8في 
 همجاالت منقذة لألرواح: المياربعة أ% من التمويل) تتناول 22%، و78(على التوالي  المشروعات منظمات غير حكومية دولية ومحلية

جراء مراجعة فنية إيتم و  %). 8%)، والحماية (23%) الصحة (29% من التمويل)، المأوى والمواد غير الغذائية (40والصرف الصحى (
 .ومالية على المشروعات حاليًا، ومن المتوقع اإلنتهاء منها األسبوع القادم

 
. ويعكف الشركاء حاليًا بحاجٍة للتمويلمليون دوالر،  274أبريل/نيسان بقيمة تبلغ حوالي  17وال يزال النداء العاجل، الذي تم إطالقه في كما 

) لكي تعكس االحتياجات المتزايدة وتوسيع نطاق االستجابة اإلنسانية وما ينتج عنه من YHRPعلى تنقيح خطة االستجابة اإلنسانية لليمن (
يونيو/حزيران، مع التركيز على االحتياجات  19ومن المتوقع أن تكون خطة االستجابة اإلنسانية لليمن المنقحة جاهزة في  ياجات مالية. احت

 .2015اإلنسانية األكثر إلحاحًا حتى نهاية عام 
 

 - FTSدة، على إبالغ خدمة التتبع المالي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (يتم تشجيع جميع الشركاء في المجال اإلنساني، بما في ذلك الجهات المانحة والوكاالت المستفي
http://fts.unocha.org :عن المساهمات النقدية والعينية عن طريق البريد اإللكتروني (fts@un.org الى . كما يرجى ابالغ المساهمات(LogIK - http://logik.unocha.org)  وعن طريق

  logik@un.orgاليريد اإللكتؤونى  

mailto:fts@un.org
http://logik.unocha.org/
mailto:logik@un.org
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 االستجابة اإلنسانية

 األمن الغذائي والزراعة  

  :االحتياجات
 امليون شخصً  6من انعدام األمن الغذائي، من بينهم  ايمنيً مليون  12.3أكثر من يعاني  •

 .منذ بداية االزمةفي المائة  15,7بارتفاع نسبته يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد، 
 يأدى عدم توافر غاز الطه  الغذاء غير متوفر في أبين، والضالع، وعدن، ولحج، وشبوة. •

 في الضالع مقارنة بما قبل شهر مارس/آذار. المائةفي  94وارتفعت أسعار دقيق القمح بأكثر من الى تفاقم الوضع، 
 لتكون مصدر رزٍق لهم. غذائهم و  من تامين لسكانا لتمكين  بشكل طارئصيد أدوات حاجة إلى بالمحافظات الساحلية  •
 

 االستجابة
 اشخصً  15,600، وما يقرب من غذائية طارئة تلقوا مساعداتٍ  اشخصً  27,900من بينهم  اشخصً  44,7700ساعد الشركاء حوالى  •

 طارئة (القمح والذرة). مواد غذائية اشخصً  1,200وتلقى تلقوا مساعدات نقدية 
 4,200وتلقى ، واحدٍ  لشهرٍ  تكفي  ادوالرً  84تلقوا  اشخصً  11,400من بين الذين تلقوا مساعدات نقدية في أبين وحجة، ما يقرب من  •

 لشهرين. ا تكفيدوالرً  110 اشخصً 
كجم من الذرة الحلوة  20طن من بذور القمح)، كما تلقت كل أسرة مزارعة  7من الذرة و يطن متر  6من البذور ( اطنً  13تم توزيع  •

 .للزراعة في الموسم الحاليالمعد كجم من القمح  40و
األسبوع الماضى. للمرة األولى منذ تفاقم األزمة في اليمن، دخول مواد غذائية وكانت المحافظات الجنوبية أكثر سهولة في الوصول و  •

 لألسر التى تعولها النساء والفئات الضعيفة.األولوية وأعطيت الغذائية والنقدية في أبين. على توزيع المواد ن يكان الشركاء قادر 
 .أثيوبي) في عدن 100، ويصومال 200سرة الجئين (أ 300تم توزيع المواد الغذائية على  •
 

 :الثغرات والمعوقات
 يعاني شركاء العمل اإلنساني صعوبات عند شراء المواد الغذائية محليًا وكذلك عند توزيعها. •
 مواد اإلغاثة.إليصال التخزين اآلمنة في عدن يشكل تحديًا مراكز نقص  •
 إيصال المساعداتمعوقات عند الوقود والتمويل وانعدام األمن وصعوبة الوصول واإلتصاالت تعد  •
مفاوضاٍت الشركاء حاليًا ويجري   في إفراغ حمولتهاتعمل بها سفن الشركاء المستأجرة ازدحام ميناء الحديدة يؤثر على السرعة التي  •

 ستخدام ميناء عدن تفاديًا إلزدحام ميناء الحديدة.ال
 محافظة ريمة لم تستقبل مساعدات غذائية كافية. •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مليون 12,3
 يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد
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 الصحة 

 :االحتياجات
نقص الوقود يمنع المولدات من العمل وبالتالى يهدد جودة الرعاية الصحية، ويعرض  •

 مثل األمصال  المواد التى يجب أن تحفظ مبردة
 حرارة.لدرجات الومواد أخرى ذات حساسية 

صنعاء وحجة والحديدة وعدن ولحج وتعز والضالع وحضرموت مستشفيات كبرى في لعشرة من الوقود يوميًا  الترً  5,000يجب توفير  •
 وصعدة.

 على األرضفرشات ن على يبالمرضى المقيممليئة المستشفيات في عدن  •
 

 االستجابة
 اً شخص 700,000طن من األدوية والمستلزمات الطبية في البالد تكفي ألكثر  74هناك  •
لحاالت الطوارئ يدار من قبل  يفي عدن فى مستشفى جراح، بما فيهم أطفال (مع تزايد األرقام بسرعة) اجريحً  اشخصً  100تم عالج  •

 بمنطقة الشيخ عثمان. إحدى المؤسسات الشريكة 
 :الثغرات والمعوقات

 التحدى الرئيسي هو إغالق المرافق الصحية وعدم إمكانية الوصول إلى المرافق المفتوحة. •
وكذلك عدم توفر الوقود؛ كل هذه العوامل تشكل  في الوصول معوقات العدام األمن و نإل الصعوبة في توزيع األدوية واللوازم الطبية نظراً  •

 ا على اإلستجابة.خطرً 
 كتحديد مدى تفشى حمى الدنمراقبة ورصد األمراض غير قادرة على آلية  •
 35 .  تم تدميراباتصإبما يشمل خمس حاالت وفاة وخمس  يعلى األقل سبعة حوادث أمنية أثرت على العاملين في المجال الصح •

 .مستشفى في عدن، عمران، حجة، مآرب، صعدة، صنعاء، شبوة، وتعز 17منشأة صحية على األقل في هذه الفترة بما فيها 

 التغذية  

 االحتياجات:
ما يقدر  . ومستمر في االرتفاع في المائة 10سوء تغذية حاد تخطى عتبة الطوارئ  بنسبة  •

أو  اوسيدات عجائز ومرضعات وحوامل، يتطلبن عالجً  الخمسدون سن  مليون طفًال  1.5
 لتجنب سوء التغذية. رعايةً 

، مؤثرًا بذلك على ونقص الوقود والتأخر في دفع رواتب الموظفين بسبب انعدام األمن ،يقدم خدمات تغذية ،ًياصح امرفقً  160تم اغالق  •
 ).SAMيعانون من سوء تغذية حاد ( طفًال  15,000طفل دون الخامسة، بما فيهم  450,000

 االستجابة:
 .للكشف عن سوء التغذية في الجوف والحديدة والحجة 5طفل دون  47,000ما يقرب من  تم معاينة •
في الجوف، وعمران، والحديدة،  المتنقلة والثابتة، )OTPالخارجي (العالج طفل مصاب بسوء التغذية الحاد وعالجهم في برامج  2,500 •

من  1250امرأة حامل ومرضعة تلقوا مكمالت الحديد/الفوالت وأكثر من  300والحجة، والبيضا، وايب، وتعز، وشبوة، وعدن. أكثر من 
فيتامين (أ) في تلقوا  5دون طفل  570و شهر تلقوا المشورة بشأن التغذية المالئمة لألطفال 23-0مقدمي الرعاية لألطفال من عمر 

 شبوة وصعدة وحجة وعمران والحديدة وريمة والمحويت.
 الثغرات والمعوقات:

 تزايدت الحاجة للفرق المتحركة لتغطية هذه الفجوةحيث اغالق برامج العيادات الخارجية كان له تأثير هائل على خدمات التغذية •
لتشخيص وعالج األطفال المصابين بسوء التغذية، وكذلك الوضع األمنى المتدنى في  على قدرة الفرق المتحركةالوقود له تأثير كبير  •

 ا.نتشارً إأجزاء من البالد حيث أصبح سوء التغذية أكثر 

 مليون 15,2
 للرعاية الصحية األساسيةعدم الوصول 

 مليون 1.5
 محتاجون لخدمات التغذيةامرأة وطفل 
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 عليهما رقابة محدودوةالنزوح الداخلى وحركة السكان الجارية  •
حيث أفاد تقرير الشركاء أنهم غير قادرين على التقييم  امكانية الوصول كانت محدودة في االجزاء الجنوبية من البالد (لحج، تعز، عدن) •

 أو العالج أو مراقبة الحالة الغذائية.، والفرز
 

 الحماية 

 االحتياجات:
 الحماية إلى خدماِت  بحاجةٍ  مليون طفًال  7,3حوالى  •
  مما يشكل خطًرا على سالمة الطالب عندما تبدأ الدراسة من جديد. في المدارس فجرةنذخائر غير ملم يتم مسح المدارس بحًثا عن وجود  •
لقوا مصرعهم في الشهريين الماضيين، وفي نفس الفترة تم  طفًال  135 زادت معدالت انتهاكات حقوق الطفل، وتحقق الشركاء من أنَّ  •

 من قبل الجماعات المسلحة. 159وتجنيد  طفًال  260تشويه 
الطعام المجهز للتوزيع تم تحويل  .  كما مدادات الوقود في مخيم خرز لالجئين بالقرب من عدنإسبوعين فقط من تبقى ما يكفي ال •

 .من عدن إلى الحديدة األسبوع الماضى وال يزال في الحديدة والذي كان محمًال على السفينة التابعة لبرنامج األغذية العالمي 
 

 االستجابة:
 
الالجئين في صنعاء لتجديد طلبات اللجوء وشهادات الالجئين وتسجيل طلبات الالجئين، وتم اإلنتهاء من وثائق أعيد فتح مركز استقبال  •

 فرد. 55
 2000في لحج وما يقرب من  وامرأةً  رجًال  1400عائلة في تعز، ـاكثر من  830لما يقرب من  مستلزمات الكرامة الشخصيةتم توزيع  •

 مرأة في الضالعإ
 ت:الثغرات والمعوقا

 ا بسبب انعدام األمن على الطريقلم يكن ممكنً  ارسال الدواء إلى معسكر الالجئين في خرز •
 منألالوصول الى السكان في محافظة صعدة كان عائقًا بسبب انعدام ا •
 جراء التقييماتإلعلى قدرة العاملين في المجال اإلنسانى ثرت أزمة الوقود أ •
 نسانية في حرض بمحافظة حجةاإل عاقت األنشطةأالغارات الجوية المستمرة  •
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 المأوى  

 االحتياجات:
فة بحاجة يمن المجتمعات المض 200,000و ًياداخل امليون نازحً  1مليون شخص من بينهم  1,2 •

 طارئ الى مأوً 
ومواد  حاالت الطوارئلمأوى  بحاجةٍ نهم أمن النازحين داخليًا على  6,650تم تحديد ما يقرب من  •

بنى الحارث و  وخيران المحرق بمحافظة حجة، في منطقة اللحية بمحافظة الحديدة غير غذائية
 والبريقة والمنصورة ودار سعد والشيخ  مانة العاصمة وحمدان في محافظة صنعاءأوالوحدة في 

 عثمان في عدن.
 

 :االستجابة
في منطقة  انازحً  919لى إ في منطقة خنفير بمحافظة أبين، و  انازحً  956والمأوى في حاالت الطوارئ لمساعدة قدمت المواد غير الغذائية  •

 من النازحين داخليًا مأوى في حاالت الطوارئ والمواد غير الغذائية 3073، وتلقى وبنى الحارث بامانة العاصمةحمدان 
 

 الثغرات والمعوقات:
 عمل بعض الجهات اإلنسانية تدخل بعض اطراف النزاع ادى لوقف •
بالقرب من نسانية ظلت متوقفة عند نقاط التفتيش إلا كبيرًا. الشاحنات المحملة بالمساعدات اصنعاء الى عدن يشكل تحديً نقل البضائع من  •

 اعدن، واليزال الوصول الى عدن يشكل تحديً 
ما الوصول الى لحج فمازال أ، تسليم المساعدات في الوقت المناسبمام ألى مناطق النزاع يشكالن عائقًا إانعدام األمن وصعوبة الوصول إ

 ا بسبب االشتباكات المستمرةيشكل تحديً 
 

 المياه والصرف الصحي والنظافة  

 االحتياجات:
 
نهيار شبكات المياة والصرف الصحى يشكل خطرًا كبيرًا على السكان المعرضين للخطر إ •

 اساس بسبب النزاعاتألامن 
 تراكم القمامة في مدينة عمران يمثل خطرًا هائًال على الصحة العامة •
 1.3إلصابة باالسهال وللخطر  طفًال مليون  2.5ما يقرب من يمكن أن تعرض الصرف الصحى خدمات قلة فرص الحصول على المياه و  •

 لخطر التهابات الجهاز التنفسي الحادةمليون 
لدعم خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية بما في ذلك إمدادات المياه العامة والصرف الصحي يجب توفير وقود الديزل  •

 وٕادارة النفايات الصلبة، فضال عن مشاريع إمداد المياه في المناطق الريفية.
 هلنازحين الداخليين الذين ال تتم استضافتهم من قبل األقارب يحتاجون لخدمات المياا •
 ت الطبية في حاجة ماسة للمياة اآلمنة للمساعدة في العالج المنقذ للحياةآالمنش •

 
 االستجابة

خالل الفترة المشمولة  همفااستهدتم  اشخصً  111,330ما يقرب من ، من بينهم على المساعدة اشخصً  1,606,430أكثر من حصل  •
 بالتقرير

 مليون 1,2
 في حاالت بحاجة إلى مأوى اشخصً 

 ارئو طال

 مليون 20,4
صول حمن المرجح أن يفقدوا إمكانية ال اشخصً 

 آمنة ونظيفةلى مياه ع
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ومدينة عدن و الضالع و أبين  المحلية فيالمياه شركات  إلىوقود نقل الحصلوا على إمدادات المياه بفضل  اشخصً  857,800ما يقرب من  •
 .وتعز ولحج عمرانو حجة و الحديدة و صنعاء 

 حجة و عمران و صنعاء و الحديدة  والضالع و  عدنو  في أبينمن الشاحنات  هحصلوا على امدادات الميا ًياداخل انازحً  11,900أكثر من  •
 تعز ولحج.و 

المجتمع المضيف  أفرادمن  2540وكذلك  ،ا مستلزمات النظافة في صنعاء وعمران وأبين وعدنالنازحين داخليً  4,570تلقى ما يقرب من  •
 ا من خالل أنشطة تعزيز الصحة في لحج والجوف وحجة.والنازحين داخليً 

 لإلستخدام المنزلى  ه مياأجهزة تنقية في عمران  داخًال  انازحً  8,640تلقى نحو  •
 (مراحيض) في حجة. يمن النازحين داخليًا من خدمات الصرف الصح 4,410 يحوالإستفاد  •
 

 :الثغرات والمعوقات
 
 اذ الحياة المخطط لهانقإالتمويل يعنى تأخر أنشطة تأخير  •
 .تعز وعدن بشدةمدينتي العمليات في  النقر األمن والصراع يعنعدام إ •
بسبب انهيار الخدمات  يالصرف الصحخدمات المياه و إلى لى مضاعفة عدد الحاالت التى تحتاج إ ييؤد سواقألنقص الوقود فى ا •

 ساسيةألا
 

 التعليم  

 االحتياجات:

شهرين أدى إلى تغيبهم ل مماعلى ترك المدرسة خالل العام الدراسي،  مليون طفًال  1,83 أجبر •
مدرسة في  3,584، وكان هذا بسبب غلق خر العام الدراسيآعن امتحان  وتغيبهم كاملين 

 المناطق المصابة وكذلك نزوح األطفال
 أخرى 237و بل المجموعات المسلحةتم احتاللها من ق 67و تم تدميرها 96مدرسة بسبب النزاع، من بينها  400تأثرت أكثر من  •

 نازحينتستضيف 
 

 االستجابة:

 .نهاية العامامتحانات  الجلوس لتأدية منالحديدة وتعز و المحويت و ريمة و في حجة  انازحً  اطالبً  18,430أكثر من سوف يتمكن  •
 

 الثغرات والمعوقات:

واستمرار  باألزمة بسبب استمرار انعدام األمن تعليمهم تأثر طفلٍ مليون  1,83 نحول التعليم غير الرسمي والتعويضي   لم يتيسر توفير •
 الضربات الجوية

من قبل الجماعات الحرب المستمرة واستخدام المدارس إليواء النازحين داخليًا أو احتاللها سبب الوصول لألطفال المتأثرين محدود ب •
 المسلحة

 
 

 مليون 3,584
 مدرسة تم غلقها بسبب األزمة
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 اتصاالت الطوارئ

 االستجابة

 تصال بها بسبب النزاعالتى تعذر االو اإلنترنت للمنظمات غير الحكومية الدولية في صنعاء لمشكلة حلول يجاد بدأت التجارب إل •
 منالشركاء تمكين لضمان  ETCاالنترنت  وموزعاتالثريا إتصال جهزة أو  المحليةلواح الطاقة الشمسية أيتم وضع اللمسات األخيرة لشراء  •

 انترنت.إلمستقلة وموثوق بها من االتصاالت للصوت واوكذلك الحصول على وسيلة شحن معدات اإلتصال 
جهزة  الصوت أ، وحلول الطاقة الشمسية والثريا و المعدات األساسية لإلتصاالت الالسلكيةاألجهزة في جيبوتى بما في ذلك تجميع يتم  •

 واليبانات وحلول الطاقة للمجتمع اإلنسانى في اليمن
 

 الثغرات والمعوقات:

 اتصاالت تحديًا بسبب القيود المفروضةإلتكنولوجيا المعلومات وا معداتإستيراد يشكل  •
 ا عدننحاء البالد خصوصً أ عن البنية التحتية للكهرباء غير موثوق بها في جميع شبكات الهاتف واإلنترنت المحلية فضًال  •

 

 

 الخدمات اللوجستية 

 االستجابة:

ن المواد  تفرغ حمولتها فمستردام أما السفينة أوتنتظر اآلن في الحديدة، ادوية والمعدات الطبية ألدرابف ماهون محملة باالتجارية السفينة  •
 الغذائية والطبية في ميناء الحديدة

من البضائع الطبية نقلت جوًا من  ًيامتر  اطنً  35ما أ، يلى الحديدة عن طريق النقل البحر إمن جيبوتى من البضائع  ًيامتر  اطنً  40تم نقل  •
 تى إلى صنعاءجيبو 

 من الوقود في مستودع ميناء الحديدة الترً  498,000يجرى حاليا تفريغ  •
االستعدادات و لليمنقصير األمد للمساعدات اإلنسانية جل التخزين أمن  امن المساحة التخزينية في جيبوتى متاحً  ًيامتر  اطنً  1,650 •

 جارية إلنشاء مستودع مؤقت في مطار جيبوتي.
الوصول إلى مرافق التخزين األخرى قيد متاح في الحديدة وصنعاء، تخزين المواد التي تخص المؤسسة بشكل عام، في اليمن،  •

 ا.المراجعة حاليً 
 

 التنسيق العام
واصل وياليمن نيابة عن الشركاء في المجال اإلنساني. في ) التنسيق والقيادة العامة لالستجابة اإلنسانية HCTالفريق القطري اإلنساني (يوفر 

وفريق  الخدمات اللوجستية في جيبوتيمركز تنسيق و  /األردنمن صنعاء، مع وجود مكتب تنسيق في عمان هالفريق القطري اإلنساني عمل
 .اإلتصال في الرياض

من زيادة  رقام تشير إلى أنه على الرغمأعلى  يحتو تيونيو/حزيران  12اللمحة العامة المنقحة عن اإلحتياجات اإلنسانية المنشورة في 
نسانية إلية التنسيق المشترك بين المجموعات في تطوير خطة استجابة آ. وقد استمرت لأقاإلحتياجات فإن القدرة على اإلستجابة أصبحت 

 يونيو/حزيران. 19طالقها في إمنقحة في اليمن، والتى من شأنها توجيه أنشطة العمل اإلنساني لباقي العام، ومن المتوقع أن يتم 
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وتمت إلى اليمن.  شكل كاملٍ بسوف تستمر المجموعات في رصد ودعم الشركاء الوطنيين والوكاالت األخرى عن بعد حتى يتمكنوا من العودة 
لإلنضمام  . وهذا سوف يسمح بعودة الموظفين الدوليينمناقشة زيادة عدد العاملين الدوليين في المجال اإلنسانى التابعين لألمم المتحدة

وقد تم  .وكذلك انقطاع اإلتصاالت تستمر التحديات نتيجة إلنعدام األمن الذي يحد من الحركةالفعل في اليمن، حيث بللموظفين الموجودين 
لى عاليمن، وتقديم الدعم لمساعدة الشركاء اإلنسانية في الستجابة لمشاركة في ال ينالجنسمتخصص في قضايا المساواة بين مستشار  إرسال

سوأ األثر أ، مما كان له 2015نحاء اليمن منذ منتصف مارس/آذار أفي معظم  نتشر النزاع المسلح بسرعةإإفي هذا المجال.  مأهدافه حقيقت
من أشكال الحماية أو المساعدة اإلنسانية،  الً يتطلب شك -من السكان في المائة 80-مليون 21.1المدنيين. يقدر الشركاء أن حوالى على 

 .النزاعفي المائة من اإلحتياجات منذ بدء  33وهذا يمثل زيادة بنسبة 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:

 447 622 797(0) 962+هاتف: ، crafti@un.orgبإعداد التقارير،  ةالمكلف ة، الموظفايفيت كرافتي

 617 674 798(0) 962+، هاتف: jordanj@un.orgإنسانية، إشؤون مسؤولة ، جيسيكا جوردان
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