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 ة ودولٌةمهمة مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة فً حشد وتنسٌق العمل اإلنسانً الفعال والقابم على المبدأ بالشراكة مع أطراؾ وطنٌ تتمثل
 الحٌاةالتنسٌق ٌحفظ 

 

 اليمن: حالة إنسانية طارئة
 (2015ٌولٌو  6) 14رقم:  باألوضاعتقرٌر 

 
 

ٌولٌو. وسٌتم إصدار  2ٌونٌو إلى  26ستجابة اإلنسانٌة للفترة من إلالٌمن بالتعاون مع شركاء فً المجال اإلنسانً. وٌؽطً قسم ا –هذا التقرٌر صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة 
 ٌولٌو أو قرٌبا منه. 13التقرٌر التالً فً ٌوم 

 نقاط بارزة
 

  من استجابة حالة الطوارئ للٌمن. 3تم إطالق إعالن المستوى 
  ال زال العنؾ ٌنتشر فً الٌمن، وتعرض مكتب برنامج األمم المتحدة

مرفق صحً للدمار  54للهجوم. وتعرض اإلنمابً ومنظمة الهجرة الدولٌة 
مدرسة منذ بدء تصاعد  462المباشر بسبب الصراع، كما تضررت 

 الصراع.
  شخص نازح داخلٌا، وٌمثل هذا الرقم ارتفاعا  1.267.590هناك حالٌا

 فً المابة منذ منتصؾ ٌونٌو. 24بنسبة 
  بحدة ال زالت واردات المواد التجارٌة وخاصة الوقود واألدوٌة منخفضة

ملٌون طن متري من  1.8عن مستوٌات ما قبل األزمة. وهناك عجز قدره 
الوقود )وهو ما ٌعادل متوسط االستخدام لثالثة أشهر( ونقص قدره 

 طن متري فً واردات الحبوب بحسب التقارٌر الحالٌة. 400.000
  فً المابة منذ بدء تصاعد  500ارتفعت تكالٌؾ النقل البري إلى أكثر من

 ً مارس.العنؾ ف
  ٌستمر المتاجرون فً البشر فً استؽالل المهاجرٌن المستضعفٌن مع

تهرٌب آالؾ المهاجرٌن من القرن األفرٌقً وتهرٌبهم بقوارب إلى الٌمن 
بالرؼم من الصراع الدابر. وٌقول أؼلب المهاجرٌن أنهم لم ٌكونوا على 

اء فً علم بالصراع، وهناك تقارٌر بأن المبات منهم ٌتعرضون للخطؾ سو
 البحر أو عند الوصول إلى السواحل الٌمنٌة.

 ملٌون 21.1
 – المتضرروناألشخاص 

 فً المابة من السكان 80

 ملٌون 11.7
المستهدفون 

بالمساعدات خالل 
2015 

1.267.590 
 النازحون داخلٌا

 ملٌون 4.4
األشخاص الذٌن وصل 
إلٌهم الشركاء منذ بدء 

 الصراع

3.261 
المسجلة  الوفاةحاالت 

 الناتجة عن الصراع

15.811 
حاالت الوفاة المسجلة 

 الناتجة عن الصراع

 نظرة عامة على الوضع

عبارة عن منظمات ؼٌر حكومٌة  ها اللذٌن همأعلنت اللجنة الدابمة المشتركة بٌن وكاالت األمم المتحدة والمكونة من وكاالت األمم المتحدة وشركاء
من النظام اإلنسانً لدى اللجنة الدابمة المشتركة بٌن الوكاالت اجراء  3للٌمن. وٌعتبر تنشٌط المستوى  3من المستوى طوارئ الحالة  ومنظمات دولٌة

العادة. وتهدؾ  استثنابٌا ٌتم تطبٌقه فً الظروؾ االستثنابٌة والتً تكون فٌها حدة الظروؾ اإلنسانٌة مبررا للحشد إلى أبعد من المستوٌات المتوقعة فً
ن استجابة أكثر فاعلٌة لالحتٌاجات اإلنسانٌة لألشخاص المتضررٌن فً أكثر الظروؾ تعقٌدا فً العالم. وسٌستمر الشركاء فً المجال إلى ضما

 اإلنسانً فً البناء على اإلنجازات التً تحققت حتى اآلن مع تعزٌز وجودهم ومواردهم فً الٌمن.

ملٌون شخص  1.9ملٌون شخص من ضمنهم  4.4من الوصول إلى أكثر من  األزمة فً مارس الماضًمنذ أن تصاعدت تمكن الشركاء فً المجال اإلنسانً 
شخص حصلوا على رعاٌة طبٌة. ومن أجل تلبٌة  880.000ملٌون شخص استفادوا من إمدادات المٌاه، وأكثر من  3.3حصلوا على مساعدات ؼذابٌة طاربة، وإلى 

وٌتم إنشاء محاور خارج األمنٌة والمالٌة ٌعود الشركاء فً المجال اإلنسانً إلى الٌمن من أجل توسٌع حضورهم العملٌاتً.  االحتٌاجات المتنامٌة وبالرؼم من العوابق
 العاصمة صنعاء من أجل الوصول إلى أكثر الناس تضررا فً جمٌع المحافظات.

نٌة الوصول. حدث خالل فترة هذا التقرٌر تعرض مكتبً كل من برنامج األمم اإلنجازات تتضاءل أمام االحتٌاجات المتزاٌدة مع تصاعد العنؾ وانحسار إمكاولكن 
مدرسة من ضمنها  462المتحدة اإلنمابً ومنظمة الهجرة الدولٌة للهجوم فً عدن. وتضرر أربعة وخمسٌن مرفق طبً بشكل مباشر بسبب الصراع، وتضررت 

الضحاٌا بٌن جرحى وقتلى بحسب التقارٌر نتٌجة للصراع المتصاعد، من  19.000ٌزٌد عن ماضً. وهناك ما تأثرت بشكل مباشر خالل األسبوع المدراس  10
 ملٌون. 1.2كما ارتفع عدد النازحٌن داخلٌا إلى أكثر من 

 التموٌل
 1.6ملٌون دوالر على شكل مساهمات مقابل مبلػ  243.5فً المابة حتى اآلن بواقع  15.2الٌمن إلى حوالً  –ستجابة اإلنسانٌة إلوصل التموٌل الخاص بخطة ا

 ملٌون دوالر للبرامج اإلنسانٌة خارج المناشدة. 24.9ٌونٌو(. وقد تم اإلسهام بمبلػ إضافً قدره  6ملٌار دوالر على شكل متطلبات )حتى

 المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة
ذكورة فً هذه الخرٌطة إضافة إلى التسمٌات المعروضة ال تشٌر إلى اعتماد رسمً أو قبول الحدود واألسماء الم
 لدى األمم المتحدة.
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ملٌون دوالر من الصندوق المركزي لالستجابة الطاربة لدعم تقدٌم الرعاٌة الصحٌة األساسٌة، وبرامج التؽذٌة، وتوزٌع  25.3خصص منسق اإلؼاثات الطاربة مبلػ 
انا. جوٌة، وإعادة تأهٌل الموالمواد الطاربة ؼٌر الؽذابٌة، والمٌاه النظٌفة، وخدمات الصرؾ الصحً، والعملٌات اإلنسانٌة عبر توفٌر الوقود، والخدمات اإلنسانٌة ال

 ملٌون دوالر لدعم المشارٌع اإلنسانٌة فً الٌمن. 26.7وقدم الصندوق المركزي لالستجابة الطاربة مبلػ 

( بالمساهمات المالٌة FTS - http://fts.unocha.org) إبالغ خدمة التعقب المالً التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة على نشجع جمٌع الشركاء فً المجال اإلنسانً ومن ضمنهم المانحٌن والوكاالت المستقبلة
 .fts@un.orgوالعٌنٌة عبر البرٌد اإللكترونً 

 ستجابة اإلنسانٌةإلا

 المياه والصزف الصحي والنظافة الصحية 

 حتياجات:إلا

  ملٌون شخص تعرضت إمكانٌتهم للوصول للمٌاه للقطع أو  9.4ملٌون شخص للمٌاه، ومن ضمنهم  20.4ٌحتاج
التضرر بشكل بالػ منذ بدأ تصاعد الصراع، األمر الذي زاد خطر تفشً األمراض المنقولة بالمٌاه ومن ضمنها 

معرض لخطر اإلصابة باإلسهال الحاد. كما أن من المتوقع أن ملٌون طفل  2.5الكولٌرا. وهناك ما ٌصل إلى 
ملٌون شخص آخرٌن من انقطاع إمدادات المٌاه أو حصول تعطل أكثر حدة فً اإلمدادات الخاصة بهم  10ٌعانً 

 بسبب االنقطاع المتواصل للدٌزل الذي ٌستخدم فً تشؽٌل مؤسسات المٌاه المحلٌة.

 خدمات الحضرٌة للمٌاه والصرؾ الصحً والنظافة الصحٌة ومن ضمنها خدمات إمداد المٌاه العامة، والصرؾ وقود الدٌزل مطلوب من أجل دعم ال
 الصحً، وإدارة المخلفات الصلبة، وكذلك مشارٌع إمداد المٌاه الرٌفٌة بالرؼم من أن استٌرادها قد تقٌد بشكل كبٌر.

  ذلك  الصرؾ الصحً والنظافة الصحٌة، وٌشملمستضٌفا إلى مساعدات شاملة فً جانب المٌاه وٌحتاج النازحون األكثر استضعافا ممن لم ٌجدوا مجتمعا
 إمدادات المٌاه، والوصول إلى دورات المٌاه، وضرورات النظافة الصحٌة.

 .تعانً المرافق الطبٌة من حاجة ملحة إلمدادات مٌاه آمنة 

 مخاطر صحٌة عامة. ٌؤدي عدم جمع المخلفات الصلبة على المستوى الوطنً إلى خلق 
 

 ستجابة:إلا

  شخص من ضمنهم النازحون داخلٌا وأفراد  2.500حوالً تم إنشاء نقطتٌن جدٌدتٌن للمٌاه فً مدٌرٌات الزٌدٌة واللحٌة فً الحدٌدة، وسٌستفٌد منها
 المجتمع المستضٌؾ.

  عبس، حجة.ٌن داخلٌا فً لتر فً الٌوم فً مواقع النازح 118.000لتر إلى  75.000ارتفعت إمدادات المٌاه من 

  ًشخص من توزٌع أدوات النظافة الصحٌة فً مدٌرٌة أسلم، حجة. 4.900استفاد حوال 

   شخص على دعم هذا األسبوع وكان ذلك عبر شاحنات المٌاه )أبٌن، عدن، الضالع، الحدٌدة(، وتوزٌع األدوات األساسٌة للنظافة  200.000حصل
(، وأنشطة التوعٌة حول النظافة الصحٌة )عدن، الحدٌدة(، وتوزٌع مرشحات المٌاه )عمران، عدن، صعدة(، الصحٌة )عمران، حجة، صعدة، الحدٌدة

 وتوفٌر المراحٌض )عمران(. 
 

 الثغرات والعوائق:

 ٙيمٛذث. صؼض ٔػذٌ ٔثنضٙ أصذر ثنٕصٕل ثنٛٓج أدٖ ثنصشثع إنٗ صؼطٛم ثنؼًهٛجس دشكم زجد فٙ يذُٚض 

  إنٗ صضجػف كًٛز زجالس ثنًٛجِ ٔثنصشف ثنصسٙ ٔثنُظجفز ثنصسٛز ٔرنك دغذخ صؼطم ثنخذيجس ثألعجعٛز فٙ ْزث ثإلطجس أدٖ ثَؼذثو ثنذٚضل فٙ ثنغٕق

 ػهٗ ثنًغضٕٖ ثنٕطُٙ.

 األمن الغذائي والزراعة 

 حتياجات:إلا

  ًفً المابة خالل ثالثة أشهر منذ تصاعد  20الؽذابً، وذلك بعد ارتفاع بنسبة  انعدام األمنملٌون من  13ٌعان
مالٌٌن شخص ٌعانون من انعدام حاد فً األمن الؽذابً أو ٌمرون بحالة طاربة فً  6 العدد الصراع. وٌشمل هذا

 ملٌون مما كان األمر علٌه فً مارس. 1االمن الؽذابً، وهذا أكثر ب
 اد مع احتٌاج منتجً الؽذاء والمزارعٌن والصٌادٌن لدعم معٌشً. وقد تأثر أكثر من بشكل ح تعطلت سبل المعٌشة

نصؾ ملٌون شخص بالتعطل الذي تعرض له الصٌد بسبب النقص فً الوقود، وتحطم سفن صؽٌرة، وانعدام األمن 
 على الخط الساحلً.

 ستجابة:إلا

  ٌة طاربة فً الضالع ورٌمة وتعز وإب. كما بدأت اللجنة الدولٌة للصلٌب شخص خالل فترة التقرٌر على مساعدات ؼذاب 20.000حصل أكثر من
 شخص. 17.500األحمر التوزٌع فً عدن لعدد 

  شخص فً عدن، ولحج، وصعدة، وتعز، وصنعاء، والحدٌدة. 140.000تم إرسال أؼذٌة لدعم 

 محافظة )أبٌن وعدن والضالع، والمحوٌت  12طن متري فً  25.000ملٌون شخص عبر توزٌع ما ٌزٌد عن  2 لمساعدات الؽذابٌة لحوالًتم توزٌع ا
 وعمران وذمار وحجة والحدٌدة ولحج وصنعاء وصعدة وشبوة(.

 أولوٌة. للمواد الؽذابٌة بأعتبارهم ذات حصل مجموعة المهمشٌن فً عمران على توزٌع 

 

 ملٌون 3.3
منذ األشخاص الذٌن تم دعمهم 

 مارس

 ملٌون 1.9
األشخاص الذٌن حصلوا 

مساعدات ؼذابٌة على 
 طاربة منذ إبرٌل

http://fts.unocha.org/
mailto:fts@un.org
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 والعوائق:الثغرات 

 عض بنقل الخاصة ترفض التنقل فً المحافظات الجنوبٌة بسبب االنعدام األمنً. كما أن إمكانٌة الوصول لصعدة محدودة أٌضا لال زالت شركات ال
 الشركاء المسؤولٌن عن توزٌع األؼذٌة.

  التأخٌر والتأجٌل. ستٌراد فًإلتصارٌح االحصول على تتسبب إجراءات 

 الصحة 

 حتياجات:إلا

  ملٌون شخص لرعاٌة صحٌة أساسٌة. 15ٌحتاج أكثر من 
  ال زال تفشً مرض حمى الضنك فً ست محافظات )الحدٌدة وتعز وعدن ولحج وشبوة وحضرموت( ٌمثل تحدٌا

نهٌار فً إلحالة شبه المقدمً خدمات الرعاٌة الصحٌة ؼٌر القادرٌن على تنفٌذ عملٌات رصد تفصٌلٌة بسبب 
 نظام الرعاٌة الصحٌة وضعؾ إمكانٌة وصول السكان المتضررٌن إلى المرافق.

  ًتم خالل فترة التقرٌر اكتشاؾ حمى الضنك بٌن النازحٌن داخلٌا فً حضرموت مع إعالن لتفشً المرض ف
 المكال، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمٌة.

 هو أدنى رقم تم تسجٌله خالل األسابٌع السبعة  81حالة من حمى الضنك، ومع هذا فإن رقم  81اض فً الحدٌدة سجلت أنظمة اإلنذار المبكر ضد األمر
 حملة نشر ناموسٌات البعوض والتً استهدفت أجزاء من مدٌنة الحدٌدة.الماضٌة بعد 

 راحٌة فً المستشفى على وشك النفاذالج أصدر مستشفى عمران وهو المستشفى الفاعل الوحٌد فً المحافظة إفادة بأن األدوٌة واألدوات. 
  متوقع لمرض الكولٌرا. وقد أظهرت  ًحقٌبة أدوات لمرض الكولٌرا من أجل الترتٌب بشكل ٌستبق احتمالٌة حدوث تفش 200هناك حاجة لما ٌقدر بعدد

 مٌاه والصرؾ الصحً.بٌانات الرصد خالل الثالث األشهر الماضٌة تزاٌدا ثابتا فً أمراض اإلسهال بسبب تدهور حالة ال

 ستجابة:إلا

  ٍشخص يٍ ثنشػجٚز ثنصسٛز ثنضٙ ٚذػًٓج ثنششكجء يُز يجسط. ٔٚشًم ْزث ثنذػى ثنطذٙ ثنًذجشش، ٔصمذٚى ثإليذثدثس ثنطذٛز،  800.000ثعضفجد أكثش ي

 ٔثألدٔٚز ٔعٛجسثس ثإلعؼجف، ٔثنٕلٕد ٔثنًٛجِ ثنُمٛز نهًشثفك ثنصسٛز.

  ثنصسز ثنؼجيز ٔثنغكجٌ نًغجػذر ثنُغجء ثنسٕثيم ػُذ ثنٕضغ. نٕصثسر ألٔكغٛضٕعٍٛأيذٕنز يٍ ث 10.000صى إٚصجل 

  يٕثلغ: سٔضز ثنضضجيٍ فٙ يُطمز ثإلَشجءثس،  3عش ثنُجصزٍٛ دثخهٛج فٙ يٍ أ 56يٍ أعش ثنالختٍٛ، ٔ 56دضمذٚى ثنؼالج نؼذد ػٛجدر يضُمهز فٙ ػذٌ لجيش

ًُٚٙ( يٍ ثإلعٓجل ٔزجالس  42الخب، ٔ 126فشد ) 168ٔثنًُصٕسر، ٔثنذثةشر ثألٔنٗ. ٔلذ ػجنح ثنفشٚك ٔعٕق ػذٌ ثنذٔنٙ دٍٛ يذٚشٚضٙ ثنشٛخ ػثًجٌ 

 ػذٖٔ خهذٚز ٔثنطفر ثندهذ٘ فٙ أغهخ ثنسجالس.

 امرأة( فً مدٌرٌات عمران وضً بن، وثال،  2940 رجل، 1.897شخص ) 4837صحٌان متنقالن فً محافظة عمران بتقدٌم الرعاٌة لعدد  قام فرٌقان
 وجبل عٌال ٌزٌد، وذلك خالل شهر ٌونٌو.

  أسطوانات أكسجٌن لمستشفى الجمهوري بصنعاء. 10تم توفٌر 
 .تم توفٌر شاحنات لنقل المٌاه فً مستشفى حرض بمحافظة حجة 
 صد األمراض وأنظمة اإلنذار المبكر.تم تدرٌب أخصابً الرعاٌة الصحٌة فً حضرموت )مدٌرٌة السهٌل، ساه( حول ر 
  خدمات رعاٌة صحٌة أساسٌة عبر فرق طبٌة ثابتة ومتنقلة وأنشطة حشد مجتمعً فً حجة وصعدة وعمران وصنعاء والحدٌدة ولحج وتعز تم تقدٌم

 وعدن.
 رجٌة وأقسام الوالدة فً المستشفٌات فً صنعاء تم تقدٌم الدعم فً إدارة اإلصابات الجماعٌة، وأقسام الطوارئ، وؼرؾ العملٌات، وعنابر المرضى الخا

 وصعدة. وكان هناك كذلك حكم مخصص لألدوٌة الضرورٌة التً تحتاجها المستشفٌات فً صنعاء.
 .تم تقدٌم ستة آالؾ لتر من الوقود لمستشفى الصداقة ومستشفى الجمهوري فً عدن من أجل سٌارات اإلسعاؾ والمولدات 
 ٌرٌتً مودٌة والودع بأبٌن إضافة إلى فرٌقٌن فً عمران لدعم النازحٌن داخلٌا والمجتمعات المستضٌفة. ومنذ بدأ المشروع تم نشر الفرق الصحٌة فً مد

 فً المابة نساء(. 63مستفٌد ) 9000الخدمات ألكثر من  قدم الفرٌقان 2015ماٌو  13فً عمران فً 
 آخرٌن( فً مدٌرٌة عبس بحجة. 62من النازحٌن داخلٌا، و 320فرد ) 382استشارات الصحة العقلٌة  أستفاد من خدمة 

 وائق:والعالثغرات 

 ٌتر، أعٌق تنفٌذ حملة لرش ناقالت األمراض كانت تستهدؾ سبع مدٌرٌات فً عدن ولحج )المنصورة، الشٌخ عثمان، خور مكسر، التواهً، المعال، كر
 نقص الوقود فقط بل بسبب سرقة السٌارة ومعها أجهزة الكمبٌوتر المحمول والهواتؾ النقالة.وقرٌة صبر( ولٌس بسبب 

 ها، ارتفاع أعداد حاالت الحصبة والحصبة األلمانٌة إضافة إلى تزاٌد خطر احتمال تفشً شلل األطفال بسبب عدم تنفٌذ حمالت التحصٌن المخطط ل
 وتعطل سالل تبرٌد مخازن اللقاحات.

 حقق من حاالت حمى الضنك المبلػ عنها ٌمثل تحدٌا بسبب محدودٌة أمكانٌة الوصول إلى المناطق المتضررة، وخاصة المحافظات الجنوبٌة ال زال الت
 ومن ضمنها حضرموت المصابة بالمرض مؤخرا.

 برٌد مخزون اللقاحات على مستوى البلد.تؤثر أزمة الوقود الحادة على عملٌات جمٌع المرافق الصحٌة، وسٌارات اإلسعاؾ وخدمات اإلحالة، وسالسل ت 

  مرفق صحً إمكانٌاته التشؽٌلٌة منذ مارس بسبب نقص الطاقة واإلمدادات وانعدام األدوٌة الضرورٌة، وعبوات السوابل الورٌدٌة،  160فقد أكثر من
 واألدوات الجراحٌة.

  الجماعٌة فً المحافظات المتضررة بالصراع وخاصة محافظات صعدة  الضحاٌا بسبب الصراعات ٌتطلب خدمات عاجلة إلدارة اإلصاباتارتفاع أعداد
 وعمران وحجة وصنعاء وتعز والحدٌدة وعدن ولحج والضالع وشبوة وأبٌن.

 
 
 

880.000 
األشخاص الذٌن تم الوصول 

بخدمات رعاٌة صحٌة منذ  إلٌهم
 مارس
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 التغذية 

 حتياجات:إلا

  ًة.تؽذٌة منقذة للحٌاملٌون شخص إلى خدمات  1.6ٌحتاج حوال 

 وتحتاج إلى تجدٌد فً معظم المرافق الصحٌة حول الٌمن. هناك استنزاؾ إلمدادات التؽذٌة 

  تعطلت أنشطة فرق التؽذٌة المتنقلة وبرامج العالج الخارجً للمرضى وخاصة فً المناطق المتضررة بالصراع
 والمناطق التً ٌتركز فٌها وجود النازحٌن داخلٌا.

 ن ٌتزاٌد وجود سوء التؽذٌة فً المحافظات الجنوبٌة بسبب النقص فً الؽذاء ومحدودٌة الوصول اإلنسانً.من المتوقع أ 

 ستجابة:إلا

  754فتاة( للتأكد من اإلصابات بسوء التؽذٌة، وتبٌن أن  2.189ولد،  2.319طفل دون سن الخامسة ) 4.508متنقل فً حجة بفحص  فرٌق 11قام 
 مصابون بسوء تؽذٌة حاد وتمت معالجتهم.فتاة(  370ولد،  384منهم )

  طفل  150وحصل أكثر من من النازحٌن داخلٌا.  570قدمت الفرق المتنقلة فً مدٌرٌة دمنة خضر فً تعز وفً محافظة إب خدمات صحة وتؽذٌة لعدد
على مكمالت فوالت الحدٌد، وقدمت امرأة حامل ومرضعة  32لسوء التؽذٌة الحاد، وحصلت  123دون سن الخامسة على مضادات دٌدان، وتم فحص 

 أم حول إطعام الرضع واألطفال الصؽار، ورعاٌة األمومة، والنظافة والصرؾ الصحً، والوقاٌة من المالرٌا وحمى الضنك. 132استشارات لعدد 
 ًمدٌرٌة الزهٌر( ومأرب البٌضاء ) قدمت سبع فرق متنقلة خدمات تؽذٌة وصحة فً عمران لكل من النازحٌن داخلٌا والمجتمعات المستضٌفة، وكذلك ف

 )مدٌرٌات صرواح والمحلٌة(.
 ًعلى الحدٌد/  امرأة حامل ومرضعة 1.798فتاة( على مكمل فٌتامٌن أ، وحصلت  654ولد،  737طفل دون الخامسة ) 1.391 حصل كذلك حوال

 ؾ على استشارات حول إطعام الرضع واألطفال الصؽار.أم ألطفال مصابٌن بسوء تؽذٌة طفٌ 168الفولٌك فً نفس المدٌرٌات. إضافة إلى ذلك حصلت 
  طفل فً صنعاء وعدن والحدٌدة وعمران ولحج. 45.000طن متري من األؼذٌة الطبٌة لعدد  371قام الشركاء بإعداد 

 
 الثغرات والعوائق:

  وأبٌن وتعز والتً تتواجد فٌها صراعات قابمة وهناك إمكانٌة الوصول وتقدٌم الخدمات فً عدن وأبٌن وشبوة والضالع ولحج عدم الثؽرات فً تم تحدٌد
 محدودٌة فً إمكانٌة الوصول للمرافق الصحٌة.

 .تؤثر أزمة الوقود على نشر وحركة الفرق المتنقلة 

 

 الحماية

 حتياجات:إلا

 شخص الٌمن وتوجه أكثرهم إلى بلدان جٌبوتً والصومال  49.569ؼادر ما ٌقدر عددهم ب منذ مارس
 8فً المابة من جنسٌات أخرى و 46فً المابة و 46المجاورة. ونسبة الواصلٌن إلى جٌبوتً من الٌمنٌٌن هً 

فً  9ومالٌٌن وفً المابة من الص 90الواصلون إلى الصومال من  بة من مواطنً جٌبوتً. بٌنما ٌتكونفً الما
 فً المابة من جنسٌات أخرى. 1المابة من الٌمنٌٌن و

 منذ تصاعد الصراع فقد تم  وفقا لمجلس الالجبٌن الدنماركً الذي ٌراقب حركات الهجرة عبر البحر األحمر
امرأة. وهناك اعتقاد  53م ما ٌقدر بمهاجر من القرن األفرٌقً عند الوصول إلى الساحل الٌمنً على البحر األحمر من بٌنه 647اختطاؾ ما ٌصل إلى 

 بأن أعدادا أكبر تتعرض لالختطاؾ فً البحر.

 ستجابة:إلا

  شخص من أنشطة الحماٌة منذ تصاعد الصراع فً مارس، ومن ذلك حماٌة األطفال وأنشطة العنؾ القابم على النوع  100.000استفاد أكثر من
 االجتماعً.

  حماٌة فً الحدٌدة.الإناث( على القٌام بتقٌٌم  10ذكور و 10متطوعا ) 20تم تدرٌب 

  أسرة أثٌوبٌة( فً عدن على مساعدات نقدٌة. 98أسرة صومالٌة و 108أسرة مهاجرٌن مستضعفة ) 289حصلت 

  718صومالً من بٌنهم  57أثٌوبً،  737من الواصلٌن الجدد ) 794حطت سبع قوارب على الساحل الٌمنً على خلٌج عدن خالل األسبوع حاملة 
أثٌوبً  26حالة الجا، وقدم صومالً على  57حصل  الفرزامرأة( وذلك على الرؼم من الصراع المشتد فً المحافظات الجنوبٌة. وبعد  776رجل و

للحماٌة. أما بقٌة الواصلٌن فقد سافروا على أنهم قاصرون ال ٌرفقهم أحد، وشخص واحد كبٌر فً السن تم تقٌٌم أنه بحاجة  15طلب لجوء، وتم تحدٌد 
 جمٌعا لٌجدوا عمال فً الٌمن أو البلدان المجاورة له.

  ٌونٌو بسبب اإلرهاق واالزدحام الشدٌد على القارب. وقال الواصلون الجدد أن المهربٌن  25توفً ثالثة أثٌوبٌٌن  فً البحر أثناء الرحلة إلى الٌمن ٌوم
الٌمن وقد تم التوصل إلى اتفاقٌة سالم فٌها. ولم ٌسمع آخرون وخاصة القاصرٌن الذٌن ال ٌرافقهم أحد واألطفال  أكدوا لهم أن الحرب انتهت فً

العودة وعلٌه اختاروا إكمال  إلى بوساسو فً الصومال ولم ٌكونوا قادرٌن عندها على تحمل تكالٌؾ المنفصلٌن عن الصراع الدابر إال بعد وصولهم
 لة الخطرة.الرح

 شخص مهاجر ومن  2.370فرد موصلة الرقم اإلجمالً لمن تم إخالبهم عبر الجو والبحر إلى  105ٌولٌو بإخالء  1حلة طٌران واحدة فً قامت ر
 جنسٌات أخرى.

  حقٌبة  7.200فً عمران، إضافة إلى  4000تعٌش فً المدارس فً صنعاء، و 2000أسرة من بٌنها  6.000تم توزٌع أدوات الصحة النسوٌة على
من الرجال واألوالد. وتبع ذلك جلسات دعم نفسً  3.600ات صحة نسوٌة تم توزٌعها على النساء والفتٌات المستضعفات من النازحٌن داخلٌا وعلى أدو

 ة المتوفرة.بٌوتوعٌة حول النظافة الصحٌة والصحة اإلنجابٌة أثناء النزوح، وحقوق المرأة، والعنؾ القابم على النوع االجتماعً، وخدمات الصحة اإلنجا

 الثغرات والعوائق:

29.000 
األطفال المصابون بسوء التؽذٌة 
 الحاد الذٌن تم عالجهم منذ مرس

49.569 
األشخاص الذٌن ؼادروا الٌمن 
بحسب ما تم تسجٌله فً البلدان 

 المجاورة منذ مارس
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 شاحنات ٌمثل توزٌع أدوات الصحة النسوٌة صعوبة بالؽة فً عدن وصعدة نظرا النعدام األمن، ومحدودٌة إمكانٌة الوصول عبر الطرق البرٌة، وشحة ال
 بدء تصاعد العدوان.فً المابة منذ  500المتوفرة لنقل المواد من صنعاء إلى عدن، وارتفاع تكالٌؾ النقل التً وصلت إلى 

 اإليواء، والمواد غيز الغذائية، وإدارة وتنسيق المخيمات 

 حتياجات:إلا

  ملٌون نازح وأفراد مجتمعات مستضٌفة إلى إٌواء طارئ ومواد ؼٌر ؼذابٌة. 1.26ٌحتاج أكثر من 

  نازح داخلً بأنهم بحاجة إلٌواء عاجل ومواد ؼٌر ؼذابٌة فً مدٌرٌات عبس ومٌدي فً  3.738تحدٌد تم
، ومدٌرٌات الشعٌب والحشا فً محافظة الضالع. كما محافظة حجة، ومدٌرٌات خرٌؾ وثال فً محافظة عمران

 ار ورٌمة وإب وصنعاء.نازحٌن آخرٌن تم تحدٌد احتٌاجهم لمواد ؼٌر ؼذابٌة فً محافظات ذم 3.575أن هناك 

 

 ستجابة:إلا

  ٍَجصذ دثخهٙ ٔأفشثد يدضًؼجس يغضضٛفز ػهٗ يٕثد غٛش غزثةٛز يُز يجسط 57.000زصم أكثش ي. 
  ٍذٚشٚز ثنمُٕٚظ )ثنسذٚذر(، ٔيذُٚز صُؼجء، ٔيذٚشٚضٙ خًش ٔخذم ػٛجل ٚضٚذ يَجصذ دثخهٙ دئٕٚثء طجسا ٔيٕثد غٛش غزثةٛز فٙ  15.000صى دػى أكثش ي

 ، ٔيذٚشٚضٙ صؼضٚز ٔضًُز خضش )صؼض(، ٔيذٚشٚز ثنًُصٕسر )ػذٌ(.)ػًشثٌ(
  َجصذ دثخهٙ فٙ يذٚشٚضٙ صشٔثذ ٔسخٕثٌ. 700ٔأفششز نؼذد ٔفش ثنًدضًغ ثنًذَٙ فٙ يسجفظز يأسح دطجَٛجس 
  َجصذ دثخهٙ فٙ يذٚشٚز عٛؤٌٔ دسضشيٕس. 350صى صٕفٛش إػجَجس إٚدجسثس نؼذد 
  إنٗ ثنغزثء دشكم ػجخم، ٔصفٛذ صمجسٚش دًشجْذر دؼض ثنُجصزٍٛ ٚذٛؼٌٕ يٕثد ثإلػجَز ثنضٙ زصهٕث ػهٛٓج يثم  ثنُجصزٌٕ دثخهٛج ٔخجصز يٍ صؼذرٚسضجج

 يششسجس ثنًجء أٔ ثنًٕثد غٛش ثنغزثةٛز يمجدم ثنسصٕل ػهٗ طؼجو.

 الثغرات والعوائق:

  وتوزٌع المواد الضرورٌة. زال النقص فً الوقود ٌعٌق القدرة على تقٌٌم احتٌاجات الحاالت الجدٌدة من النازحٌنال 

 التعليم 

 حتياجات:إلا

  ملٌون طفل أجبروا على االنقطاع عن الدراسة بسبب  1.83ملٌون طفل للتعلٌم. وٌشمل هذا الرقم  2.9ٌحتاج
فترة ال من  العام بسبب فقدان أكثر من شهرٌن من الدراسة الصراع ومن لم ٌتمكنوا من  أداء امتحانات نهاٌة

 المقررة وذلك بسبب الصراع المتصاعد.
  إلى  441ارتفع عدد المدارس التً تفٌد التقارٌر بامتالبها أو شؽرها بمجموعات مسلحة أو نازحٌن داخلٌا من 

مدارس منذ األسبوع  10مدرسة مدمرة بسبب القصؾ أو ؼارات الطٌران )بزٌادة  145. وٌشمل هذا 462
 تستخدمها مجموعات مسلحة. مدرسة 68ٌسكن فٌها نازحون داخلٌون، و مدرسة 249الفابت(، 

  ممن ٌحتاجون إلى أداء  12و 9طالب فً الصفوؾ  212.300ملٌون طفل هناك ما ٌقرب من  1.83من بٌن األطفال المتضررٌن البالػ عددهم
 أؼسطس إذا سمحت الظروؾ األمنٌة بذلك. 15عدادٌة والثانوٌة بدءا من امتحانات الشهادة التعلٌمٌة للمرحلة اإل

  مدرسة حول الٌمن بدون تقدٌم امتحانات نهابٌة للطالب. 3.584أؼلقت 
 .ال زالت التقارٌر تشٌر إلى أن النازحٌن داخلٌا المقٌمٌن فً المدارس ٌحرقون الطاوالت والكراسً الستخدامها كحطب للنار 

 ستجابة:إلا

 المكونات الشرٌكة فً تقدٌم الدعم لوزارة التربٌة والتعلٌم من أجل تحدٌد المدارس المتضررة.ر ستمت 
 ٌولٌو لطالب  25المكونات الشرٌكة فً تقدٌم الدعم لوزارة التربٌة والتعلٌم فً تطوٌر محتوى البرنامج التعلٌمً التعوٌضً الذي سٌبدأ فً ستمر ت

 لجمٌع الصفوؾ األخرى.سبتمبر  5وٌنتهً فً  12و 9  الصفٌن 

 الثغرات والعوائق:

  ملٌون ممن تأثر تعلٌمهم بسبب األزمة وذلك بسبب  1.83مجال لتقدٌم تعلٌم ؼٌر نظامً وحصص دراسٌة تعوٌضٌة لألطفال البالػ عددهم  ٌتوفرلم
 استمرار الصراع.

  نازحون داخلٌا أو فٌها مجموعات مسلحة.لم تصل أي أنشطة إعادة تأهٌل ضرورٌة ألي مدرسة سواء كانت مدمرة أو ٌسكنها 

 التعافي المبكر 

 تياجات:حإلا

  محافظة ذات أولوٌة. 13فجرة فً وزٌادة الوعً على المواد ؼٌر المتملحة إلزالة األلؽام هناك حاجة 
  المخلفات الصلبة من أجل إٌقاؾ انتشار األمراض.هناك حاجة ماسة الستبناؾ إدارة 

 ستجابة:إلا

 أنشطة دعم المعٌشة فً حجة مستهدفة كال من الرجال والنساء عبر برامج النقد مقابل العمل، ومن  إعادة تشؽٌل
 ذلك إعادة تأهٌل البنٌة التحتٌة للمٌاه وأنشطة التوعٌة حول النظافة الصحٌة.

48.166 
النازحون داخلٌا والمستضٌفون 
الذٌن حصلوا على مواد ؼٌر 

 ؼذابٌة منذ مارس

3.584 

 المدارس التً أؼلقت فً الٌمن
قبل امتحانات نهاٌة العام 

 الدراسً
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الجمعٌات التعاونٌة التً تحصل 
على منح صؽٌرة خالل فترة 

 التقرٌر



 6 | حول الحالة اإلنسانٌة الطاربة فً الٌمن 14تقرٌر رقم 
 

 (OCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة 
 www.unocha.org |التنسٌق ٌحفظ الحٌاة 

  جمعٌة تعاونٌة فً الحدٌدة ورٌمة وإب والضالع من أجل التدرٌب على تقلٌل مخاطر األمراض. وسٌتم الدفع للمشاركٌن  12تم توفٌر منح صؽٌرة لعدد
 لٌقوموا بأعمال جمع البٌانات فً مجتمعاتهم.

 الثغرات والعوائق:

 ستجابة.إلتتسبب محدودٌة إمكانٌة الوصول للمحافظات الجنوبٌة فً إعاقة ا 

 تواصل الطوارئ

 ستجابة:إلا

 .تم إنشاء نقطة توصٌل انترنت لٌستخدمها المجتمع اإلنسانً فً صنعاء 
  تم إعداد ؼرفة إذاعةVHF .ذات تردد مرتفع جدا( من أجل مراقبة سالمة المجتمع اإلنسانً فً صنعاء( 
 .ال زال طلب الحصول على ترخٌص لتردد جدٌد فً صنعاء قابما 
 ٌمن.ٌجري إعداد محاور تواصل للطوارئ فً ال 
 لوجٌا االتصاالت.وجاري اإلعداد إلجراءات استٌراد معدات المعلومات وتكن 

 العوائق:

  ًٚثم صسذٚج َظشث نهمٕٛد ثنًٕخٕدر. ثنًؼهٕيجس ٔصكُهٕخٛج ثنضٕثصمال صثل ثعضٛشثد يؼذثس 
  ٗيغضٕٖ ثنذهذ دأكًهّ ٔخجصز فٙ ػذٌ.ٚصؼخ ثالػضًجد ػهٗ شذكجس ثنٕٓثصف ثنُمجنز ثنًسهٛز ٔثالَضشَش ٔكزنك ثنذُٛز ثنضسضٛز نهكٓشدجء ػه 

 اللوجستية 

 ستجابة:إلا

 وستكون متوفرة ملٌون لتر من الوقود التً وصلت للشركاء فً المجال اإلنسانً 1.4تخصٌص كمٌة  ٌتم حالٌا ،
 ملٌون لتر شهرٌا. 5الوقود للعملٌات اإلنسانٌة إلى للشركاء فً ٌولٌو. وتصل متطلبات 

  وحدة تخزٌن متنقلة فً الحدٌدة وصنعاء للشركاء فً المجال اإلنسانً وذلك الستباق ارتفاع  20سٌتم إقامة
 الكمٌات المشحونة.

  طن  28.000قامت السفن المستأجرة من قبل برنامج الؽذاء العالمً إم فً إٌفا مارٌن وكارافونا واللتان تنقالن
 متري من الدقٌق بالتفرٌػ فً مٌناء الحدٌدة.

  لتر من الدٌزل للشركاء وخمس حاوٌات مبردة للصلٌب األحمر الٌمنً إلى  308.000ترسو حالٌا سفٌنة إم فً دراٌؾ ماهون فً جٌبوتً وستنقل
 الحدٌدة.

  رٌل.منظمة منذ إب 30مسافر من  344نقلت خدمات األمم المتحدة الجوٌة اإلنسانٌة 
 تواصل المراكب الشراعٌة )سفن تقلٌدٌة( نقل المواد اإلنسانٌة على طول الساحل مع محدودٌة فً الوصول ومخاوؾ على الطرٌق التجاري للبحر 

 األحمر.

 العوائق:

 
 زضٛجخجس. ٔنزنك إلدجنشغى يٍ صضثٚذ ثطجس ثنًسهٛز هزجٔنش أسدغ عفٍ إَغجَٛز ثنشعٕ فٙ يُٛجء ػذٌ يُز َٕٕٚٛ إال أَٓج نى صسصم ػهٗ ضًجَجس أيُٛز يٍ ثنغ

 صى صسٕٚم يغجس ثنغفٍ إنٗ يُٛجء ثنسذٚذر.
 يضٕعظ ٔلش  ٚغضًش ثالصدزجو فٙ يُٛجء خٛذٕصٙ ٔيُٛجء ثنسذٚذر فٙ إػجلز زشكز ثنشسُجس إنٗ ثنًٍٛ دغذخ ثنؼدض فٙ ثنطجلز ثنكٓشدجةٛز ٔثنؼًجنٛز. ٔٚصم

 ثنشعٕ زجنٛج إنٗ صغؼز أٚجو.
 جر ػذٌ ٔثنسشثةك ثنضٙ َضدش ػُٓج ػهٗ ثعضخذثو ثنًُٛجء فٙ ثنًغضمذم، ٔصأثش كزنك إَضثل ثنٕلٕد نهًسجفظجس ثندُٕدٛز ٔٚشخر أٌ أثشس ثنٓدًجس ػهٗ يصف

 ٚغضًش صؼطم ثنًُٛجء نفضشر.
  ًٍٛأسصفز دغذخ َمص ثنٕلٕد ٔثنكٓشدجء ٔثنؼًجنز. 8يٍ أصم  5صضٕفش فٙ يُٛجء ثنسذٚذر ثنٕزٛذ ثنصجنر نالعضخذثو فٙ ثن 

 التنسٌق العام
حالٌا باإلضافة إلى أعداد  عادت هٌاكل التنسٌق اإلنسانً للٌمن إلى صنعاء بعد األخالء الذي تم للموظفٌن فً نهاٌة مارس. وٌتواجد الفرٌق القطري بأكمله فً صنعاء

عمل فً جمٌع أنحاء البلد. والجهود جارٌة من أجل تأسٌس متزاٌدة من الموظفٌن الدولٌٌن، وٌقومون جمٌعا بدعم عمل الطاقم المحلً الذي ال زال مستمرا فً ال
 عملٌات ونشرها فً البلد بحسب ما ٌسمح به الوضع األمنً.المحاور 

، ٌستمر الفرٌق اإلنسانً القطري تحت قٌادة المنسق اإلنسانً للٌمن فً تقدٌم اللجنة الدابمة المشتركة بٌن وكاالت األمم المتحدةمن  3إعالن المستوى  بموجب
لتقلص، ودعم لوجستً وتنسٌقً من ستراتٌجً الشامل لالستجابة اإلنسانٌة. وٌعمل الفرٌق اإلنسانً القطري من صنعاء مع خلٌة تحكم فً عمان بدأت فً اإلالتنسٌق ا

 ستجابة اإلنسانٌة.إلستجابة اإلنسانٌة وإعداد وتنفٌذ خطط اإلجٌبوتً، وفرٌق تواصل فً الرٌاض. وتركز آلٌة التنسٌق بٌن المكونات على رفع ا
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السفن التجارٌة واإلنسانٌة التً 
وصلت إلى الٌمن خالل فترة 

 التقرٌر

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى التواصل مع:

 447 622 797(0) 962+هاتؾ:   ,crafti@un.org، مسؤول التقارٌر كرافتي يفيتإ

 617 674 798(0) 962+هاتؾ:  ,jordanj@un.org ,، مسؤول الشؤون اإلنسانٌة جيسيكا جوردان

 

  www.unocha.org/yemen, reliefweb.int/country/yem or www.twitter.com/OCHAYemen :لمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة
  crafti@un.org إذا رؼبت فً إضافتك أو حذفك من هذه القابمة البرٌدٌة ٌرجى التواصل مع:

 


