
(.2017فبراير) التعليمقطاع; (2016اكتوبر)النهائيالتقرير،الصحةوزارةوالعالميةالصحةمنظمة،(2017مارس15)العالميةالصحةمنظمة

منطقة عدن

عدن

ةالتغطية في المحافظات التابع
لمركز العمليات اإلنسانية

تم التفعيل الرسمي للمجموعات القطاعية الفرعية 

ج لديهم احتيااشخاص
في المنطقة

لديهم احتياجاشخاص
شديد في المنطقة

.م2017لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي مختلف القطاعات وفقاً الموجز المعلوماتي يستعرض هذا

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

حالة المدارسحالة المرافق الصحية 

(*)مدرسة متضررة 

/مرافق تعمل بشكل جزئي
أو ال تعمل

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

جماعات /إستخدامها من قبل نازحين

مسلحة

مرافق صحية في المنطقة تعمل 
بشكل جزئي أو ال تعمل

من

نظقةاالحتياجات الثالثة األولى لدى النازحين في الم عدد النازحين ونسبة النازحين من العدد الحالي للسكان

إجمالي عدد النازحين في المنطقة

أشخاص تم الوصول اليهم في مختلف القطاعاتعدد المنظمات حسب النوع

;(2017مارس )التقرير الثالث عشر لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية ; (2017مارس )تقرير التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، ;  (2017فبراير )مجموعات قطاعية : المصدر

 .أعلىالفعليةاالرقامتكونوربمادقيقةليستالواردةاألرقامأنيبدو،النزاعبسببجزئيبشكلتعملاوتعملالالتيالصحيةللمرافقالكبيرالعددبسبب(1)

األشخاص الذين يقعون في
مرحلة األزمة أو الطوارئ 

من إجمالي السكان في منطقة 
ة العمليات اإلنسانية في مرحل
األزمة او الطوارئ من 

التصنيف المتكامل لمراحل 
األمن الغذائي

مارسحتى 2017) )

المنظمات عدد
في المنطقة

مليون 2.52

66%

151,734 
365786

257

عدد اإلصابات

جرحى قتلى

1,561 11,380 

12,941 

58

3.1 

1.8 

46%

غذاء

للشربمياة

44%

16%

14% الماديالدعم

الضالع

عدن

شبوة

أبين

لحج

!

مراحل شدة إنعدام 
األمن الغذائي

األزمة3

الطوارئ4

المياة و النظافة و 

الصرف الصحي

:اليمن

مليون

مليون

حماية 

األطفال

التعليم

( 6)اإليواء 

الالجئين و 

المهاجرين

التغذية 

الصحية

الصحة 

الحماية
الحماية من 

 (5)العنف

األمن الغذائي

و الزراعة

اء التشغيل أثن

(4)الطوارئ 

.اإليواء، المواد الغير غذائية، إدارة وتنسيق المخيمات( 6.    )التشغيل أثناء الطوارئ و أعادة تأهيل المجتمعات المحلية( 4)
.الحماية من العنف القائم على النوع األجتماعي( 5)

منظمات األمم
المتحدة

منظمات غير
حكومية يمنية

منظمات غير
حكومية دولية

2017فبرايريناير

6%
58 4%

36 
4%
28 3%

17 
2%
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عدن الضالعابين شبوهلحج 

) 
ف

ال
أل
با

(

لمحة عن الوضع اإلنساني-منطقة العمليات اإلنسانية في عدن 

المنطقة تكون فيه اسواء بمرحله لكن اليوجد تأثير على الناس. !



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

-

38,711 100,078 116,811 

-9,843 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 77,343

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

-

4,189 

564,917

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون0.4

مليون0.3

12,990

10,500

24 26 27 30

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

346 

297 49 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

69

حالة المرافق الصحية

من 

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

57%
مرافق صحية تعمل 

بشكل جزئي او ال تعمل

مرافق صحية تعمل

116,811 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

14
6,
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فبراير يناير
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3
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6

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

التغذية الصحية

الحماية

األمن الغذائي 

و الزراعة

المياة و النظافة 

و الصرف الصحي

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -أبين 

95168
مرافق صحية في المنطقة  تعمل بشكل 

جزئي او ال تعمل

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 26

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

300 

- 52,758 4,108 

3,243 11,093 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 7,579

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

15,856 

1,189 

892,807

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون0.8

مليون0.4

36,234

44,964

434 431 398 359

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

10,909 

9,794 1,115 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

21

حالة المرافق الصحية

من 

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

24%
مرافق صحية تعمل 

بشكل جزئي او ال تعمل

مرافق صحية تعمل

68,614 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

3,
34

4 11
,8

13

فبراير يناير
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يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

التغذية الصحية

الصحة 

الحماية

األمن الغذائي 

و الزراعة

المياة و النظافة 

و الصرف الصحي

االمداد و التموين

(3)اإليواء

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -عدن 

1145
مرافق صحية في المنطقة  تعمل بشكل 

جزئي او ال تعمل

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 46

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

2,010 

446 7,492 110,554 

-77 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 113,673

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

-

4,045 

711,912

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون0.5

مليون0.3

27,696

17,424

57

56

57

56

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

1,040 

854 186 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

80

حالة المرافق الصحية

من 

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

79%
مرافق صحية تعمل 

بشكل جزئي او ال تعمل

مرافق صحية تعمل

110,554 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

18
3,

90
0

4
3

,4
4

6

فبراير يناير

0

0

2

3

3

4

6

11

12

11

10

7

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

التغذية الصحية الصحة 

الحماية

المياة و النظافة 

و الصرف الصحي

(3)اإليواء

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -الضالع 

123155
مرافق صحية في المنطقة  تعمل بشكل 

جزئي او ال تعمل

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 28

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

-

9,918 130,216 163,340 

3,871 8,570 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 254,897

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

24,621 

6,303 

986,597

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون0.8

مليون0.5

57,642

32,928

126 126
123

119

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

412 

275 137 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

44

حالة المرافق الصحية

من 

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

25%
مرافق صحية تعمل 

بشكل جزئي او ال تعمل

مرافق صحية تعمل

278,157 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

25
3,

53
6

25
6,

2
5

8

فبراير يناير

1

2

3

4

5

7

8

15

16

15

10

8

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

الحمايةالتغذية الصحية

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -لحج 

58234
مرافق صحية في المنطقة  تعمل بشكل 

جزئي او ال تعمل

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 33

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

986 

- 35,306 12,658 

824 -

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 172,635

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

7,393 

3,967 

625,312

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون0.6

مليون0.3

17,172

13,722

84 84 83

48

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

234 

160 74 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

43

حالة المرافق الصحية

من 

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

42%
مرافق صحية تعمل 

بشكل جزئي او ال تعمل

مرافق صحية تعمل

179,324 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

17
3,

33
9

1
71

,9
3

1

فبراير يناير

0

0

1

2

4

4

5

11

11

7

7

7

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

الحماية

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -شبوة 

78184
مرافق صحية في المنطقة  تعمل بشكل 

جزئي او ال تعمل

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 21

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(



(.2017فبراير) التعليمقطاع; (2016اكتوبر)النهائيالتقرير،الصحةوزارةوالعالميةالصحةمنظمة،(2017مارس15)العالميةالصحةمنظمة

الحديدةمنطقة

إب
ةالتغطية في المحافظات التابع

لمركز العمليات اإلنسانية

الحديدة

تم التفعيل الرسمي للمجموعات القطاعية الفرعية 

ج لديهم احتيااشخاص
في المنطقة

لديهم احتياجاشخاص
شديد في المنطقة

.م2017لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي مختلف القطاعات وفقاً الموجز المعلوماتي يستعرض هذا

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

حالة المدارسحالة المرافق الصحية 

(*)مدرسة متضررة 

/مرافق تعمل بشكل جزئي
أو ال تعمل

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

جماعات /إستخدامها من قبل نازحين

مسلحة

مرافق صحية في المنطقة تعمل 
بشكل جزئي أو ال تعمل

من

نظقةاالحتياجات الثالثة األولى لدى النازحين في الم عدد النازحين ونسبة النازحين من العدد الحالي للسكان

إجمالي عدد النازحين في المنطقة

أشخاص تم الوصول اليهم في مختلف القطاعاتعدد المنظمات حسب النوع

;(2017مارس )التقرير الثالث عشر لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية ; (2017مارس )تقرير التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، ;  (2017فبراير )مجموعات قطاعية : المصدر

 .أعلىالفعليةاالرقامتكونوربمادقيقةليستالواردةاألرقامأنيبدو،النزاعبسببجزئيبشكلتعملاوتعملالالتيالصحيةللمرافقالكبيرالعددبسبب(1)

األشخاص الذين يقعون في
مرحلة األزمة أو الطوارئ 

من إجمالي السكان في منطقة 
ة العمليات اإلنسانية في مرحل
األزمة او الطوارئ من 

التصنيف المتكامل لمراحل 
األمن الغذائي

مارسحتى 2017) )

المنظمات عدد
في المنطقة

مليون 3.89

59%

607,332 
336710

118

عدد اإلصابات

جرحى قتلى

969 2,149 

3,118 

58

4.3 

2.3 

47%

غذاء

الدخلالىالوصول

82%

9%

7% اإلسكان/ اإليواء

ريمة

المحويت

الحديدة

حجة

مراحل شدة إنعدام 
األمن الغذائي

األزمة3

الطوارئ4

:اليمن

مليون

مليون

حماية 

األطفال

االمداد و التموين ( 6)اإليواء 

التغذية 

الصحية

الصحة 

الحماية

الحماية من 

 (5)العنف

األمن الغذائي

و الزراعة

.الحماية من العنف القائم على النوع األجتماعي( 5.     )اإليواء، المواد الغير غذائية، إدارة وتنسيق المخيمات( 6)

منظمات األمم
المتحدة

منظمات غير
حكومية يمنية

منظمات غير
حكومية دولية

2017فبرايريناير

19%
406 

3%
105 

9%
52 

6%
45 

ريمه المحويت ابين حجة

 (
ف 

ال
أل
با

)

1615

25

1513

72

7
8

4
3

3836

13
10

ريمه المحويت الحديدةحجة

525

331

9064

ريمةالمحويتالحديدةحجة

) 
ف

ال
أل
با

(

لمحة عن الوضع اإلنساني-منطقة العمليات اإلنسانية في الحديدة 



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

-

565 46,262 33,778 

10,931 117,260 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 387,417

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

2,182 

22,732 

3,149,243

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون1.9

مليون1.1

104,988

60,630

127
107 110

137

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

1,174 

855 319 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

20

حالة المرافق الصحية

من 

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

54%
مرافق صحية تعمل 

بشكل جزئي او ال تعمل

مرافق صحية تعمل

331,492 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

44
5,

52
4

3
2

9,
3

10

فبراير يناير

1

2

3

3

4

8

12

12

18

15

13

8

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

التغذية الصحية

الصحة 

الحماية

حماية األطفال

األمن الغذائي 

و الزراعة

المياة و النظافة 

و الصرف الصحي
(3)اإليواء

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -الحديدة 

206384
مرافق صحية في المنطقة  تعمل بشكل 

جزئي او ال تعمل

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 36

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(
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]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

-

- 118,323 99,450 

16,546 100,901 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 652,661

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

-

19,569 

2,102,909

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون1.6

مليون1.0

405,924

376,704
449

468

529

489

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

1,852 

1,229 623 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

80

حالة المرافق الصحية

من 

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

40%
مرافق صحية تعمل 

بشكل جزئي او ال تعمل

مرافق صحية تعمل

524,687 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

7
80

,6
3

4

52
4,

68
7

فبراير يناير

0

2

2

4

6

6

7

13

20

16

15

7

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

التغذية الصحية

الصحة 

الحماية

حماية األطفال

األمن الغذائي 

و الزراعة

المياة و النظافة 

و الصرف الصحي
(3)اإليواء

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -حجة 

130326
مرافق صحية في المنطقة  تعمل بشكل 

جزئي او ال تعمل

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 38

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

-

565 -1,249 

-1,987 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 85,465

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

-

-

601,635

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون0.4

مليون0.1

51,912

1,188

52 52 52

46

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

6 

1 5 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

0

حالة المرافق الصحية

غير متوفر

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

64,393 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

10
6,

53
7

64
,3

9
3

فبراير يناير

0

0

0

1

2

2

2

3

5

5
2

3

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

الحمايةالتغذية الصحية

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -ريمة 

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 10

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(



*منطقة المكال 

المكال

ةالتغطية في المحافظات التابع
لمركز العمليات اإلنسانية

(.2017فبراير) التعليمقطاع; (2016اكتوبر)النهائيالتقرير،الصحةوزارةوالعالميةالصحةمنظمة،(2017مارس15)العالميةالصحةمنظمة

تم التفعيل الرسمي للمجموعات القطاعية الفرعية 

ج لديهم احتيااشخاص
في المنطقة

لديهم احتياجاشخاص
شديد في المنطقة

.م2017لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي مختلف القطاعات وفقاً الموجز المعلوماتي يستعرض هذا

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

حالة المدارسحالة المرافق الصحية 

(*)مدرسة متضررة 

/مرافق تعمل بشكل جزئي
أو ال تعمل

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

جماعات /إستخدامها من قبل نازحين

مسلحة

مرافق صحية في المنطقة تعمل 
بشكل جزئي أو ال تعمل

نظقةاالحتياجات الثالثة األولى لدى النازحين في الم عدد النازحين ونسبة النازحين من العدد الحالي للسكان

إجمالي عدد النازحين في المنطقة

أشخاص تم الوصول اليهم في مختلف القطاعاتعدد المنظمات حسب النوع

;(2017مارس )التقرير الثالث عشر لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية ; (2017مارس )تقرير التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، ( 2);  (2017فبراير )مجموعات قطاعية : المصدر

 .أعلىالفعليةاالرقامتكونوربمادقيقةليستالواردةاألرقامأنيبدو،النزاعبسببجزئيبشكلتعملاوتعملالالتيالصحيةللمرافقالكبيرالعددبسبب(1)

األشخاص الذين يقعون في
مرحلة األزمة أو الطوارئ 

من إجمالي السكان في منطقة 
ة العمليات اإلنسانية في مرحل
األزمة او الطوارئ من 

التصنيف المتكامل لمراحل 
األمن الغذائي

مارسحتى 2017) )

المنظمات عدد
في المنطقة

مليون 0.93

54%

17,904 
0

0

عدد اإلصابات

جرحى قتلى

1,003 1,158 

2,161 

20

0.9 

0.2 

0%

غذاء

التعليم

27%

26%

18%
الصرف/ النظافة

الصحي

:اليمن

مليون

مليون

األمن الغذائي 

و الزراعة

منظمات األمم
المتحدة

منظمات غير
حكومية يمنية

منظمات غير
حكومية دولية

2017فبرايريناير

حضرموت المهرة

سقطرى
األزمة3

مراحل شدة إنعدام 
األمن الغذائي

الشدة2

6
21

5

22

5

45

16

88

المهرة سقطرىحضرموت

19

00

سقطرىالمهرةحضرموت

 (
ف 

ال
أل
با

)
6%
12 

13%
3 

7%
2 

سقطرىالمهرةحضرموت

 (
ف 

ال
أل
با

)

لمحة عن الوضع اإلنساني-منطقة العمليات اإلنسانية في المكال 

. منطقة من عدن وصنعاء في الوقت الراهنالمن المخطط أن يتم إنشاء مركز ميداني في المكال وهو بانتظار تحسن الوضع األمني من أجل إنشائه، حيث يتم تنسيق عمليات اإلغاثة في تلك* 
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]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

-

- -17 

500 18,628 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 7,797

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

-

-

1,387,310

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون0.8

مليون0.2

12,330

10,638

49 44 41 38

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

624 

385 239 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

0

حالة المرافق الصحية

غير متوفر

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

18,628 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

14
,9

82

61
2

فبراير يناير

0

0

1

1

1

3

3

6

8

6

5

5

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

الحمايةالتغذية الصحية

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -حضرموت 

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 16

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(
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(.2017فبراير) التعليمقطاع; (2016اكتوبر)النهائيالتقرير،الصحةوزارةوالعالميةالصحةمنظمة،(2017مارس15)العالميةالصحةمنظمة

منطقة إب

إب
ةالتغطية في المحافظات التابع

لمركز العمليات اإلنسانية

تم التفعيل الرسمي للمجموعات القطاعية الفرعية 

ج لديهم احتيااشخاص
في المنطقة

لديهم احتياجاشخاص
شديد في المنطقة

.م2017لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي مختلف القطاعات وفقاً الموجز المعلوماتي يستعرض هذا

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

حالة المدارسحالة المرافق الصحية 

(*)مدرسة متضررة 

/مرافق تعمل بشكل جزئي
أو ال تعمل

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

جماعات /إستخدامها من قبل نازحين

مسلحة

مرافق صحية في المنطقة تعمل 
بشكل جزئي أو ال تعمل

من

نظقةاالحتياجات الثالثة األولى لدى النازحين في الم عدد النازحين ونسبة النازحين من العدد الحالي للسكان

إجمالي عدد النازحين في المنطقة

أشخاص تم الوصول اليهم في مختلف القطاعاتعدد المنظمات حسب النوع

;(2017مارس )التقرير الثالث عشر لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية ; (2017مارس )تقرير التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، ;  (2017فبراير )مجموعات قطاعية : المصدر

 .أعلىالفعليةاالرقامتكونوربمادقيقةليستالواردةاألرقامأنيبدو،النزاعبسببجزئيبشكلتعملاوتعملالالتيالصحيةللمرافقالكبيرالعددبسبب(1)

األشخاص الذين يقعون في
مرحلة األزمة أو الطوارئ 

من إجمالي السكان في منطقة 
ة العمليات اإلنسانية في مرحل
األزمة او الطوارئ من 

التصنيف المتكامل لمراحل 
األمن الغذائي

مارسحتى 2017) )

المنظمات عدد
في المنطقة

مليون 3.98

66%

405,522 
510790

343

عدد اإلصابات

جرحى قتلى

2,244 21,122 

23,366 

56

3.8 

2.3 

65%

غذاء

الغسيل/ للطبخمياة

94%

3%

1% للشربمياة

إب

تعز

مراحل شدة إنعدام 
األمن الغذائي

األزمة3

الطوارئ4

المياة و النظافة و 

الصرف الصحي

:اليمن

مليون

مليون

حماية 

األطفال

التعليم

التغذية 

الصحية
الصحة 

األمن الغذائي

و الزراعة

منظمات األمم
المتحدة

منظمات غير
حكومية يمنية

منظمات غير
حكومية دولية

2017فبرايريناير

6%
58 4%

36 
4%
28 3%

17 
2%
13 

ابين شبوهالضالععدن لحج 

 (
ف 

ال
أل
با

)

139

25

15

8

6

46

30

إبتعز 

289

258

إبتعز 

) 
ف

ال
أل
با

(

لمحة عن الوضع اإلنساني-منطقة العمليات اإلنسانية في إب  



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

2,824 

239 6,471 27,876 

13,045 6,223 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 329,993

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

-

298 

2,896,435

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون1.6

مليون0.7

134,496

15,606

148 141 125
102

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

818 

580 238 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

71

حالة المرافق الصحية

من 

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

57%
مرافق صحية تعمل 

بشكل جزئي او ال تعمل

مرافق صحية تعمل

257,601 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

4
0

2,
3

85

25
7,

6
0

1

فبراير يناير

1

2

3

3

4

5

5

8

13

9

15

6

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

التغذية الصحية

الصحة 

الحماية

األمن الغذائي 

و الزراعة

المياة و النظافة 

و الصرف الصحي
(3)اإليواء

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -إب 

209365
مرافق صحية في المنطقة  تعمل بشكل 

جزئي او ال تعمل

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 30

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

-

- 288,663 44,911 

71,362 61,864 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 380,679

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

-

3,141 

2,841,225

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون2.2

مليون1.6

57,642

32,928
351 352

522 620

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

22,548 

20,542 2,006 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

272

حالة المرافق الصحية

من 

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

71%
مرافق صحية تعمل 

بشكل جزئي او ال تعمل

مرافق صحية تعمل

288,663 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

48
2,

36
2

2
78

,9
95

فبراير يناير

0

2

5

5

7
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9

12

24

13

25

8

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

التغذية الصحية

الصحة 

الحماية

حماية األطفال

األمن الغذائي 

و الزراعة

المياة و النظافة 

و الصرف الصحي
(3)اإليواء

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -تعز 

301425
مرافق صحية في المنطقة  تعمل بشكل 

جزئي او ال تعمل

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 46

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(



(.2017فبراير) التعليمقطاع; (2016اكتوبر)النهائيالتقرير،الصحةوزارةوالعالميةالصحةمنظمة،(2017مارس15)العالميةالصحةمنظمة

منطقة صعدة

صعدة

ةالتغطية في المحافظات التابع
لمركز العمليات اإلنسانية

تم التفعيل الرسمي للمجموعات القطاعية الفرعية 

ج لديهم احتيااشخاص
في المنطقة

لديهم احتياجاشخاص
شديد في المنطقة

.م2017لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي مختلف القطاعات وفقاً الموجز المعلوماتي يستعرض هذا

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

حالة المدارسحالة المرافق الصحية 

(*)مدرسة متضررة 

/مرافق تعمل بشكل جزئي
أو ال تعمل

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

جماعات /إستخدامها من قبل نازحين

مسلحة

مرافق صحية في المنطقة تعمل 
بشكل جزئي أو ال تعمل

من

نظقةاالحتياجات الثالثة األولى لدى النازحين في الم عدد النازحين ونسبة النازحين من العدد الحالي للسكان

إجمالي عدد النازحين في المنطقة

أشخاص تم الوصول اليهم في مختلف القطاعاتعدد المنظمات حسب النوع

;(2017مارس )التقرير الثالث عشر لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية ; (2017مارس )تقرير التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، ;  (2017فبراير )مجموعات قطاعية : المصدر

 .أعلىالفعليةاالرقامتكونوربمادقيقةليستالواردةاألرقامأنيبدو،النزاعبسببجزئيبشكلتعملاوتعملالالتيالصحيةللمرافقالكبيرالعددبسبب(1)

األشخاص الذين يقعون في
مرحلة األزمة أو الطوارئ 

من إجمالي السكان في منطقة 
ة العمليات اإلنسانية في مرحل
األزمة او الطوارئ من 

التصنيف المتكامل لمراحل 
األمن الغذائي

مارسحتى 2017) )

المنظمات عدد
في المنطقة

مليون 1.13

68%

142,362 
211257

279

عدد اإلصابات

جرحى قتلى

1,003 1,158 

2,161 

28

1.2 

1.0 

82%

غذاء

صحة

89%

3%

3% اإلسكان/ اإليواء

الجوف

صعدة

!

مراحل شدة إنعدام 
األمن الغذائي

األزمة3

الطوارئ4

المياة و النظافة و 

الصرف الصحي

:اليمن

مليون

مليون

حماية 

األطفال

التغذية 

الصحية
الصحة 

الحماية من 

 (5)العنف

األمن الغذائي

و الزراعة

اء التشغيل أثن

(4)الطوارئ 

.الحماية من العنف القائم على النوع األجتماعي( 5.     )التشغيل أثناء الطوارئ و أعادة تأهيل المجتمعات المحلية( 4)

منظمات األمم
المتحدة

منظمات غير
حكومية يمنية

منظمات غير
حكومية دولية

2017فبرايريناير

12%
104 

7%
39 

الجوفصعدة 

 (
ف 

ال
أل
با

)

74

11

6

8

6

26

16

الجوف صعدة 

316

127

الجوف صعدة 

) 
ف

ال
أل
با

(

لمحة عن الوضع اإلنساني-منطقة العمليات اإلنسانية في صعدة 

المنطقة تكون فيه اسواء بمرحله لكن اليوجد تأثير على الناس. !



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

-

- 8,705 7 

2,042 30,632 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 128,589

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

-

155 

568,866

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون0.4

مليون0.3

38,790

48,432

48
47

48

46

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

221 

119 102 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

40

حالة المرافق الصحية

من 

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

91%
مرافق صحية تعمل 

بشكل جزئي او ال تعمل

مرافق صحية تعمل

126,867 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

13
0,

31
0

12
6,

8
6

7

فبراير يناير

0

0

0

1

1

1

3

5

10

4

6

6

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

الحمايةالتغذية الصحية

حماية األطفال (3)اإليواء

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -الجوف 

8694
مرافق صحية في المنطقة  تعمل بشكل 

جزئي او ال تعمل

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 16

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

800 

- 95,426 27,699 

24,933 2,665 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 425,672

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

-

1,085 

830,034

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون0.8

مليون0.7

103,572

310,398

129 127
98

72

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

1,940 

1,039 901 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

239

حالة المرافق الصحية

من 

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

77%
مرافق صحية تعمل 

بشكل جزئي او ال تعمل

مرافق صحية تعمل

315,833 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

5
3

5,
5

10

31
5,
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3

فبراير يناير

0
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يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

التغذية الصحية

الصحة 

الحماية

األمن الغذائي 

و الزراعة

المياة و النظافة 

و الصرف الصحي
(3)اإليواء

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -صعدة 

125163
مرافق صحية في المنطقة  تعمل بشكل 

جزئي او ال تعمل

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 26

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(



(.2017فبراير) التعليمقطاع; (2016اكتوبر)النهائيالتقرير،الصحةوزارةوالعالميةالصحةمنظمة،(2017مارس15)العالميةالصحةمنظمة

منطقة صنعاء

صنعاء

ةالتغطية في المحافظات التابع
لمركز العمليات اإلنسانية

تم التفعيل الرسمي للمجموعات القطاعية الفرعية 

ج لديهم احتيااشخاص
في المنطقة

لديهم احتياجاشخاص
شديد في المنطقة

.م2017لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي مختلف القطاعات وفقاً الموجز المعلوماتي يستعرض هذا

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

حالة المدارسحالة المرافق الصحية 

(*)مدرسة متضررة 

/مرافق تعمل بشكل جزئي
أو ال تعمل

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

جماعات /إستخدامها من قبل نازحين

مسلحة

مرافق صحية في المنطقة تعمل 
بشكل جزئي أو ال تعمل

من

نظقةاالحتياجات الثالثة األولى لدى النازحين في الم عدد النازحين ونسبة النازحين من العدد الحالي للسكان

إجمالي عدد النازحين في المنطقة

أشخاص تم الوصول اليهم في مختلف القطاعاتعدد المنظمات حسب النوع

;(2017مارس )التقرير الثالث عشر لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية ; (2017مارس )تقرير التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، ;  (2017فبراير )مجموعات قطاعية : المصدر

 .أعلىالفعليةاالرقامتكونوربمادقيقةليستالواردةاألرقامأنيبدو،النزاعبسببجزئيبشكلتعملاوتعملالالتيالصحيةللمرافقالكبيرالعددبسبب(1)

األشخاص الذين يقعون في
مرحلة األزمة أو الطوارئ 

من إجمالي السكان في منطقة 
ة العمليات اإلنسانية في مرحل
األزمة او الطوارئ من 

التصنيف المتكامل لمراحل 
األمن الغذائي

مأرب

صنعاء

ذمار

البيضاء

عمران

أمانة العاصمة

!

مراحل شدة إنعدام 
األمن الغذائي

األزمة3

مارسحتى 2017) )

المنظمات عدد
في المنطقة

مليون 4.53

54%

681,258 
514972

669

عدد اإلصابات

جرحى قتلى

1,838 7,222 

9,060 

72

5.5 

2.7 

53%

غذاء

الدخلالىالوصول

87%

7%

3% اإلسكان/ اإليواء

المياة و النظافة و 

الصرف الصحي

:اليمن

مليون

مليون

حماية 

األطفال

التغذية 

الصحية
الصحة 

الحماية

الحماية من 

 (5)العنف

األمن الغذائي

و الزراعة

اء التشغيل أثن

(4)الطوارئ 

.الحماية من العنف القائم على النوع األجتماعي( 5.     )التشغيل أثناء الطوارئ و أعادة تأهيل المجتمعات المحلية( 4)

منظمات األمم
المتحدة

منظمات غير
حكومية يمنية

منظمات غير
حكومية دولية

2017فبرايريناير

19%
406 

3%
105 

9%
52 

6%
45 

ريمه المحويت ابين حجة

 (
ف 

ال
أل
با

)

161412756

28
17

13
667

6

8
7

664

50

39
32

191717

مأرب ذمارالبيضاء عمران صنعاء امانة العاصمة

227

168
153

8375

20

مأربالبيضاءصنعاءامانة العاصمةذمارعمران 

) 
ف

ال
أل
با

(

لمحة عن الوضع اإلنساني-منطقة العمليات اإلنسانية في صنعاء 

المنطقة تكون فيه اسواء بمرحله لكن اليوجد تأثير على الناس. !



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

-

20 23,100 8,771 

5,660 2 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 141,183

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

-

3,098 

746,599

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون0.5

مليون0.3

33,060

32,136

41
40

39
40

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

517 

416 101 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

60

حالة المرافق الصحية

من 

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

81%
مرافق صحية تعمل 

بشكل جزئي او ال تعمل

مرافق صحية تعمل

75,053 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

20
7

,3
12

7
5,

0
53

فبراير يناير

1

1

1

1

2

3

3

5

8

7

6

6

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

التغذية الصحية

الصحة 

الحماية

األمن الغذائي 

و الزراعة

المياة و النظافة 

و الصرف الصحي
(3)اإليواء

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -البيضاء 

144177
مرافق صحية في المنطقة  تعمل بشكل 

جزئي او ال تعمل

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 19

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

25,899 

171 78,306 2,785 

22,277 82,791 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 204,734

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

3,125 

1,335 

2,932,613

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون2.0

مليون1.1

165,774

312,378

389 390
381

373

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

5,486 

4,583 903 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

227

حالة المرافق الصحية

من 

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

37%
مرافق صحية تعمل 

بشكل جزئي او ال تعمل

مرافق صحية تعمل

153,074 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

25
9,

5
1

8

1
49

,9
49

فبراير يناير

2

3

3

6

6

7

9

11

22

16

28

6

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

الحمايةالتغذية الصحية

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -امانة العاصمة 

3286
مرافق صحية في المنطقة  تعمل بشكل 

جزئي او ال تعمل

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 50

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

-

- 73,776 25,603 

29,661 5,229 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 356,038

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

-

4,322 

1,142,410

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون0.7

مليون0.3

149,628

49,380

164 163
123 115

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

607 

419 188 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

30

حالة المرافق الصحية

من 

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

38%
مرافق صحية تعمل 

بشكل جزئي او ال تعمل

مرافق صحية تعمل

226,513 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

4
85

,5
62

2
2

6,
5

13

فبراير يناير

0

1

1

2

7

7

7

13

15

12

13

7

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

التغذية الصحية

الصحة 

الحماية

األمن الغذائي 

و الزراعة

المياة و النظافة 

و الصرف الصحي
(3)اإليواء

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -عمران 

117304
مرافق صحية في المنطقة  تعمل بشكل 

جزئي او ال تعمل

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 32

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

5,887 

- 167,864 206 

18,362 2,576 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 314,776

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

-

1,003 

1,988,717

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون1.1

مليون0.4

141,882

21,738

161
167

155
162

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

344 

211 133 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

196

حالة المرافق الصحية

غير متوفر

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

167,864 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

6
23

,1
80

6
,3

7
2

فبراير يناير

0

1

1

1

2

2

4

5

6

5

6

6

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

الحمايةالتغذية الصحية

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -ذمار 

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 17

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

-

- 8,947 7,759 

2,500 767 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 21,679

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

-

501 

339,870

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون0.2

مليون0.1

50,778

41,436

81
76 76

71

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

849 

690 159 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

71

حالة المرافق الصحية

من 

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

86%
مرافق صحية تعمل 

بشكل جزئي او ال تعمل

مرافق صحية تعمل

19,782 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

1
9,

7
82 23
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7

6

فبراير يناير
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2
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4

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

الحمايةالتغذية الصحية

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -مأرب 

103120
مرافق صحية في المنطقة  تعمل بشكل 

جزئي او ال تعمل

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 17

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(



]

.(2017فبراير) لليمن االنساني التمويل صندوق; (2017فبراير) التعليم قطاع; (2016اكتوبر) النهائي التقرير,  الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة; (2017مارس 15) العالمية الصحة منظمة; (2017فبراير) السكانية بالتحركات المعني العمل عشرلفريق الثالث التقرير; (2017فبراير) قطاعية مجموعات: المصدر       

8,025 

- 7,744 29,909 

110 222 

*العدد الكلي الذي يتم الوصول اليه في االمن الغذائي والزراعه 196,568

**الذي تصل اليه المجموعه القطاعيهالعدد الشهري

-

3,769 

1,184,921

التعداد السكاني

تقديرات التعداد السكاني

احتياج في لديهمشخاص أ
المحافظة

احتياج شديد لديهمشخاص أ
في المحافظة

مليون0.9

مليون0.4

140,136

95,490

142 153
214 230

مارس يناير اكتوبر اغسطس ىالنازحين من المحافظة إل
ىالمحافظات األخر

نازحين في المحافظة

التوجهات للنازحين في المحافظة      التحركات السكانية من و 
2017مارسالى2016اكتوبرمنالمحافظةإلى (باألالف)(

(1)عدد اإلصابات حسب التقارير من المرافق الصحية 

1,257 

903 354 
قتلى

عدد األصابات 

جرحى

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

-مارس (19 (2017مارس 15 2015

البنية التحتية المدنية

84

حالة المرافق الصحية

من 

حالة المدارس

(2)مدرسة مدمرة او تم استخدامها 

و تم  أكليا  /مدارس مدمرة جزئيا  (2)

جماعات مسلحة/استخدامها من قبل نازحين

41%
مرافق صحية تعمل 

بشكل جزئي او ال تعمل

مرافق صحية تعمل

83,066 

اإلستجابة حسب القطاعات

أشخاص تم الوصول اليهم في 
مختلف القطاعات

التشغيل أثناء 

(4)الطوارئ

التعليم 

االمن الغذائي والزراعه

الصحة

التغذية الصحية

المياة والنظافة

والصرف الصحي

الحماية (3)اإليواء

الالجئين و 

المهاجرين

2017)فبرايرحتىينايرمن (

31
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فبراير يناير
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8

يمنيةحكوميةغيرمنظمات

منظمات االمم المتحدة

دوليةحكوميةغيرمنظمات

الحمايةالصحة 

ممولة من صندوق التمويل الالقطاعات
2017 )فبرايرحتى (االنساني لليمن

(2017مارسحتى (ملخص معلوماتي عن المحافظة  -صنعاء 

118285
مرافق صحية في المنطقة  تعمل بشكل 

جزئي او ال تعمل

التواجد التشغيلي

المنظمات العاملة في المحافظة 39

عدد المنظمات حسب النوع عدد المنظمات حسب القطاع

.وإعادة تأهيل المجتمعات المحليةالتشغيل اثناء الطوارئ( 4).إدارة و تنسيق المخيمات، الغذائيةغيرالالمواد ،اإليواء(3)

الذين خاصاستنادا  إلى متوسط أعداد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية الشهرية الطارئة، إضافة إلى األرقام التراكمية لألش*
.الشهرية الطارئة والدعم المعيشي بعيد المدىيشمل هذا المساعدات الغذائية. **يتم تقديم الدعم المعيشي بعيد المدى إليهم

(
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