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ٌق الشؤون اإلنسانٌة للٌمن. وهو ٌغطً أنشطة تم إعداد هذا التقرٌر من قبل مكتب تنسٌق الشؤون اإلنسانٌة للٌمن بالتعاون مع الشركاء فً المجال اإلنسانً. وقد صدر من قبل مكتب تنس
تقارٌر اإلضافٌة. النٌة بأكملها. وٌمكن أن تتم مراجعة األرقام التراكمٌة وفقا لما ٌتم التحقق منه من ماٌو، وٌقدم األرقام التراكمٌة األولٌة لفترة الهدنة اإلنسا 74االستجابة المفصلة لٌوم األحد 

 ماٌو. 55وسوف ٌصدر تقرٌر األوضاع التالً حوالً ٌوم 

 عناوٌن هاّمة
 

 على جوٌة غارات عن اإلبالغ وتم. ماٌو 74 ٌوم من 50.11 الساعة فً الٌمن فً أٌام لخمسة المحددة اإلنسانٌة الهدنة نتهتإ 
 محافظتً فً الجوٌة الغارات من العدٌد وقوع عن أٌضا مؤكدة غٌر تقارٌر وتشٌر الهدنة، انتهاء من قصٌر وقت بعد عدن مدٌنة
 .الضالع و عدن محافظتً فً مسلحة نزاعات نشوب عن أخرى تقارٌر أفادت كما. وصعدة حجة

 بالخروج كثٌرة مناطق فً أٌضا   للمدنٌٌن سمحت كما. عام بشكل الحرجة اإلنسانٌة المساعدات إٌصال تسهٌل فً الهدنة تسببت 
 المنقذة المساعدات من المزٌد بتقدٌم للشركاء السماح إلنسانٌةا الهدنة تجدٌد شأن ومن. المساعدة وطلب اآلمنة غٌر المناطق من

 .اللوجستً باإلمداد متعلقة مشاكل من تبقى ما وحلّ  لألرواح

 شخص 173,210 لعدد الغذاء من واحد شهر احتٌاجات لتغطٌة كافٌة غذائٌة مساعدات بإرسال الهدنة خالل الشركاء قام .
 ٌكفً ما توزٌع أو ونقل واحد؛ شهر لمدة شخص ملٌون 7.5 لعدد للشرب الصالحة المٌاه وصول لضمان الكافً الوقود وإٌصال

 ومن. التقرٌر هذا فً اإلضافٌة اإلنجازات بعض تلخٌص إلى إضافة. شخص 10,015 لعدد الضرورٌة الغذائٌة غٌر المواد من
 .إضافٌة تقارٌر من ٌرد لما وفقا ما حد إلى النهائٌة األرقام تغٌٌر الممكن

 فً تركزت مواقع عدة فً وقصف مسلحة اشتباكات وقوع عن اإلبالغ وتم. لها الوقت المحددخالل  للهدنة نتهاكاتاإل استمرت 
 األخرى اللوجستٌة والتحدٌات الوقود ونقص لألمن المستمر الغٌاب عوامل أعاقت وقد. والضالع وأبٌن ولحج ومأرب وتعز عدن
 .كاملة اإلبالغ عملٌات إعاقة فً أٌضا تصاالتاإل فً الضعف تسبب كما. الهدنة خالل اإلنسانٌة للخطة الكامل التنفٌذ

 

10,015 
األشخاص الذٌن ستتم عدد 

المواد  تغطٌتهم بمعونات
غٌر الغذائٌة المرسلة خالل 

 الهدنة

 ملٌون 7.5
األشخاص الذٌن عدد 

ٌحصلون على مٌاه آمنة 
صاله خالل ٌنتٌجة ما تم إ

 الهدنة

173,210 
األشخاص الذٌن ستتم عدد 

تغطٌتهم بالمعونات الغذائٌة 
 المرسلة خالل الهدنة

212,476 
األشخاص النازحٌن عدد 

 داخل الٌمن خالل الفترة 
 ماٌو 4 -ارس م 53

4,001 
المسجلٌن  الجرحىعدد 

فً المرافق الصحٌة 
بسبب النزاع الدائر منذ 

 مارس 76

7,551 
عدد القتلى المسجلٌن فً 
المرافق الصحٌة بسبب 

 مارس 76النزاع الدائر منذ 

 لمحة عن األوضاع

 شهدت وقد. المحلًّ التوقٌت بحسب ماٌو 74 ٌوم من 50.11 الساعة فً الٌمن فً أٌام لخمسة المحددة اإلنسانٌة الهدنة انتهت
 الهدنة أٌام خالل حدثت التً االنتهاكات من الرغم على سبقتها التً بالفترة مقارنة األمنٌة األوضاع فً هاّمة تحسٌنات الهدنة هذه

. وصعدة والضالع ومأرب وأبٌن وتعز ولحج عدن محافظات من أجزاء فً خاص بشكل جرت واشتباكات قصف شملت التً الخمسة،
 عدن، فً أمس لٌلة جوٌة غارات عن اإلبالغ تم كما. المهلة فترة معظم خالل تعز محافظة من أجزاء فً الكثٌفة شتباكاتاإل استمّرت وقد

 .والضالع عدن فً مسلحة اشتباكات عن كذلك اإلبالغ وتم. وصعدة حجة فً  أخرى غارات عن مؤّكدة غٌر تقارٌر إلى إضافة

 الخدمات إلى والوصول الطبٌة الرعاٌة على للحصول نتقالاإل على قادرٌن المواقع من العدٌد وفً الهدنة أثناء المتضررٌن السكان أصبح
 تقٌٌم استكمال إلى باإلضافة الضرورٌٌن، اإلنسانٌة والتجهٌزات الوقود إٌصال تسهٌل إلى الهدنة أدت كما. األساسٌة السلع على والحصول

 173,210 لعدد الغذاء من واحد شهر احتٌاجات لتغطٌة كافٌة غذائٌة مساعدات إرسال من الهدنة خالل الشركاء مكنوت .حتٌاجاتإلا
 شهر لمدة شخص ملٌون 7.5 لعدد للشرب الصالحة المٌاه وصول لضمان المحلٌة المٌاه مؤسسات إلى الكافً الوقود وإٌصال. شخص
 المسبق التجهٌز وإجراء. شخص 10,015 لعدد الضرورٌة الغذائٌة غٌر والمواد اإلٌوائٌة المستلزمات من ٌكفً ما وإرسال واحد؛
 75,455 إلى النفسً والدعم األلغام بمخاطر التوعٌة وتوفٌر شخص؛ 01,221 لعدد لتعاطً الغذاء العالجً ٌكفً بما الصحٌة للتغذٌة
ٌّة اإلمدادات من متري طن 14.3 الرابع من الهدنة الٌوم بنهاٌة الشركاء أرسل كما. شخص . مرٌض 71,021 لمعالجة الكافٌة الطب
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 تقارٌر من ٌرد لما وفقا ما حد إلى النهائٌة األرقام تغٌٌر الممكن ومن. أدناه القطاعٌة االستجابة أقسام فً ملّخصة اإلضافٌة اإلنجازات
 .إضافٌة

 وكانت. الهدنة مراحل كافة فً الشركاء واجه تحدٌا   شّكل - النزاع أطراف قبل من المفروضة القٌود ذلك فً بما - لألمن المستمر الغٌاب
 على وتقع. الشركاء أمام رئٌسٌة إضافٌة عقبة المستمرة الوقود شّحة شّكلّت كما. ولحج والضالع وتعز عدن فً أُشّدها فً التحدٌات هذه

 .اإلنسانً العمل لمبادئ وفقا   إلٌها حاجة فً هم الذٌن السكان إلى اإلنسانٌة المساعدات إٌصال تسهٌل مسؤولٌة النزاع أطراف كافة عاتق

ُ  نزح  بعٌدا   الٌمن فً شخص 212,476 بنحو ٌقّدر ما للٌمن اإلنسانً القطري للفرٌق التابع السكانٌة التحركات عمل فرٌق لتقدٌرات وفقا
 آخرٌن 4,001 وجرح شخص 7,551 مقتل إلى الصحٌة المرافق أرقام وتشٌر. ماٌو 4  - مارس 53 بٌن الفترة خالل دٌارهم عن

 .الحقٌقٌة األرقام من بكثٌر أقل اإلصابات حول جمعها تم التً البٌانات تكون أن المحتمل من وٌبدو. مارس 76 منذ النزاعات بسبب

 ستجابة اإلنسانٌةاإل

 ذلك كان حٌثما كاملة الهدنة فترة خالل القطاعٌة للمجموعات التراكمٌة النتائج التقرٌر من الجزء هذا فً التشغٌلٌة المعلومات تلخص
 ما حد إلى النهائٌة األرقام تتغٌر أن المرجح فمن تصاالت،إلا لصعوبة ونظرا  . الواردة التقارٌر على التراكمً التقرٌر وٌستند. ممكنا
 .الهدنة من الخامس الٌوم بأنشطة ملخصات كذلك ترد كما. الواردة التقارٌر من المزٌد من التحقق ٌتم حالما

  األمن الغذائي والزراعة

 ستجابةإلا

 طن متري كافٌة لتغطٌة  3,403رسال مساعدات غذائٌة بحجم إقام الشركاء خالل الهدنة ب
شخص  704,165شخص. وتلقى  173,210شهر واحد من االحتٌاجات الغذائٌة لعدد 

من العدد اإلجمالً المذكور بالفعل مساعدات غذائٌة بحلول نهاٌة الٌوم الخامس من الهدنة. 
 شخص( 546,112والمواد الغذائٌة هً فً طرٌقها للوصول إلى المستفٌدٌن المتبقٌن )

فً محافظات عدن وأبٌن وحجة  وتوزٌعها المساعدات ٌصالئوقد تم خالل األٌام المقبلة. 
 وصعدة والضالع وشبوة ولحج.

  طن متري  5,350كان معدل إٌصال المواد الغذائٌة  فً الٌوم الخامس أعلى من أي ٌوم آخر من الهدنة. فقد أوصل الشركاء
 شخص فً حجة وعدن والضالع ولحج وأبٌن وشبوة. 707,111لعدد 

 أسرة( فً  310شخص من النازحٌن داخلٌا ) 1,557دٌة غٌر المشروطة لعدد كما وصلت فً الٌوم الخامس التحوٌالت النق
 41لاير )أي ما ٌعادل  72,111حجة لدعم شراء المواد الغذائٌة من األسواق المحلٌة لمدة شهر واحد. حٌث تلقت كل أسرة 

 دوالر(.
 

 الفجوات والمعوقات

  المعوقات بشكل أساسً لشّحة الوقود والغٌاب المستمر  تعودو فً المائة من أهدافهم فً الخطة التشغٌلٌة. 23حقق الشركاء
 لألمن وإحجام شركات النقل عن نقل المساعدات فً بعض المناطق المتضررة من النزاعات.

 ه والنظافة والصزف الصحياالمي 

 ستجابةإلا

  الشركاء خالل الهدنة اإلنسانٌة ما ٌكفً من الوقود لمؤسسات المٌاه المحلٌة الستمرار قدم
ملٌون شخص لمدة شهر واحد. وقد تم تسلٌم  7.5المٌاه الصالحة للشرب لعدد  إتاحة

هذه الجهود  تأتًوالوقود لمؤسسات المٌاه المحلٌة فً الحدٌدة وعدن وصنعاء وذمار. 
بلغت نسبة األشخاص الذٌن  حٌث ت جارٌة بالفعل قبل الهدنة.لألنشطة التً كان استكماأل

 فً المائة من الهدف المحدد خالل فترة الهدنة. 15تم الوصول إلٌهم 

  شخص فً محافظات صعدة وصنعاء وأبٌن  51,051قدم الشركاء أٌضا خالل الهدنة اإلنسانٌة شاحنات مٌاه )واٌتات( لعدد
أسرة( فً محافظات تعز  0376شخصا ) 52,000ٌصال مستلزمات النظافة لعدد وحجة وعدن ولحج والحدٌدة. كما تم إ

 لألنشطة التً كانت جارٌة بالفعل قبل الهدنة. هذه الجهود استكماألتأتً وعدن وحجة وصعدة وصنعاء ومأرب وعمران. و

  ساجد والمدارس فً لحج. كما تم من السكان عند نقاط توزٌع المٌاه فً الم 5,311استمر إٌصال المٌاه فً الٌوم الخامس لعدد
 شخص فً أمانة العاصمة )مدٌنة صنعاء(. 4,211إٌصال شاحنات مٌاه )واٌتات( أٌضا لعدد 

173,210 
شخص طٛزى انٕصٕل ئنٛٓى 

ثبنًؼَٕبد انغذائٛخ انزٙ رى 

 ئرطبنٓب خبلل انٓذَخ

ملٌون 7.5  
هٌٕ ػهٗ يٛبِ ٚحص شخص 

صبنّ آيُخ َزٛدخ يب رى ئٚ

   خبلل انٓذَخ
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  شخص مستلزمات النظافة وتنقٌة المٌاه فً محافظة حجة من خالل برنامج معتاد )أي خارج  0,314استلم فً الٌوم الخامس
 آخرٌن مستلزمات النظافة فً محافظتً عدن ومأرب. 0,150الخطة التشغٌلٌة لفترة الهدنة(. مما استلم 

  7حاوٌة  0,666مجموعة من مستلزمات النظافة؛  211أوصل الشركاء فً الٌوم الخامس المستلزمات التالٌة إلى عدن
 قالب صابون. وسٌتم توزٌع هذه المواد محلٌا فً األٌام المقبلة. 0,131لٌتر(؛  71بالستٌكٌة لحمل المٌاه )عبوة 

 

 الفجوات والمعوقات

  رظجت َمص انٕلٕد ٔاررفبع ركبنٛف انُمم فٙ رؼمٛذ رحزكبد انشزكبء ٔرمذٚى انًظبػذاد فٙ خًٛغ يزاحم انٓذَخ. ٔلذ يُغ انمزبل

  انذائز فٙ ػذٌ انشزكبء يٍ انٕصٕل ئنٗ انًكبرت ٔانًخبسٌ.

 ( فٙ ئػبلخ األَشطخ. انذالءرظجت انُمص فٙ يٕاد انُظبفخ فٙ يخبسٌ انحذٚذح )ٙٔحبٔٚبد انًٛبِ ثشكم أطبط  

 .ٙيُؼذ رأخٛزاد اإليذاد انهٕخظزٙ ثؼط يظزهشيبد انًٛبِ ٔانُظبفخ ٔانصزف انصحٙ  يٍ انٕصٕل ئنٗ انًٍٛ لبديخ يٍ خٛجٕر 
 

 اإليواء والمواد غيز الغذائية وإدارة وتنسيق المخيمات

 ستجابةإلا

  َمم انشزكبء خبلل انٓذَخ اإلَظبَٛخ يظزهشيبد ئٕٚاء غبرئ ٔيٕاد غٛز غذائٛخ كبفٛخ نؼذد

أطزح( يٍ اإلخًبنٙ  7411شخص ) 77,611أطزح(. ٔلذ اطزهى  3753) 10,015

خبلل فززح انٓذَخ. ٔيٍ انًزٕلغ أٌ ٚزى انًذكٕر يظزهشيبد ئٕٚاء غبرئ ٔيٕاد غٛز غذائٛخ 

أطزح( فٙ  1,153شخص، أٔ  07,115رٕسٚغ انًظزهشيبد انًزجمٛخ )انًخصصخ نؼذد 

األٚبو انًمجهخ. رى انُمم ٔانزٕسٚغ فٙ يحبفظبد صُؼبء ٔػًزاٌ ٔحدخ ٔػذٌ ٔنحح ٔأثٍٛ 

 ٔانعبنغ.

 أطزح خبلل فززح انٓذَخ. ٔفًٛب  3,753د غٛز انغذائٛخ ئنٗ اػزشو انشزكبء فٙ خطزٓى َمم ٔرٕسٚغ انًظزهشيبد اإلٕٚائٛخ ٔانًٕا

فٙ انًبئخ يٍ انٓذف انًحذد  54فٙ انًبئخ يٍ ْذا انٓذف خبلل فززح انٓذَخ. كًب رى رحمٛك  55ٚزؼهك ثبنُمم، حمك انشزكبء 

ٕل، ٔانغٛبة انًظزًز نؤليٍ نهزٕسٚغ. ٔشًهذ انًؼٕلبد انزئٛظٛخ انظزٔف انظٛئخ انًزؼهمخ ثبنطزٚك، ٔلذرح انًظزفٛذٍٚ ػهٗ انٕص

 ٔانزذخبلد يٍ خبَت أغزاف انُشاع.
  أطزح( فٙ يحبفظبد  546شخص ) 3,720رى فٙ انٕٛو انخبيض رٕسٚغ انًظزهشيبد اإلٕٚائٛخ انطبرئخ ٔانًٕاد غٛز انغذائٛخ نؼذد

 ػًزاٌ ٔػذٌ ٔحدخ. ُٔٚؼكض ْذا فٙ األرلبو انززاكًٛخ فٙ انُمطخ األٔنٗ أػبلِ.

 

 عوقاتالفجوات والم

  تسببت األوضاع السٌئة للطرق فً جمٌع مراحل الهدنة فً تأخٌر كبٌر لعملٌات النقل. كانت عملٌات النقل بالشاحنات تستغرق
  ساعة لنقل المواد من صنعاء إلى عدن. وأصبح األمر ٌستغرق خالل فترة الهدنة ثالثة إلى أربعة أٌام. 70-75سابقا  

 مستفٌدٌن خالل مراحل الهدنة ٌشّكل تحدٌا بسبب غٌاب األمن. كما تأّخرت عشر شاحنات أصبح الوصول إلى المخازن وإلى ال
متجهة من صنعاء إلى عدن بسبب غٌاب األمن والتقّطعات فً الطرٌق. وقد دخلت الشاحنات حالٌا  إلى عدن، وستصل آخر 

 ماٌو. 75شاحنة فً وقت متأخر من ٌوم 
 

 انزغذٚخ 

 ستجابةإلا

  طن متري من إمدادات  544.74قام الشركاء خالل الهدنة اإلنسانٌة بتخزٌن مسبق لنحو
 -الغذاء العالجً واألدوٌة فً محافظات حجة والحدٌدة والمحوٌت وصنعاء وصعدة وتعز 

من األطفال دون الخامسة من العمر والنساء الحوامل  01,221جة تكفً لمعال
 4,152طن من اإلمدادات المخصصة لعالج  716والمرضعات. وٌشمل هذا المجموع 

حالة من  3,512طن متري مخصصة لعالج  24.14حالة سوء تغذٌة حاد شدٌد، و 
ن اإلمدادات طن متري م 771.4حاالت سوء التغذٌة الحاد المتوسط. كما ٌشمل أٌضا 
حالة  75,277من النساء الحوامل والمرضعات و  5,036حالة ) 51,551تمت إضافتها خارج الخطة التشغٌلٌة تكفً لعالج 

  من األطفال دون الخامسة من العمر(.

10,015 
شخصبً اطزفبدٔا يٍ 

يٍ يظزهشيبد اإلٕٚاء أٔ 

انًٕاد غٛز انغذائٛخ انًُمٕنخ 

  خبلل فززح انٓذَخ 

01,221 
شخص طٛظزفٛذٌٔ يٍ 

يظزهشيبد انزغذٚخ انصحٛخ 

انزٙ رى رخشُٚٓب يظجمب خبلل 

 فززح انٓذَخ 



 1 | (2تقرٌر باألوضاع رقم ) 
 

 مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة "أوتشا"
 www.unocha.org   |بالتنسٌق ننقذ األرواح 

  شخصا على  5,530فرٌقا متنقال  لمعالجة سوء التغذٌة لتقدٌم خدماتهم إلى  55كما قام الشركاء خالل الهدنة اإلنسانٌة بنشر
االقل فً محافظات حجة وعمران والبٌضاء والجوف. كما زارت الفرق أٌضا عدن وأبٌن وشبوة وصعدة، غٌر أن التقارٌر عن 

 نتائج هذه الزٌارات لم ترد بعد بسبب صعوبات االتصاالت. الخدمات المشمولة فً التقارٌر حتى اآلن هً كما ٌل7ً
o ( انزحبق  77حدخ :)طٕء رغذٚخ حبد يزٕطػ(  002طٕء رغذٚخ حبد شذٚذ ٔ  150ٍ انخبيظخ )غفم دٌٔ ط 425فزٚمب

غفبل. ٔرٕفٛز رػبٚخ  066نؼذد  خانزكًٛهٛ ٚخهزغذنفٙ ثزَبيح يؼبندخ طٕء انزغذٚخ انحبد انًذار يدزًؼٛبً؛ ٔرٕفٛز فٛزبيٍٛ أ 

يٍ انُظبء  551نؼذد  ايزأح. ٔانزٕػٛخ ثشأٌ رغذٚخ انزّظغ ٔاألغفبل انصغبر 743يب لجم انٕالدح ٔيكًبلد انحذٚذ نؼذد 

 انًزظؼبد.
o ( ٌانخذيبد انًزكبيهخ نهصحخ ٔانزغذٚخ انصحٛخ نؼذد  0ػًزا :)351غفبلً دٌٔ انظبدطخ يٍ انؼًز )يُٓى  7,536فزق 

 يُٓى ثُبد(. 26غفبل ) 715ٔفحص طٕء انزغذٚخ نؤلغفبل دٌٔ انخبيظخ نؼذد ثُبد( 
o  يُٓى ثُبد(؛ انزٕػٛخ ثشأٌ رغذٚخ  11غفم ) 712انجٛعبء )فزٚمٍٛ(: فحص طٕء انزغذٚخ نؤلغفبل دٌٔ انخبيظخ نؼذد

 انزّظغ ٔاألغفبل انصغبر نآلثبء ٔاأليٓبد.
o ( انزحبق  1اندٕف :)رغذٚخ حبد شذٚذ ثجزَبيح انؼبلجحبنخ طٕء  707فزق نٕٛو ٔاحذ. 

  ثًبٌ يٍ ْذِ انفزق نى ركٍ لبدرح ػهٗ انؼًم طٕٖ نٕٛو ٔاحذ فمػ َظزاً نُمص انٕلٕد أٔ غٛبة األيٍ، ٔنى ركٍ كم ْذِ انفزق

 لبدرح ػهٗ انؼًم فٙ خًٛغ يزاحم انٓذَخ.

 
 

 

 الفجوات والمعوقات

 بسبب نقص الوقود والقٌود األمنٌة فً محافظات الحدٌدة وحجة وتعز  عمل وذلكٌفرٌقا متنقال كان مخططا  له أن  51ر لم ٌتم نش
  وعدن ولحج.

 ع إجمالً النتائج تصاالت فً منع رفع تقارٌر النتائج من عدن وأبٌن وشبوة وصعدة. ومن المرجح أن ٌرتفتسببت صعوبات اإل
 .المذكورة أعاله

 الصحة 

 ستجابةإلا

  النتائج اإلجمالٌة لكل أٌام الهدنة اإلنسانٌة الخمسة. وقام الشركاء مع نهاٌة الٌوم استمر الشركاء فً قطاع الصحة فً تجمٌع
وهو ما ٌكفً  -طن متري من اإلمدادات الطبٌة إلى محافظات صعدة وتعز وحجة والبٌضاء وعدن  14.3الرابع بإٌصال 

لمغذٌات وغٌرها من المستلزمات مرٌض. وتشمل هذه اإلمدادات األدوٌة ومستلزمات الطوارئ وأكٌاس ا 71,021لتغطٌة 
طن متري  54.1الحٌوٌة األخرى. ووفقا للخطة التشغٌلٌة المخصصة للهدنة، ٌعتزم الشركاء القٌام بتخزٌن مسبق لحوالً 

  طن متري. 41إضافً فً الضالع وشبوة وحضرموت ومأرب والحدٌدة والجوف، لٌصل المجموع إلى 

 لتر من الوقود إلى عشرة مرافق صحٌة فً ثمانً محافظات،  705,411أٌضا  بإٌصال  وقام الشركاء بحلول نهاٌة الٌوم الرابع
ه7ً عمران والحدٌدة وحجة وذمار وإب وتعز ومدٌنة صنعاء والمحوٌت. وقد سمحت هذه اإلمدادات للمستشفٌات وغٌرها من 

  لدٌها.ستمرار فً العمل، كما ساعدتها على الحفاظ على سلسلة التبرٌد اإل الصحٌة المرافق

 شاحنتٌن تحمالن مستلزمات صحٌة فً مرفق صابر الصحً فً لحج. وإفراغ وتم فً الٌوم الخامس من الهدنة إٌصال 
 

 الفجوات والمعوقات

  تركز التأخٌر فً إٌصال اإلمدادات الصحٌة إلى المستشفٌات والمرافق الصحٌة خالل الهدنة أساسا على شّحة الدٌزل وإحجام
  ال سٌما فً شبوة و الضالع. -التجارٌة عن السفر إلى مناطق تعتبر غٌر آمنة شركات النقل 

 .وتسببت شبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة السٌئة فً بطء رفع التقارٌر حول جمٌع األنشطة خالل فترة الهدنة 
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 الحماية 

 ستجابةإلا

  ٗ77,245ثًٍ فٛٓى  -شخص  75,455رًكٍ انشزكبء خبلل انٓذَخ اإلَظبَٛخ يٍ انٕصٕل ئن 

نهزٕػٛخ ثًخبغز األنغبو أٔ رهمٙ انخذيبد انُفظٛخ ٔاالخزًبػٛخ فٙ يحبفظبد صؼذح  -غفبلً 

ى شخص نزمذٚ 73,211ٔانجٛعبء ٔػًزاٌ ٔحدخ ٔانحذٚذح ٔرؼش. ٔٚٓذف انشزكبء نهٕصٕل ئنٗ 

  ْذِ انخذيبد خبلل انٓذَخ.

  يٍ  62يٍ رػبٚب انجهذاٌ انثبنثخ يٍ انًٍٛ. ْٔذا ٚشًم  317ٔرى خبلل انٓذَخ اإلَظبَٛخ ئخبلء

  انصٕيبنٍٛٛ انذٍٚ رى ئخبلؤْى ئنٗ يمذٚشٕ فٙ انٕٛو انخبيض يٍ انٓذَخ.

  بفظخ. ٔخبر٘ ردًٛغ انُزبئح.يح 77رمًٛٛبً نهحًبٚخ فٙ  11ٔرى خبلل األٚبو األرثؼخ األٔنٗ يٍ انٓذَخ ئخزاء 
 

 الفجوات والمعوقات

 ًم أرلبو انزٕػٛخ يٍ يخبغز األنغبو ٔانذػى انُفظٙ االخزًبػٙ األَشطخ فٙ ػذٌ، حٛث نى ٚكٍ انًٕظفٍٛ لبدرٍٚ ػهٗ زال رش

  انزٕصم ئنٗ انُزبئح ثظجت طٕء االرصبالد.

  فدٕح خطٛزح. ٔانٕصٕل انٛٓىفٙ انُشاػبد  األغفبل انًؼزظٍٛ نخطز ردُٛذْىحٕل رشكم انًؼهٕيبد  

  ٗرٕاخّ خٕٓد انشزكبء نهٕصٕل ئنٗ ثؼط يٕالغ انُشٔذ يؼٕلبد ثظجت يحذٔدٚخ رٕفز ٔطبئم انُمم ٔاررفبع ركهفخ انٕصٕل ئن

 األيبكٍ ثؼٛذح.

 اتصاالت الطوارئ

 :ستجابةإلا

  األيى انًزحذح نشإٌٔ انظبليخ ٔاأليٍ ثأنٕاذ انطبلخ انشًظٛخ.رى خبلل انٓذَخ رحذٚذ انًٕاصفبد انفُٛخ نذػى غزفخ ػًهٛبد ئدارح  

 .ٚمٕو فزٚك ارصبالد انطٕارئ ثشزاء يؼذاد االرصبالد انًحهٛخ  

 .رى رمٛٛى انطبلخ انشًظٛخ االحزٛبغٛخ نغزفخ ػًهٛبد ئدارح األيى انًزحذح نشإٌٔ انظبليخ ثبنًؼذاد انًُبطجخ انزٙ ٚزى شزاؤْب 
 

 :المعوقات

  رصبالد إلػٍ يؼذاد ا نئلفزاجرزٕاصم اندٕٓد ٔ رصبالد انظهكٛخ ٔانبلطهكٛخ.إلطزٛزاد يؼذاد اإلرًذ يٕاخٓخ لٕٛد شذٚذح

 انظهكٛخ ٔانبلطهكٛخ انًشززكخ ثٍٛ انٕكبالد ٔانًٕخٕدح فٙ خًبرن صُؼبء.

 التنسٌق العام

ٙ أػعبء انفزٚك انمُطز٘ اإلَظبَٙ يزٕاخذٌٔ فٙ صُؼبء نزٕفٛز انمٛبدح ٔانذػى نهؼًهٛبد اإلَظبَٛخ. ٔلذ اخزًغ انفزٚك انمُطز٘ اإلَظبَٙ ف

ٕا ػٍ ثؼذ.  74صُؼبء ٕٚو  ًّ بٌ اَع ًَّ  يبٕٚ، ثًشبركٍٛ يٍ ػ

 

 

 

 

 طزدبثخإليؼهٕيبد أطبطٛخ حٕل ا

يبٕٚ ػهٗ ٔلف نهمزبل ٚذٔو  4ٔػزض لذراد انشزكبء فٙ انًدبل اإلَظبَٙ ػهٗ رمذٚى انًظبػذح نهخطز. ٔافمذ األغزاف فٙ  55يحبفظخ يٍ أصم  76يبرص ئنٗ  76ايزذ انُشاع يُذ 

و، ٔاطزًزد حزٗ 5172يبٕٚ  75يٍ ٕٚو انثبلثبء  50.11. ثذأد انٓذَخ انظبػخ نخًظخ أٚبو يٍ أخم رظٓٛم ٔصٕل انًظبػذاد اإلَظبَٛخ، ٔئٚصبل اإليذاداد األطبطٛخ ٔانًٕظفٍٛ

 و.5172يبٕٚ  74يٍ ٕٚو األحذ  50.11انظبػخ 

75,455 
شخص رى انٕصٕل ئنٛٓى 

ثزطبئم رٕػٛخ ثًخبغز 

 انُفظٙاألنغبو ٔانذػى 

 مع7للمزٌد من المعلومات، الرجاء التواصل 

 السٌدة إٌفٌت كرافتً، مسؤولة التقارٌر لدى مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة فً الٌمن.

  crafti@un.org؛ برٌد إلكترون7ً   962+466355114 هاتف7 

 

 سٌق الشؤون اإلنسانٌة فً الٌمن.السٌد جون راتكلف، مختص الشؤون اإلنسانٌة لدى مكتب األمم المتحدة لتن

  ratcliffej@un.org؛ برٌد إلكترون7ً   962+  795403837 هاتف7 

 

    www.unocha.org/yemen, reliefweb.int/country/yem or www.twitter.com/OCHAYemen للمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة7

  crafti@un.org لإلضافة أو الحذف من قوائم البرٌد االلكترونً ٌرجى مراسلة7 
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