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 اليمن: حالة إنسانية طارئة
 (5151ٌولٌو  51) 51رقم:  باألوضاعتقرٌر 

 
 

. وسٌتم إصدار 5151ٌولٌو  9إلى  1ستجابة 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. 51التقرٌر التالً فً 

 نقاط بارزة

 

  ٓجصدجدش زذز جٌمطحي فٟ أغٍد ِٕحهك ج١ٌّٓ، ِغ ضمحس٠ش ػ

 مس١س ِٕز جألعرٛع جٌّحمٟ. 5.511أوثش ِٓ 
  ج١ٌّٓ ئٌٝ ِح ٠مشخ ِٓ جٌٕحصز١ٓ دجخ١ٍح فٟ جسضفغ ػذد

فٟ جٌّحتس ِٕز آخش  51س ١ٍِْٛ، ٚ٘ٛ جسضفحع ذٕغر 5.1

 ِح٠ٛ. ؽٙش جٌطسمك ِٓ جألسلحَ فٟ ُِشز ض
  فٟ جٌّحتس ِٓ جٌّذجسط جٌرحٌغ ئخّحٌٟ ػذد٘ح  01ضُ ئغالق

ِذسعس فٟ ج١ٌّٓ، ٚرٌه لرً ٔٙح٠س جٌؼحَ جٌذسجعٟ  1.5.5

ٚز١حز ذغرد جٔؼذجَ جألِٓ، جألِش جٌزٞ أثش ػٍٝ ضؼ١ٍُ 

 ١ٍِْٛ هفً. .5.5
  سعص عفٓ ِغحػذجش ئٔغح١ٔس فٟ ١ِٕحء جٌّىال ذسنشِٛش

ٌٍّشز جالٌٚٝ ِٕز ضقحػذ جٌؼٕف ِسٍّس ذحٌغزجء ٚأدٚجش 

 هر١س ٚأدٚجش ٔظحفس ٚفشف فسٟ ٚٔظحفس ػحِس.
  دخً ِٛود ضحذغ ٌّدّٛػس ٚوحالش ِٓ جألُِ جٌّطسذز

هٓ  1..1ؽحزٕس ٔمً ئٌٝ ِذ٠ٕس ػذْ خ 59ِٚىْٛ ِٓ 

ِٓ جٌّؼذجش جٌطر١س، ٚجٌٍمحزحش، ِٚٛجد هرخ  ِطشٞ

ٓ وً رٌه أعحع١س، ٚأدٚجش ٔظحفس فس١س، ٚع١غطف١ذ ِ

 .أوثش ِٓ ٔقف ١ٍِْٛ ؽخـ
  ٠ؼ١ك جٔؼذجَ جٌط٠ًّٛ ٌألٔؾطس جإلٔغح١ٔس ص٠حدز جٌدٙٛد

 جإلٔغح١ٔس جٌّطٍٛذس ذؾذز.

 ملٌون 55.5
األشخاص المحتاجون 

فً  51 –لمساعدات 
 المابة من السكان

 ونملٌ 55.0
المستهدفون 

 5151بالمساعدات فً 

5.5.0.191 
 النازحون داخلٌا

 ملٌون ...
األشخاص الذٌن وصل 
إلٌهم الشركاء منذ بدء 

 الصراع

1.1.5 
المسجلة  الوفاةحاالت 

 الناتجة عن الصراع

5..5.. 
حاالت الوفاة المسجلة 

 الناتجة عن الصراع

 نظرة عامة على الوضع
أرجاء الٌمن، وشهد هذا األسبوع بعض أشد األٌام منذ تصاعد الصراع فً مارس حٌث ضربت مساجد ومدارس وأربع أسواق  ال زال الصراع ٌتصاعد فً معظم

 ضحٌة بٌن قتٌل وجرٌح. 51.111سجلت المرافق الصحٌة فً الٌمن حتى اآلن أكثر من ات نتج عنها مصرع مدنٌٌن. وقد بهجم

فً المابة  551فً المابة منذ آخر مرة تم فٌها التحقق من األرقام فً ماٌو، وبنسبة  51ملٌون، وهو ارتفاع بنسبة  5.1ارتفع عدد النازحٌن داخلٌا إلى ما ٌقرب من 
 من النازحٌن داخلٌا. ا( أكبر أعداد111..55( وعدن )550.111( والضالع )111.111منذ تصاعد الصراع. وتستضٌؾ محافظات حجة )

نعدام األمنً فً نقل وتوزٌع المساعدات، ومن ضمن ذلك الهجوم الذي حصل على إلالتأشٌرات، ومشاكل الوصول، وتزاٌد ابالرؼم من حاالت التأخر المستمرة فً 
زاء حتٌاج فً العدٌد من أجإلا شاحنة تابعة لبرنامج الؽذاء العالمً، إال أن الموظفٌن الدولٌٌن والمحلٌٌن فً المجال اإلنسانً مستمرون فً تنفٌذ أعمال إنسانٌة بحسب

شاحنة نقل تحمل  59مجموعة من الوكاالت ومكون من مع موكب تابع ل الٌمن. وقد وصل عاملوا المجال اإلنسانً بعد أسابٌع من النقاشات والمفاوضات إلى عدن
لى مدٌرٌات البرٌقة ودار سعد شاحنة إ .5. وقد توجهت فٌد منها أكثر من نصؾ ملٌون شخصطن متري من المعدات الطبٌة والمواد األساسٌة، والتً سٌست 1..11

شاحنات إلى مدٌرٌات التواهً وكرٌتر وخور مكسر والمعال. وستعمل اإلمدادات الطبٌة على إزالة خطر تفشً االمراض  1شٌخ عثمان، وتوجهت الوالمنصورة و
 ً عدن.الممٌتة من الحصبة والكولٌرا وشلل األطفال، وتساعد على احتواء موجة حمى الضنك المتفشٌة حالٌا ف

حباط لدى إل، وٌظهر أكثر مستوى الٌمن، وال زالت االحتٌاجات تتزاٌدولكن نقص التموٌل فً الجانب اإلنسانً ٌعٌق الزٌادة المطلوبة فً العملٌات اإلنسانٌة فً ا
 المجتمعات بسبب مستوى تصاعد الجهود فً جانب المساعدات.

 التموٌل
 ..5ملٌون دوالر على شكل مساهمات مقابل مبلػ  515.1فً المابة حتى اآلن بواقع  51الٌمن إلى حوالً  –ستجابة اإلنسانٌة إلوصل التموٌل الخاص بخطة ا

 ملٌون دوالر للبرامج اإلنسانٌة خارج المناشدة. 15.0ٌولٌو(. وقد تم اإلسهام بمبلػ إضافً قدره  .5ملٌار دوالر على شكل متطلبات )حتى 

 إؼالق المدارس فً الٌمن بحسب المحافظات
 

 اإلنسانٌةالمصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون 
الحدود واألسماء المذكورة فً هذه الخرٌطة إضافة إلى التسمٌات المعروضة ال تشٌر إلى اعتماد رسمً أو قبول 

 لدى األمم المتحدة.
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ستجابة الطوارئ من أجل دعم مجموعة تواصل الطوارئ وأمن إلبرنامج استجابة عاجلة للصندوق المركزي نسانً القطري على تحضٌر ٌعمل الفرٌق اإلحٌث 
 ستجابة عبر توسٌع الحضور اإلنسانً خارج صنعاء.إلوسالمة العاملٌن فً المجال اإلنسانً. وسٌمكن هذا من رفع ا

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

 ستجابة اإلنسانٌةإلا

 األمن الغذائي والزراعت 

 حتياجاث:إلا

  زحخس ٌّغحػذجش غزجت١س هحستس ٚرٌه ِغ ضضج٠ذ جٌطٍد ػٍٝ جٌغزجء خالي ؽٙش سِنحْ جألِش جٌزٞ أعُٙ فٟ ٕ٘حن

 أعؼحس جٌغزجء.جسضفحع 
  ِٟسحفظس أخشٜ. .5دل١ك جٌمّر غ١ش ِطٛفش فٟ ػذْ، ٠ٚطٛفش ذؾىً ِطمطغ ف 
 فٟ جٌّحتس ػٓ  .15سضفحع، ٚلذ ٚفٍص جٌض٠حدز فٟ عؼشٖ زح١ٌح ئٌٝ زٛجٌٟ إل٠غطّش عؼش غحص جٌطرخ جٌّٕضٌٟ فٟ ج

 ِسحفظس أخشٜ. 51عؼشٖ لرً ضقحػذ جٌقشجع. ٚ٘ٛ غ١ش ِطٛفش فٟ ػذْ ٚضؼض، ٠ٚطٛفش ذؾىً ِطمطغ فمو فٟ 
  ٌٍفمشجء ِٓ جٌّضجسػ١ٓ ٚف١حدٞ جألعّحن جٌز٠ٓ ٠ٛجخْٙٛ ِؾحوً جٔؼذجَ أِٓ غزجتٟ خط١شز.ٕ٘حن جزط١حج ٌّغحػذجش ِؼ١ؾ١س ػحخٍس 

 ستجابت:إلا

 ص ِسحفظس )ػذْ ٚأذ١ٓ ٚجٌنحٌغ ٚجٌّس٠ٛ 51هٓ ِطشٞ ِٓ جٌغزجء فٟ  15..51ئذش٠ً ػٍٝ أوثش ِٓ  51ِٕز  ١ٍِْٛ ؽخـ 5ِٓ  زقً ِح ٠محسخ

 فٟ جٌّحتس ِٕٙح ٌٍٕغحء ٚجألهفحي. 0.ٚػّشجْ ٚرِحس ٚزدس ٚجٌسذ٠ذز ٌٚسح ٚفٕؼحء ٚضؼض ٚفؼذز ٚؽرٛز(، ٚر٘رص 
  ِسحفظس )أذ١ٓ ٚػذْ  55ؽخـ ٠ؼحٟٔ ِٓ جٔؼذجَ جألِٓ جٌغزجتٟ فٟ  191...5ضُ ضمذ٠ُ ِغحػذجش ٔمذ٠س هحستس ٚلغحتُ ِٚغحػذجش ِؼ١ؾ١س هحستس ٌؼذد

 ٚجٌسذ٠ذز ٚغد ٌٚسح ٚس٠ّس ِٚأسخ ٚضؼض( ٚرٌه ِٕز ذذج٠س جٌقشجع.ٚجٌدٛف ٚػّشجْ ٚرِحس ٚزدس 
  ِٓ ؽخـ زقٍٛج ػٍٝ  111...ؽخـ زقٍٛج ػٍٝ ِغحػذجش غزجت١س هحستس، ٚ 5..11ؽخـ خالي ٘زج جألعرٛع ِٓ ذ١ُٕٙ  11..555ضُ دػُ أوثش

 ١س هحستس.ؽخـ زقٍٛج ػٍٝ ِغحػذجش ِؼ١ؾ ..51.5ؽىً ِح ِٓ أؽىحي جٌّغحػذجش جٌٕمذ٠س أٚ جٌمغحتُ، ٚ

 الثغزاث والعوائق:

 فٟ جٌّحتس فٟ و١ّس جٌغزجء جٌزٞ ضمذِٗ جٌّٕظّحش ذؼذ ؽشجءٖ ِس١ٍح. 11ِٓ  عٛجق ئٌٝ جٔخفحك ٚفً ئٌٝ ِح ٠محسخأدٜ جسضفحع عؼش جٌغزجء فٟ جأل 
 .ٟٔضم١ذ أصِس جٌٛلٛد ٚجٔؼذجَ جألِٓ جٌمذسز ػٍٝ جٌسشوس ٚئِىح١ٔس جٌٛفٛي ٌذٜ جٌؼح١ٍِٓ فٟ جٌّدحي جإلٔغح 

 المياه والصزف الصحي والنظافت الصحيت 

 حتياجاث:إلا

  جٌّغحػذز ػٍٝ ضٛف١ش ج١ٌّحٖ ٚخذِحش جٌقشف جٌقسٟ جٌؼحِس، أٚ أٔٗ ٠طٛفش  ِٓ أخًجٌّطٍٛخ ٚلٛد جٌذ٠ضي ال ٠طٛفش

فٟ جٌّحتس ِمحسٔس ذحألعؼحس  .5.11ِسحفظس، ٚلذ جسضفؼص أعؼحس جٌذ٠ضي ذٕغرس  55ِٓ أفً  51ذؾىً ِطمطغ فٟ 

 لرً ضقحػذ جٌقشجع.
  ٟٔزذز خالي جألعحذ١غ جٌّحم١س ١ٍِْٛ ؽخـ ئمحفٟ ِٓ ِؾحوً فٟ ضٛف١ش ج١ٌّحٖ ٚجٔمطحػحش أوثش  ٠51طٛلغ أْ ٠ؼح

 ٚرٌه ذغرد جٔؼذجَ جٌذ٠ضي.
 .ضؼحٟٔ جٌّشجفك جٌطر١س ِٓ جزط١حج ٍِر ١ٌّحٖ إِٓس ِٓ أخً جٌؼ١ٍّحش جٌّٕمزز ٌٍس١حز فٟ جٌرٍذ 

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

 ستجابت:إلا

 ٌه ٔط١دس ٌٍذ٠ضي رٚػّشجْ ٚرِحس ٚزدس ٚفؼذز ٚضؼض، ٠ٚأضٟ ؽخـ فٟ جٌسقٛي ػٍٝ ج١ٌّحٖ ِٓ ِإعغحش ج١ٌّحٖ جٌّس١ٍس فٟ جٌسذ٠ذز  111..15 ٠غطّش

ؽخـ آخشْٚ ػٍٝ ئِذجدجش ١ِحٖ ِٓ ؽحزٕحش فٟ أذ١ٓ ٚػذْ ٚجٌنحٌغ ٚجٌسذ٠ذز ٚػّشجْ ٌٚسح ٚفؼذز  55.111جٌؾشوحء. ٚزقً  جٌزٞ ضُ ضٛف١شز ِٓ

 ؼض.ٚفٕؼحء ٚض
  ٚجٌقفشجء. ٚع١ىْٛ ِٓ  دض،سحس، ِِٚنخس ١ِحٖ أخشٜ فٟ ِذ٠ش٠حش ع 55ٌطش ِٓ جٌذ٠ضي ٌّنخحش ج١ٌّحٖ جٌشت١غ١س فٟ ِذ٠ٕس فؼذز ٚي 1111ضُ ضٛف١ش

 فٟ ِدض، ٚجثٕط١ٓ فٟ جٌقفشجء. 1ِنخحش ١ِحٖ فٟ عسحس، ٚ 0جٌّّىٓ ضؾغ١ً 
  ًجٌسذ٠ذز ٚػذْ ٚػّشجْ ٚفؼذز ٚضؼض.ٔحصذ دجخ١ٍح ػٍٝ أدٚجش أعحع١س ٌٍٕظحفس جٌقس١س فٟ  51.111زق 
 ٔحصذ دجخ١ٍح ِٓ خذِحش  111..ٔحصذ دجخ١ٍح فٟ جٌسذ٠ذز ٚػّشجْ ٚفؼذز ػٍٝ ِشؽسحش ١ِحٖ ٌّؼحٌدس ج١ٌّحٖ ِٕض١ٌح، ٚجعطفحد  111..ِٓ  زقً ِح ٠محسخ

 فشف فسٟ )ِشجز١ل( فٟ ِسحفظطٟ ػّشجْ ٚجٌسذ٠ذز.
  ػرش أٔؾطس ضٛػ١س زٛي جٌٕظحفس جٌقس١س فٟ جٌسذ٠ذز ٚػّشجْ ٚفٕؼحء. ِٓ أفشجد ِدطّؼحش ِغطن١فس ٚٔحصز١ٓ 5111ضُ جعطٙذجف 

 
 الثغزاث والعوائق:

 
 س ِٓ جٌذ٠ضي جٌسذ٠ذز ٚ٘ٛ ج١ٌّٕحء جٌٛز١ذ فٟ ج١ٌّٓ جٌمحدس زح١ٌح ػٍٝ جٌطؼحًِ ِغ جعط١شجد و١ّحش ور١شز ِٓ جٌٛلٛد غ١ش لحدس ػٍٝ جعط١شجد و١ّحش وحف١ ١ِٕحء

 ذذْٚ ػًّ ضسغ١ٕحش ور١شز فٟ لذسز ج١ٌّٕحء ٚئِىح١ٔحضٗ جٌطؾغ١ٍ١س.
  فٟ ضؼض ٚػذْ.أدٜ جالٔؼذجَ جألِٕٟ ٚجٌقشجع ئٌٝ ضؼط١ً جٌؼ١ٍّحش ذؾىً ور١ش 

555..55 
جألؽخحؿ جٌز٠ٓ زقٍٛج ػٍٝ 

دػُ غزجتٟ ِٚؼ١ؾٟ خالي ٘زج 

 جألعرٛع

1.5.111 
جألؽخحؿ جٌز٠ٓ زقٍٛج ػٍٝ 

١ِحٖ ذفنً جٌذ٠ضي جٌزٞ ٚفشٖ 

 جٌؾشوحء خالي ٘زج جألعرٛع

http://fts.unocha.org/
mailto:fts@un.org
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 الصحت 

 حتياجاث:إلا

  ٌَٛغشفس جٌؼ١ٍّحش جٌّشوض٠س ٌٍؼ١ٍّحش جٌقس١س  فٟ جٌّحتس فمو ِٓ جٌّشجفك جٌقس١س جٌسى١ِٛس ذشفغ جٌر١حٔحش 0.ضم

جٌطحستس فٟ فٕؼحء. ١ٌٚغص ٕ٘حن ضمحس٠ش ِٓ جٌّشجفك فٟ أذ١ٓ ٚػذْ ٚئخ ٌٚسح ٚعؼذز ٚفٕؼحء ٚضؼض ذغرد 

 جٌٛفٛي ٌإلٔطشٔص. لٍس ئِىح١ٔسجٔؼذجَ جألِٓ ٚجٔمطحع جٌىٙشذحء ٚجٌٛلٛد ئمحفس ئٌٝ 
 ذؾذز ػٍٝ جٌّٛظف١ٓ جٌقس١١ٓ ٚجإلِذجدجش جٌطر١س  ٔظحَ جإلٔزجس جٌقسٟ مذ ضفؾٟ جألِشجك ٚجٌزٞ ٠ؼطّذ

ٌٛخ١ح جالضقحالش ِطٛلف ػٓ جٌؼًّ ٚال ٠طٛلغ أْ ٠مَٛ ذأٞ جعطدحذس فحػٍس ألٞ ضفؼ ِسطًّ ِثً ضفؾٟ ِشك ٛٚضىٕ

 جٌى١ٌٛشج.
 نّٕص جٌطٙحذحش جٌدٙحص جٌطٕفغٟ جٌؼٍٛٞ،ٚفمح ٌّؼٍِٛحش جٌّشجفك جٌقس١س جٌسى١ِٛس جٌطٟ ضطؼحًِ ِغ ِٕظّس جٌقسس جٌؼح١ٌّس فاْ أعرحخ جٌٛف١حش جٌشت١غ١س ض 

ِٓ دجء ج١ٌٍؾّح١ٔحش ِٚثٍٙح ِٓ  9ِٓ جٌسقرس، ٚ 55طٙحخ جٌشتٛٞ. وّح ضُ جعطالَ ػؾش٠ٓ ئٔزجسج ِٓ زّٝ جٌنٕه، ِٚالس٠ح ِسطٍّس، أِشجك ئعٙحي، جالٌ

 جإلعٙحي جٌذِٛٞ.

 
 ستجابة:إلا

 

  طن متري من المعدات  1..11بعد مفاوضات طوٌلة من الدخول إلى عدن حاملة شاحنة تابعة لمجموعة وكاالت  59تمكن موكب شاحنات مكون من
شاحنة  .5تم توجٌه  تجابة لالحتٌاجات، كماالطبٌة واللقاحات وأدوات الطبخ األساسٌة وأدوات صحٌة ألشخاص نزحوا بسبب الحروب فً المحافظة. واس

 مكسر والمعال. وكرٌتر وخورمدٌرٌات التواهً  إلى 1إلى مدٌرٌات البرٌقة ودار سعد والمنصورة وشٌخ عثمان، و

 ة وذلك بدعم من منظمة ٌافق الصحرة الصحة العامة والسكان على المرتم تعمٌم خطة للجاهزٌة فً مواجهة التفشً واالستجابة الطاربة معدة من قبل وزا
 الصحة العالمٌة.

  ٌة ومواد هامة أخرى للمرافق الصحٌة فً محافظات الحدٌدة وأمانة العاصمة طن من األدوات الصحٌة، وعبوات السوابل الورٌدٌة وأدو 59تم تقدٌم
 أشهر. 1شخص لمدة  15.11.وحضرموت وصنعاء وشبوة، وهً كافٌة لتؽطٌة االحتٌاجات الصحٌة األساسٌة لعدد 

  أسطوانة أكسجٌن لمرافق صحٌة  511من عبوة سابل ورٌدي، وأكثر  5.111لتر من الوقود، و 50.111لتر من المٌاه، و 1.1.111تم إمداد أكثر من
 متأثرة وذلك خالل فترة التقرٌر.

 ر دعم الشركاء فً مجال الصحة تقدٌم مجموعة متكاملة من الخدمات الصحٌة األساسٌة فً محافظات عدن والحدٌدة وعمران وحجة وصعدة وصنعاء عب
 فرق طبٌة ثابتة ومتنقلة وأنشطة حشد مجتمعً.

 صابات الجماعٌة عبر نشر فرق جراحٌة فً أبٌن )مدٌرٌة مودٌة( وعدن )مدٌرٌة البرٌقة( وحجة )مدٌرٌة حرض( وصعدة تم دعم خدمات إدارة اإل
 )مدٌرٌة صعدة(.

  تم إٌصال حزمة من الخدمات للصحة اإلنجابٌة فً حاالت الطوارئ الصحٌة إلى أخصابً الرعاٌة الصحٌة فً محافظات الجوؾ وعمران وحجة
 وصعدة.

  من اللقاحات الدورٌة  5.511محافظات، وتوزع نتٌجة لذلك  51مدٌرٌة ضمن  .5متنقل خالل األسبوعٌن الماضٌٌن بتقدٌم خدمات فً  فرٌق 55قام
طفل من أمراض الطفولة  1.511طفل دون سن الخامسة حصلوا على لقاحات ضد شلل األطفال والحصبة، وتم فحص  5511لألطفال دون سن سنة، و

حصلن على رعاٌة ما  5111ة، وحصلن على رعاٌة ما قبل الوالد 5111امرأة على رعاٌة صحٌة إنجابٌة من ضمنهم  5511ومعالجتهم، وحصلت 
 بعد الوالدة.

  امرأة. .1قامت أخصابٌات تولٌد ماهرات ومدربات من قبل مكونات شرٌكة بتولٌد 

  حدوث انفجار سٌارة مفخخة.محقن لمستشفى الثورة بعد  1.111قنٌة و 011تم توفٌر إمدادات طبٌة تشمل 

 الثغزاث والعوائق:

 ٔؼذجَ جألِٕٟ ٚػذد جٌّٛجلغ جٌطٟ ضُ جٌٕضٚذ ئ١ٌٙح.إلزط١حخحش جٌقس١س ٌٍٕحصز١ٓ دجخ١ٍح ٚرٌه ذغرد ضضج٠ذ جإلؼٛذس ور١شز فٟ ضغط١س جٕ٘حن ف 
 ٌّسحفظحش ٚخحفس ػذْ ٌٚسح.ٕ٘حن زحخس ٌّشجلرس جإلعٙحي جٌّحتٟ جٌسحد ٚوزٌه سفذ جٌسقرس ٚجٌّالس٠ح ٚزّٝ جٌنٕه فٟ وً ج 
 .ضؼ١ك أصِس جٌٛلٛد ئ٠قحي جإلِذجدجش جٌطر١س ئٌٝ ِؼظُ أخضجء جٌرٍذ 

 

 التغذيت 

 

 حتياجاث:إلا

  ٌٝعٛء ضغز٠س زحد ُٚ٘ ذسحخس ١ٍِْٛ ٌٚذ ٚفطحز دْٚ عٓ جٌخحِغس فٟ ج١ٌّٓ ِٓ  ..٠5ؼحٟٔ ِح ٠قً ضمذ٠شٖ ئ

 ٌّؼحٌدس ػحخٍس.
  ِسحفظس )أذ١ٓ ٚػذْ ٚجٌسذ٠ذز  55طغز٠س ضُ ضٕف١ز٘ح لرً جٌقشجع وحٔص ٕ٘حن ٌذسجعحش جعططالػ١س ػٓ جٌٚفمح

ٚجٌّٙشز ٚجٌّس٠ٛص ٚرِحس ٚزنشِٛش ٚزدس ٌٚسح ٚؽرٛز ٚضؼض( ضؼحٟٔ ِٓ ٚمغ ع١ة فٟ ٔحز١س جٌطغز٠س ِٓ 

فٟ جٌّحتس. ٠ٚطٛلغ ٔظشج ٌٍطذ٘ٛس فٟ جٌٛمغ جٌقسٟ ٚجألِٓ  11ٚ 51جٌطغز٠س فٟ ٘زٖ جٌّسحفظحش ئٌٝ ِح ذ١ٓ  ِسحفظس، ٚٚفٍص ِؼذالش عٛء 55أفً 

 .جٌغزجتٟ ٚجٌقشف جٌقسٟ ٚجٌٕظحفس جٌقس١س ئمحفس ئٌٝ مؼف ئِىح١ٔس جٌٛفٛي ١ٌٍّحٖ ج٢ِٕس أْ ٠ضدجد ٚمغ جٌطغز٠س فٟ ج١ٌّٓ عٛءج أوثش ٚأوثش

 

 

 طن متري ...1.

جإلِذجدجش جٌقس١س جٌطٟ دخٍص 

 ػذْ خالي ٘زج جألعرٛع

1..5. 
جألهفحي جٌز٠ٓ ضُ فسقُٙ ِٓ 

عٛء جٌطغز٠س جٌسحد خالي 

 جألعرٛػ١ٓ جٌّحم١١ٓ
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  ؽٙش ِٓ عٛء جٌطغز٠س جٌسحد خالي جألعرٛػ١ٓ جٌّحم١١ٓ. 19-.هفً ذ١ٓ ػّش  11..1أوثش ِٓ ضُ فسـ 
  ؽٙش فٟ ذشجِح ػالخ١س فٟ ِشجفك ثحذطس ِٚطٕمٍس ِٓ أخً ِؼحٌدس عٛء جٌطغز٠س جٌسحد ٚرٌه خالي جألعرٛع جٌّحمٟ فٟ  19-1هفً ذ١ٓ ػّش  505ضُ ئدسجج

 ِسحفظحش جٌسذ٠ذز ٚػّشجْ ٚزدس ٚجٌّس٠ٛص ِٚأسخ ٚس٠ّس.
  ِٓ ٌٚذ( ػٍٝ ِىًّ ف١طح١ِٓ أ خالي جألعرٛع جٌّحمٟ فٟ جٌر١نحء ٚػّشجْ ٚزدس ِٚأسخ  155فطحز،  1.1هفً دْٚ عٓ جٌخحِغس ) 5.511زقً أوثش

 ٚضؼض.
  ٓء هٓ ِطشٞ ِٓ ِٛجد جٌطغز٠س )ٚخرس ذٍّرٟ ٔص، ذٍّرٟ دٚص، ٚخ١ٍو جٌق٠ٛح ٚجٌمّر جٌّسقٓ( ئٌٝ ػذْ ٚجٌسذ٠ذز ٚػّشجْ ِٚذ٠ٕس فٕؼح 5.5ضُ ؽس

جِشأز زحًِ ِٚشمؼس ضؼحٟٔ  5.51هفً دْٚ عٓ جٌخحِغس ٠ؼحْٔٛ ِٓ عٛء جٌطغز٠س جٌسحد، ٚ 0.911خالي جألعرٛع جٌّحمٟ. ٚع١ٛفش ٘زج ِؼحٌدس ٌؼذد 

 هفً دْٚ عٓ جٌثح١ٔس ٌّذز ثالثس أؽٙش. .1.55ِٓ عٛء جٌطغز٠س، ئمحفس ئٌٝ دػُ جٌٛلح٠س ِٓ عٛء جٌطغز٠س جٌسحد ٌؼذد 
  ًِٛجلغ ِخطٍفس ِٓ ػذْ ػٍٝ دػُ فسس ٚضغز٠س. وّح لحَ جٌّٛود جٌطحذغ ٌّدّٛػس ِٓ جٌٛوحالش ٚجٌزٞ ٚفً ئٌٝ ػذْ خالي ٔحصذ دجخٍٟ ف 5.1زق ٟ

 ّخحصْ.جٌهفً ٚأَ ئٌٝ  11.111هٓ ِطشٞ ِٓ جٌّٛجد جٌقس١س ٚجٌغزجت١س ٌؼذد  5.1٘زج جألعرٛع ذٕمً 

 

 الثغزاث والعوائق:

  َػٍٝ جٌٛفٛي ئٌٝ جٌخذِحش ذغرد جٌطسذ٠حش فٟ خحٔد جٌٕمً ٚجٔؼذجَ جألِٓ فٟ جٌطؼط١ً  لذسز جٌغىحْضّثً أثش جٌؼٕف ػٍٝ ذشجِح جٌطغز٠س ئمحفس ئٌٝ ػذ

 جٌىر١ش إل٠قحي جٌخذِحش.
 ٌّطٕمٍس.ضإثش جألصِس جٌسحدز فٟ جٌٛلٛد ػٍٝ ئ٠قحي ٚضٛص٠غ جإلِذجدجش ٚوزٌه ػٍٝ ضؾغ١ً جٌخذِحش جٌثحذطس ٚجٌفشق ج 
 .ال صجي سفغ جٌطمحس٠ش ٠ّثً ضسذ٠ح ٚخحفس ٌٍفشق جٌٕحت١س ٚجٌّطٕمٍس جٌطٟ ال ضٍّه لذسز ِٛثٛلس ػٍٝ جٌٛفٛي ئٌٝ ٚعحتً جضقحي 
 
 

 الحمايت

 حتياجاث:إلا

 جٌٛز١ذجش، ٚأفسحخ جإلػحلحش جألوثش عٛء ظشٚف جٌٕحصز١ٓ دجخ١ٍح فٟ ػذْ، ٠ٚؼطرش ورحس جٌغٓ ٚجألِٙحش  ٠ضدجد

جعطنؼحفح. ٠ٚطقحػذ جٌطٛضش فٟ جٌّدّٛػس ذغرد جالصدزحَ جٌضجتذ ٚلٍس جٌّٛجد غ١ش جٌغزجت١س ٚعٛء جٌظشٚف. ٕٚ٘حن 

١س. وّح أْ ٕ٘حن خطشج ٠طّثً فٟ جٔؼذجَ زحخس ِحعس ئٌٝ ئفالذ ٔظحَ ؽرىس جٌقشف جٌقسٟ ٚضمذ٠ُ جٌشػح٠س جٌقس

جٌر١ٕس جٌطسط١س جٌّالتّس ٚجٔؼذجَ جإلمحءز فٟ خ١ّغ ِشجفك دٚسجش ج١ٌّحٖ جألِش جٌزٞ ٠ؼطرش خطشج ػٍٝ جٌٕغحء 

 ٚجٌفط١حش.
 جت١س. ٚضؾ١ش جٌطمحس٠ش ئٌٝ ٔحصذ خذ٠ذ ِٚالزظس أُٔٙ ذسحخس ِحعس ٌخذِحش فس١س ٚغزجء ١ِٚحٖ ِٚأٜٚ ِٚٛجد غ١ش غز 5.511 فٟ جٌدٛف ضُ ضم١١ُ ِح ٠محسخ

ْ أٞ ؽرىحش أْ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌٕغحء ػح١ٔٓ ِٓ ئعمحه جٌسًّ ذغرد ٔمـ جٌطغز٠س ٚجٌغزجء ئمحفس ئٌٝ جألثش جٌٕفغٟ ٌٍقشجع. ٠ٚؼ١ؼ جٌىث١شْٚ فٟ جٌؼشجء ذذٚ

 زّح٠س ذؼذ أْ ضشوٛج خٍفُٙ خ١ّغ ِّطٍىحضُٙ جٌخحفس.
  ْذسحخس ئٌٝ ِغحػذجش ئٔغح١ٔس أعحع١س.ال صجي جٌٕحصزْٛ ِٓ ِدطّغ جٌّّٙؾ١ٓ فٟ ػّشج 

 ستجابت:إلا

 ُؽخـ. 5.111ِغحػذجش ٔفغ١س ٚلح١ٔٛٔس ٚجعطؾحسجش زّح٠س ِٚغحػذجش ٔمذ٠س ٚغ١ش ٔمذ٠س ِٕز ِحسط ٌؼذد  ضُ ضمذ٠ 
 فشد ِٕز ِحسط. 5.159رٌه ٌؼذد ٔؾطس ضٛػ٠ٛس زٛي ِغحتً جٌسّح٠س ٚضُ ضٕف١ز ضذس٠د ؽحًِ ٌض٠حدز لذسجش أفشجد ؽرىحش جٌسّح٠س جٌّدطّؼ١س، ٚأ 
  ٔثٝ(. ٚضر١ٓ ذؼذ ضفسـ جٌٛجف١ٍٓ أ .9روش ٚ 055فِٛحٌٟ،  1.أث١ٛذٟ ٚ 5.5فشد ) 555ِشجود ئٌٝ ج١ٌّٓ خالي جألعرٛع جٌّحمٟ زحٍِس  9ٚفٍص

ألُِ جٌّطسذز ِٓ ٚجٌذٞ جألهفحي جٌّغطنؼف١ٓ ِؼُٙ أهفحي فغحس، ٚضُ ضغد١ٍُٙ ٌذٜ ِفٛم١س ج 5لحفش ال ٠شجفمٗ أزذ، ٚ 50هحٌد ٌدٛء، ٚ 15ُِٕٙ  أْ

 ٌؾإْٚ جٌالخث١ٓ.
 ١ٔٛ٠ٛ. 11ِٕز جٌرسش  ؽخـ ئٌٝ ج١ٌّٓ ػرش .5..10ٚفً ِح ٠مذس ػذدُ٘ خ 
  الخة ذّغحػذجش ِح١ٌس ذؼذ جٌطأوذ ِٓ أُٔٙ فٟ زحٌس جعطنؼحف ؽذ٠ذ )ٔغحء فٟ خطش، آذحء ٚز١ذْٚ، أؽخحؿ ٌذ٠ُٙ  515ضُ فٟ ِخ١ُ خشص ٌالخث١ٓ ضض٠ٚذ

 ورحس فٟ جٌغٓ، ٔدحز ِٓ جٌؼٕف جٌمحتُ ػٍٝ جٌٕٛع جالخطّحػٟ، ٚلحفشْٚ ال ٠شجفمُٙ أزذ(.جزط١حخحش هر١س ِؼ١ٕس، ِؼحلْٛ، 

 الثغزاث والعوائق:

 .ضإثش أصِس جٌٛلٛد ػٍٝ ئِىح١ٔس جٌٛفٛي، ٚضمًٍ لذسز جٌّٛظف١ٓ ػٍٝ جألسك ػٍٝ جٌؼًّ ٚضٕف١ز جٌطم١١ّحش ٚضد١ٙض جٌطمحس٠ش 

 حؤ٘ح فؼٛذحش ِطضج٠ذز فٟ ٔمً جٌغزجء ٚجإلِذجدجش ئٌٝ ِخ١ُ خشص ذغرد ٔمحه جٌطفط١ؼ ػٍٝ جٌطش٠ك جٌطٟ ضٛجخٗ ِفٛم١س جألُِ جٌّطسذز ٌؾإْٚ جٌالخث١ٓ ٚؽشو

 ١ٔٛ٠ٛ. 51زٌه ػذَ جٌطّىٓ ِٓ ضٛص٠غ جٌغزجء ِٕز ٌضمَٛ ذاػحلس جٌطسشوحش. ٚٔط١دس 
 

 اإليواء، والمواد غيز الغذائيت، وإدارة وتنسيق المخيماث 

 حتياجاث:إلا

 نازح داخلً بأنهم فً حاجة إلى مواد ؼٌر ؼذابٌة فً محافظة مأرب ومدٌنة  5.111 تم مؤخرا تحدٌد ما ٌقارب
 عمران.

 شخص على أنهم فً حاجة إلى إٌواء طارئ ومواد ؼٌر ؼذابٌة فً  51.111 تم مؤخرا تحدٌد ما ٌقارب
 محافظات الجوؾ وصعدة والحدٌدة.

5.159 
جألؽخحؿ جٌز٠ٓ زقٍٛج ػٍٝ 

 ضذس٠د زّح٠س ِٕز ِحسط

5.111 
جألؽخحؿ جٌز٠ٓ زقٍٛج ػٍٝ 

دػُ ذّٛجد غ١ش غزجت١س ٚئ٠ٛجء 

 خالي ٘زج جألعرٛع
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 ستجابة:إلا

 ٚزقً ٓ فٟ ِسحفظس ٌسحذّسحفظس ػذْ، ِٚذ٠ش٠س ضرػٍٝ ِٛجد غ١ش غزجت١س ٚأغط١س ذالعط١ى١س فٟ ِذ٠ش٠س جٌّٕقٛسز  ؽخـ 5.111 زقً ِح ٠محسخ .

 غ١ش غزجت١س فٟ ِذ٠ٕس ػّشجْ ِٚذ٠ٕس فٕؼحء.ٔحصذ آخشْٚ ػٍٝ ِٛجد  5.111

 الثغزاث والعوائق:

 ًٍزط١حخحش جٌّطضج٠ذز.إلٔمـ جٌط٠ًّٛ لذسز جٌؾشوحء ػٍٝ ضٍر١س ج ل 
 ٌٍّغحػذجش. ٠إدٞ ضضج٠ذ جٌقشجع فٟ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّسحفظحش ئٌٝ ضم١١ذ جٌمذسز ػٍٝ جٌٛفٛي ئٌٝ ِٓ ُ٘ فٟ زحخس 
 ّثً ضسذ٠ح أعحع١ح ٠سذ ِٓ لذسز جٌؾشوحء ػٍٝ ئ٠قحي ئِذجدجش ئٔغح١ٔس.جٌٕمـ فٟ جٌٛلٛد ٚخحفس جٌرطشٚي ٠ ال صجي 
 

 التعليم  

 حتياجاث:إلا

  الدراسً بسبب انعدام األمن، وقد قبل نهاٌة العام  1.5.5فً المابة من مدارس الٌمن البالػ عددها  01تم إؼالق
 ملٌون طفل. .5.5أثر ذلك على تعلٌم وحٌاة 

  للمرحلة إلى أداء امتحانات الشهادة التعلٌمٌة  55و 9طالب فً الصفوؾ  555.111سٌحتاج ما ٌقرب من
 فً أؼسطس قبل نهاٌة العام الدراسً. اإلعدادٌة والثانوٌة 

  للنازحٌن داخلٌا الذٌن ٌعٌشون فً مدارس من أجل السماح باستبناؾ الدراسة هناك حاجة إلى أماكن إٌواء بدٌلة
 فٌها خالل العام الدراسً الجدٌد.

 ستجابت:إلا

 ٞفؼذز. ٚع١طُ جػطّحد ٘إالء جٌّذسذ١ٓ جٌخّغ١ٓ وىرحس  5ِٓ ػذْ ٚ 5أخقحتٟ جخطّحػٟ ِٚؼٍُ ػٍٝ ضمذ٠ُ دػُ ٔفغٟ ِٚٓ ذ١ُٕٙ  11ضذس٠د  ٠دش ِٓ

 هفً. 5.111ُٕٙ فٟ ٔٙح٠س جٌّطحف ِح ٠قً ئٌٝ ِذسذ١ٓ ٚع١غطف١ذ ِ

  ٟعرطّرش ٌد١ّغ  1ٚفٟ  55ٚ ١ٌٛ٠9ٛ ٌقفٛف  51ضُ ضمذ٠ُ ف١حغس دػُ ٌٛصجسز جٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ ٌرشٔحِح جٌطؼ١ٍُ جٌطؼ٠ٛنٟ، جٌزٞ ٠فطشك ئهاللٗ ف

 جٌطالخ ِٓ أدجء جالِطسحٔحش لرً ٔٙح٠س جٌؼحَ جٌذسجعٟ. جٌذػُ جٌقفٛف جٌذسجع١س. ٚع١ّىٓ ٘زج

 الثغزاث والعوائق:

 ملٌون طفل تأثر تعلٌمهم بسبب األزمة ولم ٌكن من الممكن استمراره بسبب انعدام األمن الذي  .5.5لعدد  تقدٌم فصول دراسٌة تعوٌضٌة وؼٌر نظامٌة
 سببه استمرار الصراع.

  ملٌون ممن تأثر تعلٌمهم بسبب األزمة وذلك بسبب  5.51لم ٌتوفر مجال لتقدٌم تعلٌم ؼٌر نظامً وحصص دراسٌة تعوٌضٌة لألطفال البالػ عددهم
 استمرار الصراع.

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

 التعافي المبكز  

 حتياجاث:إلا

  ،ٕ٘حن جزط١حج فٟ أخضجء ػذ٠ذز ِٓ ج١ٌّٓ إلصجٌس جٌسطحَ، ٚجٌؼًّ ٌٍطخٍـ ِٓ جألٌغحَ، ٚضقف١س جٌّٛجد غ١ش جٌّٕفدشز

 ٚخحفس ٌإلٔحظ جٌّغإٚالش ػٓ أعش. –ٚدػُ ِؼ١ؾس جٌطٛجسب 
 ٔحز١س  ط١حخحش جألورش ٚجٌقؼٛذس جألػٍٝ ِٓزذد جٌؾشوحء ػذْ ٚفؼذز ٚضؼض ػٍٝ أٔٙح جٌّسحفظحش رجش جالز

 جٌٛفٛي.

 ستجابت:إلا

  ُؽخـ ٌذػُ ئٔؾحء أػّحي فغ١شز فٟ ِدحي ج١ٌّحٖ ٚجٌقشف جٌقسٟ  111ِٕٟٙ فٟ زدس )ِذ٠ش٠حش خ١شجْ ٚجٌّسشق ٚذٕٟ ل١ظ( ٌؼذد  ضذس٠دأل١

 ٚجٌٕظحفس جٌقس١س.
  ِٓ جٌؾرحخ جٌّٙط١ّٓ. 111لذِص ٚسػ جٌؼًّ فٟ ضؼض ِؾشٚع ئٔؾحء أػّحي صسجػ١س ٚعدً ف١ٙح ِح ٠مشخ ِٓ 

 لثغزاث والعوائق:ا

 .ضمف أصِس جٌّؾطمحش ٚػٛجتك ئِىح١ٔس جٌٛفٛي أِحَ هش٠ك جٌٛفٛي ئٌٝ ِٓ ُ٘ فٟ زحخس 
 .ٕ٘حن فؼٛذحش فٟ أٔؾطس جٌطؼحًِ ِغ جٌّخٍفحش جٌقٍرس ضطّثً فٟ مؼف ئِىح١ٔس جٌٛفٛي ئٌٝ جٌّسحفظحش جٌدٕٛذ١س 

 تواصل الطوارئ 

 حتياجاث:إلا

 
  جٌر١ٕس جٌطسط١س ٌالضقحالش فٟ ج١ٌّٓ ذغرد جالٔمطحػحش جٌّطىشسز فٟ جٌطحلس ٚػذَ جعطمشجس ضغط١س خذِحش جٌٙحضف جٌٕمحي.ػطّحد ػٍٝ جال صجي ِٓ جٌقؼدال 
 .ٟٕٔ٘حن زحخس ٍِسس ِٚغطّشز ئٌٝ جٌر١ٕس جٌطسط١س جإلرجػ١س ٚجضقحي جٌر١حٔحش فٟ ج١ٌّٓ ذحٌٕغرس ٌٍّٛظف١ٓ فٟ جٌّدحي جإلٔغح 

 

11 
جألخقحت١ْٛ جالخطّحػ١ْٛ 

ٚجٌّؼٍّْٛ جٌز٠ٓ ضُ ضذس٠رُٙ خالي 

٘زج جألعرٛع ػٍٝ ضمذ٠ُ جٌذػُ 

 جٌٕفغٟ

111 
جألؽخحؿ جٌز٠ٓ ضّىٕٛج ِٓ ذذء 

ضؼ١ٍُ ِٕٟٙ فٟ زدس خالي ٘زج 

 جألعرٛع
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 :ستجابتإلا

 
  جٔطشٔص ِطٛفشز فٟ ِشفك جٌٕمً جٌذذٍِٛحعٟ ٟٚ٘ ِطٛفشز فٟ ِغحزط١ٓ ِؾطشوط١ٓ ٌٍّدطّغ جإلٔغحٟٔ. ٕٚ٘حن ػ١ٍّحش ئػذجد ئمحف١س ل١ذ ٕ٘حن ٔمطس جضقحي

 جٌؼًّ ِٓ أخً ضٛع١غ جٌطغط١س.
  ضُ ئػذجد غشفس ئرجػسVHF  )فٟ فٕؼحء.ضسشوحش ِٛظفٟ جٌّدحي جإلٔغحٟٔ ِشجلرس ٚضؼًّ ػٍٝ ض١غ١ش )رجش ضشدد ِشضفغ خذج 
 ئػذجد ِسحٚس ضٛجفً ٌٍطٛجسب.٠دش ٞ 

 
 العوائق:

 
  ٠ّثً ٚجزذج ِٓ أورش جٌطسذ٠حش. جالضقحالش ئٌٝ جٌرٍذال صجي جعط١شجد ِؼذجش 
 ػٍٝ جالعطدحذس جٌطؾغ١ٍ١س. ٠إثش ضأخش ئفذجس ضأؽ١شجش جٌذخٛي ٌّٛظفٟ جضقحالش جٌطٛجسب 

  اللوجستيت 

 حتياجاث:إلا

 
  فٟ  51)٠مذس أٔٗ ٠ؼًّ ذمذسز  ِٛجٔة فٟ ٚمؼ١س ضؾغ١ً خالي ٘زج جألعرٛع، ٚضطنّٓ ١ِٕحء جٌسذ٠ذز .وحٔص ٕ٘حن

جٌّحتس(، ١ِٕٚحء جٌق١ٍف جٌخحؿ، ١ِٕٚحء جٌّخح فٟ ضؼض، ١ِٕٚحء جٌّىال فٟ زنشِٛش ٚجٌزٞ ٠طضج٠ذ جعطخذجِٗ خالي 

 ٘زج جألعرٛع ذحٌشغُ ِٓ جالٔؼذجَ جألِٕٟ فٟ جٌّٕطمس.

 ستجابت:إلا

 ملٌون لتر من الوقود فً الحدٌدة  5.5من قبل المكون اللوجستً. هناك ما ٌقدر ب ٌتم توفٌر الوقود للوكاالت اإلنسانٌة على أساس عدم المطالبة بالقٌمة
 لتر أخرى فً طرٌقها من جٌبوتً. 115.111وصنعاء مخصصة للوكاالت اإلنسانٌة إضافة إلى 

 أن موقعه ؼٌر آمن، فالنقل البري رست سفن إنسانٌة فً مٌناء المكال بحضرموت وذلك ألول مرة منذ تصاعد الصراع، وهذا المٌناء ٌعمل بشكل سلٌم إال 
قتال الجاري بعد الوصول للمٌناء ٌمكن أن ٌتعرض للخطر. إال أن محاولة الشركاء لنقل كمٌات كبٌرة من المخزون إلى المحافظات الجنوبٌة المتضررة بال

 ن.حالٌا قد ال ٌكون لها بدٌل حٌث أن مٌناء عدن المتضرر من قبل بعٌد عن إمكانٌة استقبال السف

  سفن إنسانٌة محملة بأؼذٌة، ومواد مٌاه وصرؾ صحً ونظافة صحٌة، ومواد طبٌة. ورست  1سفٌنة فً الٌمن من ضمنها  51رست خالل فترة التقرٌر
 سفٌنتان منهما فً مٌناء المكال بحضرموت والثالثة فً الحدٌدة.

 لمحلٌة. وقد توقؾ التكرٌر المحلً للنفط بشكل كامل منذ تصاعد األزمة فً تعتمد الٌمن بشكل كبٌر على الوقود المستورد من أجل تؽطٌة االحتٌاجات ا
، وٌعتبر انعدام الوقود عابقا أواخر مارس. وقد أدى ؼٌاب التكرٌر المحلً مجتمعا مع االنخفاض الهابل فً االستٌراد إلى خلق أزمة حادة فً الوقود

 أساسٌا أمام النشاط التجاري والعمل اإلنسانً.

  الوقود فً االرتفاع بشكل معتدل خالل الشهر الماضً، ولكنه ال زال فً مستوى منخفض جدا مقارنة بما قبل الصراع. وتم استٌراد بدأ دخول
 طن متري من الوقود خالل فترة هذا التقرٌر عبر شركة النفط الٌمنٌة. 5.1.111

 العوائق:

 الضرورٌة للمخزن العام فً جٌبوتً من أجل نقلها بعده إلى الٌمن. ٌتسبب النقص فً التموٌل فً إعاقة شراء ونقل الكثٌر من البضابع 

 سسة البحر األحمر بسبب أزمة الوقود الحادة التً نتج عنها زٌادة االزدحام فً مٌناء الحدٌدة، ٌحدث تأجٌل فً تفرٌػ السفن. فإمداد الطاقة ال ٌصل إلى مؤ
أرصفة فقط هً  .الطاقة فً الٌوم. ولذلك ٌؤدي التفرٌػ الٌدوي إلى ابطاء العملٌة، كما أن للموانا، وتحصل شركة الحدٌدة للشحن على ساعة واحدة من 

 رافعات للسفن ال ٌعمل حالٌا سوى واحدة أو اثنتان. 1التً تعمل بسبب النقص فً الموظفٌن. ومن بٌن 

 إلى نقاط التوزٌع والتسلٌم. ولكن انعدام األمن فً الطرق الخارجة من  تحتاج الشحنات اإلنسانٌة الواصلة إلى مٌناء الحدٌدة ومٌناء المكال إلى نقلها بعدهما
 هذٌن المٌناءٌن تجعل من الصعوبة تنفٌذ هذا النقل.

  ٌوم، وٌمكن أن ٌتطلب التفرٌػ وقتا ٌصل إلى بضعة أٌام إلى بضعة أسابٌع. 55ٌصل متوسط الوقت المطلوب للرسو فً مٌناء الحدٌدة إلى 

 التنسٌق العام
. وٌتزاٌد عدد الموظفٌن الدولٌٌن المتواجدٌن حالٌا 5151ٌاكل التنسٌق اإلنسانً وممثلوها فً العودة إلى الٌمن بعد األخالء الذي تم للموظفٌن فً نهاٌة مارس بدأت ه

والمحلٌة وتخطٌطها بحسب أولوٌة  فً صنعاء والذٌن ٌعملون إلى جانب الفرٌق الوطنً. كما ٌجري إعداد هٌاكل المركزٌة وتكمٌلٌة على المستوٌات اإلقلٌمٌة
 المحاور على مجمل البلد.

المتحدة، ٌستمر الفرٌق اإلنسانً القطري تحت قٌادة المنسق اإلنسانً للٌمن فً تقدٌم من اللجنة الدابمة المشتركة بٌن وكاالت األمم  1بموجب إعالن المستوى 
بدعم من خلٌة تحكم فً عمان بدأت فً التقلص، ودعم لوجستً  وٌعمل الفرٌق اإلنسانً القطري  التنسٌق االستراتٌجً الشامل لالستجابة اإلنسانٌة فً الٌمن.

رٌاض. وتركز آلٌة التنسٌق بٌن المكونات على رفع االستجابة اإلنسانٌة وعلى تنفٌذ خطة االستجابة اإلنسانٌة للٌمن لعام وتنسٌقً من جٌبوتً، وفرٌق تواصل فً ال
 ٌولٌو. وتعتبر الرقابة على االستجابة أولوٌة فً آلٌة التنسٌق بٌن المكونات وسٌتم تحسٌنها خالل األسابٌع القادمة. 55التً تم إطالقها فً  5151

51 
السفن التجارٌة واإلنسانٌة التً 

 األسبوعوصلت إلى الٌمن خالل 

 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:

 


