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 اليمن في حالة الطوارئ
8تقرير الحالة رقم   

2011أغسطس  29: التاريخ    

 
صدر من قبل مكتب تنسيق .  من الفريق القطري ا0نساني بالتعاون مع الشركاء العاملين في المجال ا0نساني) معلومات (يعد ھذا التقرير مع مدخ$ت 

 13أو تقريبا في / وسيصدر التقرير التالي في .  2011أغسطس  30إلى  2011أغسطس  15ة من وھذا التقرير يغطي الفتر.  الشؤون ا0نسانية في اليمن
2011سبتمبر  . 

 

  اOولويات الرئيسية/ أوM أھم المعالم 
زيادة الوصول إلى تلك المناطق M يزال يمثل تحديا والمنظمات تواصل التعاون 0يجاد حلول في . الصراع مستمر في مناطق مثل أرحب وأبين  •

 .فرص الوصول إلى ھذه المناطق
  .تعمل المنظمات عن كثب مع الحكومة 0يجاد حلول سكن بديله للنازحين الذين يسكنون حاليا في مدارس عدن • 
لقة  بارتفاع يتم عقد اجتماعات من قبل المجموعة المسئولة عن التغذية مع الجھات الرئيسية الناشطة في المجال ا0نساني لمناقشة النتائج المتع  •

 .معدMت سوء التغذية المسجلة في تقييم التغذية الذي أجري في محافظة حجة
ء تفشي وباء الكوليرا في محافظة أبين تحت السيطرة ، على الرغم من أن حوادث ا0سھال الحاد امتدت الى المحافظات المجاورة ، مسلطة الضو  •

 .على التوسع المحتمل في مخاطر الصحة العامة
ك منظمات اMغاثة تعمل على وضع اللمسات اOخيرة على خطة اMستجابة الخاصة بمحافظة صعدة والمحافظات الشمالية ، بما في ذلك حجة ، وكذل  •

 .با0ضافة إلى ذلك يجري وضع خطة إضافية ل$ستجابة لغير النازحين في جميع انحاء الب$د.  خطة اMستجابة الخاصة بالمناطق الجنوبية
 .مليون دوMر 159٪ ليصل إلى  4لتمويل لصالح خطة اليمن ل$ستجابة ا0نسانية ارتفع ا  •

 
حيث أن شھر رمضان يقترب من نھايته ، ھناك شكوك حول ما إذا 
.  كان الرئيس صالح سيعود إلى الب$د ، وقد تشكل اOن مجلس وطني

شخصية من السياسيين والناشطين من  143وقد تم وضع قائمة من 
وأفادت اOنباء في .  جميع أنحاء اليمن كأعضاء في ھذا المجلس

عضوا من جنوب اليمن قد انسحبوا من  23اMسبوع الماضي أن 
  .المجلس الوطني

  
عبد العزيز عبد الغني اMسبوع /توفي رئيس مجلس الشورى السيد 

وظل  الوضع ھادئا .  ماضيوقد دفن في صنعاء اOربعاء ال. الماضي
  .أثناء جنازته في العاصمة  صنعاء

  
الصراع مستمر في مناطق مثل أرحب في محافظة صنعاء وفي 

محافظة أبين ، وھناك مديريتين في محافظة أبين ھما جعار وزنجبار ، 
وقد أفيد أن .  تقعان تحت سيطرة المتشددين الجھاديين المزعومين

كومة والمسلحين الجھاديين المزعومين في ھناك مواجھة جديدة بين الح
وتم اMتفاق على ھدنة بين قوات اOمن .  مديرية ثالثة ھي مديرية شقرا

. ورجال القبائل المسلحين في منطقة الحصبة في العاصمة صنعاء
أما في الشمال ، فوقف . ويذكر أن الوضع ھادئ في منطقة الحصبة 

  .اMص$ح مازال سارياإط$ق النار بين الحوثيين وانصار حزب 
  

أجري تقييم مع التركيز على عمليات النزوح الجديدة من أرحب ، 
احتياجات .  ومنطقة الحصبة ، ومحافظات صعدة والجوف وأبين  

النازحين الرئيسية ھي المأوى والمواد غير الغذائية ومستلزمات 
ھناك بعض اOسر في أرحب والتي تحتاج إلى المساعدات .  النظافة

  .غذائيةال
    

في محافظة صعدة ، الوكاMت ا0نسانية M تزال تواجه تحديات تتعلق 
المناقشات جارية مع السلطات الفعلية لحل المشاكل . بقوائم التوزيع

ويجري تكثيف خطط Oنشطة .  واMستمرار في توزيع المساعدات
ا0نعاش من قبل العديد من الوكاMت كجزء من الخطة التي تم 

   .بشأن صعدة مراجعتھا
  

الوصول إلى مناطق النزاع في محافظة أبين ، بما في ذلك منطقة 
ومع ذلك ، فالوكاMت الدولية جنبا إلى .  زنجبار، M يزال يشكل معضلة

جنب مع اOطراف المحلية ، تواصل العمل معا لتتمكن من الوصول 
  .إلى ھذه المناطق

  

  نظرة على الوضع العام: ثانيا

  المصدر  عدد النازحين  المحافظة
 المفوضية العليا لشؤون ال$جئين  110,000 صعدة

 2011 يوليو 

 المفوضية العليا لشؤون ال$جئين   105,673  حجة

 2011 يوليو

 ,المفوضية العليا لشؤون ال$جئين 40,336  عمران

 2011 يوليو

 ,المفوضية العليا لشؤون ال$جئين 24,491  الجوف

 2011 يوليو 

 ,المفوضية العليا لشؤون ال$جئين 55,958 عدن

 2011 يوليو   

 ,المفوضية العليا لشؤون ال$جئين 14,576  لحج

 2011 يوليو 

 لشؤون ال$جئين المفوضية العليا 11,968 أبين

 2011 يوليو 

 يوليو ,المفوضية العليا لشؤون ال$جئين 35,492 صنعاء

2011 

 يوليو ,المفوضية العليا لشؤون ال$جئين 770 شبوة

2011 

  399,264 المجموع

 

 )لم يتم التحقق منھا بعد( يوليو  15أرقام النزوح الجديدة منذ 
 2011 يوليو 3,500-1,500*  الجوف

 /ارحب
  عمران

*9,500 18/07 – 31/07/2011 

 17/07/2011 1,000* تعز

  14,000 – 12,000* المجموع

 

  السكان ا5خرين النازحين موضع ا1ھتمام
 العائدون في شمال اليمن  97,000 -

  اOشخاص المتضررين من حرب صعدة 116,830 -
 ال$جئين وطالبي اللجوء 198,163 -

  حاليا نالمھاجرين المسجلي 4,300 -
 829,557 – 827,557 :العدد الكلي للشخاص من الفئات الضعيفة*

 غير مؤكدة وھناك حاجة لجراء المزيد من التقييم (*)
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ويجري حاليا وضع خطة .د استقرت في اOسابيع اOخيرة ، فإن أسعار السلع اOساسية M تزال مرتفعة جدا في حين أن أسعار الوقود في جميع أنحاء الب$
وھناك برنامج نصف شھري لرصد . اMستجابة لغير النازحين حيث تسعى منظمات ا0غاثة للتخفيف من حدة بداية أزمة إنسانية  بطيئة بين عامة السكان

النتائج تواصل تسليط الضوء على انعدام اOمن الغذائي الحاد في المناطق الريفية ومخاطر الصحة العامة المزمنة التي .  مستمراالحماية اMجتماعية M يزال 
  .تواجھھا المناطق الحضرية

  
مدارس أن  10ستجوبوا في وقد أفاد غالبية النازحين الذين ا.  أجري تقييم في عدن من أجل إيجاد خيارات مأوى بديلة للنازحين المقيمين في المدارس

الم$حظات الختامية في التقييم توصي بأنه ينبغي البحث عن خيارات أخرى مثل تقديم الدعم ل~سر المضيفة والمباني .  المخيمات M تعتبر ح$ مناسبا
الجھات ا0نسانية التي يمكن من خ$لھا نقل وقد تم تحديد خمسة عشر من اOماكن العامة في عدن من قبل .  العامة للمأوى الجماعي/ الموجودة الخاصة 

وقد Mحظ .  بأن لديھم سكن خاص ، با0ضافة إلى المدرسة  203من اMشخاص الذين تمت مقابلتھم من اOسر ،  اعترف  976فمن أصل   . المشردين داخليا 
وقد تم اMتفاق بين وكاMت اOمم .  لك سلبا على المساعدة المقدمة لھمالتقييم أن بعض النازحين قد تحجم عن التأكيد بوجود مساكن بديلة خوفا من أن يؤثر ذ

  .المتحدة والشركاء العاملين في المجال ا0نساني والحكومة اليمنية 0جراء بحث مشترك للتحقق من اOسر التي تنام فع$ في المدارس
 

 اMحتياجات ا0نسانية واMستجابة: ثالثا 

  التعليم  
حملة العودة إلى المدرسة 1تزال تحقق .  أجريت عمليات تقييم في حرض ولحج لتحديد أفضل لGحتياجات التعليمية  وستعلن النتائج قريبا: ا1ستجابة 

لتي سيتم توزيعھا في المرحلة ، وا 70000من الحقائب المدرسية  إلى صعدة لزيادة العدد الكلي من  الكمية المقررة إلى  46812فقد تم ارسال .  زخما
  .ويجري حاليا وضع خطة لتدريب المعلمين.  اXولى من الحملة

  .البيانات غير كافية في بعض المناطق: الثغرات والمعوقات 
 

  
   المأوى والمواد غير الغذائية  
  

 10000وتشمل ا1مدادات .  ى النازحين المقيمين في عدن سواء داخل أوخارج المدارسيجري وضع خطط لتوزيع المواد غير الغذائية عل: ا1ستجابة 
.  أسرة  وھكذا دواليك 3650مواقد كيروسين لعدد  3650أسرة ، و  1600حصير بGستيك لعدد  3200عائلة في مدارس عدن ؛ و  1750فرش لعدد 

ويجري استعراض قائمة المباني الممكنة لتسكين النازحين .  ازحين المقيمين في المدارسويجري عقد اجتماعات في الجنوب hيجاد حلول سكنية بديلة للن
وقد تم استبدال سبعة خيام .  لتقييم اXضرار التي لحقت بالخيم) مخيمات للنازحين في حرض(وأجري مسح عام في مخيم المزراق اXول والثالث .  في عدن

في المخيم اXول و1تزال عملية إعادة بناء مركز المجتمع الخاص بالنازحين والذي تضرر جراء العواصف في خيمة  14في المخيم الثالث ، وتم استبدال 
  .من اXغطية البGستيكية على النازحين في المخيم اXول والثالث 1280ويجري توزيع .  مستمرة 2011مايو 

  
غذائية تجري في محافظة أبين ، فھناك قلق بأن كل اXشخاص النازحين المحتاجين 1 على الرغم من أن عملية توزيع المواد غير ال: الثغرات والمعوقات 

 .يتلقون المساعدة من المواد غير الغذائية بسبب الصراع الدائر وقضايا امكانية الوصول إلى ھذه المناطق

 
 

  المواد الغذائية  
  

وتلقى ما مجموعه .  للنازحين من شمال اليمن في محافظات حجة وعمران وصنعاءتم ا1نتھاء من توزيع المواد الغذائية لدورة أغسطس : ا1ستجابة 
من غير  637147باhضافة إلى ذلك ، فقد شارفنا على ا1نتھاء من توزيع شبكة اXمان الموسمية والتي تستھدف .  نازح المساعدات الغذائية 189917

وقد بدأت دورة أغسطس لتوزيع المواد الغذائية .  ذلك  في محافظات ريمه وحجة وعمران وإبالنازحين والذين يعانون بشدة من انعدام اXمن الغذائي و
باhضافة إلى ذلك ، فإن برنامج التغذية التكميلية لyطفال تحت سن الخامسة مستمر في المخيم .  من الGجئين الصوماليين في مخيم خرز 15400لعدد 

  .وكذلك في حي البساتين
  

وبسبب . دورة التوزيع لشھر أغسطس لم تبدأ بعد في صعدة بسبب استمرار المفاوضات حول قوائم التوزيع مع سلطات اXمر الواقع: ت الثغرات والمعوقا
 14محافظات من اصل   4نقص الموارد ، فان تقديم المساعدة لyشخاص الذين يعانون  بشدة من انعدام اXمن الغذائي لم تتمكن من استھداف سوى  

 1.1محافظات لتزداد قائمة المستفيدين المستھدفين  إلى  7ستتسع لتشمل   2011والجولة الثانية من التوزيع في سبتمبر .  قررة في الخطةمحافظة م
 .من ا1شخاص المقرين في الخطة 1800000من أصل  (مليون شخص 

  التغذية  
  

ويجري عقد اجتماعات . وقد بدأت أربع عيادات خارجية متنقلة العمل في محافظة لحج.  ريب على فحص التغذية في عدن 1 يزال مستمراالتد: ا1ستجابة 
ة تغذية المسجلمن قبل المجموعة المختصة بالتغذية مع الجھات الرئيسية الناشطة في المجال اhنساني لمناقشة النتائج المتعلقة بارتفاع معد1ت سوء ال

وبسبب زيادة معد1ت سوء .  2011في منتصف سبتمبر  الجولة الثانية من النتائج ا1ولية للتقييم من المقرر أن تظھر.  في تقييم أجري في محافظة حجة
وذلك للتأكد من  التغذية المسجلة في حجة حيث كان التركيز على المخيمات ، يجري حاليا وضع خطط لتقييم الوضع في منطقة مستبة ، خارج المخيمات ،

وذكر التقييم الذي أجري في حجة أن معد1ت سوء التغذية قد ) .  كانت ھناك تقارير غير مؤكدة عن ارتفاع معد1ت سوء التغذية(أن معد1ت سوء التغذية 
  .لمعرفة ما حدث من خطأ ولذلك، فإن ھناك حاجة إلى رصد اXنشطة عن كثب.  زادت على الرغم من التدخGت في مجل التغذية الجارية في حجة

  
وفي إطار استجابة .  في محافظتي حجة وعمران 5طفل دون سن الـ  47770انتھت دورة شھر أغسطس الخاصة بالتزويد بالبطانيات التكميلية  لحوالي 

فظات عمران وحجة والحديدة في محا 2طفل دون سن الـ  45554من الحوامل والمرضعات باhضافة إلى  19471وطنية تستھدف غير المشردين ، تلقى 
  .والبيضاء مساعدات نصف شھرية
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ھناك خطط hعادة . محافظة 19أشھر مثل الجوز والحليب العGجي إلى  3المجموعة المسئولة عن التغذية تقوم بتسھيل توزيع اhمدادات الغذائية لفترة 
  .فتح مركز التغذية العGجية في صعدة

   
الوضع اXمني تسبب .محدود من الشركاء المنفذين الذين  يؤثرون على قدرة المجموعة على تلبية ا1حتياجات المتزايدة ھناك عدد : الثغرات والمعوقات 

   .في شحة وصول اhمدادات الغذائية إلى بعض المحافظات
  
  
  
 

  
  الصحة  

تفشي الكوليرا في محافظة أبين .  2011يوليو  31عيم للمناطق السبع المتبقية  في صعدة في تم ا1نتھاء من المرحلة الثانية من حملة التط: ا1ستجابة 
حالة مؤكدة من مرض الكوليرا و  20وقد تم ا1بGغ عن .  تحت السيطرة ، على الرغم من امكانية الخروج عن نطاق السيطرة بسبب العديد من العوامل

 –أبريل  1حالة وفاة وذلك خGل الفترة من  32حالة في عدن بما في ذلك   3375حالة في لحج و  613ين ، و من حالة ا1سھال الحاد في محافظة أب 9767
  .2011أغسطس   17إلى 

  .استشارة طبية استفاد منھا النازحين في الجنوب من قبل الفرق المتنقلة 13478وقد أجريت أكثر من 
  .ويذكر أيضا أن حا1ت اhسھال زادت في مخيمات النازحين في شمال اليمن. لجة تفشي ا1سھال الحاد وتم ارسال امدادات ا1غاثة الى محافظة الضالع لمعا

  
/ الكھرباء / الغاز / ٪ من مرافق التطعيم 1 تعمل بسبب نقص خدمات النقل  120 زالت التقارير المرفوعة من المحافظات تؤكد بأن : الثغرات والمعوقات 

 .وخدمات السلسلة الباردة

  اMمدادات والنقل 
  

  .لتر من الديزل 2800لتر من البنزين و  600تم تزويد منظمات ا0غاثة بحوالي : اMستجابة 
  

وية ا0نسانية إلى المجموعة المختصة با0مدادات والنقل لم تتلق موافقة من الحكومة Mستئناف الرح$ت الجوية الخاصة بمكتب اOمم المتحدة للخدمات الج
  .محافظة صعدة

  
 .متر، وسيتم تركيبھا في مخيمات النازحين في المزراق لدعم الخدمات المشتركة 10X  24المجموعة قامت بشراء مستودعين كبيرين سعة كل منھا 

 

  
  حماية اOطفال

  
بين ولحج وإب والحديدة وتعز وصنعاء من الحصول على اOنشطة الترفيھية مثل الرياضة ، طف$ من محافظات عدن وأ 8773تمكن حوالي  : اMستجابة

وقد تم تدريب اكثر من . إن الھدف من تقديم ھذه اOنشطة  ھو تعزيز وحماية رفاھية اOطفال المتضررين من اMضطرابات. والحرف اليدوية، وما شابه ذلك
فية الحماية وكيف يكونون أكثر وعيا بالع$مات التي يجب أن يحترسوا منھا لمنع اOطفال من التعرض شخص من النازحين في المجتمع حول كي 3780

  .للعنف وا0ھمال واMستغ$ل وسوء المعاملة
   

$ل  شھر رمضان الدورة التدريبية حول مخاطر اMلغام  والمقرر إقامتھا في صعدة تم تأجيلھا بسبب عدم توفر المتطوعين للعمل خ: الثغرات والمعوقات
  .المبارك

 
  العنف بسبب الجنس

  
  .مستلزمات الكرامة  للنساء في محافظتي لحج وعدن) حقائب(من  8000المجموعة تعمل على شراء عدد : ا1ستجابة 

  
  .ول إلى المخيماتأنشطة الوعي حول العنف بسبب الجنس لم تقم في صعدة بسبب مسألة الوص: الثغرات والمعوقات 

 

  
  المياه والصرف الصحي والنظافة  

. 2011تقوم المجموعة حاليا بمراجعة وتقييم احتياجات المياه والصرف الصحي الحالية في البلد ، ومن المتوقع اMنتھاء منھا في سبتمبر : اMستجابة 
وقد تم تأھيل ستة مراكز لتوزيع المياه في منطقة برط  . ية في محافظة أبين Mستعادة المياه في بعض المناطقالمجموعة تدعم إمدادات مؤسسة المياه المحل

في رجوزة ؛  426: وقد تم الوصول إلى اMعداد التالية من المستفيدين . حم$ت تعزيز النظافة مستمرة في شمال الجوف.  العنان ، شمال محافظة الجوف
  .في الحميدات 357في الزاھر ؛ و  696في برط العنان ؛  511في خب والشعف ؛  429

 103أسرة منھا ) 436( 1620وبلغ إجمالي عدد المستفيدين . وقد تم تمديد خدمات المياه والصرف الصحي لدعم النازحين من أرحب في محافظة عمران
. يوميا للنازحين من منطقة أرحب في مدينة عمران لتسھيل الوصول إلى المياه يتم تثبيت ستة خزانات للمياه وتوفير إمدادات المياه.  أسرة  من منطقة أرحب

وسيتم توزيع ما يقارب .  مجموعة من مستلزمات النظافة في ريدة وبير عايض 700وقد وزعت . إعادة تأھيل مراحيض المدرسة جارية في محافظة صعدة
  .حقيبة الباقية في عمران وجبل يزيد 800

  



4 

www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  
Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action 

لترا من المياه يوميا ، للشخص  11انھيار خط اMنابيب الرئيسي تسبب في خفض حصص المياه في مخيم المزراق اOول والثالث إلى : ت الثغرات والمعوقا
بعض النازحين في محافظة حجة يتجھون نحو مصادر المياه الغير آمنة بسبب النقص في المياه وبسبب .  أغسطس 16إلى  14الواحد، وذلك خ$ل الفترة من 

  .لخلل في توزيع المياها
 

  القطاعات المتعددة
  

من المھاجرين في حالة ضعيفة  93يوجد حاليا .  في مركز مغادرة المھاجرين في حرض 2011مھاجرا في يوليو  638تم تسجيل ما مجموعه : ا1ستجابة
حصول على الرعاية الصحية للمھاجرين الذين تقطعت بھم ويجري توفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والمأوى وسبل ال.  جدا باقون في مركز المغادرة

   )انظر المجموعات ذات الصلة(السبل 
  

  .لقد تم مؤخرا تأجيل العودة الطوعية للمھاجرين بسبب نقص الموارد: الثغرات والمعوقات 
  
 

 التنسيق: رابعا

وقد تم تنظيم اجتماع في .  لمراجعة و في مراحل وضع الصيغة النھائيةخطة اMستجابة الخاصة بمحافظة صعدة وخطة اMستجابة للجنوب ھي حاليا قيد ا
وكالة تابعة ل~مم المتحدة ، وقادة المجموعات والمنظمات غير الحكومية بغية اMتفاق على معايير الضعف ، واOولوية الجغرافية  15بمشاركة  29/08/11

وضع خطة ل$ستجابة لليمنيين الغير نازحين ليتم ادراجھا في خطة اMستجابة ا0نسانية لليمن  وسوف يعمل الشركاء على. والبرمجة لليمنيين الغير نازحين
  . 2012للعام 

  
حيث أن نسبة كبيرة من النازحين يقيمون في المنطقة ، وھناك حاجة .  ھناك مناقشات جارية 0عداد خطة إضافية ل$ستجابة كذلك للنازحين في محافظة حجة

 .اOمني/ مان استمرار أنشطة المساعدة بشكل سلس قدر ا0مكان بغض النظر عن الوضع السياسي لخطة اMستجابة لض

  التمويل: خامسا

 
تم است$م مقترحين لمشروعين جديدين لصندوق اMستجابة الطارئة، أحدھا لتحقيق اMنتعاش 

دوMر أمريكي لمبادرات اMستجابة الطارئة للنازحين في عدن ،  250،000مبكر ويطلب حوالي ال
التغذية في شمال اليمن وكذلك في عدن ويتطلب / والمشروع اOخر للتدخ$ت في مجاMت الصحة 

ويقوم مكتب تنسيق الشؤون ا0نسانية حاليا بعملية مراجعة لھذه .  $  225،000المشروع حوالي  
  .اMتصاMت مع المانحين جارية من أجل زيادة الموارد ا0ضافية.  طلباتال

  
  .$ 158862703وحتى ا�ن فقد تم التعھد بما مجموعه .  ٪  55خطة اMستجابة ا0نسانية لليمن ممولة حاليا بحوالي  

  
الوكاMت المستفيدة ، بإب$غ مكتب تنسيق الشؤون ا0نسانية عبر خدمة ويتم تشجيع جميع الشركاء العاملين في المجال ا0نساني ، بما في ذلك الجھات المانحة و

 . fts@un.org : بأي مساھمات نقدية أو عينية عن طريق البريد اMلكتروني (FTS -- http://fts.unocha.org) التتبع المالي

290 million 
المبالغ المطلوبة بالدو1ر 
 اXمريكي 

55 % 
 
 
 ما تم تمويله


