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نظرة عامة على الوضع اإلنساني
تشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية يف العالم على اإلطالق وتبعث مستويات االحتياجات اإلنسانية فيها على الذهول. ويحتاج 80 يف المائة من سكانها – أي 24.1 مليون 

شخص – إىل بعض أشكال المساعدات اإلنسانية. ويهدد خطر المجاعة  230 مديرية (أي 69 يف المائة) من أصل جميع مديريات اليمن الـ 333. ووفقاً لمنظمة الصحة 
كتوبر 2019م. ونزوح ما يقدر بنحو 3.34 ماليين شخص  كمياً للفترة من 1 يناير إىل نهاية شهر أ كثر من 452,000 حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا ترا العالمية، تم اإلبالغ عن أ

يف جميع أنحاء البلد؛ وعودة مليون آخرين إىل ديارهم.
 

وعلى الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية، تواصل 201 منظمة إنسانية وطنية ودولية العمل منذ بداية عام 2019م يف جميع أنحاء اليمن، وذلك لالستجابة ألكثر 
االحتياجات إلحاحاً. قدمت المنظمات سوياً بعض أشكال المساعدات اإلنسانية إىل ما يزيد عن 11.6 مليون شخص منذ يناير 2019م، ومنهم تلقى نحو 11.2 مليون 
شخص على المساعدات الغذائية الطارئة. وتم الوصول إىل ما يزيد عن 6.8 ماليين شخص من خالل تقديم أطقم مواد النظافة ومستلزمات معالجة المياه المنزلية 

والدورات التوعوية حول الكوليرا يف المناطق ذات األولوية. 

أرقام رئيسية

أشخاص تم الوصول اليهم (يناير حتى اكتوبر 2019)

المناطق المهددة بحدوث المجاعةأعداد السكان

230 مديرية من أصل 333 مديرية  (69 بالمائة)30.5 مليون
 يف اليمن مهددة بحدوث المجاعة

104 مديرية
بها أعلى مستويات 

شدة االحتياج

45 مديرية
بالمرحلة الرابعة من مراحل

 التصنيف الغذايئ مع جيوب
 من المرحلة الخامسة (الكارثة)

عدد السكان التقديري

24.1 مليون
عدد المحتاجين

يف 2019

21.4 مليون
عدد المستهدفين

يف 2019

المصدر: المجموعات القطاعيةالمصدر: خطة االستجابة االنسانية لليمن 2019

تفشي الكوليرا

من الحاالت هي ألطفال
دون عمر الخامسة

2.2 مليون
الحاالت المشتبه بها

تأثرت 21 محافظة من اجمايل 22 محافظة (322مديرية
من اجمايل 333 مديرية) 

3,741
حاالت الوفيات ذات الصلة

%26

%70.6

التواجد التشغيليالتحركات السكانية

201 منظمات وشركاء إنسانيين يتواجدون يف اليمن4.8* ماليين
كتوبر 2019 من يناير حتى أ

أشخاص نازحين

المصدر: الجهاز المركزي اليمني لإلحصاء، مجموعة العمل الفنية للسكان، 
المجموعة متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين.

المساعدات الغذائية الطارئة

بحسب نظام الرصد المايل حتى 1 نوفمبر 2019

التمويل : خطة االستجابة االنسانية 2019

االرقام بالماليين

العدد بالماليين

4.19 مليار
11.6 مليون

المطلوب
(بالدوالر االمريكي)

تم استالمه
(بالدوالر االمريكي)

أشخاص تم الوصول اليهم
2.7 مليون

رجل
2.8 مليون 

إمرأه
3.1 ماليين

فتى
 3 ماليين

فتاة

2.96 مليار

احتياج متبقي تم تمويله

أشخاص
مستهدفين

أشخاص تم
الوصول اليهم

تم استالمه

1,112.8

398.2

81.6

144.4

198.4

51.8

76.8

53.7

22.5

0.4

6.3

2.8

غير منطبق

1,096.2

238

238.7

141.1

23.4

101.2

44.8

51.8

46

48.2

19.9

2.8

905.9

2,209

627.2

320.3

285.5

221.8

153

121.6

105.4

68.5

48.6

26.2

5.5

-

 18.80 

 15.78 

 12.58 

 5.97 

 4.80 

 2.76 

 1.94 

 3.01 

 0.17

 11.43 

 14.96 

 11.24 

 4.71 

 2.86 

 2.26 

 1.56 

 1.58 

 0.12

%50

%38

%75

%50

%11

%66

%37

%49

%67

%99

%76

%51

غير منطبق

%61

%95

%89

%79

%60

%82

%80

%53

%71

11.2 مليون
األشخاص الذين تم الوصول إليهم بالمساعدات 

الغذائية الطارئة المستمرة (التوزيع العام للمواد الغذائية،
كتوبر 2019 تحويالت نقدية أو قسائم شراء) من يناير حتى ا

3 ماليين فتى2.6 مليون رجل
2.8 مليون فتاة2.8 مليون إمرأة

منظمات
األمم متحدة

11

منظمات غير
حكومية دولية

36

منظمات غير
حكومية محلية

154

3.34 ماليين
نازحين**

*يشمل ذلك الالجئين والمهاجرين

** وذلك يشمل إجمايل النازحين جراء الصراع والكوارث الطبيعية

1.01مليون
عائدين**

0.42مليون
الجئين ومهاجرين

متوسط عدد األشخاص  الذين يتلقون المساعدة الشهرية 
بشكل مباشر مع بعض أشكال الدعم اإلنساين يف جميع 

كتوبر 2019. المحافظات الـ 22. من يناير إىل ا

المصدر: منظمة الصحة العالمية

كتوبر 2019) المصدر: المجموعة القطاعية لألمن الغذايئ والزراعة المصدر: المجموعات القطاعية (يناير حتى ا

التنسيق والسالمة

آلية اإلستجابة السريعة

آلية اإلستجابة السريعة

التعليم

التعليم

االتصاالت يف الطوارئ

األمن الغذايئ والزراعة

األمن الغذايئ والزراعة
الصحة

الصحة

اإلمداد والتموين اللوجستي

التغذية الصحية

التغذية الصحية
الالجئين والمهاجرين

الالجئين والمهاجرين

الحماية

الحماية

المأوى / المواد غير الغذائية

المأوى / المواد غير الغذائية

المياة والنظافة
والصرف الصحي

المياة والنظافة
والصرف الصحي

اليمن
ملخص المعلومات اإلنسانية

يناير - اكتوبر  2019م   



1ويشمل ذلك المساعدات الغذائية الشهرية الطارئة والتحويالت النقدية المشروطة والموسمية ودعم سبل العيش طويل المدى .       *متوسط الوصول الشهري
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مساعدة ماليين
اليمنيين المعوزين يف

التغلب على الجوع

األهداف اإلستراتيجية

1
التخفيف من حاالت

تفشي الكوليرا
واألمراض الُمعدية

2
تعزيز جهود حفظ كرامة 

األسر النازحة التي تعيش 
يف التجمعات السكانية

للنازحين

3
التخفيف من مخاطر النزوح والعنف 

ضد المدنيين وتسهيل تعايف 
المصابين بحوادث جراء الصراع

4
الحفاظ على قدرة 

مؤسسات القطاع العام 
على تقديم الخدمات 

األساسية المنقذة لألرواح

5

األمن الغذائي والزراعة

gordon.dudi@fao.org :للمزيد من المعلومات التواصل مع

إجمايل المستهدفين 
شهرياً

18.8
مليون

%61
تم الوصول اليهم/

المستهدفون

زيادة إمكانية وصول األسر الضعيفة بشدة إىل الغذاء يف جميع أنحاء البلد وزيادة دخل األسرة، وكذلك إعادة تأهيل أصول األمن 
الغذايئ يف المناطق التي تتعرض لمستويات عالية من إنعدام األمن الغذايئ.

عدد األفراد الذين يتلقون مساعدات غذائية طارئة منتظمة (المساعدات الغذائية العامة)

 مساعدات يف سبل كسب العيش يف حاالت الطوارئ - عدد األفراد الذين لديهم إمكانية
الحصول على المساعدات الطارئة يف قطاع الزراعة أو الماشية أو األسماك

 عدد األشخاص الحاصلين على دعم سبل العيش طويل األجل والمساعدات الخاصة بإنشاء
المشاريع الصغيرة

 عدد األشخاص المستفيدين من الحواالت النقدية المشروطة والموسمية والتوظيف يف
برامج األشغال العامة

أفراد

أفراد

أفراد

أفراد

12,301,748

 8,000,000

 2,000,020

 4,500,000

11,232,789*

2,914,953

117,942

75,790

%36

%91

%6

%2

تشير التقديرات إىل أن نحو 20.1 مليون شخص (أي 67 يف المائة من 
إجمايل عدد السكان) يعانون من انعدام األمن الغذايئ، منهم 10 ماليين 

شخص يعانون من انعدام األمن الغذايئ الشديد (تم تصنيفهم ضمن 
المرحلة الرابعة الطارئة من التصنيف المرحلي المتكامل). وما يبعث للقلق 
تصنيف 238,000 شخص من هؤالء الـ 10 ماليين شخص ضمن المرحلة 

الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل، مما يستلزم مساعدات إنسانية 
عاجلة إلنقاذ األرواح وحماية سبل العيش. وذلك يعود إىل تصعيد الصراع، 

الذي أدى بدوره إىل تعطيل الواردات والنزوح الجماعي وفقدان مصادر 
الدخل وسبل العيش وإعاقة نظم السوق وارتفاع أسعار السلع األساسية 

وانهيار الخدمات العامة. 

قدم شركاء مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة المساعدات الغذائية 
الطارئة الشهرية (العينية والتحويالت النقدية وتحويالت القسائم) للفترة ما 

كتوبر 2019م إىل ما يقدر بنحو 11.2 مليون شخص،  بين يناير إىل أ
والتحويالت النقدية المشروطة الشهرية والموسمية إىل ما يقدر بنحو 

كمي لعدد المستفيدين من  75,790 شخص شهرياً. وبلغ اإلجمايل الترا
كتوبر إىل ثالثة ماليين شخص  مساعدات سبل العيش مع نهاية شهر أ

مستفيد (تمت مساعدة 2.9 مليون شخص من خالل تقديم أطقم المواد 
الطارئة الخاصة بالزراعة وتربية الماشية وصيد األسماك وحصل ما يقرب 

من 118,000 شخص على دعم سبل العيش طويلة المدى).

تم الوصول اليهم بحسب
الجنس و العمر

2.7 مليون رجل
2.8 مليون إمرأة

3 ماليين فتى
2.9 مليون فتاة

 إجمايل االشخاص11.4مليون
 الذين تم الوصول اليهم

كتوبر 2019 من يناير حتى ا

االستجابةاالحتياجات

التغذية الصحية

imanyama@unicef.org :للمزيد من المعلومات التواصل مع

إجمايل المستهدفين 
شهرياً

6
ماليين

%79
تم الوصول اليهم/

المستهدفون

إنقاذ األرواح وذلك من خالل تقليص نسبة انتشار سوء التغذية الحاد بين األطفال دون الخامسة من العمر، والنساء الحوامل 
والمرضعات، والفئات السكانية الضعيفة. 

تم الوصول اليهم/ مستهدفونتم الوصول اليهم نوع االستهدافمؤشرات المراقبة يف خطة االستجابة اإلنسانية لليمن

عدد األطفال (بنين وبنات) الذين تتراوح أعمارهم بين 6-59 شهراً الذين تم إدخالهم لتلقي 
عالج سوء التغذية الحاد الوخيم دون مضاعفات

عدد األطفال دون الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل والذين تم إدخالهم 
يف البرامج المستهدفة للتغذية التكميلية والفرق المتنقلة، وما اىل ذلك.

المستهدفون

أطفال

أطفال

 285,985 

 937,890 

287,198

483,275
%52

%100

يحتاج ما يقدر بنحو 7.4 ماليين شخص إىل مساعدات التغذية، منهم 3.2 
ماليين شخص يحتاجون إىل عالج سوء التغذية الحاد، شاملة 2.1 مليون 

طفل دون الخامسة من العمر  و1.1 مليون إمرأة حامل ومرضعة. وتحتاج 
ما مجموعه 2.4 مليون من النساء الحوامل والمرضعات والمشرفات على 

رعاية األطفال الرضع يف عمر 0 – 23 شهراً إىل االستشارات المتعلقة 
بتغذية الرضع واألطفال الصغار. ويحتاج ما يقرب من 2 مليون شخص، بما 

فيهم 0.8 مليون طفل دون السنتين من العمر و1.2 مليون إمرأة حامل 
ومرضعة إىل التغذية التكميلية الشاملة. ويواجه شركاء العمل اإلنساين 
العديد من التحديات، بما يف ذلك العوائق البيروقراطية واإلدارية، وعدم 
دفع المرتبات إىل العاملين يف المجال الصحي، والقيود المفروضة على 

الوصول والحركة مما يؤدي إىل عرقلة مراقبة المشاريع يف بعض المناطق.

حتى تاريخه، تم إدخال 287,198 طفل يعاين من سوء التغذية الحاد 
الوخيم و483,275 طفل يعاين من سوء التغذية الحاد المعتدل و461,305 

إمرأة حامل ومرضعة تعاين من سوء التغذية الحاد، وذلك لتلقي العالج. 
وتم إجراء 2,341,499 جلسة تثقيف صحية لألمهات/المشرفات على 

رعاية األطفال الرضع يف عمر 0 – 23 شهراً. وتم الوصول إىل 553,004 
طفل رضيع يف عمر 6 – 23 شهراً و616,881 إمرأة حامل ومرضعة من 

خالل برامج التغذية التكميلية الشاملة. 

تم الوصول اليهم بحسب
الجنس و العمر

3 ماليين إمرأة

0.9 مليون فتى
0.8 مليون فتاة

4.7 ماليين

االستجابةاالحتياجات

 إجمايل االشخاص
 الذين تم الوصول اليهم

كتوبر 2019 من يناير حتى ا

تم الوصول اليهم/ مستهدفونتم الوصول اليهم نوع االستهدافمؤشرات المراقبة يف خطة االستجابة اإلنسانية لليمن المستهدفون
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الصحة

khanmu@who.int :للمزيد من المعلومات التواصل مع

15.8
مليون

%95
تم الوصول اليهم/

المستهدفون

تحسين الوصول إىل الرعاية الصحية األولية والثانوية والثالثية لضمان قدرة المرافق الصحية على االستجابة لمواجهة األوبئة واألمراض 
المتفشية، وكذلك إعادة تشغيل المستشفيات المغلقة والمتضررة يف المديريات ذات األولوية.

هناك حاجة إىل دعم نظام الرصد مع ضمان الوصول إىل جميع 
مستويات الرعاية. وهناك حاجة إىل دعم أنظمة اإلحالة وذلك إلنقاذ 

األرواح. ويحتاج كالً من النساء واألطفال إىل الخدمات الصحية المنقذة 
لألرواح، بما فيها برامج التحصين. وتحتاج القوى العاملة يف المجال 

الصحي إىل بناء القدرات ودفع الحوافز، وتتطلب المرافق الصحية من 
جهة أخرى اإلصالح وعدم إنقطاع المخزون الخاص باألدوية 

والمستلزمات. وتنشأ التحديات يف تقديم خدمات الرعاية الصحية من 
تعطل النظم الصحية وعدم كفاية عدد العاملين المؤهلين يف المجال 
الصحي وتقييد الحركة والتأخير يف توقيع االتفاقيات الفرعية والتأخير 

الذي يواجه استيراد األدوية والمستلزمات الطبية.

دعم شركاء مجموعة قطاع الصحة ما يزيد عن 2,000 مرفق صحي 
وتقديم نحو 15 مليون استشارة طبية. وتلقى 480,335 طفل دون 

السنة من العمر اللقاح الثاليث الخماسي وتمت مساعدة 64,936 حالة 
والدة من قبل قابالت ماهرات. باالضافة إىل ذلك، تمت معالجة 6,080 

حاالت إصابة وتقديم 1,144 استشارة متعلقة بالصحة العقلية من قبل 
العاملين يف المجال الصحي. وتلقت 196,988 إمرأة على الرعاية السابقة 

كثر من 888 موظف يف المجال الصحي.  للوالدة.  وتم تدريب أ
15مليون

 إجمايل االشخاص
 الذين تم الوصول اليهم

كتوبر 2019 من يناير حتى ا

 etuck@unicef.org :للمزيد من المعلومات التواصل مع

12.6
مليون

89%
تم الوصول اليهم/

المستهدفون

الحد من معدالت اإلعتالل والوفيات من خالل تقديم المساعدات المنقذة لألرواح الطارئة يف مجال المياه والصرف الصحي والنظافة 
إىل الفئات السكانية الضعيفة، وكذلك إصالح وصيانة نظم المياه والصرف الصحي المستدامة لتحسين الصحة العامة.

 عدد األشخاص الذين استفادوا من توفير وإصالح وصيانة شبكات إمدادات المياه للسكان
المتضررين

عدد األشخاص المستفيدين من الحصول على مستلزمات النظافة المناسبة والكافية

أفراد

أفراد

 10,774,276 

 2,991,340 

9,899,751

643,937%22

%92

تم الوصول اليهم/ مستهدفونتم الوصول اليهم نوع االستهدافمؤشرات المراقبة يف خطة االستجابة اإلنسانية لليمن المستهدفون

عدد االستشارات الطبية التي أجريت

عدد األطفال بعمر أقل من سنة واحدة الذين تلقوا اللقاح الثاليث الخماسي

أفراد

أطفال

 15,776,274 

 488,906 

14,956,977 

480,335 %98

%95

ارتفع عدد حاالت الكوليرا بشكل كبير منذ بداية عام 2019م، ليصل إىل ما 
يزيد عن 540,000 حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا يف جميع أنحاء البلد، 

منهم 20 يف المائة من األطفال. وتضررت بشكل كبير المجتمعات النازحة 
والمهمشة والفقيرة، خاصة يف المناطق الحضرية والمتضررة جراء الصراع. 

كبر التحديات التي تعيق االستجابة للكوليرا بتطبيق تحديد الحالة  وتمثلت أ
واإلبالغ عنها، وكذلك تم إيقاف مشاريع الكوليرا الطارئة يف مجال المياه 

والصرف الصحي والنظافة يف عام 2019م ولم يتم توقيعها من قبل 
كثر من 50,000 أسرة، من  السلطات. وتحتاج الفئات السكانية النازحة، أ

جبهات القتال يف محافظتي حجة والضالع بصورة عاجلة إىل الحد األدىن من 
خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، وذلك للوقاية من األمراض 

وضمان الحماية وحفظ الكرامة. 

 وصل 76 من الشركاء يف مجال المياه والصرف الصحي والنظافة إىل 11.2 
مليون شخص من خالل تقديم بعض أشكال مساعدات المياه والصرف 

الصحي والنظافة خالل هذه الفترة. وتم الوصول إىل ما يقدر بنحو 9.8 
ماليين شخص من خالل دعم المياه و3.9 ماليين شخص من خالل دعم 
أنظمة الصرف الصحي، بما يف ذلك إعادة تأهيلها ودعمها بالوقود وتركيب 

منظومات الطاقة الشمسية يف المناطق الحضرية والريفية. ووصلت 
المساعدات الطارئة والمنقذة لألرواح الخاصة بدعم النازحين حديثاً والفئات 
السكانية الضعيفة واالستجابة النتشار وباء الكوليرا المحتمل إىل 2.4 ماليين 
شخص وتم الوصول إىل 390,000 شخص من خالل توفير إمدادات المياه 
وخدمات الصرف الصحي الطارئة. ووصلت فرق االستجابة السريعة المعنية 

بالكوليرا إىل ما يزيد عن 6.8 ماليين شخص من خالل تقديم مواد النظافة 
والمواد الكيميائية الالزمة لمعالجة المياه المنزلية وجلسات التوعية. 

أشخاص تم الوصول اليهم بالمياة
اآلمنة عبر شاحنات نقل المياة

 265 224 379 337
704

 369272  392  427254

11.2مليون

الحماية

muradov@unhcr.org :للمزيد من المعلومات التواصل مع

4.8
ماليين

%60
تم الوصول اليهم/

المستهدفون

تقديم المساعدات المتخصصة لألشخاص ذوي احتياجات الحماية الخاصة ودعم االستجابات المجتمعية الخاصة باحتياجات 
كز المجتمعية والبرامج وشبكات الحماية. الحماية، بما يف ذلك المرا

تشكل انتهاكات أطراف الصراع للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل 
لحقوق اإلنسان المنتشرة على نطاق واسع خطراً مستمراً على أرواح 

المدنيين وسالمتهم، مما يتسبب يف خسارة األرواح والنزوح وتدمير 
البنى التحتية. وأثر الصراع الذي طال أمده بصورة خاصة على النساء 

واألطفال واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، الذين اضطروا للجوء إىل 
آليات التكيف السلبية للبقاء على قيد الحياة. وبما أن انتهاكات حقوق 

األطفال الجسيمة ال زالت مستمرة، أصبح تقديم الدعم لألطفال 
المتضررين هاماً جداً، وكذلك التوعية بمخاطر األلغام. ويتطلب االرتفاع 

الكبير يف حوادث العنف القائم على النوع اإلجتماعي إىل استجابات 
متعددة القطاعات. 

على الرغم من وجود فجوات تمويلية وقيود تشغيلية معقدة، وصل 
كثر من 2.9  كتوبر 2019م إىل أ شركاء مجموعة قطاع الحماية حتى أ
مليون شخص من خالل خدمات الحماية المنقذة لألرواح مثال ذلك 

الدعم النفسي االجتماعي والمساعدات القانونية ومساعدات الحماية، 
باإلضافة إىل الخدمات متعددة القطاعات إىل 58,396 إمرأة ورجل وفتاة 

وفتى. واستفاد نحو 54,163 شخص من المساعدات النقدية. وتلقى 
نحو 1.7 مليون طفل وفرد من أفراد المجتمع معلومات توعوية يف 

كيفية حماية أنفسهم من خطر األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. 
واستمر تعزيز االستجابات المجتمعية من خالل متطوعي شبكة 

كز المجتمعية  الحماية المجتمعية ومبادرات الحماية المجتمعية والمرا
التي تقدم الخدمات لالحتياجات الخاصة بالنازحين والسكان المتضررين 

جراء الصراع.

2.9 مليون

كتوبر أ سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

3 ماليين رجل
4.4 ماليين إمرأة

3.9 ماليين فتى
3.7 ماليين فتاة

إجمايل المستهدفين 
شهرياً

إجمايل المستهدفين 
شهرياً

تم الوصول اليهم بحسب
الجنس و العمر

تم الوصول اليهم بحسب
الجنس و العمر

تم الوصول اليهم بحسب
الجنس و العمر

2.9 مليون 
رجل

2.6 مليون
إمرأة

3 ماليين
فتى

باآلالف

2.7 مليون
فتاة

إجمايل االشخاص الذين تم
الوصول اليهم 

كتوبر 2019 من يناير حتى ا

إجمايل المستهدفين 
شهرياً

0.4 مليون رجل
0.5 مليون إمرأة

1 مليون فتى
1 مليون فتاة

االستجابةاالحتياجات

االستجابةاالحتياجات

االستجابةاالحتياجات

 إجمايل االشخاص
 الذين تم الوصول اليهم

كتوبر 2019 من يناير حتى ا
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المياة والنظافة والصرف الصحي
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coord.yemen@sheltercluster.org :للمزيد من المعلومات التواصل مع

3
ماليين

%53
تم الوصول اليهم/

المستهدفون

توفير المأوى اآلمن والمالئم واألدوات المنزلية األساسية إىل األسر النازحة والضعيفة جداً، وكذلك التنسيق لتقديم حزمة الحد األدىن 
من الخدمات يف تجمعات النازحين والتجمعات يف حاالت الطوارئ التي تفتقر إىل الخدمات.

عدد األشخاص الذين تمت مساعدتهم من خالل تقديم المساعدات النقدية إلعانات اإليجار

 عدد مواقع النازحين التي يتم فيها تقديم حزمة الحد االدىن من الخدمات

أفراد

مواقع

 597,764 

 498 

471,532

 606%100<

%79

يحتاج 6.7 ماليين شخص إىل المساعدات اإليوائية وأطقم المواد 
غير الغذائية يف 2019م. وأُجبر الصراع المستمر والكوارث الطبيعية 
كثر من 383,000 شخص على التعرض للنزوح.  منذ يناير 2019 أ

كبر عدد لحاالت النزوح بشكل رئيسي يف حجة  وتمت مالحظة أ
والحديدة والضالع وتعز. ال يزال المأوى يمثل أولوية إنسانية 

كثر المشاكل تكراراً وهي  رئيسية، وأشار السكان المتضررين إىل أ
اإلزدحام وعدم قدرة األسر على توفير مبالغ اإليجار وارتفاع تكلفة 

المواد اإليوائية وانعدام األدوات المنزلية األساسية يف األسواق 
المحلية، وال تمتلك األسر االمكانيات الالزمة لشراءها يف حال 

توفرها، وكذلك االفتقار إىل اإلضاءة يف األماكن اإليوائية. 

وصل شركاء مجموعة قطاع المأوى إىل 1.58 مليون نازح وعائد وفرد من 
أفراد المجتمعات المستضيفة الضعيفة. وحتى هذه اللحظة، تمت مساعدة 

801,444 شخص من خالل تقديم أطقم المواد غير الغذائية و234,939 
شخص من خالل أطقم المواد األساسية و471,532 شخص من خالل 
المساعدات النقدية الخاصة بإعانات اإليجار وتلقى أو تم دعم 30,018 
شخص من خالل إعادة تأهيل أطقم المواد اإليوائية االنتقالية وحصل 
105,836 شخص على المنح النقدية للمساعدات الشتوية وتم دعم 

12,043 شخص عبر المنح الخاصة بإعادة التأهيل أو إعادة البناء إلصالح 
األضرار التي لحقت بمنازلهم وتم دعم 3,785 شخص من خالل منح سبل 

العيش و5,142 شخص من خالل التحسينات الخاصة بالمأوى.

التعليم

pretaggi@unicef.org :للمزيد من المعلومات التواصل مع

2.8
ماليين

%82
تم الوصول اليهم/

المستهدفون

الحفاظ على خدمات التعليم األساسية، خاصة يف المناطق التي يتواجد بها مدارس متضررة أو مغلقة أو ال تعمل بكامل طاقتها 
التشغيلية بسبب االفتقار إىل الموارد المالية أو معوقات أخرى تتعلق بالصراع. 

 عدد الطلبة المستفيدين  من إعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئياً (بما يف ذلك
(مرافق المياه والنظافة والصرف الصحي

عدد األطفال الذين تلقوا حقائب مدرسية ووسائل ضرورية للتعًلم

أطفال

أطفال

 295,409 

 1,200,012 

222,558

288,014%22

%75

تم الوصول اليهم/ مستهدفونتم الوصول اليهم نوع االستهدافمؤشرات المراقبة يف خطة االستجابة اإلنسانية لليمن المستهدفون

كثر االحتياجات أهمية وذلك  تم تحديد حوافز المعلمين كأحد أ
لضمان استمرارية العملية التعليمية. ويقع ضمن االحتياجات 

الرئيسية األخرى إعادة تأهيل المدارس وأماكن تعليمية مؤقتة 
وفرص تعليمية بديلة وذلك لتوفير فرص حصول األطفال 

المتضررين على التعليم. وهناك احتياج أيضاً إىل المستلزمات 
المدرسية واألثاث المدرسي والوجبات المدرسية وتعزيز النظافة.  

كتوبر،  استفاد 419,132 طفل من اإلصالحات المدرسية من يناير إىل أ
وشمل ذلك إعادة تأهيل المرافق الخاصة بالمياه والصرف الصحي 

والنظافة يف المناطق المتضررة جراء الصراع، لمساعدة األطفال على 
الحصول على بيئة دراسية أفضل. ودعم شركاء المجموعة القطاعية 

590,420 طفل من خالل تزويد المعلمين بالتدريب الالزم وتقديم 
المستلزمات التعليمية إىل 288,014 طالب وأطقم مواد النظافة إىل 
189,088 طالب، وكذلك دعم 69,910 طفل من خالل توفير فصول 

دراسية بديلة. وتم دعم 202,415 طفل من خالل توفير الطاوالت 
المدرسية.   

2.3مليون

1.6 مليون

عدد األشخاص المستفيدين من المساعدات النقدية للحماية

 عدد األطفال وأفراد المجتمع الذين تم الوصول إليهم برسائل التوعية المنقذة لألرواح
بمخاطر األلغام

 115,356 

 1,684,113 

54,163

1,681,715%100

%47

 عدد المستفيدين يف مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي الذين تم الوصول إليهم من
 خالل تقديم الخدمات والدعم النقدي المنقذ لألرواح متعدد القطاعات يف العنف القائم على

النوع اإلجتماعي

 53,744 58,396

أفراد

أفراد

>100%أفراد

تم الوصول اليهم/ مستهدفونتم الوصول اليهم نوع االستهدافمؤشرات المراقبة يف خطة االستجابة اإلنسانية لليمن المستهدفون

المأوى / المواد غيرالغذائية /إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها

االستجابةاالحتياجات

االستجابةاالحتياجات

0.4 مليون رجل
0.4 مليون إمرأة

0.4 مليون فتى
0.4 مليون فتاة

7.4 ألف رجل
12.1 ألف إمرأة

1.7 مليون فتى
1 مليون فتاة

 إجمايل االشخاص
 الذين تم الوصول اليهم

كتوبر 2019 من يناير حتى ا

 إجمايل االشخاص
 الذين تم الوصول اليهم

كتوبر 2019 من يناير حتى ا

إجمايل المستهدفين 
شهرياً

إجمايل المستهدفين 
شهرياً

تم الوصول اليهم بحسب
الجنس و العمر

تم الوصول اليهم بحسب
الجنس و العمر
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المجموعة متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين

آلية اإلستجابة السريعة

 ,verron@unhcr.org :للمزيد من المعلومات التواصل مع
sbeccaletto@iom.int

169.8
ألف

%74
تم الوصول اليهم/

المستهدفون

تقديم المساعدات المنقذة لألرواح ومتعددة القطاعات لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من ذوي االحتياجات الملحة وتيسير 
الحلول الدائمة، بما يف ذلك برامج المساعدة على العودة التلقائية والعودة اإلنسانية الطوعية. 

يف المحافظات الشمالية، لم يحصل طالبي اللجوء المسجلين حديثاً 
على الوثائق وذلك بسبب عدم إصدار مكتب شؤون الالجئين 

للشهادات. ويف عدن، قيد الوضع األمني حرية حركة الالجئين وطالبي 
اللجوء، مما زاد من اعتمادهم على المساعدات النقدية المقدمة من 

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين. واستأنفت 
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية 
للهجرة برنامج المساعدة على العودة التلقائية بعد تأخيرات عديدة 

نتيجة انعدام األمن والقيود المفروضة على الوصول واألحوال الجوية 
المتغيرة. وتستمر المنظمة الدولية للهجرة يف تقديم المساعدات 
اإلنسانية إىل المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل يف اليمن، يف 

صنعاء و المناطق الواقعة على طول الساحل الجنويب، وذلك 
لالستجابة الحتياجاتهم األساسية من غذاء وماء وأطقم المواد غير 

الغذائية. 

تلقت 8,924 أسرة ضعيفة من الالجئين ومقدمي اللجوء منحاً نقدية حتى 
كتوبر 2019م وذلك لتلبية احتياجاتهم األساسية، يف ظل شحة الفرص  31 أ

الوظيفية ومصادر الدخل، وعاد 1,406 الجئ صومايل إىل الصومال من خالل 
برنامج المساعدة على العودة التلقائية. باإلضافة إىل ذلك، استفاد 4,419 

من األشخاص موضع اإلهتمام من خدمات الحماية المتخصصة و71,419 
كتوبر 2019م، قامت  شخص من خدمات الرعاية الصحية األولية.  ويف أ

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بتدريب 48 موظف من 
موظفي وزارة الخارجية، ومصلحة األحوال المدنية والسجل المدين، ومصلحة 

الجوازات والهجرة والجنسية يف صنعاء حول القوانين الدولية والتشريعات 
اليمنية لمعالجة القضايا المتعلقة باللجوء. وقدمت المنظمة الدولية للهجرة 

الخدمات متعددة القطاعات: الغذاء إىل 1,904 مهاجر وأطقم المواد غير 
الغذائية إىل 983 مهاجر  والمساكن المؤقتة لألسر المستضيفة لـ 27 فرد 

كز تقديم الخدمات المتعددة .  من خالل الفرق المتنقلة ومرا

125.5 ألف

عدد األشخاص المستفيدين الذين تلقوا  مساعدات عينية او منح نقدية

عدد األشخاص المستفيدين الذين حصلوا على نقل عودة آمنة تحفظ كرامتهم

 38,559 

 13,000 

16,780 

5,407 %42

%44

تم الوصول اليهم/ مستهدفونتم الوصول اليهم نوع االستهدافمؤشرات المراقبة يف خطة االستجابة اإلنسانية لليمن المستهدفون

,malah@unfpa.org:للمزيد من المعلومات التواصل مع
raltaweel@unicef.org

1.9
مليون

%80
تم الوصول اليهم/

المستهدفون

تقديم حزمة الحد األدىن من المساعدات المباشرة المنقذة لألرواح الهامة جداً إىل األسر النازحة حديثاً التي تنتقل من مكان إىل آخر أو 
يف المواقع الجماعية أو يف المناطق التي يصعب الوصول إليها أو المحاصرين يف الجبهات العسكرية نتيجة أسباب بشرية أو  

الكوارث الطبيعية أو االحتياجات المفاجئة الملحة حتى تتدخل المجموعة القطاعية الخاصة بالخط األول.

أفراد

أفراد

عدد األشخاص النازحين حديثاً المستفيدين من آلية االستجابة السريعة

عدد النازحين المسجلين حديثاً المستفيدين من المساعدات النقدية متعددة األغراض

 1,199,307 

 479,876 

1,555,746

188,026%39

تم الوصول اليهم/ مستهدفونتم الوصول اليهم نوع االستهدافمؤشرات المراقبة يف خطة االستجابة اإلنسانية لليمن المستهدفون

أدى النزوح الجماعي للسكان إىل زيادة الحاجة إىل المواد الغذائية 
األساسية والمواد غير الغذائية وذلك للمحافظة على المعايير الدنيا 

للمستوى المعيشي. فإذا لم يتم تلبية هذه االحتياجات بصورة 
كثر عرضة  عاجلة، سوف يزيد ضعف السكان  ويصبحون أ

لالستغالل، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات. ال يزال الوصول إىل 
األشخاص النازحين حديثاً جراء الصراع المسلح أو الكوارث الطبيعية 

وتقديم المساعدات المنقذة لألرواح يف غضون 72 ساعة أهدافاً 
رئيسية لمجموعة قطاع آلية االستجابة السريعة، وذلك لتلبية 

االحتياجات األساسية للسكان المتضررين.

إّن آلية االستجابة السريعة مفعلة بالكامل يف عموم أنحاء البلد للوفاء 
باالحتياجات األساسية للنازحين الجدد لتوفير المواد األساسية من أدوات 

النظافة وأطقم األدوات االنتقالية النسائية الفورية إىل تلك األسر خالل 
الساعات ال 72 األوىل من نزوحهم عن ديارهم. هذه المساعدات، التي تغّطي 

االحتياجات األساسية لخمسة إىل سبعة أيام، يتم تقديمها دون النظر يف 
النتائج. تتبعها مساعدات نقدية متعددة األغراض مستندة على التحّقق من 

الحاجة. تغّطي هذه اآللية المحافظات الـ22 ويجري تنفيذها من خالل 23 
منظمة من األمم المّتحدة والمنظمات الشريكة غير الحكومية الدولية 

والمحلية المتواجدة ميدانيا. وقد تمكن العاملون يف هذا القطاع أثناء فترة هذا 
كثر من 1.5 مليون شخص مستفيد بأطقم آلية  التقرير من الوصول إىل أ

كثر من 188,000 شخص بمساعدات نقدية. االستجابة السريعة وأ

1.56 مليون

إجمايل المستهدفين 
شهرياً

تم الوصول اليهم بحسب
الجنس و العمر

49.9 ألف رجل
33.3 ألف إمرأة

24.8 ألف فتى
17.5 ألف فتاة

0.4 مليون رجل
0.3 مليون إمرأة

0.4 مليون فتى
0.4 مليون فتاة

إجمايل المستهدفين 
شهرياً

تم الوصول اليهم بحسب
الجنس و العمر

االستجابةاالحتياجات

االستجابةاالحتياجات

أفراد

أفراد

%100<

 إجمايل االشخاص
 الذين تم الوصول اليهم

كتوبر 2019 من يناير حتى ا

 إجمايل االشخاص
 الذين تم الوصول اليهم

كتوبر 2019 من يناير حتى ا
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قة وردم الفجوات اللوجستية عن طريق تسهيل الوصول إىل الخدمات المشتركة لإلمداد  دعم عملية استجابة لوجستية منس�
والتموين اللوجستي.

تواجه المنظمات اإلنسانية يف اليمن العديد من التحديات اللوجستية 
الهامة التي تعيق تقديم الخدمات إىل داخل البلد وبين مختلف 

أنحاءها. ويشمل هذا: الطرق المتضررة. وانقطاع إمكانية الوصول إىل 
أجزاء كثيرة من البلد للموظفين وللمواد؛ االزدحام عند نقاط الدخول 

الرئيسية؛ الوصول غير الموثوق والذي ال يمكن التنبؤ به للوقود؛ 
معامالت إدارية كثيرة؛ وخيارات الشحن الدولية المحدودة بحراً وجواً.

دعمت مجموعة قطاع خدمات اإلمداد والتموين اللوجستي االستجابة 
اللوجستية اإلنسانية الفعالة من خالل التنسيق وإدارة المعلومات. 

سهلت المجموعة أيضاً الوصول إىل الخدمات المشتركة لإلمداد 
والتموين اللوجستي: نقل المواد من جيبويت إىل صنعاء عن طريق 
الجو، وإىل عدن والحديدة عن طريق البحر؛ والنقل البري والتخزين 

وتوزيع الوقود يف اليمن؛ ونقل الركاب بحرا من جيبويت وعدن. باإلضافة 
إىل ذلك، ضمنت خدمات النقل الجوي اإلنساين نقالً جوياً مستمرأ 

للعاملين يف المنظمات اإلنسانية بعشر رحالت أسبوعياً إىل صنعاء 
وعدن.
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راكب تم نقلهم من خالل خدمات14,808
األمم المتحدة للنقل الجوي

االنساني 

244

8,128

طن متري تم تخزينه ليخدم 9,04318
منظمة انسانية شريكه

االتصاالت في حاالت الطوارئ
دعم االستجابة اإلنسانية يف اليمن من خالل تزويد شركاء العمل اإلنساين بخدمات االتصاالت يف حاالت طوارئ يمكن االعتماد عليها 

كز اإلنترنت ومكتب مساعدة المستخدمين والدعم الفني - ونظام موثوق لالتصاالت السلكية والالسلكية - بما يف ذلك مرا

هناك ضرورة إىل مواصلة دعم احتياجات االتصاالت الهامة لجميع 
العاملين يف االستجابة المشاركين فيها العمليات اإلنسانية يف اليمن.

قدمت المجموعة القطاعية لالتصاالت أثناء الطوارئ اتصاالً ضروريا 
باإلنترنت إىل 884 من العاملين يف المجال اإلنساين يف 11 مركزاً. 

وعملت المجموعة القطاعية لالتصاالت أثناء الطوارئ على حل 3,000 
مكالمة عبر مكاتب المساعدة منذ بداية العام. وقامت المجموعة 

القطاعية لالتصاالت أثناء الطوارئ بزيارة فنية إىل المخا قبل فتح مركز 
إنترنت جديد حيث يقوم برنامج األغذية العالمي باستضافة مركز 
عمليات األمم المتحدة ودار الضيافة. وأجرت المجموعة القطاعية 

لالتصاالت أثناء الطوارئ تقييماً فنياً بناًء على طلب الشريك المحلي، 
مؤسسة كل البنات إلنشاء مقهى إنترنت الستخدام النساء يف صنعاء.

wali.noor@wfp.org:للمزيد من المعلومات التواصل مع

الخدمات الميسرة

عدد البطاقات التي تم استالمها5,490
لدى مكتب المساعدة وتم

التعامل معها

11
عدد المناطق التشغيلية التابعة 
لمجموعةاالتصاالت في حاالت

الطوارئ  المشمولة بخدمات
االتصال

طن متري تم نقله عبر البر، البحر 
والجو ليخدم 15 منظمة انسانية 

شريكه

راكب تم نقلهم عبر البحر بين 
اليمن وجيبوتي

اإلمداد والتموين اللوجستي

االستجابةاالحتياجات

االستجابةاالحتياجات


