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 ة ودولٌةمهمة مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة فً حشد وتنسٌق العمل اإلنسانً الفعال والقابم على المبدأ بالشراكة مع أطراؾ وطنٌ تتمثل
 التنسٌق ٌحفظ الحٌاة

 اليمن: حالة إنسانية طارئة
 (0262ٌولٌو  02) 61رقم: باألوضاع تقرٌر 

 
 

ٌولٌو  61إلى  62ستجابة اإلنسانٌة للفترة من إلالٌمن بالتعاون مع شركاء فً المجال اإلنسانً. وٌؽطً قسم ا –هذا التقرٌر صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة 

0262. 

 

  نقاط بارزة
 

  تسبب القتال العنٌؾ فً عدن فً تسجٌل حاالت ضحاٌا من بٌنها أكثر من

مدنً ٌوم األحد، األمر الذي أدى إلى الضؽط على الخدمات الصحٌة  80

 ار.التً تعانً أساسا من احتمال االنهٌ

 دقٌق القمح وؼاز الطبخ، وٌتزاٌد  اتال زال هناك نقص حاد فً إمداد

قدرة الناس على الشراء. وٌكلؾ دقٌق القمح حالٌا  أرتفاع األسعار متجاوزا
أكثر من ضعؾ األسعار التً كانت قبل األزمة فً بعض المناطق، وارتفع 

فً المابة، وذلك فً المحافظات التً ال زال  264سعر ؼاز الطبخ إلى 

 متوفرا عموما أو بشكل متقطع.فٌها الؽاز 

  ًطن متري من  1300أوصلت شاحنات تابعة لبرنامج الؽذاء العالم
شخص لمدة  80.000فً عدن، وهً كمٌة كافٌة لعدد  الؽذاء إلى المخازن

 من الؽذاء طن متري 5600إٌصال كمٌة إضافٌة قدرها كذلك شهر. وتم 

إلى المخازن فً صعدة وتعز. وتأخر التسلٌم بسبب االحتجاز لدى نقاط 
 التفتٌش لعدة أٌام قبل السماح بالدخول إلى عدن.

  ألول مرة منذ تصاعد  فً محافظة صعدة  نازح 3300من  أكثرحصل
مواد ؼٌر ؼذابٌة ومأوى طوارئ )أؼطٌة بالستٌكٌة وخٌم( األزمة على 

 وذلك فً مدٌرٌات الصفراء، صعدة، سحار، ومجز.
 
 
 

 

 

 ملٌون 21.1
األشخاص المحتاجون 

فً  02 –لمساعدات 

 المابة من السكان

 

 ملٌون 11.7
المستهدفون 

بالمساعدات فً 
0262 

 

1.267.590 
 النازحون داخلٌا

 

3.784 
حاالت الوفاة المسجلة 

 الناتجة عن الصراع

 

18.003 
حاالت اإلصابات 

المسجلة الناتجة عن 
 الصراع

  
 

  نظرة عامة على الوضع
 

فً عدن وهو ٌتحرك اآلن باتجاه الشمال إلى المحافظات المجاورة ومن ضمنها شدٌد التال تقاالتصاعد العنؾ بشكل دراماتٌكً خالل فترة التقرٌر، وتركز 

ٌولٌو  10حتى لحج وتعز وأبٌن والضالع. وهناك تقارٌر ؼٌر مؤكدة تشٌر إلى وجود أعداد كبٌرة من الضحاٌا المدنٌٌن. وبلؽت عدد حاالت الوفاة المسجلة 

حالة وفاة على المستوى الوطنً، أو ما ٌعادل  3.640تصاعد الصراع فً مارس )مقارنة بعدد حالة تم تسجٌلها فً المرافق الصحٌة فً عدن منذ  783

ٌشكل الوضع اإلنسانً فً ال الجاري. وتقتفً المابة من جمٌع حاالت الوفاة(. ومن المتوقع أن ٌرتفع هذا الرقم بشكل كبٌر وذلك وفقا لتقٌٌم أثر األ 22
فً المدٌنة أعدادا كبٌرة من الضحاٌا.  بٌر، وتستقبل بضؽط كبٌر المستشفٌاتالمٌاه فً خور مكسر لدمار كقلق كبٌر. وقد تعرض نظام إمداد  عدن 

الدخول إلى المدٌنة بؽذاء لعدد وتعرضت العدٌد من المنازل للدمار وٌحتاج السكان إلى إؼاثة فً جانب اإلٌواء. وقد تمكن برنامج الؽذاء العالمً من 

هناك صعوبة فً التنقل داخل المدٌنة للوصول إلى من هم فً حاجة. كما أفاد برنامج الؽذاء العالمً بأن الشاحنات التابعة  شخص، ولكن 80.000ٌتجاوز 

ودخلت إلى عدن إمدادات  له تعرضت لإلٌقاؾ فً نقطة التفتٌش على مدخل مدٌنة عدن لعدة أٌام قبل السماح لبعض الشاحنات بالدخول إلى المحافظة.

جموعة من الوكاالت بحسب واء، والمٌاه والصرؾ الصحً والنظافة الصحٌة لعدد نصؾ ملٌون شخص، وكان دخولها عبر موكب تابع لمللصحة، واإلٌ

األسبوع الماضً. واندلع حرٌق هابل فً مصفاة عدن لتكرٌر النفط خالل األسبوع بعد أن تم ضرب المنشأة بصوارٌخ أدت إلى تدمٌر المرفأ  تقارٌر

درته اإلجمالٌة، وقد شكل ذلك خطرا على ساكنً عدن وتسبب فً أضرار بٌبٌة كبٌرة. وقد كافح السكان حتى تمكنوا من إخماد الحرٌق النفطً وخفض ق

 حٌث أنه ال ٌتوفر وقود لعربات اإلطفاء.

 

لمزٌد من المعلومات ٌرجى االطالع على "خلفٌة الصراع" فً نهاٌة التقرٌر

 2015ٌولٌو  12-6أنشطة االستجابة للمجموعة بحسب المحافظات 
 المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة

فً هذه الخرٌطة إضافة إلى التسمٌات المعروضة ال تشٌر إلى اعتماد الحدود واألسماء المذكورة 
 .رسمً أو قبول لدى األمم المتحدة
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مستوٌات المٌاه والؽذاء والمواد الطبٌة، كما أن سوء  معدل انتشار األمراض وذلك بسبب تناقصو ارتفاعا فً حاالت الوفٌاتواجه سكان عدن 

 ر انتشار وباء حمى الضنك على تسعةعلى الصحة العامة. وقد أث كبٌرا خطراوخدمات الصرؾ الصحً وانعدام جمع المخلفات ٌمثالن تهدٌدا 

من كامل  أخرى.  وقد فقدت المحافظة ما ٌقارباألسوأ حاال واألكثر تضررا من حمى الضنك وأمراض حمى فٌروسٌة  محافظات، وال زالت عدن 

 بسبب الصراع الدابر. وذلكقدرتها فً جانب اإلنذار المبكر ضد األمراض فً حاالت الطوارئ 

الوصول إلٌها بسبب األزمات فً الوقود، وانعدام األمن فً الطرق، تسبب الصراع فً نزوح مستمر إلى مناطق ٌعانً الشركاء فً المجال اإلنسانً من 

افظات ومن والمضاٌقات والتهدٌدات من المجموعات المسلحة. وٌحتاج كل من األشخاص النازحٌن داخلٌا وأفراد المجتمعات المستضٌفة فً العدٌد من المح

ة، ومن ضمن المحتاجٌن النساء الحوامل والمرضعات، ودعم الصحة العقلٌة، ضمنها حضرموت والمحوٌت وتعز إلى الؽذاء والمأوى والخدمات الصحٌ

كما أن هناك قلقال كبٌرا من تقارٌر تشٌر إلى وجود جنود من األطفال وظهور حاالت توتر بٌن النازحٌن والمجتمعات المستضٌفة. وتعتبر  والوقود.

نازح داخلً، أكثرهم من صعدة والذٌن وصلوا مؤخرا إلى محافظة عمران، حٌث تشٌر  14.000ظروؾ المعٌشة سٌبة للؽاٌة بالنسبة لما ٌقدر بعدد 

 رٌر إلى أن األسر تعٌش فً خٌم وكهوؾ ومواقع أخرى ؼٌر نظامٌة وال آمنة للسكن اإلنسانً.التقا

ضحٌة )بٌن وفاة وإصابة(  5.500لحقوق اإلنسان أكثر من  ةالسامٌ ٌةال زال المدنٌون ٌدفعون ثمنا باهظا فً هذا الصراع، وقد سجل مكتب المفوض

 على المستوى الوطنً، األمر الذي ٌشٌر إلى أن القتال ٌجري فً أحٌاء ٌقطنها وٌعمل فٌها مدنٌون.

نت الٌمن قبل األزمة كاحٌث  الحدة فً انعدام األمن الؽذابً مستمرة فً التزاٌد بالرؼم من بعض عملٌات االستٌراد التجاري والشحنات اإلنسانٌة. 

 ندٌزل وبترول واللذا ها محلٌا، وهذه العملٌة تحتاج الىالمحاصٌل األساسٌة والتً تتطلب أن ٌتم طحنها وتكٌٌسها وتوزٌعفً المابة من  90تستورد 

ن إلى شراء األؼذٌة المستوردة، ٌمران بشحة كبٌرة فً اإلمداد منذ تصاعد الصراع. وٌزداد تعقٌد األزمة بحكم أن األشخاص ممن هم فً حاجة ٌضطرو

انعدام األمن  بب على األرجح فً إدخال المزٌد من الناس فً حاالتإضافة إلى أن التعطل الحاد فً االقتصاد واالرتفاع المستمر فً األسعار سٌتس
المملكة العربٌة السعودٌة لم تعد تدخل إلى الؽذابً. كما أن أشكاال أخرى من الؽذاء مثل الماشٌة والتً كانت تستورد فً الماضً عن طرٌق البر من 

النازحٌن والذٌن ٌعٌشون فً المواد الؽذابٌة وارتفاع أسعارها، كما أن الكثٌر من المزارعٌن الٌمنٌٌن  لبلد. ومن المتوقع أن ٌزداد سوء التؽذٌة مع ندرةا

 هم إمكانٌة الحصول على الطعام المنتج على مستوى المنزل.ملٌون( سٌفقدون مع أسر 2.5على الكفاؾ )والذٌن بلػ عددهم حتى ما قبل األزمة 

ناحٌة األمن الؽذابً لكً ٌتمكنوا من إرسال الطلبات والتً ٌجب أن تسلم  ن أهم العوامل فً مستقبل الٌمن منتعتبر الثقة لدى المستوردٌن التجارٌٌن م

اٌد عدد قبل شهرٌن أو ثالثة من موعد وصولها للبلد. وإذا توقؾ المستوردون التجارٌون عن استٌراد األؼذٌة فإن الوضع سٌتدهور بشكل سرٌع، مع تز

 المحافظات التً ٌحتمل سقوطها فً وضع أسوأ.

من حالة الطوارئ بحسب ما ٌنص علٌه النظام المتكامل لتصنٌؾ المراحل. وهذه  4على أنها فً المرحلة  22محافظات الٌمن الوتصنؾ عشرة من 

 المرحلة هً مرحلة ما قبل المجاعة.
 

  التموٌل
 

على شكل مساهمات مقابل مبلػ ملٌون دوالر  236.9فً المابة حتى اآلن بواقع  15الٌمن إلى  –وصل التموٌل الخاص بخطة االستجابة اإلنسانٌة 

 ملٌون دوالر للبرامج اإلنسانٌة خارج المناشدة. 47.6ٌولٌو(. وقد تم اإلسهام بمبلػ إضافً قدره  18ملٌار دوالر على شكل متطلبات )حتى  1.6

للبرامج االعتٌادٌة والتً تقع ضمن خطة االستجابة اإلنسانٌة  ملٌون دوالر 148قدمت وكاالت األمم المتحدة والمنظمة الدولٌة للهجرة دفعة مقدمة قدرها 
ملٌون دوالر  33ملٌون دوالر أمرٌكً من برنامج الؽذاء العالمً،  77للٌمن من أجل ضمان أن تكون هناك استجابة فً الوقت المناسب. وٌشمل هذا 

متحدة للمرأة، األمم ال منظمة دوالر أمرٌكً من 250.000المنظمة الدولٌة للهجرة، ملٌون دوالر أمرٌكً من  10أمرٌكً من منظمة الصحة العالمٌة، 

 .ملٌون دوالر أمرٌكً من الٌونٌسٌؾ 26رٌكً من صندوق األمم المتحدة للسكان، وملٌون دوالر أم 2.3
 

 5102خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 

 المطلوب ملٌون دوالر 1.6

 دوالر أمريكي(التمويل بحسب القطاعات )مليون 
 

 
 

 تم التموٌل

  

 
 

 لم ٌتحقق

 

 
 

 تمت التؽطٌة  %

 

 نم تموٌل
   792  والزراعة الؽذاًباألمن 

  %5  48 التعافً المبكر 15%
  %0  2 تواصل الطوارئ 
  %38 77  التؽذٌة 
ٌاه والصرؾ الصحً والنظافة    %19   الم
  %18  132 الصحة 
  %2  218 الحماٌة 
  %5  152 المواد ؼٌر الؽذابٌة، إدارة وتنسٌق المخٌماتاإلٌواء،  
 

  %3  17 التعلٌم 
  %20  40 اللوجستٌات 

  لم ٌتحقق
85% 

  %31  9 واألمن التنسٌق

( بالمساهمات FTS - http://fts.unocha.orgإبالغ خدمة التعقب المالً التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة ) على نشجع جمٌع الشركاء فً المجال اإلنسانً ومن ضمنهم المانحٌن والوكاالت المستقبلة
 .fts@un.orgالمالٌة والعٌنٌة عبر البرٌد اإللكترونً 

http://fts.unocha.org/
mailto:fts@un.org
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  ستجابة اإلنسانٌةإلا

 األمن الغذائي والزراعت 

 

 مالحظات:
 

  ملٌون شخص منهم فً وضع  6، وٌعتبر ملٌون ٌمنً من انعدام األمن الؽذابً 12.9 ٌعانً ما ٌقارب من
 انعدام أمن ؼذابً حاد.

  الموجود خالل هناك حاجة ملحة للمزٌد من المعونات الؽذابٌة الطاربة حٌث أدى تزاٌد الطلب على الؽذاء
 فترة شهر رمضان إلى ارتفاع أسعار األطعمة بشكل مؤثر.

  تستمر أسعار دقٌق القمح فً االرتفاع: وقد وصل السعر حالٌا إلى ضعؾ السعر الذي كان قبل تصاعد
الصراع، وٌعتبر السعر أؼلى ما ٌكون فً عدن والضالع ولحج. وهناك نقص فً الفاصولٌا الحمراء )ؼذاء 

ع ومؤشر على أسعار السوق(، ودقٌق القمح، وزٌت الخضروات وذلك فً نصؾ محافظات بروتٌنً شاب
محافظة )المحافظتان اللتان ٌتوفر  22من أصل  20البلد تقرٌبا. وٌعتبر ؼاز الطبخ المنزلً معدوما بشكل كامل أو متوفرا بشكل متقطع فً 

 فً المابة فً األماكن التً ٌتوفر فٌها. 264سعره بنسبة  فٌهما بشكل عام هما صنعاء والحدٌدة(، وقد ارتفع

  لم ٌحصل الالجبون على كمٌة كافٌة من الؽذاء التً تحمل الؽذاء تحدٌات كبٌرة من أجل الوصول إلى مخٌم خرز لالجبٌن، حٌث  الشاحناتواجهت
من أكثر الناس استضعافا على معونات ؼذابٌة خالل هذا الوقت(. وٌضطر بعض األشخاص  140ٌولٌو )حصل حوالً  15 بشكل عام لمدة شهر حتى

من ندرة الؽذاء  همالجا، وٌعبر الالجبون عن مخاوف 20.000من  لى ؼذاء. وٌعٌش فً المخٌم ما ٌقاربإلى بٌع أماكن إٌوابهم من أجل الحصول ع
 جاتهم األساسٌة.وعدم القدرة على تؽطٌة احتٌا

 االستجابة:
 
  شخص لمدة شهر. ولكن برنامج  80.000طن متري من الؽذاء إلى المخازن فً عدن من أجل إطعام  1300أكد برنامج الؽذاء العالمً أنه تم إٌصال

 العٌد. بسبب المشاكل فً االتصاالت وأجازة الؽذاء العالمً ال زال فً انتظار الحصول على تقارٌر التوزٌع من الشركاء والتً تأخرت

  طن متري لمخازن برنامج الؽذاء  2.600أخرى إلى صعدة وصل منها  3.000طن متري إضافٌة إلى المخازن فً تعز، وإرسال  3.000تم إٌصال
 العالمً.

  شخص خالل هذا األسبوع على معونات ؼذابٌة طاربة فً تعز ولحج. 84.801حصل 

 شخص فً عمران على مساعدات معٌشٌة طاربة على هٌبة بذور، وأدوات زراعٌة، وأسمدة. 8.393 حصل ما ٌقارب من 

 شخص على معونات مالٌة ؼٌر مشروطة لدعم استهالك الؽذاء المنزلً فً الحدٌدة. 3.220 ما ٌقارب من حصل 

 :الثغرات والعوائق
 

 سواء عبر البر أو البحر. ولم تتمكن السفن من الرسو  االكثر تضررا تحدٌا كبٌراً تعتبر ٌمثل الوصول إلى المحافظات الجنوبٌة وخاصة عدن الت

على رصٌؾ مٌناء عدن، ولو حدث ذلك لساعد على تمكٌن حركة الؽذاء فً المحافظات الجنوبٌة. أما الشاحنات المتوجهة إلى عدن فقد اضطرت 

 وٌلة.للمرور عبر عدد كبٌر من نقاط التفتٌش وتعرضت لإلٌقاؾ لفترات ط
 

 المياه والصزف الصحي والنظافت الصحيت 

 

 االحتياجات:
 

  ملٌون شخص فً الٌمن لدعم فً جانب المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة  20.4 ٌقارب منٌحتاج ما

 الصحٌة.

  هناك حاجة ملحة لوقود الدٌزل من أجل دعم الخدمات الحضرٌة للمٌاه والصرؾ الصحً والنظافة
الصحً والمخلفات الصلبة، وكذلك الصحٌة ومن ضمنها خدمات اإلمداد الحكومٌة للمٌاه، إدارة الصرؾ 

مٌاه العامة والصرؾ للمساعدة على تقدٌم ال مطلوبمشارٌع اإلمداد الرٌفٌة للمٌاه. وال ٌتوفر وقود الدٌزل ال

محافظة )وٌظهر توفر الدٌزل بشكل عام فً المهرة  22من أصل  19أو ٌتوفر بشكل متقطع فً  الصحً
فً  900وحضرموت وسقطرى(. وقد ارتفعت أسعار الدٌزل فً األماكن التً ٌمكن الحصول علٌه فٌها إلى 

المٌاه الوطنً بسبب االنقطاعات فً شحن ونقل الدٌزل وبالتالً ٌتوقع أن ٌعانً  المابة مقارنة باألسعار قبل تصاعد الصراع. وقد تضرر نظام إمداد

ٌن ملٌون شخص من توقؾ إمداد المٌاه أو المزٌد من االنقطاعات الحادة خالل األسابٌع القادمة إذا لم تتمكن مؤسسات المٌاه المحلٌة من تأم 10
 الدٌزل المطلوب لتشؽٌل العملٌات.

 ٌا الذٌن ٌعانون من سوء أوضاعهم وعدم استضافتهم إلى مساعدة شاملة فً جانب المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة ٌحتاج النازحون داخل

 ، ومرافق الصرؾ الصحً وتدخالت النظافة.الصحٌة ومن ذلك إمداد المٌاه

 حٌاة. كما أن نقص تجمٌع المخلفات الصلبة ٌخلق تعانً المرافق الطبٌة من الحاجة الماسة إلمدادات آمنة للمٌاه من أجل تقدٌم خدمات طبٌة منقذة لل

ي مخاطر صحٌة كبٌرة على المستوى العام. ولن ٌكون نظام الرعاٌة الصحٌة الوطنً قادرا على التعامل مع حاالت التفشً الكبٌر لألمراض فً أ

 جزء من البلد.
 

96.414 

األشخاص انذٌه حصهىا عهى 

خالل هذا  وسراعًدعم غذائً 

 األسبىع

500.000 

األشخاص انذٌه حصهىا عهى 
مٍاي بفضم انذٌشل انذي وفزي 

 انشزكاء خالل هذا األسبىع
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 االستجابة:
 

 المحلٌة للمٌاه خالل هذا األسبوع فً حجة وذمار وعمران  ال زال أكثر من نصؾ ملٌون شخص ٌحصلون على المٌاه من المؤسسات

 وصعدة وذلك بفضل توفٌر الشركاء فً المجال اإلنسانً للدٌزل.

 نازح داخلً على إمدادات مٌاه عبر شاحنات نقل مٌاه وذلك فً أبٌن وعدن والضالع والحدٌدة وعمران ولحج  20.000من  حصل ما ٌقارب
 وصعدة وتعز وحجة.

 نازح داخلً على مواد تنظٌؾ أساسٌة فً أبٌن ومدٌنة صنعاء وصعدة وتعز وذلك من أجل ضمان النظافة  10.800 ب منحصل ما ٌقار
 الصحة على المستوى األسري.و

 من النازحٌن داخلٌا وأفراد المجتمعات المستضٌفة من أنشطة تعزٌز النظافة الصحٌة وذلك فً عمران  17.500 استفاد ما ٌقارب من

 ة.ء وحجة والحدٌدومدٌنة صنعا

 نازح داخلً فً مدٌنة صنعاء وعدن من تركٌب خزانات مجتمعٌة للمٌاه. 5.000من  استفاد ما ٌقارب 
 نازح داخلً من تركٌب مراحٌض فً محافظتً عمران والحدٌدة. 6.000من  ستفاد ما ٌقاربا 
 

 الثغرات والعوائق:
 

 أكبر التحدٌات امام تلبٌة االحتٌاجات العاجلة والمنقذة للحٌاة فً جانب المٌاه  الوقود ٌمثلام األمن والنقص فً ال زال النقص فً التموٌل، انعد
مستمر للدٌزل من أجل هذا الؽرض فإن من المتوقع ان ٌحدث تفشً لبعض المداد اإلوالصرؾ الصحً والنظافة الصحٌة. وإذا لم ٌتم تأمٌن 

 لوفٌات.األمراض المعدٌة مثل الكولٌرا وكذلك ارتفاع معدل ا
 

 الصحت 

 

 االحتياجات:
 

 ملٌون شخص إلى مساعدات فً جانب الرعاٌة الصحٌة األساسٌة. 15.2 ٌحتاج ما ٌقارب من 
  ًمحافظة  11أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان أن المستشفٌات الحكومٌة والخاصة والمرافق الصحٌة ف

خارجٌة لمن هم فً حاجة إلٌها )أبٌن، عدن، البٌضاء، الضالع، الجوؾ،  صحٌةؼٌر قادرة على تقدٌم رعاٌة 

الطاقم الطبً. وأشارت الوزارة حجة، لحج، صعدة، شبوة، تعز( وذلك بسبب قلة اإلمدادات الطبٌة والنقص فً 

كذلك إلى وجود زٌادة فً عدد المرضى الذٌن ٌعانون من أصابات وأمراض حرجة األمر الذي ٌتسبب بالضؽط 

 على النظام الصحً الذي ٌعانً أساسا من شبه االنهٌار.

 ٌحالة إنذار تفشً  20 هناك كانتحٌث  ة. هناك حاجة لدعم صحً عاجل على المستوى الوطنً وذلك من أجل استباق تفش محتمل ألمراض معد
للسعال الدٌكً،  حالة 12لإلسهال المدمً، وحالة  18 ، وٌولٌو( 5ٌونٌو إلى  29تقارٌر فً الجانب الوبابً )لللحمى الضنك خالل آخر أسبوع 

حالة مشتبهة لحمى الضنك تم  278لداء اللٌشمانٌات، وحالتٌن للحمى الفٌروسٌة النزفٌة. وكانت هناك  حاالت 9لحصبة، وحالة لمرض ا 11و

ر من األمراض فً حاالت اصة لتقارٌر الرصد والتحذٌر المبكمن كامل قدراتها الخ فظات. وقد فقدت المحافظات ما ٌقاربمحا 9اإلبالغ عنها فً 

 الطوارئ وذلك بسبب الصراع الدابر.

 
 الستجابة:ا
 

  مرفق صحً فً صعدة. 12تم خالل األسبوع الماضً تقدٌم إمدادات طبٌة وإمدادات تؽذٌة لعدد 

  ك لعملٌات سالسل التبرٌد فً المرافق الصحٌة.لوذ لتر من الدٌزل لمكتب الصحة العامة فً صعدة 5000تم توفٌر 

  للمستشفٌات للنازحٌن داخلٌا وأفراد المجتمعات المستضٌفة فً عمران.  وقدم أو إحالة قدم فرٌقان متنقالن خدمات فحص مجانً وأدوٌة مجانٌة
 طفل دون سن الخامسة. 840ذكر( من بٌنهم  673أنثى،  1080شخص ) 1.753الفرٌقان المتنقالن خالل األسبوع األول من ٌولٌو مساعدة لعدد 

  لبساتٌن بعدن وفً مبانً ؼٌر مكتملة فً دار سعد.صومالً الجا ٌعٌشون فً السوق المركزي فً ا 65عالج فرٌق طبً متنقل 

  لقاح ضد شلل األطفال لألشخاص الواصلٌن بالقوارب من القرن األفرٌقً. 2500قدمت وزارة الصحة لمركز مٌفعة 
  تهابات خالل أسبوع التقرٌر السابق. وكانت حاالت ال 44.491محافظة مقارنة ب 16استشارة قدمت فً  45.492أشارت التقارٌر إلى أن

 الجهاز التنفسً الحادة، واإلسهال الحاد، والمالرٌا المشتبهة األسباب الربٌسٌة لالعتالل.

  لمستشفٌات فً محافظات صنعاء وعمران والضالع وحجة وصعدة إلى صنعاء لتقدٌم الدعم ل خمسة أطنان مترٌة من المساعدات الطبٌةوصلت
 وتعز.

 وقد أحضرت أطباء بال حدود  على إمدادات طبٌة من أطباء بال حدود وصلت على قارب من جٌبوتً.  حصل المستشفى الجراحً للطوارئ فً عدن
 طن متري من المساعدات الطبٌة إلى البلد. 105مرس أكثر من  19منذ 

 شخص. 84.000طن متري من اإلمدادات الطبٌة وذلك لخدمة  46ٌولٌو حامال  13عدن فً  ب تابع لمنظمة الصحة العالمٌة الىوصل موك 
 

 الثغرات والعوائق:
 

 فً المابة فقط من المرافق الصحٌة برفع تقارٌر حول بٌانات الرصد. وتملك المرافق المتواجدة فً المناطق المتعرضة للضرر   67 تقوم
 المباشر قدرات محدودة فً إعداد التقارٌر بسبب نقص الموظفٌن وانعدام التٌار الكهربابً.

  إلى مواقع النازحٌن داخلٌا من أجل تقدٌم التقٌٌمات الصحٌة والعالج تحدٌا بالنسبة لألطراؾ الصحٌة بسبب مثلت القدرة على الحركة
معوقات الوصول. وقد استقر العدٌد من النازحٌن فً أكثر األماكن تأثرا بالصراع فً المحافظات وال زال من الصعب على الكثٌر من 

 الوكاالت اإلنسانٌة الوصول إلٌهم.
 

 ملٌون 1.3

األشخاص انذٌه تم دعمهم ما بٍه 

 ٌىنٍى 2ٌىوٍى إنى  14
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 التغذيت

 

 االحتياجات:
 

 ملٌون امرأة وطفل لخدمات تؽذٌة طاربة. 1.6 ٌحتاج ما ٌقارب من 
  محافظة )أبٌن، عدن، الحدٌدة،  22من أصل  11وفقا الستطالعات التؽذٌة التً تم تنفٌذها قبل الصراع فإن

تؽذٌة حاد )المعدل  سوء المحوٌت، ذمار، حضرموت، حجة، لحج، شبوة، تعز( كانت تعانً من وضعالمهرة، 
فً المابة(. ومن المتوقع أن وضع التؽذٌة فً الٌمن قد تدهور بشكل  29.9-15العالمً لسوء التؽذٌة الحاد 

بب محدودٌة الوصول أكبر بسبب التدهور فً الصحة واألمن الؽذابً والصرؾ الصحً والنظافة الصحٌة، وبس
 للمٌاه اآلمنة والوصول اإلنسانً.

 االستجابة:
 

 شهر من سوء التؽذٌة الحاد خالل األسبوع الماضً. 59-6طفل بٌن سن  1.350 حص ما ٌقارب منتم ف 

 شهر فً برامج عالجٌة لسوء التؽذٌة الحاد. 59-0طفل بٌن عمر سن  108 تم حدٌثا إدخال ما ٌقارب من 
 امرأة حامل  1.558ولد( على مكمالت فٌتامٌن أ، وحصلت  588فتاة،  565طفل دون سن الخامسة ) 1.310 حصل ما ٌقارب من

 ومرضعة على مكمالت فولٌك الحدٌد.

  مزٌج الصوٌا والقمح، بلمبً سب، بلمبً دوز( لمحافظتً الحدٌدة وعمران لدعم طن متري من المواد ) 66.272تم خالل فترة التقرٌر إٌصال

طن متري من الؽذاء العالجً الجاهز  225شخص )نساء حوامل ومرضعات وأطفال دون سن الخامسة(. وإضافة إلى ذلك، وصل  5.800حوالً 

 شخص مصاب بسوء تؽذٌة حاد. 15.250لالستخدام إلى الحدٌدة من أجل تقدٌم العالج لعدد 

 الثغرات والعوائق:
 

  القتال على تدخالت التؽذٌة وكذلك انعدام القدرة لدى الناس للوصول إلى الخدمات بسبب تعرض مبات اآلالؾ من األطفال لسوء التؽذٌة بسبب تأثٌر
 المصاعب فً النقل أو انعدام األمن.

 .تتسبب األزمات الحادة فً الوقود فً التأثٌر على إٌصال وتوزٌع اإلمدادات وكذلك تشؽٌل المرافق الثابتة والفرق المتنقلة 
 قا كبٌرا حٌث ال ٌرؼب الناقلون فً إٌصال المواد إلى مناطق ؼٌر آمنة.ال زال انعدام األمن ٌمثل عاب 

 

 الحمايت

 

 االحتياجات:
 

  ملٌون نازح. 1.3ملٌون شخص لمساعدة فً الحماٌة ومن بٌنهم  11.4ٌحتاج أكثر من 

  واصلٌن إلى جٌبوتً وأثٌوبٌا وعمان والمملكة العربٌة  شخص الٌمن منذ أواخر مارس 54.874ؼادر
 السعودٌة والصومال والسودان واكثرهم عبر البحر أو البر.

  أنثى( بقوارب إلى  55ذكر،  420أثٌوبً،  435صومالً،  40شخص ) 475وصل خالل فترة التقرٌر
ل وقاصران ال ٌرافقهما أحد. وكان منهم امرأة حام إناث( 2ذكر،  22منهم طالبً لجوء، ) 24الٌمن. وكان 

تثبٌط األشخاص الخارجٌن من القرن األفرٌقً من القدوم للٌمن ممن ال ٌعلمون بمقٌاس الصراع فً الٌمن. وهناك وتم إطالق حملة معلومات من أجل 
ٌة وال أماكن تواجدهم األمر الذي ٌمثل ال تعرؾ حاالتهم المعٌشؼٌر مسجلٌن وٌعٌشون فً مدن وبلدان عدد ؼٌر معروؾ من الالجبٌن الذٌن ٌعتقد أنهم 

 حاجزا أمام وصولهم للمساعدات وخدمات الحماٌة.

 االستجابة:
 

 ٌجري توصٌل إمداد من األدوٌة ٌكفً لمدة ثالثة أشهر إلى مخٌم خرز لالجبٌن عبر البحر من عدن وذلك بواسطة مفوضٌة األمم المتحدة لشؤون 
 الالجبٌن وشركاء لها.

  ًالجا. ولٌس واضحا متى سٌتم التوزٌع  20.000إكمال توزٌع حصص ؼذابٌة تكفً لمدة سبعة أٌام فً المخٌم الذي ٌعٌش فٌه حوالً ٌولٌو  15تم ف
 .ةالدولٌالتالً للؽذاء. وٌساور الشركاء القلق من الوضع المعٌشً المباشر لهؤالء الالجبٌن الذٌن ٌعتمدون بشكل كامل على المساعدات اإلنسانٌة 

 
 والعوابق: الثؽرات

 
 كذلك إمكانٌة الوصول إلى  منً، كما أن الصراع المستمر ٌعٌقال زالت إمكانٌة الوصول تمثل تحدٌا ربٌسٌا وخاصة إلى صعدة بسبب سوء الظرؾ األ

 محافظات أخرى مثل عدن ومأرب.
 .تعٌق أزمات الوقود قدرة الشركاء على الوصول إلى المستضعفٌن من الناس 

 

29.000 
انىساء واألطفال انذٌه حصهىا 

عهى دعم تغذٌة خالل هذا 

 األسبىع

54.874 
غادروا انٍمه األشخاص انذٌه 

 مىذ تصاعذ انصزاع
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 اإليواء، والمواد غيز الغذائيت، وإدارة وتنسيق المخيماث 

 

 االحتياجات:
 

  ملٌون شخص على أنهم بحاجة إلى مواد إٌواء طوارئ أو مواد ؼٌر ؼذابٌة  1.2فً ٌونٌو تم تحدٌد
ملٌون شخص من  1.3أخرى وذلك بسبب النزوح الذي اضطروا إلٌه. وقد ارتفع هذا الرقم إلى ضرورٌة 

 النازحٌن بسبب الصراع فً الوقت الحاضر.

 ( 52شخص/  313بعد القٌام بتقٌٌمات تمت خالل فترة إعداد التقرٌر تبٌن أن النازحٌن داخلٌا فً صنعاء 

 ماسة لمواد ؼٌر ؼذابٌة و/ أو إٌواء طارئ.أسرة( بحاجة  464شخص ) 3.236أسرة( وفً حجة )

 االستجابة:
 

  نازح داخلً فً مدٌرٌات معٌن والوحدة وشعوب والثورة بأمانة العاصمة، ومدٌنة عمران بمحافظة  8000تم تقدٌم مواد ؼٌر ؼذابٌة ألكثر من
 عمران خالل هذا األسبوع.

  ًالحدٌدة، مدٌرٌات ودار سعد  وارئ )أؼطٌة بالستٌكٌة( فً مدٌرٌة اللحٌة فًنازح داخلً على مواد ؼٌر ؼذابٌة وإٌواء ط 3.550حصل حوال
 والبرٌقة والمنصورة فً عدن، ومدٌرٌة تبن فً محافظة لحج.

  فرد على مواد ؼٌر ؼذابٌة وإٌواء طوارئ  3.300حصل النازحون فً محافظة صعدة ألول مرة منذ تصاعد العنؾ والبالػ عددهم أكثر من
 ة وخٌم( فً مدٌرٌات الصفراء وصعدة وسحار ومجز.)أؼطٌة بالستٌكٌ

 الثغرات والعوائق:
 

  أدى ضعؾ إمكانٌة الوصول واألزمات فً الوقود والنقص فً التموٌل إلى إعاقة قدرة الشركاء على الوصول إلى النازحٌن داخلٌا

 المحتاجٌن بشدة إلٌواء الطوارئ والمواد ؼٌر الؽذابٌة.

 

 التعافي المبكز  

 

 االحتياجات:
 

 تخلص من األلؽام، ودعم طارئ التحتاج العدٌد من المناطق بشكل عاجل إلى إدارة للمخلفات، وإزالة للحطام، و
 لسبل المعٌشة، مع تركٌز خاص على األسر التً تقوم علٌها إناث.

 االستجابة:
 

  333استمر التدرٌب المهنً خالل هذا األسبوع فً حجة )مدٌرٌات خٌران المحرق وبنً قٌس( مع مشاركة 

 مشارك فً أنشطة مشارٌع عمل فً المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة الصحٌة.
  من أصحاب المشارٌع. 100تدرٌب فً مجال األعمال وٌستفٌد منه البدأ فً صنعاء 
 

 شابا. واشتمل على بناء نقاط لجمع المخلفات، وزٌادة  50نماء فً عدن وهو عبارة عن حملة نظافة وبرنامج نقد طوارئ للعمل لعدد اختتم برنامج إ
 الوعً المجتمعً.

 الثغرات والعوائق:
 

 ًالمناطق المتأثرة بالصراع  تتأثر البرامج القابمة على النقد مثل برامج النقد مقابل العمل بسبب تعطل النظام المصرفً. فالبنوك ال تعمل ف

ولكن  بشكل مباشر، تعتمد جهات صرؾ وتحوٌل األموال عادة على وجود سٌولة محدودة. وال زالت برامج النقد مقابل العمل مستمرة

ً الدفع . وٌؤدي هذا إلى خلق تكالٌؾ إضافٌة ولكنه أفضل من التأخر فهناك حاجة إلٌجاد حلول بدٌلة للبنوك والمؤسسات المالٌة األخرى
 للناس.

 التعليم  

 االحتياجات:
 

  ملٌون طفل فقدوا إمكانٌة الوصول للمدارس  1.84ملٌون طفل لمساعدات فً التعلٌم، من ضمنهم  2.9ٌحتاج
 بسبب الصراع.خالل العام الدراسً وذلك 

  قد تضررت بشكل مباشر بسبب مدرسة  586مدرسة تم إؼالقها بسبب انعدام األمن، تبٌن أن  3.584من بٌن
الصراع سواء بتعرضها للدمار أو استعمالها من قبل النازحٌن داخلٌا أو المجموعات المسلحة. وتفصٌل هذا الرقم 

 270مدرسة على األسبوع الماضً(،  14)زٌادة  مدرسة مدمرة بالقصؾ أو الضربات الجوٌة 248كما ٌلً: 
 تستعملها مجموعات مسلحة )ال تؽٌٌر(. 68مدرسة على األسبوع الماضً(،  21ٌسكنها نازحون داخلٌا )زٌادة 

 
  إلى أداء امتحانات الشهادة التعلٌمٌة للمرحلة  12و 9طالب فً الصفوؾ  212.300من  سٌحتاج ما ٌقارب

 .البداٌة المنتظرة للعام الدراسًاإلعدادٌة والثانوٌة فً أؼسطس قبل 

 

14.850 
انذٌه حصهىا  انىاسحىن داخهٍا

بمىاد غٍز غذائٍة  دعمعهى 

خالل هذا طىارئ وإٌىاء 

 األسبىع

333 

األشخاص انذٌه تمكىىا مه 

تعهٍم مهىً فً  االستمزار فً

 حجة خالل هذا األسبىع

50 

ٌون االجتماعٌون األخصاب

تدرٌبهم  والمعلمون الذٌن ٌستمر

خالل هذا األسبوع على تقدٌم 

 الدعم النفسً
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 االستجابة:
  

 .تقدٌم الدعم مستمر لوزارة التعلٌم من أجل تحدٌد المدارس المتضررة بشكل مباشر بسبب الصراع 

  من صعدة. وسٌتم اعتماد هؤالء المدربٌن الخمسٌن  2من عدن و 2أخصابً اجتماعً ومعلم على تقدٌم دعم نفسً ومن بٌنهم  50ٌجري تدرٌب

 طفل. 1.500ككبار مدربٌن وسٌستفٌد منهم فً نهاٌة المطاؾ ما ٌصل إلى 

 سبتمبر لجمٌع  5وفً  12و 9ٌولٌو لصفوؾ  25قه فً تم تقدٌم صٌاؼة دعم لوزارة التربٌة والتعلٌم لبرنامج التعلٌم التعوٌضً، الذي ٌفترض إطال

 الصفوؾ الدراسٌة. وسٌمكن هذا الطالب من أداء االمتحانات قبل بداٌة العام الدراسً، وٌشتمل على دعم نفسً.

 الثغرات والعوائق:
 

 دارس واستبناؾ الدراسة مع بداٌة العام هناك حاجة إلى توفٌر حلول بدٌلة إلٌواء آالؾ النازحٌن حتى ٌكون من الممكن بدء أنشطة تحسٌن الم
 الدراسً الجدٌد.

  ملٌون طفل تأثر تعلٌمهم بسبب األزمة ولم ٌكن من الممكن استمراره بسبب انعدام األمن  1.84تقدٌم فصول دراسٌة تعوٌضٌة وؼٌر نظامٌة لعدد

 الذي سببه استمرار الصراع.

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

 

 تواصل الطوارئ 

 

 االستجابة:
 

  مرفق النقل الدبلوماسً من أجل توسٌع تؽطٌة نقاط اتصال االنترنت، والمتوفرة حالٌا فً مساحتٌن عامتٌن.فتركٌب معدات االتصاالت ٌجري ً 

 تحدٌد احتٌاجات االتصاالت وتوصٌل البٌانات ومواقع المحاور من أجل تقدٌم خدمات تواصل طاربة  ٌجري تنفٌذ تقٌٌم عاجل فً الحدٌدة من أجل
 للمحور اإلنسانً المجدول افتتاحه فً الحدٌدة عندما تسمح الظروؾ األمنٌة بذلك.

 لمتحدة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة.طلب الحصول على رخصة تردد جدٌد ال زال جارٌا، وستسمح الرخصة بإٌجاد قنوات إضافٌة لوكاالت االمم ا 
 

 العوائق:
 

 .ال زالت واحدة من أكبر الصعوبات تتمثل فً تخلٌص أدوات االتصاالت فً المطار حٌث لم تطلق السلطات بعض المعدات 
 
 

  اللوجستيت 

 

 االحتياجات:
  الشركاء فً المجال اإلنسانً إلى الوقود والدٌزل من أجل نقل اإلمدادات والموظفٌن إلى المناطق المتأثرة ٌحتاج

وتلبٌة االحتٌاجات العاجلة فٌها. وهناك حاجة إلى أن ٌتم توزٌع الوقود الذي تستورده المجموعة اللوجستٌة للٌمن 
الوقود للشركاء فً المجال اإلنسانً على أساس  على الشركاء بشكل آمن. وتقوم المجموعة اللوجستٌة بتوفٌر

 مجانً بدون ثمن بحسب أولوٌات الطوارئ وإنقاذ الحٌاة المحددة من قبل الفرٌق اإلنسانً القطري.

 االستجابة:
  تصرٌح بالرسو فً مٌناء عدن طن متري من إمدادات ؼذابٌة إنسانٌة على  400حصلت سفٌنة صؽٌرة تحمل

 لم تتمكن من الرصؾ حتى اآلن بسبب انعدام األمن.ٌولٌو، ولكنها  16ٌوم 

  حدٌدة. وكانت ٌولٌو إلى مٌناء ال 4طن متري من القمح المقدم كمساعدة إنسانٌة، ووصلت الشحنة فً  20.500ال زال التفرٌػ جارٌا لشحنة قدرها
طن متري من دقٌق القمح، والتً كانت  2.700مل التصرٌح بالرسو ومن ضمنهما سفٌنة إم فً مونا التً تحفً انتظار  هناك سفٌنتان أخرٌات

طن متري من إمدادات  230حاولت فً البداٌة أن ترسو فً مٌناء عدن ولكن أعٌد توجٌهها إلى مٌناء الحدٌدة، وهناك سفٌنة صؽٌرة تحمل 
 التؽذٌة.

  من شحنات المجموعة اللوجستٌة بالنٌابة  طن متري 87لتر من الوقود و 308.000رست سفٌنة إم فً دراٌؾ ماهون فً مٌناء جٌبوتً حاملة

 عن الشركاء.

  متر مربع وتحكم بالحرارة فً المنطقة الحرة بجٌبوتً متاحة لٌستخدمها الشركاء ومن ضمنهم  1600تدٌر المجموعة اللوجستٌة مخزنا بمساحة

 وعة.موكالة عضو فً المج 50

 تٌة بتٌسٌر مساحات ٌتم توفٌرها على سفن صؽٌرة مبحرة إلى موانا عدن والمخا ، ستبدأ المجموعة اللوجسبسبب االزدحام فً الموانا الٌمنٌة

 والحدٌدة.
 

 العوائق:
 

 .ٌجعل الوضع األمنً المتقلب فً الٌمن من توزٌع اإلمدادات اإلنسانٌة أمرا ؼٌر خاضع للتوقعات وخاصة حركة الوقود 

 ٌوم. وٌمثل إٌجاد جداول زمنٌة ٌعتمد  11الحدٌدة، فإن تفرٌػ السفن ٌتأجل بمتوسط  نظرا لألزمات الحادة فً الوقود واالزدحام المتزاٌد على مٌناء

 علٌها للسفن المتحركة بٌن جٌبوتً والٌمن تحدٌا كبٌرا.

 قة ال تملك مؤسسة موانا البحر األحمر الٌمنٌة فً الوقت الحاضر إمدادا بالطاقة، وكانت شركة الحدٌدة للشحن تحصل على ساعة واحدة من الطا

12 

السفن التجارٌة واإلنسانٌة التً 
تعمل هذا األسبوع بٌن جٌبوتً 

 والٌمن
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ملٌن. وٌسهم التفرٌػ الٌدوي فً زٌادة التأجٌل كما ان ستة أرصفة فقط تعتبر فً حالة قابلة للتشؽٌل نظرا للنقص فً العاٌولٌو.  16فً الٌوم حتى 
 رافعات للسفن ال ٌعمل حالٌا سوى واحدة أو اثنتان. ولذلك فإن استٌراد اإلمدادات اإلنسانٌة ٌمثل تحدٌا. 5ومن بٌن 

 ٌ شوش على التخطٌط وعملٌات ترتٌب ٌجعل الوضع األمنً المتقلب فً الٌمن من توزٌع اإلمدادات اإلنسانٌة أمرا ؼٌر خاضع للتوقعات األمر الذي
ج الشحنات اإلنسانٌة التً تصل إلى موانا المكال والحدٌدة إلى عملٌات نقل لتوزٌعها إلى نقاط التسلٌم. وال زال النقل البري ٌمثل المواد. وتحتا

 نعدام األمن والتحدٌات المرتبطة بالحصول على تصارٌح من السلطات المحلٌة للسفر فً أجزاء متعددة من البلد.التحدٌا أساسٌا نظرا 
  

  امالتنسٌق الع
 

. وٌتزاٌد عدد الموظفٌن 2015بدأت هٌاكل التنسٌق اإلنسانً وممثلوها فً العودة إلى الٌمن بعد األخالء الذي تم للعدٌد من الموظفٌن الدولٌٌن فً نهاٌة مارس 
وتخطٌطها بحسب أولوٌة المحاور على مجمل الدولٌٌن المتواجدٌن حالٌا فً صنعاء والذٌن ٌعملون إلى جانب الفرٌق الوطنً. كما ٌجري إعداد هٌاكل تنسٌق 

 البلد.

من اللجنة الدابمة المشتركة بٌن وكاالت األمم المتحدة، ٌستمر الفرٌق اإلنسانً القطري تحت قٌادة المنسق اإلنسانً للٌمن فً تقدٌم  3بموجب إعالن المستوى 

لوجستً من جٌبوتً، وفرٌق تنسٌق ، وفً عمان بدعم من خلٌة  وٌعمل الفرٌق اإلنسانً القطري التنسٌق االستراتٌجً الشامل لالستجابة اإلنسانٌة فً الٌمن.
 تواصل فً الرٌاض. 

ٌو. وتعتبر نٌو 60التً تم إطالقها فً  0262وتركز آلٌة التنسٌق بٌن المكونات على رفع االستجابة اإلنسانٌة وعلى تنفٌذ خطة االستجابة اإلنسانٌة للٌمن لعام 

 على االستجابة أولوٌة فً آلٌة التنسٌق بٌن المكونات وسٌتم تحسٌنها خالل األسابٌع القادمة. الرقابة

 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى التواصل مع:

 447 622 797(0) 962+هاتؾ:   ,crafti@un.org، مسؤول التقارٌر يفيتي كرافتي

 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:

 

 خلفية حول األزمة

شخص للقتل  20.000إلى نشوب صراع مسلح بٌن مجموعة من األطراؾ. وقد تعرض أكثر من  2014أدى عدم االستقرار السٌاسً فً الٌمن طوال النصؾ الثانً من عام 
محافظة، وتصاعدت االحتٌاجات اإلنسانٌة للبلد بشكل هابل بعد أن كانت  22من أصل  21اإلصابة منذ تصاعدت األزمة أواخر مارس. وقد أثر الصراع بشكل مباشر على أو 

ملٌون شخص  1.3ة بصورة ما، كما أن ملٌون شخص إلى مساعدات إنسانٌ 21أساسا من ضمن أعلى االحتٌاجات على مستوى العالم قبل تصاعد الصراع. وٌحتاج أكثر من 
 نازحون داخلٌا.

 


