
 

 

 الوضع العام

شنت الحكومة اليمنية مدعومة من قبل قوات التحالف بقيادة المملكلكل   : في مركز الحديدة االنساني

يونيو لالستيالء عكى ميناء البحر األحمر في مدينة الحديلدة  ققلد  31العربي  السعودية هجوماً في 

أدى هذا إلى نزقح كبير في المناطق المجاقرة من الدريهمي قالمراقعة قزبيد، إلى جانب مناطق 

 عائكة نازحة في الحديدة خالل الشهر  020222أخرى  ألكثر من 

عائكة عكى الفلرار ملن  304,0في تعز، أجبر القتال المستمر في الحديدة في مركز إب االنساني: 

ديارهم قاالستقرقا في المناطق الجنوبية لكمحافظ   ققد أفيد بأن مجموعات عسلكلريلة قلد أقلاملت 

نقاط تفتيش مؤدية إلى مناطق تعز الجنوبية قمنعت النازحين من المرقر قال سيما اللقلادمليلن ملن 

الُحديدة  كما أفادت العديد من العائالت أنها ال تستطيع تحمل تكاليف النقل من الحديدة إضافلة إللى 

 شعورهم بالقكق من أن بيوتهم قمحالتهم قد يتم نهبها أق االستيالء عكيها 

كما أدت االشتباكات في مناطق الحديدة السلاحلكليلة قاللبليل لاء إللى  ء االنساني:صنعا مركز في  

النزقح إلى عمران قذمار قصنعاء قأمان  العاصمة  عالقة عكى ذلك ، تدهور اللوضلع اسنسلانلي 

لكسكان المت ررين في محافظة مأرب قالنازحين الساكنين في موقع الخانق الست افة النازحليلن 

في محافظة صنعاء بشكل كبير بسبب استمرار المواجهات اللملسلكلحلة فلي اللملنلاطلق اللملجلاقرة، 

قق ايا الوصول، قزيادة موجات النزقح قانخفلا  تلواجلد اللملنلظلملات اللعلاملكل  فلي اللملجلال 

 اسنساني  

استمرت موجات جديدة من النزقح من ملنلاطلق اللخلطلوط األملامليل   في مركز صعدة االنساني:

لكنزاع في صعدة قالجوف، مما أدى إلى زيادة ضعف حال  السكلان اللملتل لرريلن حليل  تلتل كلل 

 باستمرار آليات التأقكم قالبقاء لكعائالت 

أظهر الوضع األمني اللعلاب بلعلت اللتلحلسلن خلالل الشلهلر  في مركزي عدن والمكال االنساني:

الماضي  لكن القتال الدائر في منطقتي الحديدة قتعز أدى إلى نزقح كبير من مديريات مثل حليل  

قالخوخ  ق التحيتاء قالدريهمي قزبيد قبيت الفقي  في محافظة اللحلديلدة قملوزع قاللوزعليلة فلي 

جنوب تعز إلى المحافظات الجنوبية  هذا باسضافة إلى التدفق اللجلديلد للكلنلازحليلن ملن اللخلطلوط 

األمامية لكنزاع في محافظ  البي اء إلى مناطق في مديري  ناطع الواقعة بين ملحلافلظلة اللبليل لاء 

 قمديري  بيحان في محافظة شبوة 

 تطورات الوضع األخيرة

 نظمت الكتلة الوطنية للمأوى / المواد غير الغذاايذيذة / إدارة الذمذ ذيذمذات وتذنذسذيذ   ن ذطذتذ ذا

يونيو لتقديم استراتيجية الكتلكل  اللخلاصل  بلاللملخل ل لات  32اجتماعين: اجتماع شهري ُعقد في 

االقلى ل ندقق التمويل اسنساني الطارئ قاالعتيادي باالضاف  لعر  منهجية حلكلول اللملأقى  

يونيو خ ص لمناقشة تعزيز الشراكلات بليلن اللملنلظلملات فلي ملخل ل لات  4عقد اجتماع  في 

صندقق التمويل االنساني  كجزء من إستراتيجية كتك  اللملأقى ا اللملواد اليلر الل/لذائليلة ا إدارة 

المخيمات قتنسيق أنشطتها لتحسين قدرة شركاء الكتك  باالضاف  الى تحسين مدى قصول اللكلتلكلة 

إجماالً  تم إبراب اتفاق بين كتك  المأقى ا المواد اير ال/ذائية ا إدارة المخيمات قتنسليلق أنشلطلتلهلا 

( من أجل توفير قنقل المساعدات DFIDققسم التنمية الدقلية البريطانية ) قمنظمة الهجرة الدقلية

خيمة عائكية نقلكلت جلواً علبلر علدن  10222حزم  مواد اير اذائية ق  0022العينية المكون  من 

قنقكتها المنظمة الدقلية لكهجرة إلى المحافظات ذات األقلوية لتوزيعها علكلى اللعلائلالت اللنلازحلة 

 حديثاً 

هلا الشلهلري فلي منس  الكتلة الفرعية في الحديدة؛  يلونليلو  32نظمت الكتك  الفرعي  اجلتلملاعل

لمناقشة األرقاب الجديدة لحاالت النزقح قاالستجابة الفورية الحلتليلاجلات السلكلان اللملتل لرريلن  

لتوفير استجابة طارئة لألسر النازحة حديثاً، تم إنشاء مواقع الستقبال النلازحليلن للتلملكليلن تلوفليلر 

أدقات آلية االستجابة السريعة التي تت من حزم  الكرامة قحزم  األدقات ال حيلة قاللحل لص 

 ال/ذائي   بعد ذلك ، تم استهداف األسر بالمساعدة النقدية مقابل المواد اير ال/ذائي  قالماقئ 

 2018يونيو                   تقرير عن الوضع االنساني اليمن

إجمالي التمويل 

 :المطكوب

$ 195 M 

 المنس  الوطني للكتلة:

 اسسم: شارلز كامبل

  coord.yemen@sheltercluster.orgاسيميل: 

 730000337 (67,+)هاتف: 

 

 نايب المنس  الوطني للكتلة:

 اسسم: منير ال باري

 depcoord.yemen@sheltercluster.orgاسيميل: 

 730000240 (67,+)هاتف: 

 

 نقطة تواصل إدارة المعلومات الوطني:

 اسسم: عكي اسرياني

  im.yemen@sheltercluster.orgاسيميل: 

 730000300 (67,+)هاتف: 

 

 المسؤول الم ارك في تنسي  الكتلة:

 اسسم: ستيفانو بي 

 chair.yemen@sheltercluster.org -coاسيميل: 

 (67,+) 714222180هاتف: 

 األش اص الاين تم مساعدت م كل ش ر

  رقام رييسية

  إجمالي عدد األشخاص المحتاجين

مليون   5.4  

  إجمالي عدد األشخاص ذقي اسحتياج الحاد

 مليون 2.6
 إجمالي عدد األشخاص المستهدفين بالمساعدة

 مليون3 

 عدد األشخاص الذين تمت مساعدتهم )يناير الى يونيو(

426,021 
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عائكة في الجزء الشمالي من تعز  ققد نزحت هذه  770عائكة في إب ق  623التحقق لـ  أكمكت منظمة اتحاد نساء اليمن منمنس  الكتلة الفرعية في إب؛ 

 العائالت من المناطق المت ررة من النزاع في الحديدة 

يونيو لمناقشة عمكيات النزقح قالث/رات الجديدة في االستجابة باسضلافلة  07عقدت الكتك  الفرعي  اجتماعها الشهري في في تعز؛  منس  الكتلة الفرعية

  اتفق ألشركاء 0238إلى أقلويات كتك  المأقى ا المواد اير ال/ذائية ا إدارة المخيمات قتنسيق أنشطتها لكمخ ص األقل ل ندقق التمويل االنساني لكعاب 

يليلملات للتلقلمن المنظمات االنساني  بما في ذلك المجك  النرقيجي لالجئين قمنظم  كير الدقلي  قمنظم  حماي  الطفل قايرها من المنظمات عكى إجلراء ا

علائلكلة  304,0قالتحقق من العائالت النازحة حديثا في مديريات المعافر قالشمايتين قالمواسيط قالميسراخ قالمظفر قصال  قالقاهرة ققد تم التحلقلق ملن 

 ق لتحقر اسیستمز قتعقب في جنطق الذكورة لمناافي رت ستقدة قایدلحاادرت احة زعائلة نا 00718ك نان هلمحلیة بأت ااطلسلدت افاخالل هذة الفترة  أ

هلا الشلهلري  في صنعاء؛ منس  الكتلة الفرعية نظمت الكتك  الفرعي  أجتملاعل

علائلكلة نلازحلة تلم اسبلال   300222يونيو لمناقشة تنسيق االستجابة لـ  08في 

عنها، من قبل السكطات، اي اً تم مناقش  تلحلديلد اللملنلسلق اللملشلارك للكلكلتلكل  

الفرعي ، قمناقشة األنشطة قالمواقع ذات األقلوية لكمخ ص االقل ل لنلدقق 

  قدب منسق الكتكة الفرعية دعلًملا سنشلاء علملكليلة 0238التمويل االنساني لكعاب 

التنسيق باالضاف  الى هيكل قالي  توفير الخدمات في موقع استقبلال اللنلازحليلن 

 ب نعاء لتكقي عائالت النازحين الجدد القدمين من الحديدة 

عقدت الكتك  الفرعي  اجتماعها الشلهلري فلي   ؛منس  الكتلة الفرعية في صعدة

يونيو لمناقشة قضع النازحين المت ررين من الفيل لانلات األخليلرة اللتلي  33

حدثت في الجوف إلى جانب االستجابة المقدمة قالث/لرات اللتلي تلم تلحلديلدهلا  

باسضافة إلى ذلك، تم تلزقيلد الشلركلاء بلتلحلديلثلات حلول اللملخل لص االقل 

 .0238ل ندقق التمويل االنساني لكعاب 

نظمت الكتك  الفرعي  أجلتلملاعلهلا الشلهلري فلي   ؛منس  الكتلة الفرعية في عدن

السادس من يونيو لعر  إستراتيجية اللكلتلكل  للكلملخل ل لات االقللى اللطلارئل  

 ,0  ح ر منسق الكتك  الفرعي  المهم  المشتركة بين الوكاالت إلتي توجهت الى سقطرى في الفترة من 0238قاالعتيادي  ل نوق التمويل االنساني لكعاب 

يونيو لتقييم احتياجات السكان المت ررين من إع ار ميكانو المداري  قأفادت التقارير أن سكطات الحديدة بالتنسيق ملع السلكلطلات فلي للحل   4مايو إلى 

ر، تلم إنشلاء قريقكذلك الكجنة العكيا لإلااثة قمؤسسة الشوكاني لألعمال الخيرية خططت سقامة مخيمات لكنازحين الوافدين من الحديدة  في ققت إعداد الت

عائكة حالياً  اي اً تم تأسيل  اللملوقلع  002موقعين است اف  النازحين في منطقة الرباط )لح ( قمنطقة الخوخة )الحديدة(  في موقع الرباط ، تم است افة 

ى شركلاء جر عائكة نازحة  أ 3022في الخوخة بدعم من دقلة اسمارات العربية المتحدة قدقل أخرى مانحة خكيجي ، قهناك خطة الست افة ما ي ل إلى 

ات الماقئ عن طريق المساعدات قتوفير م ادر سبلل اللعليلش مساعد قئية  الغذاغير اد لموالى إلحاجة النتائج ت قأكدت الالحتياجات تقييماالكتك  الفرعي  

 .الطارئ 

 لمحه عن االستجابه

 االستجابه المقدمه و ثرها:

أنتهت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشلؤقن  المركز االنساني في الحديدة:

ر غی قاد لم ایع  قزت الالجئين من خالل مؤسسة جيل البناء لكتنمي  االنسلانليل  ملن 

 30476لی  قحزب الماقئ الطارئ اللملحلسلن إحة  زعائلة نا  40770لی إئیة ذالغا

ر  ی رلة بالتق قلمشم رة الفت ل اخال دة ی دلح اة  ظمختلفة في محاف طلق عائلة في منا 

عائكة بالمواد اير ال/ذائيلة  342 ساعدت منظمة مكافح  الجوع الدقلي  مايقارب

في محافظة الحديدة  قدمت هذه المساعدات إلى األسر األكتر ضعفاً التي نزحلت 

بدقن أي متعكقات شخ ية لت من إمكانيتها عكى العيش مع أسرتها ملع بلعلت 

 الكرامة في ماقئ مؤقت يوفر بيئة معيشية آمنة قصحية 

 

 2018تقرير عن الوضع االنساني               يونيو      

 سرة نزحت حديثاً من محافظه الحديدة ويتم تقييم ا من قبل فري  جمعيه 

 ال الل االحمر اليمني في عمران. تصوير: جمعية ال الل األحمر اليمني.

 طفال نازحين ي عرون بالسعادة الستالم  سرهم المواد غير الغااييه في 

 /ه ام األكحلي.مؤسسة جيل البناء للتنميه االنسانيهمدينة الحديدة. تصوير: 

http://sheltercluster.org/response/yemen        Twitter: @YEShelterCCCM        www.sheltercluster.org         www.globalcccmcluster.org        2/3 

http://sheltercluster.org/response/yemen


 

 

قامت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤقن الالجئين من خالل منظم  أتحاد نساء اليمن بلاسلتلكلملال تلوزيلع اللملواد اليلر  المركز االنساني في  ب:

علائلكلة  422الي حو ال/ذائية التي لعائكتين في إب قشمال تعز، قساعدت منظم  بناء الخيرية لكتنمية اسنسانية من خالل االئتالف من أجل اسااثة اسنسانية

ل  قجبل حبشي قصافي مديري  الشمايتين  العائالت التي تمت مساعدتها من قبل منظم  بناء الخيرية لكتنمية اسنسانية قالذين نزحوا من مديريات الوازعية 

 76كلتلد إللى   أقصبر الموادب ألكثر من عاب قهم يعيشون حالياً في مواقع است افة النازحين  تم توفير المساعدات النقدي  سعانات اسيجار من قبل منظمل

 عائكة نازحة في مديري  التعزية )تعز(  قامت المفوضية من خالل منظم  أنترسوس 37عائكة من النازحين في مناطق الظهار قالمشن  قذي سفال )إب( ق 

لفترة ن عائكة في مديري  الشمايتين  ساعدت المساعدات النقدية لكمأقى، بما في ذلك إعانة اسيجار، العائالت في البقاء في الماقئ الذين يف كو ,6بمساعدة 

 أطول ق يحميهم من إهانة طردهم مع أسرهم 

أكمل منظم  سفراء السالب قالعدل قالتنمية قاي اً المفوضية من خالل منظم  أدرا قالهالل قجمعية الهالل األحمر اليمنلي  المركز االنساني في صنعاء:

لكتنمية ق ملؤسلسلة األملان للرعلايلة اللملكلفلوفليلن  عائكة في محافظات عمران قأمانة العاصمة  قدمت مؤسسة أكس  016توزيع المواد اير ال/ذائية عكى 

علائلكلة فلي  00أسرة في أمانة العاصمة  قامت منظم  مرافئ اليمن بتوزيع حزب الماقئ الطارئ المحسن إللى  300مساعدات نقدي  سعانات اسيجار إلى 

 مديري  بني الحارث )أمانة العاصمة(  عززت المساعدة استراتيجيات األسر من خالل ضمان الوصول إلى احتياجات األسرة االساسي  قالمأقى 

استجابةً لالحتياجات الناجمة عن األمطار ال/زيرة قالفي انات في محافظ  الجوف، قامت المفوضية عبر منظم  يمن الخير  المركز االنساني في صعدة:

عائكلة ملن اللملتل لرريلن ملن  11عائكة نازحة في مخيم السكيل في مديري  المتون ق إلى  311عكى  لإلااثة قالتنمية بتوزيع حزب الماقئ الطارئ المحسن

أسلر نلازحلة فلي ملديلنلة  1قامت المفوضية من خالل منظم  يمن الخير لإلااثة قالتنمية بتوفير مواد اير ال/ذائي  الى  .مديري  المطم  Alالفي انات في 

 30222ى عك صعدة باالضاف  الى حزب الماقئ الطارئ المحسن  أكمكت المفوضية من خالل منظم  يمن الخير لإلااثة توزيع المواد اير ال/ذائية األساسية

ة عائكة في مديري  امر في صعدة استجابة لموجات النزقح التي ت ل يومياً بسبب استمرار المواجهات البرية قاللقل لف اللملدفلعلي  ققلدملت اللملفلوضليل

علائلالت أكلثلر ضلعلفلاً فلي ملديلريلات اللمل لكلوب  6أسرة ضعيفة في مدين  صعدة قرازح )صلعلدة( ق  00218المساعدات النقدي  سعانات اسيجار إلى 

تلهلم صلحل قالحميدات قالمطمة )الجوف(  ت من التوزيعات قالمنح النقدية أن االسر لديها ما يكفي من قسائل الدعم الفردية قاالسلريل  قاللملأقى ل لملان

 قكرامتهم قسالمتهم قرفاهيتهم 

أسلرة ت لررت ملن  022قامت المفوضية من خالل مؤسس  الحكم  اليماني  الخيري  بتوزيع المواد اير ال/ذائية إللى  مركزي عدن والمكال االنساني:

عائكة في  403عائكة في مديري  حي  ق 402عائكة نازحة في منطقة الحد )لح ( ق  001ساعدت  إع ار ميكانو في سقطرى قمن خالل منظم  نه   بكد

 عائكة في مديري  دار سعد )عدن(  321عائكة في سقطرى ق  3,2مديري  الخوخ  )الحديدة( ، ققامت مؤسسة التواصل لكتنمية بمساعدة 

 

 يستلمون المواد غير الغاايية المقدمة من المفوضية السامية لألمم المتحدة ل ؤون الالجئين في سقطرى.  السكان المتضررين من إعصار ميكانو

 تصوير: المفوضية / عصام الدعيس ومؤسسه الحكمه اليمانيه ال يريه / مجدي القبالني.

يلة ذائلقفرت هذه التوزيعات لكعائالت المساعدة ال رقرية سنقاذ األرقاح من أجل التخفيف من معاناتهم قتملكليلنلهلم ملن اللوصلول إللى اللملواد اليلر الل/ل

عائكة مت ررة من إع لار مليلكلانلو فلي سلقلطلرى، قسلاعلد  022من قبل منظمة االهجرة لدقلية عكى  األساسية  تم توزيع حزب الماقئ الطارئ المحسن

أسرة نازحة قمجتمع م يف في منطقة القبيط  )لح (  التوزيعات استهدفت العائالت النازحة حلديلثل  اللنلزقح قاالكلثلر  012المجك  النرقيجي لالجئين 

عائالت مجلتلملع م ليلف فلي  4عائكة نازحة ق  341ضعفاً  قدمت المساعدات النقدية العانات االيجار من قبل المفوضية من خالل منظم  انترسوس إلى 

من العائالت النازحة قعلائلكلة  320مديريات دار سعد، قالشيخ عثمان ، قالمن ورة ، قكريتر ، قخور مكسر ، قالتواهي ، قالمعال قالبريق  )عدن( أي اً 

دت جمعية التكافل اسنسانلي ساع ك ، ل ذلی  إباإلضافة  قاحدة من عائالت المجتمع الم يف في كل من مديريات تبن ، الحوطة ، القبيط  ، المقاطرة )لح (  

قة(  قدمت المساعدات النقدية األمل لألُسر النازحة التي تواج  الطرد بلعلد (شب ق عت ديري  في م من المجتمع الم يف عائلة  47قحة زعائلة نا 301 حوالي

علائلالت فلي  ,عائكة نازحة ت ررت منازلها في مديلريل  اللملعلال ق  47أن تأخرت في اسيجار المتراكم  قدمت مؤسسة التواصيل منحة إعادة التأهيل لـ 

عائكة في مديري  تبن )لح (  ققد أتاحت هذه المساعدة لهذه األسر إعلادة تلأهليلل  016مديري  خور مكسر )عدن( كما ساعدت شبكة استجاب  المساعدة الى 

 أجزاء من منازلها قإعادة حياتهم االعتيادي  ببعت من  الكرامة 
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