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 م. 2020فبراير  18يناير إلى  19أعد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية هذا التقرير بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني، بحيث يغطي الفترة من 

 

 النقاط الرئيسية
 

يستمر الوضع اإلنساني في التدهور في المحافظات الثالث المتأثرة بالتصعيد المستمر    •

  .القتالية لألعمال 

أكثر من  17يناير و 19في الفترة ما بين  •  5,000فبراير، أفاد الشركاء في المجال اإلنساني أن 

على الفرار من االشتباكات المسلحة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومديرية  أجبرت  أسرة 

 صرواح بمحافظة مأرب ومديريات الغيل والحزم والمتون بمحافظة الجوف. 

لفعلي للنازحين داخليا أعلى بكثير ألن معظم الناس لجأوا إلى من المرجح أن يكون العدد ا •

 ضيفة. ستالمجتمعات الم 

غالبية النازحين يعيشون في مدينة مأرب والمنطقة المحيطة بها حيث يعيشون في مباٍن  •

عامة ومكتظة وفي مواقع النازحين ومع المجتمع المضيف. باإلضافة إلى ذلك، هناك ما 

 نهم وبني حشيش بمحافظة صنعاء. مديريتي في أسرة منتشرة  700يقارب 

الوصول إلى نهم ال يزال محدودا بسبب المخاوف األمنية، وتقوم جمعية الهالل األحمر   •

العديد من  عن ( بجمع مزيد من المعلومات حول النزوح داخل المديرية وYRCSاليمني )

 األسر التي يقال إنها لجأت إلى الكهوف. 

في محافظتي مأرب والجوف مع على االنتقال  أسرة    400ت حوالي  في األسبوع الماضي، أُجبر  •

أشخاص في الجوف يتجهون أساًسا إلى مديرية الخلق، حيث أبلغ الشركاء عن بعض  

 االحتياجات العاجلة للمواد غير الغذائية وشاحنات نقل المياه. 

انعدام الوصول و عدم القدرة على في أجزاء من محافظة الجوف، توقفت االستجابة بسبب  •

وقدرة الشركاء، ال سيما في المناطق القريبة من  ، االتصاالت السلكية والالسلكية المتنقلة

مناطق أسرة والتي وصلت مؤخراً إلى    300لغ عددها  الخطوط األمامية في مديريات الغيل وخب والشعف والمتون والمصلوب، كما أشار الشركاء في المجال اإلنساني على األرض إلى أن األسر البا

 شاحنات نقل المياه. ب النور والروضة والسرح بحاجة ماسة إلى المساعدة  

تم  و مأرب، ب فبراير، أصابت قذائف المدفعية مستشفى الجفرة والمستشفى السعودي الميداني في مديرية مجزر  7وفي الوقت الراهن، ال يزال القتال يؤثر على البنية التحتية المدنية، ففي  •

 يين قبل استهدافهما بسبب مخاوف أمنية، وأصيب مسعف واحد. إغالق كال المستشف

ين داخليا  اإلمدادات والموارد، كما تم إنشاء مركز عمليات متنقل في مدينة مأرب حيث يقوم الشركاء في المجال اإلنساني والوحدة التنفيذية للنازح حشد من حيث االستجابة، يواصل الشركاء  •

ستودعات الشركاء نسيق اإلقليمي في صنعاء بتفعيل خطة الطوارئ: تقوم المنظمة الدولية للهجرة حالياً بإطالق إمدادات مأوى/مواد غير غذائية طارئة إلى مبتنسيق االستجابة، وقام فريق الت

 خيمة في المخزن(.  160بطانية و  1000مالءة بالستيكية و 6000في مأرب )توجد بالفعل 

 

 
           االستجابة اإلنسانية 

 تإدارة وتنسيق المخيما    
 

 محافظات مأرب والجوف 

 

 :االحتياجات 

أكبر من النازحين داخلياً من   أسرة نازحة حديثاً  192فبراير، كانت هناك  10خارج مدينة مأرب. واعتباًرا من أنشأه النازحون مخيم السوادية هو مخيم جديد  • تقيم هناك، بينما أُعلن أن عدًدا 

 في السوادية، لكن النازحين داخليا لديهم اتفاق شفهي من مالك األراضي ومدير المنطقة.  ية المخيمالخانق يخططون لالنتقال إلى هناك إذا توفرت الخدمات. ال يوجد اتفاق رسمي عن أرض 

الء وعلى استعداد لالنتقال إلى موقع السوادية إذا تم توفير الخيام وخدمات  ججامعة سبأ األول في مأرب، والذي يقع في مبنى خطير غير مكتمل معرضون لخطر اإلإن النازحين داخلياً في مركز  •

 ليا ومزودي الخدمات بشأن هذه المسألة. تنسيق وإدارة المخيم بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية للنازحين داخ ب  المجموعات المحليةالمياه والصرف الصحي. يقوم منسق  
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 (، ويتم تنسيق ذلك حالًيا مع مجموعة المأوى. ESKمقابل حقائب مأوى الطوارئ ) في مواقع مأرب، طلب النازحون الجدد خياماً  •

بصورة كبيرة في مواقع الخلق  و  – الفجوات في الغذاء والصرف الصحي والمأوى في حاالت الطوارئ والخدمات الصحية وخدمات الحماية داخل مواقع استضافة النازحين ب الرفع في الجوف، تم  •

 . المركز على مستوى  اقوم بإيجاد حلول لهت التيو  ات المحليةإدارة وتنسيق المخيم إلى مجموعة -والحزم

 

 :االستجابة

تقديم المساعدات في مواقع الخلق والحزم  بفي الجوف بالتنسيق مع نظرائهم في مجال المياه والصرف الصحي والمأوى/المواد غير الغذائية  اتشركاء مجموعة إدارة وتنسيق المخيم  يقوم •

 أسرة نازحة حديًثا.  458حيث يوجد حوالي 

 ع في موقع الميل الحالي:" األصغر في مأرب مع التوسالمؤقتة مواقع  ال من " عددتحديد  يتم •

o   أسرة أخرى إذا لزم األمر، وقد بدأت المنظمة الدولية للهجرة تسوية األرض وبناء سد للفيضانات، وتنسق مجموعة المأوى    150تسع لـ  ي   الذي  أسرة في موقع الميل  50توجد

 والمواد غير الغذائية مع الشركاء فيما يتعلق بتركيب الخيام. 

o أكثر أمانًا وتتمتع بوصول أفضل إلى األسواق من موقع الميل. تقوم المنظمة الدولية للهجرة بإجراء ترسيم للخدمات المشتركة وتحسين تم اإلبالغ بأن السواد الطرق  ية 

 ودعم المياه والصرف الصحي وبناء المراحيض وتركيب الخيام. 

o  ،ولكن المشاكل مع مالك األراضي والمجتمع الحالي مستمرة. في موقع الخشيف، هناك مساحة جيدة وإمكانية الوصول إلى األسواق والمدينة 

 آلية االستجابة السريعة والخدمات اللوجستية في مأرب: أطقم المآوي و الخاصة بمجموعة اتطلبات مجموعة إدارة وتنسيق المخيم •

o  من حقائب آلية االستجابة السريعة وتم توزيعها في مجزر ومدغل.  328تم استالم 

o  وحدتي تخزين متنقلتين، واحدة في الجفينة وواحدة في السوادية ليستخدمها جميع الشركاء. تم استالم 

 نازحين الجدد. في مأرب، يتم دعم وتحفيز اللجان المجتمعية للعمل مع مجموعة إدارة وتنسيق المخيم والسلطات المحلية لدعم تحديد قوائم المستفيدين وال •

والجمعية الخيرية   ، وجمعية اإلحسان لإلغاثة اإلنسانية ، وشبكة استجابة ، اتحاد اإلغاثة والبناء  –ق وإدارة المخيم بالتنسيق مع شركاء المجموعة تنسي  المحلية فييقوم منسق المجموعات  •

النازحين الجديدة والحالية، إال أن هذا في انتظار موافقة   لتحديث ممارسة اإلبالغ عن الموقع في مأرب لمواقع –والمنظمة الدولية للهجرة  ، ومؤسسة البناء من أجل التنمية ، للرعاية االجتماعية

 الوحدة التنفيذية. 

 
 

 المواد غير الغذائية/ المأوى/ آلية االستجابة السريعة    
 االحتياجات: 

مجزر ومدغل وصرواح(، وفي صنعاء )في نهم وبني حشيش(، وفي الجوف  أسرة نازحة في طور التحقق منها وتسجيلها وتزويدها بحقائب آلية االستجابة السريعة في مأرب )في    1500هناك حوالي   •

 )في خب والشعف(. 

األقارب أو  لدى ا مع المجتمع المضيف أو ذكرت الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية أن بعض األشخاص النازحين داخليا في منطقتي مجزر ونهم، وخاصة في موقع الخانق، يقيمون حالي •

 خيام مهجورة ومعظمهم في مناطق مفتوحة وغير قادرين على الحصول على األدوات المنزلية أو الخدمات األساسية. يعيشون في 

 االستجابة: 

ومنظمة    ، لتنمية واإلغاثة )في الجوف(فبراير، قامت المنظمة الدولية للهجرة )في مأرب(، ومنظمة البناء من أجل التنمية )في مأرب والبيضاء(، ومنظمة يمن الخير ل   12يناير و  20في الفترة ما بين   •

 أسرة.  2409من النازحين داخليا وتسجيلهم وتقديم حقائب آلية االستجابة السريعة إلى  1919اإلغاثة اإلسالمية في اليمن )في صنعاء(، بالتحقق من 

ومنظمة البناء من أجل التنمية في مدينة مأرب، في حين تم طلب إمدادات جديدة لمخزون  من حقائب آلية االستجابة السريعة إلى مستودعات المنظمة الدولية للهجرة  2000تم إرسال  •

 التخطيط للطوارئ في مأرب والجوف وصنعاء والبيضاء وشبوة. 

 ن الجبهات العسكرية النشطة. في مأرب، يوجد تسجيل متزامن آللية االستجابة السريعة وتوزيعها من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الوصول إلى المواقع القريبة م •

 بطانية ومجموعات شتوية في الخشيف في مأرب.  100وزع اتحاد اإلغاثة والبناء  •

 بطانية وحصائر للنوم في موقع الميل في منطقة صرواح في محافظة مأرب.  100قدمت الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية   •

 ظة الجوف. بطانية في منطقة الحزم بمحاف 400وزعت شبكة استجابة  •

 خيمة في منطقة السعد بمنطقة الحزم بمحافظة الجوف.  40وزعت اللجنة الدولية للصليب األحمر من خالل جمعية الهالل األحمر اليمني  •

أسرة في الخشيف في مأرب. وكان من   233مالءة بالستيكية على  348أسرة في حصون المشير في منطقة مأرب و 30مالءة بالستيكية على  173خيمة و  30وزعت المنظمة الدولية للهجرة  •

أكبر من األشخاص النازحين داخليا.   ضمن هؤالء النازحين داخلًيا الذين تم مساعدتهم نازحين جدد وعددا 

 128وصرواح، وهناك خطط لتوزيع فراش في مناطق الحزم ومدينة مأرب ومأرب  424بطانية و 1094خيمة و 371وزعت إغاثة الملك سلمان من خالل جمعية اإلحسان لإلغاثة اإلنسانية  •

 بطانية في منطقة الحزم في األسابيع القليلة المقبلة. 

 حقيبة شتوية في محافظة مأرب.  211بطانية و  215خيمة و 50قام تحالف صنعاء بتوزيع  •

من خالل مؤسسة التنمية المستدامة على النازحين داخليا في مديرية خوالن حقيبة المأوى للطوارئ  100حقيبة المواد غير الغذائية و 100تخطط المفوضية السامية لشؤون الالجئين لتوزيع  •

 خيمة لتوزيعها في منطقتي الحزم والخلق في محافظة الجوف.  200حقيبة من المواد غير الغذائية و 454في محافظة صنعاء. تخطط المفوضية لتزويد جمعية الهالل األحمر اليمني بـ 

 حقيبة شتوية في مدينة مأرب.  400منظمات غير الحكومية بتوزيع قامت شبكة التنمية اليمنية لل •
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 الفجوات والقيود: 

حشيش( وفي الجوف )في خب   أسرة نازحة مسجلة ولكنها لم تحصل بعد على مساعدة من حقائب آلية االستجابة السريعة )في مجزر ومدغل وصرواح(، وفي صنعاء )في نهم وبني 800 •

 فبراير.  17تؤدي التوزيعات المستمرة إلى سد الفجوة بحلول والشعف(. من المتوقع أن 

 لمتوقع أن تقطع السبل بالنازحين الجدد. استمرار المفاوضات مع السلطات المحلية إلتاحة الوصول إلى المواقع القريبة من الجبهات في نهم بصنعاء ومجزر ومدغل في مأرب، حيث من ا •

 . DFAوافقة على اتفاقيات المنح الفرعية في المناطق الخاضعة لسيطرة ينتظر شركاء آلية االستجابة السريعة الم •

 صعوبة في الوصول إلى المستفيدين في المناطق القريبة من الجبهات.  •

 عدم وجود تغطية للهاتف المحمول في الميدان. •

 صعوبة في تتبع المنتشرين من النازحين داخليا.  •

 الحاالت العاجلة. عدم وجود مركز اتصال للطوارئ إلحالة   •

 

 :المخزون المتوفر

 

 الموقع الحالي  الكمية  النوع 

 شريك تنفيذ آلية االستجابة السريعة )محور عدن( 2069 حقائب آلية االستجابة السريعة 

 LCعدن  2439 حقائب آلية االستجابة السريعة 

 للهجرة( مدينة مأرب )منظمة الدولية  614 حقائب آلية االستجابة السريعة 

 الحزم، الجوف )يمن الخير للتنمية واإلغاثة(  931 حقائب آلية االستجابة السريعة 

 صرواح، مأرب )البناء من أجل التنمية(  1159 حقائب آلية االستجابة السريعة 

 )بني حشيش(   YGUSSWPPمخزون مفوضية الالجئين في  400 حقائب المواد غير الغذائية 

 )بني حشيش(   YGUSSWPPمخزون مفوضية الالجئين في  40 للطوارئ حقائب المأوى  

 عتق )المجلس الدانماركي لالجئين(   500 حقائب المواد غير الغذائية 

مخزون إغاثة الملك سلمان في جمعية اإلحسان لإلغاثة   128 بطانيات 

 اإلنسانية )الحزم( 

 مستودع مفوضية الالجئين في عدن  454 حقائب المواد غير الغذائية )متوقعة في األسبوع القادم( 

 مستودع مفوضية الالجئين في عدن  200 خيم )متوقعة في األسبوع القادم(

 عتق )مستودع المجلس الدانماركي لالجئين(  )مساحة(  1574 الغذائية مساحات مخزن لحقائب المواد غير 

 

 المياه والصرف الصحي والنظافة    
 

 محافظات مأرب والجوف 
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 االحتياجات: 

 تتطلب مواقع العبور الخاصة بالخشيف تركيب خزانات مياه إضافية والتخطيط للصرف الصحي.  •

 للنازحين داخليا في الجامعة. توفير إمدادات مياه آمنة إضافية   •

 

 االستجابة: 

 تم تركيب ست خزانات مياه في مواقع النزوح في السوادية والخشيف والمعشر، وقسائم المياه الموزعة في موقع الجامعة.  •

 aquaاإلمدادات لشركاء المياه والصرف الصحي، بما في ذلك أقراص تنقية المياه )االتحاد األوروبي -عبأت اليونيسف من خالل فريق االستجابة السريعة للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف  •

tabخزان مياه إضافي، كما يمكن تعبئة المزيد من اإلمدادات عند الحاجة.  20( و 

 اقع العبور. نقطة مياه في مو 30آبار و 3أجرت اليونيسف من خالل سلطات المياه المحلية تقييمات سريعة للمياه والصرف الصحي وحددت  •

ة  حقيبة من أدوات النظافة األساسية من خالل آلية االستجابة السريعة، وقد وضع شركاء مجموعة المياه والصرف الصحي حقائب نظافة استهالكي 1000حصل المستفيدون بالفعل على  •

 مسبًقا استعداًدا للجولة التالية. 

 موقع الميل، وتخطط لتوفيرها في ثالثة مواقع أخرى )السوادية والخشيف والمعشر(.  تعمل المنظمة الدولية للهجرة على توفير مراحيض لألسر في •

 المياه والمراحيض. تقوم المنظمة الدولية للهجرة والشركاء بإجراء المزيد من تقييمات المياه والصرف الصحي لتحديد المواقع التي تحتاج إلى تركيب خزانات   •

ويل  حنات المياه اآلمنة الى مواقع النازحين، وسيستمر ذلك حتى نهاية أبريل، وسوف تعمل المنظمة على اتفاقية شاحنات المياه على المدى الطتقوم المنظمة الدولية للهجرة بتوفير شا •

 لضمان استمرار توفر المياه للنازحين. 

 

 الفجوات والقيود: 

 المواقع المؤقتة. يتم تقييد تركيب خدمات المياه والصرف الصحي وخدمات نقل المياه بالشاحنات في  •

ستدعي وضع طرائق استجابة وقنوات اتصال  تتأثر التدخالت في أجزاء من الجوف والقريبة من الجبهات بالمشاكل األمنية وضعف الوصول )ظروف الطريق( ونقص البيانات الموثوقة، مما ي •

 للوصول إلى السكان في المناطق التي يتعذر الوصول إليها أو المناطق النائية. 

 ن المراحيض غير موجود. مخزو •

 المخزون المتوفر 

 الموقع  الكمية  النوع 

 ملجم(   33كرتون )  80ملجم(، و 1.67كرتون ) 225 أقراص تنقية المياه 

 ملجم(  33كرتون )  19300ملجم، و 1.67كرتون ) 38070

 مأرب 

 

 صنعاء )المركزية( 

 1400 حقائب النظافة االستهالكية 

 

154630 

 إضافية يمكن تعبئتها من صنعاء وعدن( مأرب )إمدادات 

 )صنعاء( المركزية 

 صنعاء )يمكن تعبئتها حسب الحاجة(  2500 حقائب النظافة األساسية 

 صنعاء )يمكن تعبئتها الى مأرب حسب الحاجة( لتر  2000×  20لتر و 1000×  700 خزانات المياه 

 مأرب  4500 لتر   20جركانات )حاويات سوائل( 
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 )صنعاء( المركزية  لتر(  20) 106879لتر(،  10) 12726

 صنعاء  لتر(  1000) 780 خزانات المياه 

 

 

 محافظتي صنعاء والجوف  

 
 االحتياجات: 

 وبالتالي هناك حاجة إلى تعبئة إضافية لتدابير الرقابة والتوعية.  بالكوليرا، المناطق ذات المخاطر العالية  مديرياتها من تعتبر  •

 هناك حاجة إلجراء تقييمات ولكن لم تتم الموافقة على التصاريح في عدة مناطق.  •

 هناك حاجة لتحديد احتياجات بعض العائدين في منازلهم في منطقة نهم.  •

 

 االستجابة: 

لنازحين  خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مركز مجتمع النازحين الحالي في بني حشيش، وتقوم بإجراء تقييم للمياه والصرف الصحي ل YGUSSWPPفي صنعاء، تدعم  •

 الجدد. 

شات الوصول مع السلطات في حالة تحديد االحتياجات  (، يستعد شركاء إضافيون لمجموعة المياه والصرف الصحي لالستجابة وقد شاركوا في مناقالطيالفي صنعاء )في بني حشيش وخوالن و •

 بين النازحين داخلياً. 

 في صنعاء، أجرت منظمة أدرا تقييما الحتياجات المياه والصرف الصحي في سنحان.  •

 في الجوف، تجهز منظمة أدرا لتقييم احتياجات المياه والصرف الصحي.  •

 أسرة من النازحين الذين وصلوا حديًثا.  100ت المياه والصرف الصحي لـ في خوالن، تجري منظمة أجيال بال قات تقييًما الحتياجا  •

 تقييًما لالحتياجات في مناطق المتون والخلق والحزم.  ARDفي الجوف، أجرت منظمة خير اليمن لإلغاثة والتنمية و •

 ين داخليا في الجوف )في مديرية الحزم(.أسرة جديدة من النازح 400ستوفر الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية شاحنات نقل المياه إلى  •

 

 الفجوات والقيود: 

أكثر الفئات ضعفا في المناطق النائية إلنشاء طرائق االستجابة والتنسيق وقنوات االتصال.  •  في صنعاء، هناك حاجة ملحة لتحديد 

ة على االستجابة على الفور في بعض المناطق ولكن لم يتم منحها إذنا لتقييم االحتياجات  في صنعاء، يوجد لدى بعض مؤسسات المياه والصرف الصحي والنظافة األموال واإلمدادات والقدر  •

 أو تنفيذ االستجابة. 

ين تعمل  كون قادرة على االستجابة، في حفي الجوف، يكون وجود المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية محدوًدا جًدا بسبب مشاكل إمكانية الوصول ونقص األموال للمؤسسات التي ست •

 وطرائق الدعم.  مجموعة المياه والصرف الصحي على الدعوة إلى هذه القضية والعمل مع المنظمات غير الحكومية المحلية والسلطات لتحديد الخيارات البديلة

 

 المخزون المتوفر: 

 الموقع  الكمية  النوع 

 3963 حقائب النظافة االستهالكية 

3845 

4085 

154630 

 صنعاء 

 الجوف 

 صعدة 

 )صنعاء( المركزية 
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 ملجم(  33كرتون )   394ملجم(، و 1.67كرتون ) 2932 أقراص تنقية المياه 

 ملجم(  33كرتون )  51ملجم، و 1.67كرتون ) 494

 ملجم(  33كرتون ) 201ملجم(،  1.67كرتون ) 1027

 ملجم(  33كرتون )  19300ملجم، و 1.67كرتون ) 38070

 صنعاء 

 الجوف 

 صعدة 

 )صنعاء( المركزية 

 لتر(  20) 11224 لتر   20جركانات )حاويات سوائل( 

   4867لتر(،  10) 1434

 لتر(  20)

 لتر(  20) 9308لتر(،  10) 939

 لتر(  20) 106879لتر(،  10) 12726

 صنعاء 

 الجوف 

 صعدة 

 )صنعاء( المركزية 

 صنعاء  لتر(  1000) 780 خزانات المياه 

 
 
 

 األمن الغذائي    
 االحتياجات: 

اج النازحون داخليا إلى مساعدة غذائية مستمرة، استمر عدد النازحين داخلياً في االزدياد، على الرغم من أنه قد استقر نسبياً في نهاية األسبوع األول من فبراير، ومن المحتمل أن يحتفي مأرب،  •

 على عكس النزوح على المدى القصير السائد في البالد. 

 

 االستجابة: 

( من خالل المنظمة الدولية للهجرة. ويتبع برنامج األغذية العالمي االستجابة الغذائية لحصص االستجابة الفورية )جزء من  IRRغذائية لحصص االستجابة الفورية )يستمر تقديم المساعدات ال •

أسرة   320ية لمدة شهر واحد من خالل قسائم السلع ألول دفعة من حقيبة آلية االستجابة السريعة( مع مزيد من المساعدة وفًقا إلجراءات اآللية الدائمة. بدأ اآلن توزيع الحصص التموين 

 وستستمر لجميع األسر التي تم التحقق منها بواسطة شركاء آلية االستجابة السريعة. 

 االستجابة السريعة والمواد غير الغذائية في مدينة مأرب. قدم برنامج األغذية العالمي وحدتين للتخزين المتنقل إلى المنظمة الدولية للهجرة للمساعدة في تخزين مساعدات آلية  •

أكمل برنامج األغذية العالمي توزيع مساعدة غذائية لمدة شهر لألسر النازحة داخلياً البالغ عددها  • أسرة نازحة من نهم، ولم يتم اإلبالغ عن المزيد من   180في بني حشيش بمحافظة صنعاء، 

 الوافدين حتى اآلن. 

 سلة غذائية كمساعدة غذائية لمدة شهر في مأرب.  500ة الخيرية للرعاية االجتماعية  ستوزع الجمعي •

 في مأرب.  شهرسلة غذائية كمساعدة غذائية لمدة  150ستقوم جميعة اإلحسان لإلغاثة اإلنسانية بتوزيع  •

 رب سلة غذائية كمساعدة غذائية لمدة شهر واحد في مأ 100سوف تقوم شبكة التنمية اليمنية بتوزيع  •

 أسرة نازحة في محافظة صنعاء في شهر مارس.  180بتنظيم مساعدات غذائية لمدة شهر لـ   األيادي النقيةتقوم منظمة   •

تقاريره إلى مكتب   رب، وسيقدم المكتب الفرعيبالنظر إلى النزاع المستمر وتحديات الوصول المرتبطة به في مأرب، يخطط برنامج األغذية العالمي إلنشاء مكتب فرعي متكامل في مدينة مأ •

المخصص بالكامل والموجود بالفعل في    FSACالبرنامج في عدن وسيساعد في سد الثغرات القائمة في التنسيق في محافظتي مأرب والجوف، هذا باإلضافة إلى منسق المجموعة شبه الوطنية  

 مدينة مأرب. 

 

 الفجوات والقيود: 
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صنعاء( وفي مجزر ورغوان ومدغل )محافظة مأرب( يؤثر على تقديم و/ أو توزيع المساعدات الغذائية لألشخاص الذين يتلقون المساعدة بموجب  ال يزال انعدام األمن في نهم )محافظة  •

ربع كل شهر، وسوف تستأنف تحركات المواد  مستفيد في هذه المديريات األ 90.000البرنامج العادي للمساعدة الغذائية العامة لبرنامج األغذية العالمي. في المجمل، يساعد البرنامج حوالي 

 الغذائية إلى هذه المناطق والتوزيعات حالما يستقر الوضع. 

لغذائي مجموعة قطاع األمن اق الوثيق مع شركاء ينتشر النازحون داخليا في جميع أنحاء مدينة مأرب مما يشكل صعوبات في تقديم المساعدة المتزامنة، كما تقوم الوحدة التنفيذية بالتنسي •

 بتسهيل عملية التوزيع في المواقع المتأثرة.   والزراعة

 

 :المخزون المتوفر

أية مخاوف حتى اآلن من قبل الشركاء ويجري  لدى برنامج األغذية العالمي مخزون كاٍف من األغذية لتلبية االحتياجات الغذائية للمجموعات النازحة على جانبي خط المواجهة، ولم تثر  •

 الحاالت الجديدة في البرامج الجارية.استيعاب 

 
 

 

 التغذية    

 االحتياجات: 

 إدارة حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم في مواقع النازحين داخليا.  •

 إدارة حاالت سوء التغذية الحاد المعتدل في مواقع النازحين داخليا.  •

 وإحالتها إلى مراكز التغذية العالجية.إدارة حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفاتها   •

 

 المخزون المتوفر: 

 دعم ممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار في مواقع النازحين داخليا.  •

 ( في مناطق النازحين داخلياً في المديريات المؤهلة. BSFPمنع تدهور الوضع الغذائي لبرامج التغذية التكميلية الشاملة ) •

 

 االستجابة: 

التغذية التكميلية المستهدفة مع أربعة شركاء في    التغذية في جميع أنحاء البالد كاف تماما لتلبية االحتياجات، ويطبق برنامج األغذية العالمي برامج التغذية التكميلية الشاملة وبرامجمخزون   •

 مأرب. 

يرون برامج التغذية التكميلية الشاملة وبرامج التغذية التكميلية المستهدفة في جميع المناطق في  قام برنامج األغذية العالمي مسبقاً بوضع مخزون لمدة شهرين لجميع الشركاء الذين يد •

 محافظة مأرب. 

البناء من أجل  الصحي العالمي/ طفالً دون سن الخامسة بين المواقع المضيفة والنازحين داخلياً من قبل اليونيسف والشركاء المنفذين لبرنامج األغذية العالمي )المرصد  4480تم فحص  •

 . 2020التنمية/ الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية( في يناير 

ء، بما في ذلك مكاتب الصحة في  حالة من حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم في مواقع التغذية الثابتة وفي بعض مواقع النازحين داخليا من خالل فرق متنقلة حشدها الشركا 197تم عالج  •

ية الروتينية( والتمويل في يناير  ية الخيرية للرعاية االجتماعية وبدعم من اليونيسف، والتي قدمت اإلمدادات )زبدة الفول السوداني كغذاء عالجي جاهزة لالستعمال واألدوالمحافظات والجمع 

2020. 

ع النازحين داخليا من خالل فرق متنقلة حشدها الشركاء على أرض الواقع )مكتب  حالة من حاالت سوء التغذية الحاد المعتدل في مواقع ثابتة وفي بعض مواقع وفي بعض مواق  783تم عالج   •

 . 2020يناير  الصحة في المحافظة والجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية وأدرا( بدعم من برنامج األغذية العالمي، والتي قدمت اإلمدادات والتمويل في

 طفال الصغار من قبل المكاتب الصحية للمحافظات والجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية بدعم من اليونيسف. تم تنفيذ المشورة بشأن ممارسات تغذية الرضع واأل  •

 

 الفجوات والقيود: 

 نتيجة للصراع المستمر، ال يزال وصول السكان إلى المراكز الصحية وخدمات التغذية محدوًدا بالنسبة للسكان في مديرية مجزر.  •

 ة الحاد الوخيم في الجوف، حيث أن منظمة الصحة العالمية بصدد نقل اإلمدادات إلى المحافظة. عدم وجود حقائب سوء التغذي •

 صعوبة الوصول إلى مواقع النازحين بسبب محدودية الوصول في بعض المواقع.  •

 يناير.  19إغالق خدمات التغذية في بعض المناطق بسبب الصراع، كما هو الحال في مجزر حيث تم إغالق موقعين منذ  •
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 انقطاع خدمات التغذية لألطفال المسجلين بالفعل في برامج التغذية العالجية والتكميلية. •

 قد تكون هناك حاجة إلى تمويل إضافي للفرق المتنقلة اإلضافية، حيث يمكن الوصول إلى المزيد من مواقع النازحين داخليا.  •

 

 توفر المخزون: 

 الموقع الحالي  الكمية  النوع 

مستودعات البناء من أجل التنمية/ الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية/ أدرا بدعم من برنامج   طن  58.45 العالجي الجاهز لالستعمال الغذاء 

 ( شهر 3-2األغذية العالمي في الجوف )تكفي ل 

رعاية االجتماعية/ أدرا بدعم في مأرب  مستودعات البناء من أجل التنمية/ الجمعية الخيرية لل طن  33.76 الغذاء العالجي الجاهز لالستعمال 

 ( شهر 3-2)تكفي ل 

مستودعات البناء من أجل التنمية/ الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية/ أدرا بدعم من برنامج   طن  Plumpy Doz 13.6عبوة زبدة 

 ( شهر 3-2األغذية العالمي في الجوف )تكفي ل 

مستودعات البناء من أجل التنمية/ الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية/ أدرا إلمداد مأرب   طن  Plumpy Doz 19.7عبوة زبدة 

 ( شهر 3-2)تكفي ل 

WSB++ 93.4  3-2البناء من أجل التنمية/ الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية/ أدرا في الجوف )تكفي ل 

 ( شهر

WSB++ 59.6 ( شهر  3-2لرعاية االجتماعية/ أدرا في مأرب )تكفي ل  البناء من أجل التنمية/ الجمعية الخيرية ل 

 ( شهر 4في مستودعات مكتب الصحة في المحافظة بدعم من اليونيسيف في مأرب )يكفي  كرتون  1000 الغذاء العالجي الجاهز لالستعمال 

 ( شهر 7في مستودعات مكتب الصحة في المحافظة بدعم من اليونيسيف في الجوف )يكفي  كرتون  3000 الغذاء العالجي الجاهز لالستعمال 

 ( شهر  3.5في مستودعات مكتب الصحة في المحافظة بدعم من اليونيسيف في مأرب )يكفي  قارورة  800 أموكسيلين 

 ( شهر 5في مستودعات مكتب الصحة في المحافظة بدعم من اليونيسيف في مأرب )يكفي  2000 أموكسيلين 

 الجوف  0 حقائب سوء التغذية الحاد الوخيم 

 

 

 الحماية    

 االحتياجات: 

ير حكومية أن استمرار القتال في نهم أدى إلى مازال القصف واالشتباكات يؤديان إلى نزوح جماعي وعدد كبير من الضحايا المدنيين، كما أفاد أحد شركاء مجموعة الحماية لمنظمة وطنية غ •

 ن يقيمون في مجتمعات مضيفة وفي مبان مهجورة/ غير مكتملة وفي خيام مؤقتة. تدفق النازحين إلى منطقتي بني حشيش في صنعاء وحريب القراميش في مأرب، غالبية السكان النازحي

دية للحماية التي تعتبر حيوية في تخفيف مخاطر الحماية  تختلف احتياجات الحماية من إدارة الحاالت والوثائق المدنية )بطاقات الهوية الالزمة للوصول إلى المساعدة اإلنسانية( والمساعدة النق •

 ردع آليات المواجهة السلبية بما في ذلك الزواج المبكر وتجنيد األطفال والعمل االستغاللي. الفورية و 

ه  أسرة نازحة، حيث كشفت النتائج األولية عن الحاجة إلى حماية النقد والمواد غير الغذائية والميا 130في موقع الخشيف، أجرت منظمة سما اليمن الوطنية غير الحكومية تقييًما الحتياجات  •

 والصرف الصحي والمساعدة الغذائية. 
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 باإلضافة إلى الدعم النفسي، هناك حاجة إلى أماكن آمنة للنساء واألطفال المصابين بصدمات نفسية والمتضررين من الصراع  •

 ضرورة إجراء تقييم لحماية الطفل لتحديد احتياجات األطفال المتضررين  •

 المضيفة بوضوح، لتجنب الصراع بين المجتمعات.  الحاجة إلى تحديد احتياجات النازحين والمجتمعات •

 

 محافظات صنعاء / الجوف 

حماية لتغطية مخاطر الحماية العالية والفورية لـ في صنعاء قام شريك مجموعة تنفيذ الحماية السريعة في مركز المجتمع في بني حشيش، وأشارت النتائج الى الحاجة إلى المساعدة النقدية لل •

   .الخدماتأسرة تم تحديدها سابًقا. ست أسر تتطلب بطاقات هوية للوصول إلى  45أسرة باإلضافة إلى  23

 .بتقييم االحتياجات اإلنسانية والحماية في الجوف NNGO في الجوف، في مقاطعتي المتون والحزم، يقوم أحد شركاء مجموعة •

 باإلضافة إلى الدعم النفسي، هناك حاجة إلى أماكن آمنة للنساء المصابين بصدمات نفسية واألطفال المتضررين من النزوح.  •

 

 محافظات صنعاء/ الجوف 

مساعدة النقدية للحماية لتغطية مخاطر الحماية  في صنعاء، قام أحد شركاء المجموعة بتنفيذ تقييم الحماية السريعة في مركز مجتمعي في بني حشيش، حيث أشارت النتائج إلى الحاجة إلى ال •

 هوية للوصول إلى الخدمات.  أسرة تم تحديدها سابًقا، ست أسر تتطلب بطاقات  45أسرة باإلضافة إلى  23العالية والفورية لـ 

 لجوف. في الجوف، في مديريتي المتون والحزم، يقوم أحد شركاء المجموعة لمنظمة وطنية غير حكومية بتقييم االحتياجات اإلنسانية والحماية في ا •

 من النزوح.  باإلضافة إلى الدعم النفسي، هناك حاجة إلى أماكن آمنة للنساء المصابين بصدمات نفسية واألطفال المتضررين •

 الحاجة إلى إجراء تقييم لحماية الطفل لتحديد األطفال المحتاجين وتحديد احتياجاتهم.  •

 الحاجة إلى تحديد احتياجات النازحين والمجتمعات المضيفة بشكل واضح لتجنب الصراع في المجتمعات.  •

 الحاجة إلى دعم التخفيف من االنفصال األسري.  •

 

 االستجابة: 

 .أسرة نزحت إلى مدينة مأرب ومنطقة الوادي  50المجموعة لمنظمة وطنية غير حكومية مساعدة نقدية إلى قدم شريك في  •

 .حقيبة من حقائب الكرامة 1500أسرة جديدة من النازحين داخلياً وتخطط لتوزيع  70االجتماعي إلى -قدمت المجموعة الدعم النفسي •

 .داخليا كجزء من لجنة مشتركة لتتبع الحركات الجديدة للعائالت النازحة في محافظات مأرب والجوف وصنعاء  قام شركاء المجموعة بتتبع حركة األشخاص النازحين •

  500أسرة وموقع الخشيف الذي يستوعب  100في موقع الميل الذي يستوعب  -مراقبة الحماية التي أجرتها المنظمات غير الحكومية الوطنية في المخيمات المنشأة حديًثا  •

 .أسرة 

 .مركًزا اجتماعًيا في محافظة مأرب  17فير الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال والمراهقين من خالل نهج مركز المجتمع، حيث يتلقى األطفال والمراهقون الدعم من خالل تو •

دة التأهيل( لألطفال األكثر ضعفا من خالل نظام إدارة  توفير الخدمات الحيوية )المساعدة في البحث عن المفقودين وإعادة التوحيد ومساعدة الضحايا وإعادة اإلدماج وإعا •

 .الحاالت في محافظة مأرب

 .جلسة توعية 29أسرة نازحة، باإلضافة إلى عقد  232قدم شركاء العنف القائم على الجنس الدعم النفسي واالجتماعي من خالل الزيارات الميدانية والزيارات فردية لـ  •

أسرة في موقع استضافة  75أسرة باإلضافة إلى  150ة غير حكومية النزوح في الموقعين المستهدفين في منطقة مأرب، حيث وصل إلى راقب شريك المجموعة لمنظمة وطني •

 .أسرة في المركز الجماعي لكلية المجتمع  23الجفينة و

فرًدا الحماية النفسية من خالل مشروع المساحات اآلمنة   419 أسرة متضررة من االشتباكات المستمرة في كال الموقعين؛ حيث تلقى 70قدم الشريك مساعدة نقدية لـ  •

فرًدا إلى مصلحة األحوال المدنية إلصدار أوراق هوية لتسهيل   75شخًصا إلى الوحدة التنفيذية إلدراجهم في قائمة توزيع السلل الغذائية، وتم إحالة  70لألطفال، وتم إحالة 

 .فرًدا إلى المصلحة إلصدار شهادات ميالد لتمكين األطفال من التسجيل في المدرسة 75تمت إحالة الوصول إلى المساعدة اإلنسانية. وبالمثل، 

 :ةيناير، أجرت شبكات الحماية المجتمعية مسوحات ميدانية ومراقبة للحماية في مقاطعتي الحزم والمتون وتوصلت إلى النتائج األولية التالي 28إلى  18في الفترة من  •

o  المساعدة القانونية، بما في ذلك الدعم في إصدار أوراق الهوية،  فرًدا على  46حصل 

o  طفالً في جلسات توعية نفسية فردية وجماعية في مشروع المساحات اآلمنة لألطفال؛  68شارك 

o 96  أسرة متضررة بصدد الحصول على مساعدة نقدية للحماية 

o 79 فرًدا حضروا جلسات التوعية بمخاطر األلغام. 

أسرة بالمساعدة النقدية للحماية   40شركاء مجموعة الحماية تقييماً الحتياجات النازحين المقيمين في مدرسة في منطقة الحزم. وبعد التقييمات األولية، تم تزويد أجرى أحد  •

 .ريال يمني لكل أسرة( 75000)

 محافظات صنعاء / الجوف 



 10  |1تقرير باألوضاع رقم  | النزوح في محافظات مأرب وصنعاء والجوف | اليمن

 

 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

 حاالت،  3أسرة عائلة ودعم نفسي اجتماعي فردي في  23في صنعاء قامت منظمة وطنية غير حكومية بتوفير الحماية النفسية ل •

 حقيبة كرامة كجزء من االستجابة للطوارئ.  1000ستقوم منظمة وطنية غير حكومية بتوزيع  •

  6مثل االستشارات القانونية والتوثيق المدني )دعم الوثائق مع  -أسرة، وتقدم خدمات المساعدة القانونية  48اية لـ في الجوف، يتم توفير خدمات الحماية بما في ذلك المساعدة النقدية للحم •

طفاًل،  96لألطفال إلى  فرًدا. باإلضافة إلى ذلك، يتم تقديم جلسات توعية حماية نفسية خاصة وجماعية في مشروع المساحات اآلمنة 14شهادة ميالد قيد اإلعداد( لـ   12أوراق هوية وطنية و

 فرًدا، الرصد مستمر لتقييم احتياجات الحماية.  73بينما يتم تقديم جلسات تعليم مخاطر األلغام إلى 

 

 الفجوات والقيود: 

 انعدام الوضوح فيما يتعلق بعدد األشخاص النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة المحتاجة.  •

 من النازحين داخليا الذين يحتاجون إلى المساعدة.  تدخل إنساني محدود، مقارنة بالعدد الكبير •

 آلية إحالة غير فعالة بين الوكاالت في الجوف.  •

 في الجوف، خدمات االتصاالت ضعيفة وخدمة اإلنترنت غير متوفرة إلى حد كبير، اشتباكات مستمرة أيضا عرقلة حركات المجال.  •

 الحركة، ويعزى ذلك جزئًيا إلى عدم وجود وثائق تحديد الهوية. يواجه األشخاص النازحون داخليا قيوًدا متزايدة على  •

 المحتاجين إلى مساعدة فورية. أدى القتال العنيف إلى تفاقم أزمة النزوح الحالية، مما يشكل ضغًطا كبيًرا على قدرة الشركاء على مواجهة العدد المتزايد من األشخاص  •

 ة، خاصة فيما يتعلق بالمساعدة النقدية، والتي تلعب دوًرا محوريًا في تجنب مخاطر الحماية الرئيسية. أعاق التمويل المحدود االستجابة الفعالة للحماي •

 ا. ات وتتبع حركة العائالت النازحة حديثً قلة الوصول بسبب القتال المستمر، إلى جانب خدمات االتصاالت غير الفعالة أعاق قدرة الجهات الفاعلة في مجال الحماية على جمع المعلوم •

 يواجه الشركاء صعوبات في تتبع مكان وجود بعض العائالت النازحة، حيث تنتشر في أماكن نائية يصعب الوصول إليها.  •

  -ة والعبوات الناسفة بسبب المستوطنات في المناطق التي يوجد بها الكثير من األلغام األرضية والذخائر غير المنفجر  -إن تعرض األشخاص النازحين داخليا لمخلفات الحرب من المتفجرات  •

 يشكل خطًرا كبيًرا. 

 


