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تقرير بالمستجدات اإلنسانية
اليمن

مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني

اليمن،  أرجاء  جميع  في  سبتمبر  في  الدراسي  العام  بداية  مع 
وفقًا  التحديات.  من  يحصى  ال  عدد  التعليمي  القطاع  يواجه 
بـ  مقارنة  المدارس  خارج  يقبعون  طفل  مليون   2 لليونيسف، 
1.6 مليون قبل اندالع النزاع. وعالوة على ذلك، أربعة مليون 
من  حرمانهم  لخطر  معرضون  االبتدائية  المدارس  في  تلميذ 
من   % أن67  نتيجة  الشمالية  المناطق  في  سيما  وال  التعليم 
يقارب  لما  رواتبهم  يستلموا  لم  العامة  المدارس  في  المعلمين 

العامين. 
فوفقًا لليونيسف، جودة التعليم في اليمن على المحك نظرًا ألن 
أو  معلميهم  لغياب  نتيجة  الدروس  بعض  يفوتون  األطفال 
المدارس  عدد  بلغت  حيث  لألضرار.  المدارس  لتعرض  نتيجة 
الخارجة عن الخدمة 2,500 مدرسة، تضرر 66 % منها نتيجة 
تشغلها وتستخدمها   % للصراع، و27 منها أغلقت أبوابها، و7 

الجماعات المسلحة أو اتخذها النازحين مسكنًا لهم. 
وال يتوقف األمر هنا بل يواجه األطفال الذين خارج المدارس 
عن  يزيد  ما  واستخدام  تجنيد  يتم  حيث  إضافية.  مخاطر 

2,635 طفاًل – جميعهم من الذكور – من قبل القوات المسلحة 
والجماعات المسلحة. 

 المواضيع الرئيسة:
• بدأت السنة الدراسية ولكن مع بقاء اثنين مليون طفل خارج المدارس، حيث 67 % من المعلمين لم يستلموا رواتبهم لما 

يقارب العامين. 
• تفاقمت حدة المعارك حول الحديدة، مما أدى إلى إغالق الطريق الرئيسي المؤدي إلى صنعاء أمام حركة المرور اإلنسانية. 

• خفت االشتباكات في مدينة تعز نتيجة لنقل األسلحة الثقيلة والمقاتلين إلى خطوط المواجهة الواقعة خارج المدينة.
• قيام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتنظيم البعثة الميدانية األولى لألمم المتحدة منذ عدة سنوات إلى محافظة شبوة، 

حيث زارت مديريتي بيحان وعسيالن. 
• العمل النشط لـ114 شريكًا في المجال اإلنساني في 320 مديرية من أصل 333 في اليمن خالل شهر يوليو 2018م. 

التحديات مع بداية العام الدراسي 

الوضع في محافظة الحديدة 

نازحين يسكنون في أحد الفصول الدراسية في مدرسة الفرقان االبتدائية في 
محافظة تعز.  صورة: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

تزايدت حدة المعارك في المناطق الشمالية والجنوبية لمدينة 
إلى  المؤدي  الرئيسي  الطريق  إغالق  إلى  أدى  مما  الحديدة، 
اإلنساني.  المجال  في  الشركاء  حركة  أمام  صنعاء  العاصمة 
وتضرر  المدنيين  من  ضحايا  سقوط  عن  التقارير  تفيد  حيث 
في  معارك  حدوث  عن  التقارير  تفيد  تم  كما  التحتية.  البنية 
الجاه  والتحيتا، وال سيما في منطقتي  الفقيه،  بيت  مديريات 

والجبلية، وفي حيس. 

رفعت االشتباكات المستمرة من أسعار السلع والوقود، حيث تم 
بيع ما يعادل 20 لترًا من الوقود مقابل ما بين 10 و12 ألف 
ريال، مسجاًل زيادة من 8,500 ريال قبل بضعة أسابيع. وارتفع 
سعر الصرف إلى ما يقرب من 600 ريال للدوالر الواحد. حيث 
فاقم تدهور الوضع االقتصادي من المشقة التي يواجهها سكان 

الحديدة. 
ولذلك، رفع المجتمع اإلنساني من استجابته لتلبية احتياجات 
 15 تاريخ  من  الحديدة.  من  حديثًا  نزحوا  الذين  األشخاص 
سبتمبر، تم تسجيل أكثر من 73,500 أسرة نازحة في مراكز 

 70,000 لـ  عدن، وصنعاء، وإب، وصعدة، من بينها ما يقارب 
غير  والمواد  السريعة  االستجابة  مساعدة  على  حصلت  أسرة 

الغذائية. 

الغذائية  السالل  بتوزيع  للهجرة  الدولية  المنظمة  قامت  حيث 
لعدد 330 أسرة من األسر النازحة حديثًا في مديرية الزيدية، 
7,000 وجبة ساخنة للنازحين في ستة مدارس في  ووفرت 
برنامج  المراوعه. وبدأت  الحديدة، وثالث مدارس في  مدينة 
مدينة  في  شاملة  غذائية  بسالل  بتوزيع  العالمي  األغذية 
 3,664 مساعدة  تم  الماضي،  سبتمبر   15 وبحلول  الحديدة، 
أسرة من أصل 40,000 من األسر المستهدفة. قام أحد الشركاء 
 652 إلى  غذائية  حصص  توزيع  عملية  باستكمال  المحليين 

أسرة في التحيتا التي تشهد اشتباكات مستمرة. 

ما زالت المنافذ البحرية في الحديدة والصليف مفتوحة وقيد 
التشغيل. 

مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني
مركز صعدة : ازدادت األعمال القتالية في محافظتي صعدة 
والجوف خالل الفترة المشمولة بالتقرير، مما أسفر عن سقوط 
ضحايا من المدنيين. وبين 9 و13 سبتمبر، ُقتل أربعة مدنيين 
مقر  استهدفت  جوية  غارات  جراء  بجروح  اثنان  وأصيب 

أربعة  لقي  سبتمبر،   8 وفي  للتقارير.  وفقًا  صعدة  في  سكنهم 
أطفال وامرأتان حتفهم بسبب لغم أرضي في محافظة الجوف. 
على الرغم من الوضع، يواصل الشركاء العمل وتقديم المساعدة. 
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الدعم  مجموعة  قامت  2018م،  عام  أغسطس  شهر  خالل 
اللوجستي بتسهيل نقل 28 طن متري )131 متر مكعب( إلى 
الحديدة نيابة عن منظمة األغذية والزراعة، وثمانية طن متري 
تعمل  الشركاء.  أحد  عن  بالنيابة  عدن  إلى  مكعب(  متر   43(
المجموعة على تسهيل نقل الركاب والبضائع الخاصة على متن 
 VOS العالمي  األغذية  لبرنامج  التابعة  المستأجرة  السفن 
Apollo وVOS Theia. تقوم أبولو )Apollo( برحلة ذهاب 
 )Theia( وإياب أسبوعية بين جيبوتي وعدن، بينما تسافر ثيا

في المتوسط ثالث مرات شهريًا بين جيبوتي والحديدة. 

القضايا  بعض  بسبب  الرحالت  ألغيت  أغسطس،  شهر  في 
والمسافرين(  )البضائع  البحرية  العمليات  تعليق  وتم  اإلدارية، 
لكنها استؤنفت بعد مناقشات بين السلطات الجيبوتية وبرنامج 
اآلن  ومن  اللوجستي.  الدعم  ومجموعة  العالمي  األغذية 
الركاب  بنقل  أساسي  بشكل  السفن  كلتا  ستقوم  فصاعدًا، 
اإلسعاف  وسيارات  المدرعة  المركبات  مثل  الخاصة  والبضائع 
في  التحكم  و/أو  التبريد  سلسلة  إلى  تحتاج  التي  والبضائع 
في  العاملين  إلجالء  استخدامها  سيتم  كما  الحرارة.  درجة 
المنقولة  البضائع  بقية  أما  األمر.  لزم  إذا  اإلنساني،  المجال 

للحديدة وعدن، يمكن نقلها عن طريق المراكب الشراعية. 
وفيما يتعلق بالتسليم الجوي، قامت مجموعة الدعم اللوجستي 

اإلغاثة  مواد  من  متري  181 طن  نقل  بتسهيل  أغسطس  في 
بالنيابة عن العديد من المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم 
المتحدة. منها 34 طن متري )139 متر مكعب( تم نقلها إلى 
في  الشركاء  وأحد  العالمية،  الصحة  منظمة  عن  بالنيابة  عدن 
بداية شهر أغسطس لتصفية الحمولة المتراكمة من رحلة أبولو 

)VOS Apollo( التي ألغيت في أغسطس. 

مستجدات مجموعة الدعم اللوجستي  

وبرط  المرعشي  خراب  من  أسرة   1,341 المفوضية  سجلت 
العنان في صعدة لتقدم لها إعانات إيجار لمدة ثالثة أشهر. أما 
على  فسيحصلون  شداء،  منطقة  في  اآلخرون  المستفيدون 
500 من المواد غير الغذائية و300 من مجموعة مستلزمات 
اإليواء في حاالت الطوارئ. خالل الفترة التي يغطيها التقرير، 
أعلنت السلطات الصحية عن إنشاء مستشفى متخصص لألم 
منطقة  في  اليمني  األحمر  الهالل  جمعية  مبنى  في  والطفل 
المفوضية مشروعين  قحزه في صعدة. وفي الجوف، أطلقت 

اقتصاديين سريعي األثر لـ 40 أسرة تعيلها النساء. 

مركز صنعاء: تستمر أعمال العنف بحصد أرواح المدنيين في 
مدنيين   5 لقي  حيث  صنعاء.  مركز  يغطيها  التي  المناطق 
مديرية  في  حباب  وادي  في  جوية  غارات  جراء  مصرعهم 
صرواح، وُقتل طفل جراء لغم أرضي في حوران في مديرية 

السويدية في 8 سبتمبر. 
األسر  من   196 اإلنساني،  المجال  في  الشركاء  لتقارير  فوفقًا 
مدارس   9 في  يسكنون  الحديدة  من  فردًا(   1,110( النازحة 
االستجابة  مساعدات  على  حصلوا  وجميعهم  صنعاء،  في 
من  العوائل  نقل  عملية  وتمر  الغذائية.  غير  والمواد  السريعة 
بإعانات االيجار بسالسة،  المدارس من خالل تزويدهم  مباني 
المدارس  في  ساكنة  كانت  التي  العوائل  معظم  نقلت  ولقد 

الثالث المستهدفة األولى إلى خارجها. 

شؤون  مفوضية  أكملت  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  خالل 
 -)ADRA( – من خالل شريكتها منظمة أدرا  الالجئين توزيع 
ذمار  مدينة  في  عائلة   1,094 لعدد  الغذائية  غير  المواد 
اإليواء  مستلزمات  مجموعة  وكذا  السافل  وصاب  ومديريات 
في حاالت الطوارئ لعدد 39 عائلة في مديرية وصاب السافل. 

في  الجماعات  مختلف  بين  المعارك  وطأة  :خفت  إب  مركز 
مدينة تعز نتيجة لنقل األسلحة الثقيلة والمقاتلين إلى خطوط 
المواجهة الواقعة خارج المدينة. ولكن وردت أنباء عن وقوع 
إصابات بين المدنيين جراء األلغام األرضية والقصف، بما في 
ذلك مدنيان قتال عندما انفجر لغم أرضي على الطريق الممتد 
بين منطقة حيفان ومحافظة لحج. محافظة إب هادئة نسبيا. 

خالل  فمن  اإلنسانية.  االستجابة  نطاق  بتوسيع  الشركاء  قام 
الكافي  الوقود  اليونيسف  زودت  اللوجستي،  الدعم  مجموعة 
من  يقرب  ما  لضخ  تعز  مدينة  في  للمياه  المحلية  للمؤسسة 
احتياجات  لتلبية  شهريًا  المياه  من  مكعب  متر   90,000
غير  المواد  المأوى/  مجموعة  قامت  شخص.   256,500
على  الخيام  بتوزيع  المخيمات  وإدارة  تنسيق  لجنة  الغذائية/ 
الشركاء  خالل  من  تعز  في  المعافر  مدير  في  عائلة   289
المحليين. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى دعم المأوى ال تزال حادة 

في مديرتي التعزية والمعافر.

في  الوقود  محطات  معظم  أغلقت  االقتصادي،  الصعيد  على 
تبيع  حيث  الكميات.  في  النقص  بسبب  أبوابها  إب  مدينة 
من  متزايدة  بأسعار  الوقود  أبوابها  فتحت  التي  المحطات 
10,000 إلى 12,000 ريال مقابل 20 لتر. وبلغ سعر الصرف 

حوالي 585 ريال مقابل الدوالر الواحد. 

ارتفاع  ضد  خرجت  التي  االحتجاجات  تراجعت  عدن:  مركز 
المجال  في  الفاعلة  الجهات  وتمكنت  األساسية،  السلع  أسعار 
عدن.  مدينة  داخل  بحرية  التحرك  من  عام  بشكل  اإلنساني 
واستأنفت الشركات الحكومية والشركات الخاصة عملها بشكل 
معتاد. ومع ذلك، أضرب المعلمون في جميع أنحاء المحافظات 
التالميذ في  أثر على  الرواتب، مما  الجنوبية نتيجة عدم دفع 

3,300 مدرسة. 

الميدانية  البعثة  بتنظيم  الشؤون اإلنسانية  قام مكتب تنسيق 
إلى محافظة شبوة،  الصراع  بداية  المتحدة منذ  األولى لألمم 
حيث زارت مديريتي بيحان وعسيالن. حيث وجدت البعثة أن 
المواد  لدعم  وعاجلة  ماسة  بحاجة  كانوا  والعائدين  النازحين 
منازلهم  إلى  العودة  من  يتمكنوا  لكي  والمأوى  الغذائية  غير 

المدمرة. وهناك تلوث كبير من األلغام. 

ونتيجة لحدوث نقص في كميات الوقود، تستمر فترات انقطاع 
التيار الكهربائي حتى 10 إلى 12 ساعة في اليوم. ففي مركزي 
السوداء  السوق  في  الوقود  أسعار  ارتفعت  والمكال،  عدن 
 585 إلى  الصرف  سعر  ووصل  التجارية.  الوقود  ومحطات 

مقابل الدوالر الواحد.
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المصدر: مجموعة الدعم اللوجستي 
عمليات النقل الجوي بالمتر المكعب التي سهلتها مجموعة الدعم اللوجستي. 
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 مستجدات آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن

التواجد اإلنساني العاملة في المجال اإلنساني  

مستجدات التمويل )اعتبارًا من 18 سبتمبر 2018م(   

بين 12 و18 سبتمبر، أفرغت ست سفن 101,962 طن متري من البضائع في الموانئ اليمنية، بما في ذلك 82,850 طن متري 
من المواد الغذائية و19,112 طن متري من الوقود. 

على الرغم من بيئة العمل الصعبة للغاية والمليئة بالتحديات، كان 114 شريكًا في المجال اإلنساني نشطين في 320 مديرية من 
أصل 333 في اليمن خالل شهر يوليو 2018م. ومن هذه المنظمات، مارست 30 منظمة غير حكومية دولية نشاطها في 240 
معًا  الشركاء  هؤالء  لهم  يقدم  الذين  عدد  يبلغ  مديرية.   293 في  نشاطها  حكومية  غير  وطنية  منظمة   75 ومارست  مديرية 

المساعدة إلى حوالي ثمانية ماليين شخص كل شهر. 

المصدر: المجموعات القطاعية

المصدر: نظام التتبع المالي

المصدر:  آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش 

31,403 طن متري

الحديدة

الصليف

راس عيسيطن متري 34,917 

66,320 طن متري

0 طن متري

0 طن متري

عدد المنظمات بحسب المدیریة

منظمة
نشطة في یولیو 2018

114

5 - 1

10 - 6

15 - 11

22 - 16 (%96 )
من

مدیریة320في
مدیریة333

عدنلیس ھناك تواجد

حضرموت

سقطرى

المھرة

الجوف

شبوة

مأرب
صنعاء

عمران

أمانة العاصمة
صعدة

حجة

المحویت

تعز

لحج

الحدیدة
إب

الضالع

البیضاء

ریمة

أب�

مساھمات المانحین (أقل من 10 ملیون دوالر)مساھمات المانحین (أكبر من 10 ملیون دوالر)

مساھمات المانحین  (أكبر من 50 ملیون دوالر) وضع التمویل

48.1
40.7

34.230.2
23.221.6

14.11411.2

حتى 18 سبتمبر 2018

المساھمات (بالملیون دوالر أمریكي)

530.3466.5222.4203.475
1.03

المتبقي

اإلتحادالمانیا
االوروبي

النرویجالدنمارككوریاھولنداالسویدكنداالیابان

استرالیا

فرنسا

لكسمبورج

بلجیكا

أیسلندا

البرتغال

التشیك

أیرلندا

تمویل بناء السالم

فنلندا

التمویل الكویتي

سلوفاكیا

اسبانیا

قطر

تمویل خاص

سویسرا

1.93
تم تمویلھ اإلحتیاج

ملیارملیارملیار

 الوالیاتالكویتاإلماراتالسعودیة(دوالرامریكي)(دوالرامریكي)
المتحدة

المملكة
المتحدة

(دوالرامریكي)

2.96
تم تمویلھ
%65.1
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PART I:    

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
khouryg@un.org :جورج خوري: مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن، تلفون: 967712222207+ بريد الكتروني

 dandreagiovannif@un.orgفيديريكا داندراجيوفاني، رئيس وحدة االتصال والتقارير، مركز عّمان،  | موبايل: 962796876082+|بريد الكتروني
www.unocha.org/yemen | www.unocha.org | www.reliefweb.Int :إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على الروابط

اإلنجازات الرئيسية – العمليات اإلنسانية )اعتبارًا من يونيو 2018م(  

األزمة اليمنية "حقائق وأرقام"  

8 ملیون
شخص تم الوصول إلیھ

0.4 ملیون
شخص تم الوصول إلیھ

0.9 ملیون
شخص تم الوصول إلیھ

7 ملیون
شخص تم الوصول إلیھ

10.3 مالیین
شخص تم الوصول إلیھم

1.3 ملیون
شخص تم الوصول إلیھ

1.7 ملیون
شخص تم الوصول إلیھ

المتوسط   الشھري للمساعدة الغذائیة 
الطارئة (عینیة ، التحویالت النقدیة، 

وتحویل القسائم)

مساعدات المأوى
الطارئة

إصالح المدارس، تدریب المعلمین و 
إنشاء فصول دراسیة إحتیاطیة

توفیر الوظائف في حالة الطوارئ

دعم نظام المیاه اإلستشارات الصحیة
والصرف الصحي

شخص تم الوصول إلیھ
76,554

خدمات الحمایة
 المنقذة للحیاة

الخدمات اللوجستیة المشتركة

8,575 طن متر
من مستلزمات الطوارئ تم توصیلھا

معالجة سوء التغذیة

تنسیق االستجابة االنسانیة

183
من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات
 غیر الحكومیة تعمل في االستجابة

 معاً في المجموعات 

المصدر: المجموعات 

على الرغم من هذه اإلنجازات، ال يزال الشركاء في المجال اإلنساني يواجهون العديد من العقبات منها الصراع المستمر، والقيود 
والعوائق البيروقراطية التي تؤخر التحركات، واحتجاز الموظفين واإلمدادات، ومحاوالت التأثير على عملية اختيار المستفيدين 

والشركاء، وغيرها من المضايقات. 

%75
22مليون
شخص

8.4ماليين

أقل من

%50

من السكان يحتاجون إلى المساعدات 
اإلنسانية والحماية

 شخص ال يعرفون كيف سيحصلون 
على وجبتهم التالية 

من المرافق الصحية تعمل. 
18% من المديريات ال يوجد بها 

أطباء

16 مليون شخص

%55
من السكان ال يستطيعون الوصول 
إلى المياه اآلمنة ووسائل النظافة 

األساسية

2.9مليون

%48

2مليون

مليون طفل وامرأة يعانون من سوء 
التغذية الحاد

من النساء أميات. 25% من األطفال 
خارج المدارس

شخص نازحين. عاد مليون شخص 
من السكان إلى مناطقهم

%98
%110

زيادة في أسعار المواد الغذائية

زيادة في أسعار الوقود في السنوات 
الثالث الماضية


