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 م  2020فبراير  2يناير إلى  19تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن بالتعاون مع شركاء العمل اإلنساني. ويشمل التقرير الفترة من 

 النقاط الرئيسية
 

فبراير، أبلغ شركاء العمل اإلنساني  2يناير و 19في الفترة ما بين  •

مديرية نهم في محافظة صنعاء ومديرية  أسرة في  3,825عن نزوح 

صرواح في محافظة مأرب ومديرية المتون في محافظة الجوف  

عقب التصعيد المتسارع لألعمال القتالية. وتوزعت العديد من  

األسر النازحة في جميع أنحاء المحافظات الثالث أو في المناطق  

التي يصعب الوصول إليها أو تلتمس المأوى مع المجتمعات  

مستضيفة، ومن المرجح أن يكون إجمالي عدد األشخاص  ال

  .النازحين أعلى بكثير مما تم اإلبالغ عنه

 

يناير، قصفت القذائف المدفعية موقع الخانق للنازحين   26وفي  •

في مديرية مجزر. ولم يتم اإلبالغ عن سقوط أي ضحايا ولكن غادر  

  1,550نحو  أغلبية النازحين القاطنين في المخيم أو بجوار المخيم، 

 .أسرة، إلى مديرية مدغل أو مدينة مأرب 

 

أسرة )بما فيهم األسر النازحة   2,000يناير، نزحت نحو  28وحتى  •

من موقع الخانق للنازحين( ضمن نطاق محافظة مأرب، ونزحت  

أسرة ضمن نطاق مديرية نهم في محافظة صنعاء،   500نحو 

باإلضافة إلى أسرة ضمن نطاق محافظة الجوف.   400ونزحت 

 .أسرة نازحة في مديرية بني حشيش  180 ذلك، عمل شركاء العمل اإلنساني في محافظة صنعاء على تسجيل وتقديم الدعم الفوري المنقذ لألرواح من خالل آلية االستجابة السريعة إلى 

 

  .ي محافظة صنعاء أسرة أخرى من مديرية صرواح في محافظة مأرب إلى مديرية خوالن ف  100يناير، نزحت  29في  •

 

لتقارير عن نوم العديد منهم في الشوارع أو في ظروف  نزح العديد من أولئك الفارين من مناطق جبهات القتال للمرة الثانية واستنفدوا كافة سبل الدعم االجتماعي أو األصول المالية. وتفيد ا •

  .غذائية، بما فيها مواد التدفئة لفصل الشتاء والخيامشديدة االزدحام وهم في حاجة ماسة إلى المأوى الطارئ والمواد غير ال 

 

 .يعمل شركاء العمل اإلنساني على حشد الموارد في المحافظات الثالث •

 

شخص،    2,500تصل إلى أسرة ولديه قدرة استيعابية قصوى   500كيلومترات من مدينة مأرب، ويستضيف حالياً نحو  7تم إنشاء موقعين انتقاليين، يقع أحدهما في الكشيف، يبعد نحو  •

  .أسرة 100ويقع اآلخر في مخيم الميل، والذي يستضيف 

 

 .لمحليةتم توفير خيمتين مطاطيتين وسيتم توفير أطقم مواد إدارة وتنسيق المخيمات محلياً. ويدعم صندوق األمم المتحدة للطفولة مؤسسة المياه ا •

 

أسرة نازحة حديثاً في   1,210أسرة وقدم مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة إلى  1,345لتابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان سجل شركاء العمل اإلنساني في آلية االستجابة السريعة ا  •

 .في المائة من األسر النازحة المسجلة حديثاً في مواقع النازحين  37محافظات مأرب والجوف وصنعاء. وبقيت 

 

  .األمنية قرب خطوط الصراع التي تعرقل االستجابة في بعض المناطق وتمت إضافة محدودية االتصاالت إلى الشواغل •

 

 .تم تحديد التخزين المشترك كفجوة ملحة •

 

أسرة تستطيع   15,500ء العمل اإلنساني بأن نحو إذا استمر اشتداد األعمال القتالية، من المرجح ظهور المزيد من حاالت النزوح في مديريات الحزم ونهم ومجزر وصرواح ومدغل. ويقدر شركا •

  .النزوح في أسوأ الحاالت 

 النزوح في محافظات مأرب وصنعاء والجوف : اليمن
 1تقرير باألوضاع رقم 

 م2020فبراير  2
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 الجوف  صنعاء مأرب 

 األسر النازحة  
 )على األقل(

 )بنس حشيش( 180 2,133
 )نهم( 500
 )خوالن(100
 )همدان( 59

853 

 مديريات الخلق والغيل والحزم  مديريات بني حشيش وخوالن  مديرية صرواح ومدينة مأرب  وجهات الوصول 

 

 
 

 التنسيق العامةآليات 
 

كل في مجال اختصاصه، مع مركز العمليات اإلنسانية في مأرب بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية من خالل لجنة التنسيق في حاالت   تعمل فرق التنسيق الُقطرية على قيادة عمليات االستجابة، 

الذي يقدم دعم اإلمداد والتموين، ويدعم فريق غرفة العمليات تنسيق االستجابة بصورة عامة في كل من مناطق الحكومة  الطوارئ التي تم إنشاؤها حديثاً، وفريق التنسيق اإلنساني في منطقة عدن 

 المعترف بها دولياً وسلطة األمر الواقع. 

 

 
 
 

 الجوف / مأرب          االستجابة اإلنسانية 
 تإدارة وتنسيق المخيما    

 :االحتياجات 

إدارة وتنسيق المخيمات على المستوى المحلي وتنسيق االستجابة في المواقع جنباً إلى جنب مع السلطات إال أن هناك احتياجاً لمزيد وعلى الرغم من تواجد منسق مجموعة قطاع  •

 .من التنسيق والتمكين لهياكل التنسيق المحلية

 

 .االستيعابية المحددة ولتوسعة المواقع، هناك احتياج للمزيد من أطقم المواد غير الغذائية والمأوى، بحسب القدرة  •

 

 :االستجابة

بدأت مسبقاً باستضافة النازحين  يقوم منسق مجموعة قطاع إدارة وتنسيق المخيمات على المستوى المحلي بدعم السلطات في تحديد المواقع التي يمكن توسعتها في مأرب، التي  •

 .ة المواقع واصلين جدد، ويتم التحقق حالياً من األعداد واالحتياجات من مجزر، وكذلك لتوسيع القدرة االستيعابية لمخيم الميل. واستقبلت أغلبي

  

من مجموعة مواد آلية  1,000خيمة للمواقع قيد التوسع، سيعمل صندوق األمم المتحدة للسكان على إرسال  1,500وطلبت المجموعة القطاعية على المستوى المحلي عدد  •

اد والتموين على نقل وحدتين متنقلتين للتخزين المسبق ألطقم المواد اإليوائية والمواد غير الغذائية ومجموعة مواد آلية االستجابة  االستجابة السريعة وستعمل مجموعة قطاع اإلمد

 السريعة. ستتوفر هذه اإلمدادات الحيوية في مأرب في غضون أسبوعين. 

 الداعمة

 تتولى القيادة

  فريق غرفة العمليات

مركز مأرب للعمليات 

 اإلنسانية

لجنة التنسيق في 

 الطوارئحاالت 

فريق التنسيق القُطري 

 في صنعاء
فريق التنسيق القُطري 

 في صعدة
فريق التنسيق اإلنساني 

 –في منطقة عدن 

 اإلمداد والتموين
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 .د وتجهيز قوائم المستفيدين، باإلضافة إلى آلية االستجابة وفقاً لنظام تتبع النازحين المتفق عليه وستقوم مجموعة قطاع إدارة وتنسيق المخيمات بدعم السلطات المحلية في تحدي •

 
 

 المواد غير الغذائية/ المأوى/ آلية االستجابة السريعة    
 االحتياجات: 

 أسرة.   1,750تم تسجيل  •

 

 من أطقم المواد غير الغذائية في مخيمي الخانق والحزم.  227خيمة و 227فرش لمخيم الخانق، و 300وبطانية   300تلقى شركاء العمل اإلنساني طلبات باالحتياجات التالية:  •

 االستجابة: 

 أسرة نازحة في مديرية بني حشيش. 180عمل شركاء العمل اإلنساني آللية االستجابة السريعة في محافظة صنعاء على تسجيل ودعم  •

 

 من أطقم المواد اإليوائية الطارئة من عدن إلى مأرب لتوزيعها سريعاً.  1,500من أطقم المواد غير الغذائية و 1,500وستعمل المنظمة الدولية للهجرة على نقل   •

 

لية االستجابة  من مجموعة مواد آ 426يناير وال تزال هناك  22من مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة للنازحين الواصلين حديثاً منذ  269قامت المنظمة الدولية للهجرة بتوزيع  •

 إضافية من مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة في غضون أسبوع لتوزيعها سريعاً.   1,000السريعة مخزونة في مدينة مأرب وستصل 

 

نازحاً حديثاً   864ير لإلغاثة والتنمية بإدراج وقام شركاء العمل اإلنساني آللية االستجابة السريعة في مأرب والجوف: المنظمة الدولية للهجرة ومؤسسة بناء للتنمية ومؤسسة يمن الخ  •

من مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة مخزونة في مخازن الشركاء، وأرسل صندوق    1,377أسرة، وال زال هناك    768يناير مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة إلى    28وقدمت حتى  

 ستجابة السريعة من عدن إلى مأرب ليتم تجهيزها مسبقاً.   من مجموعة مواد آلية اال 1,000األمم المتحدة للسكان 

 

 تتم عملية شراء المزيد من أطقم مواد المساعدات.  •

 

 يناير.   30اصة بالتوزيعات من تعمل المنظمة الدولية للهجرة وشريك عمل إنساني محلي على تحديد مخزنين إضافيين في مدينة مأرب، وسيتوفران لتخزين المواد العينية الخ •

 

 أسرة نازحة في مواقع الوادي.    1,000اً في موقع الخانق وأسرة نازحة حديث 700وستقدم المنظمة الدولية للهجرة اإلمدادات الشتوية اإليوائية/المواد غير الغذائية إلى  •

 

طارئة للنازحين في مدينة مأرب ومديرية الوادي،  وستعطي المنظمة الدولية للهجرة األولوية للمساعدات النقدية الخاصة بأطقم المواد غير الغذائية اإليوائية/وأطقم المواد اإليوائية ال •

 ساسية وتوافر المساكن في مأرب.  ويعتمد ذلك على توافر المواد األ

 

 ن الواصلين حديثاً في محافظة صنعاء فقط.   وفي مأرب، تقوم مجموعة قطاع المأوى على المستوى المحلي بالتنسيق مع شركاء العمل اإلنساني فيما يتعلق بالمساعدات اإليوائية للنازحي •

 

بة والفجوات. وستقدم مجموعة  وأعدت مجموعة قطاع المأوى الوطنية مصفوفة داخلية وذلك لتيسير المستجدات في الوقت المناسب فيما يخص التقييمات واالحتياجات واالستجا •

 قطاع المأوى على المستوى المحلي تقاريراً خاصة بالمستجدات يومياً.   

 

العامة   للنقابة من أطقم المواد اإليوائية الطارئة في المخزن التابع 40من المواد غير الغذائية و 400ؤون الالجئين على التجهيز المسبق لـ وتعمل مفوضية األمم المتحدة السامية لش  •

 في بني حشيش والتي ستتكفل بتوزيعها دون أي تكاليف.   اليمنيين لالخصائيين االجتماعيين والنفسيين

 

أسرة في بني حشيش مستخدمة المخزون الخاص بمفوضية األمم  69المواد غير الغذائية إلى  اليمنيين مة لالخصائيين االجتماعيين والنفسيينالعا  يناير، قدمت النقابة 29وحتى  •

 المتحدة السامية لشؤون الالجئين. 

 

 فرش في مأرب.  100بطانية و 200خيمة و 50 ائتالف الخير لإلغاثة اإلنسانيةوقدم  •

 

 منسق للمنطقة لمجموعة قطاع المأوى. وسيتم تعيين موظف مختص ك  •

 

 . جتماعي الخيريةجمعية اإلصالح االومؤسسة يمن الخير لإلغاثة والتنمية و جمعية الهالل األحمر اليمنيوتم تحديد شركاء العمل اإلنساني الفاعلين في مأرب وهم:  •
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 الفجوات والقيود: 

 القتالية. صعوبة الوصول إلى المستفيدين في المناطق المجاورة للجبهات  •

 صعوبة سبل التواصل في الميدان.  •

 صعوبة تتبع النازحين المتفرقين.  •

 عدم توفر مركز لالتصاالت الطارئة إلحالة االحتياجات العاجلة.  •

 :المخزون المتوفر

 

 الموقع الكمية النوع

 عدن 1,000 مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة

 مدينة مأرب )المنظمة الدولية للهجرة(  370 مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة

 مؤسسة يمن الخير لإلغاثة والتنمية(الحزم، الجوف ) 957 مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة

 (مؤسسة بناء للتنميةصرواح، مأرب ) 50 مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة

مخزون مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين لدى النقابة  400 أطقم مواد غير غذائية )من المتوقع توفرها في غضون أيام( 
 اليمنيين )بني حشيش( العامة لألخصائيين االجتماعيين والنفسيين

مخزون مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين لدى النقابة  40 أطقم المواد اإليوائية الطارئة )من المتوقع توفرها في غضون أيام( 
 اليمنيين )بني حشيش( لعامة لألخصائيين االجتماعيين والنفسيينا

 عتق )المجلس الدنماركي لالجئين( 500 أطقم مواد غير غذائية 

 عتق )مخزن المجلس الدنماركي لالجئين( )من المساحة( 1,574 مساحة المخزن الكافية لتخزين أطقم المواد غير الغذائية

 

 والنظافةالمياه والصرف الصحي     
 االحتياجات: 

 تحتاج مواقع الكشيف االنتقالية إلى تركيب خزانات مياه والتخطيط للصرف الصحي.   •

 إمدادات مياه آمنة إضافية للنازحين في الجمينة.  •

•  

 االستجابة: 

في جميع مواقع النازحين حيثما كان ذلك ممكناً. وتم االنتهاء من تركيب الخزانات في مخيم الكشيف   2-3,000 ×1ستعمل المنظمة الدولية للهجرة على تركيب خزانات مياه بسعة  •

 ويتم اإلعداد لمعالجة المياه. 

•  

ل اإلنساني في مجال المياه والصرف  موعمل صندوق األمم المتحدة للطفولة من خالل فريق االستجابة السريعة للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف على حشد اإلمدادات لشركاء الع  •

 خزان مياه إضافي. ومن الممكن حشد المزيد من إمدادات أطقم مواد النظافة األساسية واالستهالكية وقت الحاجة.  20الصحي والنظافة، بما فيها األقراص الخاصة بمعالجة المياه و

•  

لمياه والصرف الصحي )المؤسسات العامة للمياه المحلية( على إجراء تقييمات المياه والصرف الصحي والنظافة  وسيعمل صندوق األمم المتحدة للطفولة من خالل المؤسسة المحلية ل •

 مركزاً للمياه في المواقع االنتقالية.   30السريعة وعملت على تحديد ثالثة آبار و

•  

عمل شركاء العمل اإلنساني لمجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة على التجهيز  وحصل المستفيدون على أطقم مواد النظافة األساسية من خالل آلية االستجابة السريعة، و •

 المسبق ألطقم مواد النظافة االستهالكية كاستعداد للجولة التالية. 
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•  

مواقع الخاصة بتركيب خزانات المياه والمراحيض بحسب  وتُجري المنظمة الدولية للهجرة وشركاء العمل اإلنساني المزيد من تقييمات المياه والصرف الصحي والنظافة وذلك لتحديد ال •

 الحاجة.  

•  

 إلى المياه اآلمنة من خالل القسائم.  يناير، أنشأت المنظمة الدولية للهجرة نظام القسائم للمياه عن طريق مزود للمياه بالقرب من الجمينة وذلك لتمكين النازحين من الوصول  30وفي  •

•  

 ة اتفاقيات طويلة المدى لنقل المياه عبر الشاحنات وذلك لضمان توفير المياه في مواقع النازحين. وأبرمت المنظمة الدولية للهجر  •

•  

 الفجوات والقيود: 

 تقتصر تركيب خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة وخدمات المياه المنقولة عبر الشاحنات على المواقع المؤقتة.  •

 المخزون المتوفر 

 الموقع الكمية النوع

 ملجم(  33علبة ) 80ملجم( و 1.67علبة ) 225 أقراص تنقية المياه

 ملجم( 33علبة ) 19,300و  ملجم(  1.67علبة ) 38,070

 مأرب

 صنعاء )مركزيًا(

 1,400 النظافة االستهالكية مواد أطقم 

154,630 

 مأرب )من الممكن حشد المزيد من اإلمدادات من صنعاء إلى عدن( 

 مركزيًا )صنعاء(

 صنعاء )ومن الممكن حشدها حسب الحاجة( 2,500 مواد النظافة األساسية أطقم 

 صنعاء )ومن الممكن حشدها إلى مأرب بحسب الحاجة( لتر  2,000×20لتر و 1,000×700 خزانات مياه

 4,500 لتر  20حاويات سعة 

 لتر( 20) 106,879لترات(،  10) 12,726

 مأرب

 مركزيًا )صنعاء(

 صنعاء لتر( 1000) 780 خزانات مياه

 

 
 

 األمن الغذائي    
 االحتياجات: 

 الياً تلبيتها. تعتبر االحتياجات من المساعدات الغذائية للسكان النازحين في محافظتي مأرب وصنعاء حتى الوقت الراهن ضمن القدرات االستيعابية ويتم ح •

 االستجابة: 

األسبوع في بني حشيش، وكذلك إلى أغلبية الواصلين إلى مدينة مأرب. وتتوفر مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة بصورة كافية  تم تقديم مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة خالل   •

 في صنعاء وعدن، وذلك لتلبية االحتياجات الفورية للسكان المتضررين حالياً. 

 

 لمدة شهر واحد ألولئك الواصلين إلى بني حشيش، محافظة صنعاء، في بداية األسبوع القادم. ويعمل برنامج الغذاء العالمي أيضاً على إعداد الحصص الغذائية الكافية  •

 

 جاهزيتهم وتمكنهم من تقديم المزيد من الدعم حال االحتياج.    وتعمل المجموعة القطاعية على المتابعة مع شركاء العمل اإلنساني اآلخرين غير التابعين لبرنامج الغذاء العالمي حول •
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 الفجوات والقيود: 

توزيع المساعدات الغذائية لألشخاص  أدت ظروف انعدام األمن الراهنة في نهم )محافظة صنعاء( وفي مجزر ورغوان ومدغل )محافظة مأرب( إلى إلحاق أضرار في عمليات إيصال و/أو  •

مستفيد في هذه   90,000مج الغذاء العالمي. إجماالً، يساعد برنامج الغذاء العالمي نحو الذين تتم مساعدتهم عبر برنامج المساعدات الغذائية العامة بصورة منتظمة التابع لبرنا

 المديريات األربع شهرياً. وسوف تعود الحركة الغذائية وعمليات التوزيع إلى هذه المديريات حالما تستقر األوضاع.  

 

 رب مع وجود حاالت تأجيل بسيطة. لم يتم اإلبالغ عن قيود كبيرة تتعلق بالوصول حتى اآلن ما بين عدن ومأرب، ويتم نقل غذاء برنامج الغذاء العالمي بسالسة إلى مدينة مأ  •

 

 المخزون المتوفر: 

شركاء العمل  لم تثر أية مخاوف حتى اآلن من قبل كان النازحين في مناطق كال طرفي الصراع. و يتوفر لدى برنامج الغذاء العالمي مخزون الغذاء الكافي لتلبية االحتياجات الغذائية للس •

 ويجري استيعاب الحاالت الجديدة في البرامج الجارية.  اإلنساني 

 

 الصحـــة    

 االحتياجات: 

وذلك لدعم تقديم الرعاية الصحية إما من خالل المرافق الثابتة أو العيادات/الفرق   الوكاالت(اإلمدادات الدوائية األساسية المنتظمة )أطقم المواد الصحية الطارئة المشتركة بين  •

 المتنقلة. 

 

 تعزيز آلية اإلحالة إلى المستشفيات الثانوية خاصة للنساء الحوامل والضحايا المصابين.  •

 

 ، وبالتالي هناك حاجة إلى التركيز على أنشطة التحصين. عن طريق اللقاحاتمراض التي يمكن الوقاية منها إمكانية التعرض لألطر ا خم تبسبب النزوح الجماعي، زاد •

 

 االستجابة في الوقت المناسب ألي تفشي جديد قد يكون ناجماً عن النزوح والعوامل البيئية.  -مراقبة األمراض أنظمة تعزيز  •

 

 االستجابة: 

شغيل عيادة صحية متنقلة وقدمت الدعم إلى اثنتين من مستشفيات مدينة مأرب، وذلك لضمان حصول النازحين على الرعاية الصحية المجانية  عملت المنظمة الدولية للهجرة على ت •

 وخدمات اإلحالة. 

 

 أكبر لتلبية احتياجات النازحين الجدد.  رةبصو  حشد الجهود بهاعيادات طبية متنقلة سيتم  أربع عمل على تشغيلوت اً صحي اً مرفق 14جتماعي الخيرية تدعم جمعية اإلصالح اال •

 

 . مؤسسة بناء للتنميةأرسل صندوق األمم المتحدة للسكان فريقاً طبياً متنقالً من خالل  •

 

 وقدم صندوق األمم المتحدة للسكان الدعم الثنتين من المستشفيات ومركز صحي ووحدة صحية في مأرب وذلك لتقديم خدمات الصحة اإلنجابية.  •

 

 الفجوات والقيود: 

 وشركاء العمل اإلنساني المتواجدين في الميدان. التواصل في الوقت المناسب بين صندوق األمم المتحدة للسكان  إلى إعاقةاالتصاالت  ةضعف خدمأدت  •

 

 عدن إلى مأرب. تسببت العوائق اللوجستية بصعوبة التجهيز المسبق ألطقم المواد الصحية الطارئة المشتركة بين الوكاالت من  •

 

 المخزون المتوفر: 

 الموقع الكمية النوع
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أطقم المواد الصحية الطارئة المشتركة بين الوكاالت  
  وأطقم عالج حاالت اإلسهاالت المائية

 مأرب 6

 

 التغذية    

 االحتياجات: 

 إدارة حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم في مواقع النازحين.  •

 إدارة حاالت سوء التغذية الحاد المعتدل في مواقع النازحين.  •

 إدارة حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم المصاحبة للمضاعفات واإلحالة لمراكز التغذية العالجية.  •

 ممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار في مواقع النازحين. دعم  •

منع تدهور الوضع التغذوي من خالل برامج التغذية التكميلية الشاملة في مناطق النازحين التي تقع في المديريات/المديريات   •

 المستحقة.  

 

 االستجابة: 

الحتياجات. ويعمل برنامج الغذاء العالمي بصورة مستمرة مع أربعة من شركاء العمل اإلنساني في مأرب على برامج تعد المخزونات التغذوية كافية تماماً في جميع أنحاء البلد لتلبية ا •

 التغذية التكميلية الشاملة والبرامج المستهدفة للتغذية التكميلية. 

 

 ات. يجري حالياً فحص سوء التغذية الحاد في أوساط األطفال دون الخامسة من العمر والحوامل والمرضع •

 

 مراقبة وضع التغذية )االتجاهات األسبوعية/الشهرية للحاالت التي تم قبولها لتلقي العالج في مواقع التغذية ولدى الفرق المتنقلة(.  •

 

 عالج سوء التغذية الحاد الوخيم في مواقع التغذية الثابتة وفي بعض مواقع النازحين من خالل الفرق المتنقلة.  •

 

 المعتدل في مواقع التغذية الثابتة وفي بعض مواقع النازحين عبر الفرق المتنقلة. عالج سوء التغذية الحاد  •

 

 تقديم المشورة حول ممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار.  •

 

 للواصلين الجدد في المراكز االنتقالية/مراكز االستقبال.  BP5بحث إمكانية توفير البسكويت المدعم بالفيتامينات والعناصر الغذائية   •

  

 الفجوات والقيود: 

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

 يناير.  19راع، مثال ذلك مجزر حيث تم إغالق موقعين منذ إغالق الخدمات التغذوية في بعض المناطق جراء الص •

 . انقطاع خدمات التغذية لألطفال المسجلين في برامج التغذية العالجية والتكميلية •

 قد يتم احتياج المزيد من التمويل للفرق المتنقلة اإلضافية حين يكون من الممكن الوصول إلى مواقع النازحين.  •

 معالجة حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم في الجوف. نقص مجموعة مواد  •

 

 المخزون المتوفر: 

 الموقع الكمية  النوع

 ثالثة أشهر(  – شهرين الجوف )ما يكفي ل  طن متري   58.45 أغذية تكميلية جاهزة لالستخدام  

 حاد وخيم حالة سوء تغذية 155
 حالة سوء تغذية حاد معتدل 743و
حامل ومرضع من  إمرأة 334و

 النازحين في مأرب والجوف 
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 ثالثة أشهر(  –شهرين مأرب )ما يكفي ل طن متري  33.76 أغذية تكميلية جاهزة لالستخدام 

 ثالثة أشهر(  – شهرين الجوف )ما يكفي ل  طن متري  13.6 بلومبي دوز 

 ثالثة أشهر(  –شهرين مأرب )ما يكفي ل طن متري  19.7 بلومبي دوز 

 ثالثة أشهر(  – شهرين الجوف )ما يكفي ل  93.4 خليط القمح والصويا المدعم  

 أشهر( ثالثة  –شهرين مأرب )ما يكفي ل 59.6 خليط القمح والصويا المدعم 

 مأرب )ما يكفي ألربعة أشهر( علبة 1,000 أغذية عالجية جاهزة لالستخدام 

 الجوف )ما يكفي لسبعة أشهر(  علبة 3,000 أغذية عالجية جاهزة لالستخدام 

 مأرب )ما يكفي لثالثة أشهر ونصف(  قنينة 800 أموكسيسللين 

 الجوف )ما يكفي لخمسة أشهر( 2,000 أموكسيسللين 

مواد معالجة حاالت سوء التغذية  مجموعة 
 الحاد

 الجوف  0

مجموعة مواد معالجة حاالت سوء التغذية  
 الحاد

 مأرب 5

 

 

 الحماية    

 االحتياجات: 

ع  الزالت أعمال القصف واالشتباكات المستمرة تتسبب باستمرارية حاالت النزوح وسقوط الضحايا والخسائر المادية في أوساط المدنيين. وتتنو •

احتياجات الحماية لتشمل إدارة الحاالت والوثائق المدنية )كالبطائق الشخصية المطلوبة للحصول على المساعدات اإلنسانية( ومساعدات  

النقدية الطارئة الخاصة بتمكين األسر النازحة حديثاً من الوصول إلى المواد الغذائية والمواد األساسية األخرى والمساعدات المنقذة   الحماية

 لألرواح.  

 

ولية لتقييم االحتياجات بأن األسر بحاجة إلى أسرة نازحة. وأشارت النتائج األ 130وفي موقع الكشيف، أجرت مؤسسة سما اليمن، منظمة غير حكومية وطنية، تقييماً لتحديد احتياجات  •

 المساعدات النقدية الخاصة بالحماية وأطقم المواد غير الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والمواد الغذائية.  

 
 للصدمة وتضرروا جراء النزوح. باالضافة إلى الدعم النفسي االجتماعي، هناك حاجة إلى المساحات اآلمنة للنساء واألطفال الذين تعرضوا  •

 

 . حماية الطفل لتحديد األطفال المحتاجين وتحديد احتياجاتهم ب  ات الخاصةتقييمالالحاجة إلى إجراء  •

 

 الحاجة إلى تحديد احتياجات النازحين والمجتمعات المستضيفة بصورة واضحة، وذلك لتجنب نشوب النزاعات في أوساط المجتمعات.  •

 

 فصل األسر.   •

 

 االستجابة: 

 أسرة نازحة والتي نزحت من مدينة مأرب إلى مديريات الوادي.  50قدم أحد شركاء العمل اإلنساني للمجموعة القطاعية، منظمة غيرحكومية وطنية، المساعدات النقدية إلى  •

على   أسرة نازحة  50حصلت  

المساعدات النقدية الخاصة 

 بالحماية
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 من أطقم مواد حفظ الكرامة.  1,500دد توزيع أسرة نازحة حديثاً وهي في ص 70وقدمت المجموعة القطاعية الدعم النفسي االجتماعي لـ  •

 

 افظات مأرب والجوف وصنعاء. وتتبع شركاء العمل اإلنساني للمجموعة القطاعية حركة النازحين كجزء من اللجان المشتركة لتتبع التحركات الجديدة لألسر النازحة في مح •

 

 500أسرة ومخيم الكشيف الذي يستوعب    100المخيمات التي تم إنشاؤها حديثاً: مخيم الميل الذي يستوعب    وتم إجراء نظام مراقبة الحماية من قبل منظمة غير حكومية وطنية في •

 أسرة. 

 

حافظة  مركزاً مجتمعياً في م 17ي عبر تقديم الدعم النفسي االجتماعي لألطفال والمراهقين عبر نهج المراكز المجتمعية. ويحصل األطفال والمراهقين على الدعم النفسي االجتماع •

 مأرب. 

 

 ومساعدة الضحايا وإعادة اإلدماج وإعادة التأهيل( لألطفال األشد ضعفاً من خالل نظام إدارة الحاالت في محافظة مأرب.  اقتفاء أثر األسرة وإعادة لم الشملتقديم الخدمات الحيوية ) •

 

 جلسة توعوية.  29أسرة نازحة و 232فسي االجتماعي من خالل الزيارات الميدانية والفردية إلى وقدم شركاء العمل اإلنساني لقضايا العنف القائم على النوع االجتماعي الدعم الن •

 

أسرة في   75أسرة، منها  150وطنية( حركة النزوح في الموقعين المستهدفين في مديرية مأرب حيث وصلت إلى  وراقب شريك العمل اإلنساني للمجموعة القطاعية )منظمة غيرحكومية •

 أسرة في مركز كلية المجتمع الجماعي.  23موقع الجفينة المستضيف و

 

شخص على الدعم النفسي االجتماعي عبر مساحات   419رة. وحصل أسرة متضررة جراء االشتباكات المستم 70وفي الموقعين، قدم شريك العمل اإلنساني المساعدات النقدية إلى  •

شخص إلى مصلحة األحوال المدنية والسجل المدني إلصدار   75شخص إلى الوحدة التنفيذية ليتم ضمهم في قوائم توزيع السالل الغذائية وتم إحالة  70األطفال الصديقة وتم إحالة 

شخص إلى مصلحة األحوال المدنية والسجل المدني وذلك إلصدار شهادات الميالد   75المساعدات اإلنسانية. وبصورة مماثلة، تم إحالة بطائق إثبات الهوية وذلك لتيسير الوصول إلى 

 الضرورية اللتحاق األطفال بالمدارس.  

 

 الفجوات والقيود: 

 انقطاع سبل االتصاالت )في الطرق والهواتف النقالة( في الطريق إلى مديرية مدغل.  •

 استمرارية االشتباكات وصعوبة الوصول إلى المواقع التي يتواجد بها حاالت نزوح جديدة وذلك لتتبع التحركات.    •

 التمويل الخاص باالستجابة الحتياجات الحماية الخاصة باألسر النازحة حديثاً.  •

 االفتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بعدد النازحين والمجتمعات المستضيفة المحتاجين.  •

 فتقار إلى التحليل الخاص بالحماية. اال •

 

 لتعليما    

 االحتياجات: 

 مدرسة.  20أُغلقت  •

 ال تزال التقييمات وعمليات التحقق مستمرة.   •

 

 المخزون المتوفر: 

 الموقع الكمية النوع

 مخزن صندوق األمم المتحدة للطفولة في عدن  7,400 أطقم مواد الحقيبة المدرسية  

 مخزن صندوق األمم المتحدة للطفولة في عدن  25 طفل( 40المدرسية المعلبة )علبة واحدة*اللوازم  
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أطقم المواد الترفيهية )طقم واحد لكل مدرسة ليغطي كحد أقصى  
طالب، سيتم أخذ إضافة   100طالب، وإذا زاد العدد عن  100

 األطقم الترفيهية بعين االعتبار

 للطفولة في عدن مخزن صندوق األمم المتحدة  25

 

 الجوف / صنعاء               االستجابة اإلنسانية 
 تإدارة وتنسيق المخيما    

 االحتياجات: 

 أسرة.   383أبلغ شركاء العمل اإلنساني لمجموعة قطاع إدارة وتنسيق المخيمات عن نزوح  •

 

 االستجابة: 

يرية الخلق لعملية التوسعة ومع ذلك، ال تزال يتم تحديد األراضي الخاصة بتوسعة المواقع في الجوف في الوقت الراهن. وتشير التقارير بأنه تم األخذ بعين االعتبار موقعاً يقع في مد •

 القدرة االستيعابية وتصاريح السلطات المحلية غير واضحة حتى اآلن.     

 الفجوات والقيود: 

 اض قدرات شركاء العمل اإلنساني نتيجة االتفاقيات الفرعية التي ال تزال قيد الموافقة.   انخف •

 

 المواد غير الغذائية/ المأوى/ آلية االستجابة السريعة    
 االحتياجات: 

 أسرة في نطاق محافظة الجوف.   400نزوح نحو  •

 

 أسرة إلى مدينة الحزم.  69أسرة من مجزر إلى الحزم/السعد وانتقلت   100ق وانتقلت أسرة من مجزر إلى الخل   283أسرة نازحة حديثاً كالتالي: انتقلت  452 •

 االستجابة: 

ومؤسسة بناء للتنمية(  منظمة اإلغاثة اإلسالمية وقام شركاء العمل اإلنساني في آلية االستجابة السريعة التابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان )مؤسسة يمن الخير لإلغاثة والتنمية و •

من مجموعة   1,512من مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة في الجوف وصنعاء والبيضاء وتعز مع وجود مخزون يتألف من  442يناير  28نازحاً حديثاً ووزعت حتى  481بإدراج 

إلى صنعاء ليتم   1,500إضافية من مجموعة المواد إلى الجوف و 2,000م صندوق األمم المتحدة للسكان بإرسال المواد يغطي احتياجات النازحين الواصلين في كل موقع، وسيقو

 تجهيزها مسبقاً.  

  

اإلنسانية وشركاء العمل اإلنساني  عن كثب مع المجموعات القطاعية األخرى والوحدة التنفيذية ومكتب تنسيق الشؤون تقوم مجموعة قطاع المأوى على المستوى المحلي بالتنسيق  •

واللجنة الدولية للصليب األحمر(. قامت مجموعة   و جمعية الهالل األحمر اليمني  جتماعي الخيرية وائتالف الخير لإلغاثة اإلنسانية ومؤسسة يمن الخير لإلغاثة والتنميةال)جمعية اإلصالح ا

 اذ القرارات االستراتيجية بالتشاور مع مجموعة قطاع المأوى الوطنية. قطاع المأوى على المستوى المحلي بتفويض السلطة على اتخ

 

بة والفجوات. وستقدم مجموعة  وأعدت مجموعة قطاع المأوى الوطنية مصفوفة داخلية وذلك لتيسير المستجدات في الوقت المناسب فيما يخص التقييمات واالحتياجات واالستجا •

 خاصة بالمستجدات يومياً. قطاع المأوى على المستوى المحلي تقارير  

   

 خيمة في السعد في مديرية الحزم.  40وقدمت جمعية الهالل األحمر اليمني  •

 

 أسرة في الحزم.  75والتزمت جمعية الهالل األحمر اليمني بتقديم المساعدات النقدية إلى  •

 

 لحزم. أخرى لمدينة ا  128بطانية والتزم بتقديم   22 ائتالف الخير لإلغاثة اإلنسانيةوقدم  •
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 الفجوات والقيود: 

 صعوبة الوصول إلى المستفيدين في المناطق المجاورة للجبهات القتالية.  •

 صعوبة سبل التواصل في الميدان.  •

 صعوبة تتبع النازحين المتفرقين.  •

 وجد بعض النازحين صعوبة في الوصول إلى مواقع آمنة.  •

 لة. عدم توفر مركز لالتصاالت الطارئة إلحالة االحتياجات العاج •

 

 المخزون المتوفر:

 الموقع الكمية النوع

 (مؤسسة يمن الخير لإلغاثة والتنميةخراب المراشي، الجوف ) 542 مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة

 اليمن(  –شمالن، صنعاء )منظمة اإلغاثة اإلسالمية  70 مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة

 (مؤسسة بناء للتنميةالسوادية + رداع + البيضاء في البيضاء ) 900 االستجابة السريعةمجموعة مواد آلية  

 (ائتالف الخير لإلغاثة اإلنسانيةالحزم ) 150 خيام

 التابع للمجلس الدنماركي لالجئين( 1صعدة )مخزن  1,900 أطقم مواد إيوائية طارئة

 للمجلس الدنماركي لالجئين(التابع  2صعدة )مخزن  2,400 مواد غير غذائية 

 

 

 
 

 المياه والصرف الصحي والنظافة    
 االحتياجات: 

 تتعرض المديريات لمخاطر عالية من تفشي وباء الكوليرا والمديريات ذات المنشأ، لذلك يتطلب حشد التوعية وتدابير المكافحة اإلضافية.  •

 

 ذلك لم يتم الموافقة على التصاريح في مناطق عدة. هناك احتياج إلجراء التقييمات الالزمة وعلى الرغم من  •

 

 االستجابة: 

خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في مركز النازحين المجتمعي الموجود في بني حشيش وتجري   اليمنيين خصائيين االجتماعيين والنفسيينلألالعامة  في صنعاء، تدعم النقابة •

 لنظافة الالزمة للنازحين حديثاً. النقابة تقييمات المياه والصرف الصحي وا 

 

ستجابة واشتركوا في مناقشات  وفي صنعاء )بني حشيش وخوالن والطيال( يعمل شركاء إضافييون للعمل اإلنساني لمجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة على إعداد اال •

 تتعلق بالوصول مع السلطات في حال تم تحديد االحتياجات في أوساط النازحين. 

 

 وتعمل آدرا في الجوف على إعداد تقييم يتعلق باحتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة. •
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 أسرة نازحة واصلة حديثاً.  100وفي خوالن، تُجري "جيٌل بال قات" تقييماً يتعلق باحتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة لـ  •

 

 الفجوات والقيود: 

 لتحديد الفئات األشد ضعفاً في المناطق النائية وذلك إلعداد االستجابة وأساليب التنسيق وقنوات التواصل. في صنعاء، هناك حاجة ملحة   •

نح التصاريح راً في بعض المناطق ولكنها لم تُموفي صنعاء، تمتلك المنظمات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة التمويل الالزم واإلمدادات والقدرات لتقديم االستجابة فو •

 لتقييم االحتياجات أو لتنفيذ االستجابة. 

في الوقت الراهن أي وجود لخدمات  وفي الجوف، نقل شريك العمل اإلنساني األساسي في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة موظفيه ألسباب أمنية ونتيجة لذلك ال يوجد هناك  •

 لمياه والصرف الصحي والنظافة مع منظمة غير حكومية محلية والسلطات على تحديد الخيارات البديلة وأساليب الدعم.المياه والصرف الصحي والنظافة. وتعمل مجموعة قطاع ا

 

 المخزون المتوفر: 

 الموقع الكمية النوع

 3,963 النظافة االستهالكية مواد أطقم 

1,845 

4,085 

154,630 

 صنعاء

 الجوف 

 صعدة 

 مركزيًا )صنعاء(

 ملجم( 33علبة ) 394ملجم( و 1.67علبة ) 2,932 المياه )أقراص الكلور لمعالجة المياه(أقراص تنقية  

 ملجم(  33علبة ) 51ملجم( و 1.67علبة ) 494

 ملجم(  33علبة ) 201و  ملجم( 1.67علبة ) 1,027

 ملجم( 33علبة ) 19,300ملجم(  و 1.67علبة ) 38,070

 صنعاء

 الجوف 

 صعدة 

 مركزيًا )صنعاء(

 لتر(  20) 11,224 حاويات

 لتر(   20) 4,867لترات(،  10) 1,434

 لتر(  20) 9,308لترات(،  10) 939

 لتر( 20) 106,879لترات(،  10) 12,726

 صنعاء

 الجوف 

 صعدة 

 مركزيًا )صنعاء(

 صنعاء لتر( 1000) 780 خزانات مياه

 

 

 الصحـــة    

 االحتياجات: 

وذلك لدعم تقديم الرعاية الصحية إما من خالل المرافق الثابتة أو العيادات/الفرق   المنتظمة )أطقم المواد الصحية الطارئة المشتركة بين الوكاالت(اإلمدادات الدوائية األساسية  •

 المتنقلة. 

 

 تعزيز آلية اإلحالة إلى المستشفيات الثانوية خاصة للنساء الحوامل والضحايا المصابين.  •

 

 ، وبالتالي هناك حاجة إلى التركيز على أنشطة التحصين. عن طريق اللقاحاتمراض التي يمكن الوقاية منها إمكانية التعرض لألطر ا خم تالجماعي، زادبسبب النزوح  •
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 االستجابة في الوقت المناسب ألي تفشي جديد قد يكون ناجماً عن النزوح والعوامل البيئية.  -مراقبة األمراض أنظمة تعزيز  •

 

 بة: االستجا

 أكبر لتلبية احتياجات النازحين الجدد.  بصورة  حشد الجهود لهاعيادات طبية متنقلة سيتم  أربع عمل على تشغيلوت اً صحي اً مرفق 14جتماعي الخيرية التدعم جمعية اإلصالح ا •

 

  مخيم الجمينة. والتي تغطي أيضاً   مؤسسة بناء للتنميةأرسل صندوق األمم المتحدة للسكان فريقاً طبياً متنقالً من خالل  •

 

 الفجوات والقيود: 

 وشركاء العمل اإلنساني المتواجدين في الميدان. التواصل في الوقت المناسب بين صندوق األمم المتحدة للسكان  إلى إعاقةاالتصاالت  ةضعف خدمأدت  •

 

 المخزون المتوفر: 

 الموقع الكمية النوع

أطقم المواد الصحية الطارئة المشتركة بين الوكاالت وأطقم عالج  
  حاالت اإلسهاالت المائية

 صنعاء 8

 

 

 الحماية    

 االحتياجات: 

التقييم إلى أن هناك احتياجاً للمساعدات  في صنعاء، نفذ أحد شركاء العمل اإلنساني للمجموعة القطاعية تقييم الحماية السريع على المستوى المجتمعي في بني حشيش. وأشارت نتائج   •

المحددة مسبقاً. وتحتاج ست أسر إلى بطائق إثبات الهوية للوصول إلى  45ألسر الـ أسرة باإلضافة إلى ا 23النقدية الخاصة بالحماية وذلك لتغطية مخاطر الحماية العالية والفورية لـ 

 الخدمات. 

 

 نسانية واحتياجات الحماية في الجوف. وفي الجوف، في مديريتي المتون والحزم، يعمل شريك عمل إنساني للمجموعة القطاعية )منظمة غير حكومية وطنية( على تقييم االحتياجات اإل •

 

 باإلضافة إلى الدعم النفسي االجتماعي، هناك حاجة إلى المساحات اآلمنة للنساء واألطفال الذين تعرضوا للصدمة وتضرروا جراء النزوح.  •

 

 . حماية الطفل لتحديد األطفال المحتاجين وتحديد احتياجاتهم ب  ات الخاصةتقييمالالحاجة إلى إجراء  •

 

 النازحين والمجتمعات المستضيفة بصورة واضحة، وذلك لتجنب نشوب النزاعات في أوساط المجتمعات. الحاجة إلى تحديد احتياجات   •

 

 فصل األسر.   •

 

 االستجابة: 

 أسرة والدعم النفسي االجتماعي بشكل شخصي لثالث حاالت.  23في صنعاء، قدمت منظمة غير حكومية وطنية الدعم النفسي االجتماعي إلى  •

 

 حقيبة حافظة للكرامة كجزء من االستجابة الطارئة.  1,000ة وطنية على توزيع وستعمل منظمة غير حكومي •
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شخص، بما في ذلك تقديم المشورة    14أسرة وتم تقديم خدمات المساعدات القانونية إلى    48وفي الجوف، يتم تقديم خدمات الحماية، بما فيها المساعدات النقدية الخاصة بالحماية إلى   •

شهادة ميالد(. باالضافة إلى ذلك، تم تقديم الدورات    12بطائق وطنية إلثبات الهوية ويتم حالياً المساعدة في إصدار    6ى الوثائق المدنية )تقديم دعم الحصول على  القانونية والحصول عل

شخص. وال تزال  73ات التوعية الخاصة بمخاطر األلغام إلى تم تقديم دور  طفل بينما 96التوعوية للدعم النفسي االجتماعي بصورة خاصة وجماعية في مساحات األطفال الصديقة إلى 

 مراقبة الحماية مستمرة لتقييم االحتياجات ولتقديم خدمات الحماية. 

 

 الفجوات والقيود: 

 في الجوف، تعد خدمات االتصاالت ضعيفة ويكاد يكون اتصال االنترنت شبه معدوم.  •

 االشتباكات. تم عرقلة التحركات الميدانية جراء  •

 
 

 لتعليما    

 االحتياجات: 

 ال تزال التقييمات وعمليات التحقق مستمرة.  •


