
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النزوح

 أمد طال التي الحاالت منهي  من األسر النازحة المائة في 81. البالد أنحاء جميع في نزحوا شخص مليون 3.3 أن إلى الحالية التقديرات تشير

 طبيعيةال الكوارث إلى باإلضافة الغربية الساحلية المناطق في خاصة البالد في لصراعا استمرار الزيادة هذه عن نتج. واحد عام من ألكثرنزوحها 

ا 1،228 إلى وصل الحالي العدد و داخليا   النازحين استضافة مواقع عدد ازداد كما. األخيرة  النازحين األشخاص من مليون 0.3 لـ اإلقامة يوفر موقع 

 البدائل سببب للخطر عرضة األكثر األخير، المالذ مواقع هي والتي االستضافة، مواقع في يعيشون ذينال داخليا النازحون األشخاص يعتبر. داخليا  

 .لديهم المتاحة المحدودة

 

 الكتلةمن  تحديثات/  ستجابةألا

 102،484 مجموعه ما إلى للوصولوأدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها  /والمواد غير الغذائية/كتله الماوئ شركاء من 18 واصل الشهر، مدار على

 نوفمبر 27 في تدريب اوأدارة المخيمات  /والمواد غير الغذائية/كتله الماوئ أقامت. الطبيعية والكوارث النزاع بسبب حياتهم تشردت الذين اليمنيين من

ا 37 فيه شارك الذي الموقع وإدارة تنسيق على ركز  الخدمات توفير في ومسؤولياتهم ارهمأدو على قدراتهم لبناء والسلطات شركاء الكتلة من مشارك 

 توجيهية عمل ورشة ةكتلال نظمت نوفمبر، 28 في. قطاعاتال متعددة المتكاملة االستجابة لمنهجية فهمهم وتعزيز مواقع أستضافة النازحين ضمن

 المجموعة نظمت نوفمبر، 21 في. 2020-2019 للفترة وأولوياتها ةكتلال استراتيجية وضع بهدف ةكتلال شركاء من 36 فيها شارك إستراتيجية

 خالل اسيةق مناخية حرارة درجات يواجهون الذين المتضررين السكان إلى الشتاء لفصل الدعم تقديم في المحرز التقدم لمناقشة شركائها مع اجتماعا  

 .الفعال التنسيق لضمان التنسيق أداء رصدل عمل خطةايضا   االجتماع ناقش. الشتاء فصل

 

Trend of assistance over the months 

الوضع على عامة نظرة  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 إجمالي التمويل المطلوب

مليون   $ 195  

تم تمويله   %37.2  

شهر ألشخاص الذين تم مساعدتهم كلمؤشر ل  

 األنجاز في  تقديم االستجابة وأمكانية الوصول اإلنساني

 2018 نوفمبر –التقرير الشهري عن الوضع األنساني 

مليون في 

حاجة 

 للمساعدة

 األشخاص

 المستهدفين

 األشخاص الذين

في  الفجوة تم مساعدتهم

دةساعالم  

93%  16%  

 صعوبة الوصول عالية

 صعوبة الوصول متوسطه 

 صعوبة الوصول منخفضة

 نسبة المساعدة
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اإلنسانية واالحتياجات الوضع عن يثتحد  

 والوكاالت ناسال حركة على القيود من المزيد وفرض الناس حياةعلى  مخاطرال من زاد مما الحديدة مدينة وحول داخل القتال تصاعد الشهر هذا خالل

 مديريات في للصراع األمامية الخطوط مواقع نم الفارين للعائالت عبس مديرية في النطاق واسعة النزوح حركة سجلت. المدينة وإلى من اإلنسانية

.أمنا   أكثر مواقع إلى قريتهم السكان جميع غادر حيث الشعب مثل حرض مديرية قرى في رئيسي بشكل القتال اشتد حيث دييوم وحيران حرض  

 األسر وضع لمناقشة حجة الكوارث في ومواجهة االنسانية الشؤون وتنسيق إلدارة الوطنية الهيئة مكتب إليه دعا اجتماعا   منسق الكتلة الفرعية حضر

المجلس النرويجي لالجئين والمجلس  بمشاركة مشترك فريق شكل. احتياجاتهم لمعالجة مشترك نهج على واالتفاق عبس مديرية في حديثا   النازحة

 لقائمةا رتشاأ. منسقة بطريقة تحقق عملية وإجراء دالجد نازحينلل واحدة قائمة لتشكيل الهيئة الوطنية و الدنمركي لالجئين وموسسة عبس التنموية 

 .وىلمأا اتدمساعل حةزنا عائلة 5،500 جحتياا لیإ نحيزللنا دةحولما لنهائيةا

منسق  عملي. المحافظتين كال في النازحة العائالت من كبير لعدد عاجلة إنسانية احتياجات وجود عن والريمة المحويت محافظتي في السلطات أفادت

 اني القطريمنسق الكتله في أجتماع الفريق األنس شارك. المناسبة االستجابة وتوفير االحتياجات تقييميدان على الم هذا في الشركاء مع ة الفرعيةالكتل

 .مسبقا   المعدة الموارد ذلك في بما الحديدة مدينة فيلالستجابة األنسانية  االستعداد خطط وجود لضمان المبذولة الجهود ناقش الذيو

 المساعدات المقدمة

وحزم  عائلة 3332 لـ اإلنسانية للتنمية ناألب جيل جمعيةل خال من الغذائية غير المواد توزيعب الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية قامت

 لمسلحا للصراع نتيجة منازلها من فرت التي العائالت التوزيع استهدف. باجلو والزهرة الحيا مديريات في عائلة 1،807 لـ الماوئ الطارئ المحسن

ا التابعة للكتلة الطوارئ مخزونات لعبت. الحديدة مدينة في تصاعد الذي األخير  وحسنت المناسب تالوق في للنزوح السريعة االستجابة في رئيسي ا دور 

 عائلة 441 ىعل األساسية الغذائية غير المواد توزيع جئينلال النرويجي مجلسال استكمل. لها المساعدة تقديم تم التي للعائالت المعيشية الظروف

 موادأحيلت وكانوا بحاجة لل حاالت 8 مساعدة تم كما الطوارئ لحالة فعل كرد الحديدة ومحافظة حيران مديريات من حجة مدينة في مؤخرا   تنازح

 لىع للحصول ماسة حاجة في وكانوا منازلهم تضربؤال االسر المخزون الطارئ للكتله وه من حزم الماوئ الطارئ في مديرية عبسو الغذائية غير

 .الكتلة الطارئ زونمخ نم حيران قةطمن في تبالفيضانا رةمتأث رةسأ 201 لیإحزم الماوئ الطارئ و ئيةذالغا رغي وادلما يعوزت مت دقو. مساعدةال

  

 

 

اإلنسانية واالحتياجات الوضع عن تحديث  

 ملياتع يولّد زال ما لحج، بمحافظة طةيالقب مديريةو الضالع بمحافظة دمت مديريةو الحديدة مدينة في سيما ال نزاعلل األمامية الخطوط في القتال

 الضالع ةمدين في المدارس وبعض ةطالقبيب القرى المحيطة/  و المناطق ، الخوخة مديريةو ، المخا مديرية مثل مواقع إلى العائالت لمئات جديدة نزوح

 .عدن ومدينة

 أولويات لمناقشة المحلية والسلطات الكتله الفرعية شركاء من ممثال   24 فيها شارك يومين لمدة عمل ورشة الكتلة الفرعية نظمت نوفمبر، 8 و 7 في

ا الكتلة الفرعية نظمت نوفمبر، 19 في. 2020-2019 للفترةوأدارة المخيمات  /والمواد غير الغذائية/كتله الماوئ واستراتيجيات ا اجتماع   مخصص 

 بتيسير يةالكتلة الفرع قامت. المتكاملة االستجابة منهجية على التركيز من مزيد مع النازحين استضافة مواقع في التحديثات لمناقشة شركائها مع

 السلطاتو النزوح موقعوتنسيق  إدارة شركاء فيه شارك والذي ديسمبر 4 إلى نوفمبر 26 من النزوح موقعوتنسيق  إدارة حول تدريبي برنامج

 .المحلية

 المساعدات المقدمة 

عي جمعية التكافل األجتما اللخ من الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية قامت

 مديرية في أسرة 216 و( شبوة) بيحان مديرية في أسرة 102بتوزيع مواد غير غذائية على 

. بازير غيل مديرية في عائلة 43 و ونئيس مديرية في عائلة 230 و( حضرموت) المكال

" لوبان" إعصار من متضررة عائلة 500جمعية التكافل األجتماعي  منظمة ساعدت كما

 فوضيةالم قامت. مديريات الغيضة، قشن، حصين، المسيلة، سيحوت في محافظة المهرة في

 ينئالمجلس النرويجي لالج و جمعية الحكمة اليمانية وجمعية التكافل األجتماعي  خالل من

 مديرية في الوليد بن خالد مركز في عائلة 112 على حزم الماوئ الطارئ المحسن بتوزيع

( عدن) ةالبريق مديرية في النازيحن الستضافة الشعب موقع في عائلة 48 ،( عدن) سعد دار

 لياتعم استهدفت حين في للنازحين لألشخاص صبر استضافة موقع في عائلة 170 ،

 مديرية في أسرة 305 و( لحج) توبان مديرية في عائلة 456 ائيةالغذ غير المواد توزيع

 رغي وادللم ىرات اخيعوزتاستكملت (. أبين) زنجبار مديرية في عائلة 122 و رخنف

 بني ، القشاح ، اليعبلي لمث نحيزلناا ستضافةا قعوام كلذ في بما مختلفة قعوام في عائلة 2،996 ددلعموسسة صناع النهضة  لخال نم ئيةذالغا

 قعطبة مديرية في عائلة 336 لـ الغذائية غير المواد توزيعموسسة صناع النهضة ب تبدأ(. دةيدلحا) ةخولخا يةريدم في زارعلما د،لعقيا ر،جاب

 4 ، عدن في 122: عائلة 533 لعدد األمل بنك خالل من المفوضية من قبل اإليجار إلعانات النقدية المساعدات أكتملت عمليه تحويل(. الضالع)

 .تعز في 145 و لحج في 174 ، حضرموت في 88 ، الحديدة في

 

 المركز األنساني في الحديدة

 المركز األنساني في عدن

 

 األساسية الغذائية غير المواد ستلموني داخليا النازحون األشخاص

 ظةمحاف ، بيحان مديرية فيجمعيه التكافل االجتماعية  تقدمها التي

 جمعيه التكافل االجتماعية : الصورة. شبوة

http://sheltercluster.org/response/yemen


 

 Shelter/NFI/CCCM Cluster in Yemen        www.sheltercluster.org/response/yemen        www.globalcccmcluster.org    Twitter: @YEShelterCCCM 

 I 3 2018 نوفمبرتقرير الوضع األنساني لشهر 

 

 

اإلنسانية واالحتياجات الوضع عن تحديث  

 صفةوب تعز مدينة من الشرقي والجزء مقبنةو يفانح في القتال حدة اشتدت تعز، في

 الطرق أن ىإل التقارير تشير بينما هلاص ةيريدم في رمينصوال ربعلا قريتي رئيسية

 .الطرق ةذه يف تحركاتلا على أثر مما مرات عدة إغالقها تم قد تعز جنوب إلى المؤدية

 للعائالت المتزايد العدد بين المأوى تادعاسمل ةسام ةجاح كانه بأن الشركاء وأفاد

 ةيعرفلا هلتكلا ةقسنم شاركت ،إب في. تعز من الجنوبي الجزء في الحديدة من النازحة

 تعددةم االحتياجات لتقييم يئيبلا حاحصألاو ةايملا ةلتك عم مشتركة ميدانية زيارة في

 .إب محافظة في سيفال ذي ةيريدم في نيحزانال استضافة لمواقع القطاعات

 المساعدات المقدمة

 فتى 294 و امرأة 302 و رجال   282) فردا   1،166/  عائلة 258 لعدد لالجئين النرويجي المجلس قبل من الغذائية غير المواد تاتوزيع تلمكتسأ

 تحزن. طيساوملا ةيريدم في ( فتاة 518 و فتى 636 و امرأة 543 و رجل 507) فرد 2،204/  عائلة 467 و يتيناالشم ةيريدم في( فتاة 288 و

 نم المفوضية تهتأن. مضيفة عائالت مع حاليا   وتعيش 2018 وأغسطس يونيو بين الفترة في الحديدة من لها المساعدة تقديم تم التي العائالت ةذه

. إب محافظة في المضيفة المحلية والمجتمعات النازحة األسر من 1 503 لـ ناليم ءنسا تحادا طريق عن تااإليجار تاناعال النقدية المساعدة تحويل

 لصعبا االقتصادي وضعها بسبب المتراكمة يجاراإل مدفوعات دفع على قادرة تكن لم ولكنها بالفعل مستأجرة منازل في تعيش األسر ةذه وكانت

 أسرة 200 إلى النقدية المساعدات تحويل نم ماني منظمة أكملت كما. المتزايدة األساسية السلع وأسعار المحدودة الرزق كسب رداصم هلقب تأثر الذي

 .المزمنة األمراض من تعاني ضعيفة أسر باألساس واستهدفت

 

 

 

اإلنسانية واالحتياجات الوضع عن تحديث   

 الحدودية المناطق من رئيسي بشكل النزوح موجات وحظ تزايدل ،التقرير فترة خالل

 في لاتقلا ومناطق موباق ،والبقيع فاتك ،حزار ،حيدان ،ىشد ،الظاهر مثل صعدة بمحافظة

 نع الشركاء أبلغ. المحافظات داخل أمانا   أكثر مواقع إلى األسر هذه تفر ما وكثيرا  . الجوف

 .النزاع مناطق في المتضررين السكان إلى الوصول محدودية

 المساعدات المقدمة

 اليمنية ةالتنمي مؤسسة لالخ نم مفوضيةلا قبل من الغذائية غير المواد توزيع من االنتهاء تم

 مزح و الغذائية غير بالمواد مهتدعاسم مت عائلة 133 و رازح ةيريدم في عائلة 1،974 لـ

 هال المساعدة تقديم تم التي األسر معظم ونزحت. صعدة مدينة في نسحملا ئراطلا ئواملا

 الجوف في اإليجار إلعانات النقدية المساعدات تحويل بدأ. وحجة الحديدة محافظتي من

 أن حين في األولى الدفعة تتلقى عائلة 1،258 إجمالي منها عائلة 2،554 تستهدف والتي

 .هرأش بضعة قبل األولى الدفعة تلقت أنها حيث الثانية الدفعة تتلقى عائلة 1،296

 

 

 

اإلنسانية واالحتياجات الوضع عن تحديث  

 ألمينا وكيل بها ماق يذلا ةرايزلاب ةيعرفلا هلتكلا قسنم شارك ،نوفمبر 29 في

 ،توكلو مارك السيد ،الطوارئ حاالت في اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام

 مدانه ةيريدم في داخليا النازحين األشخاص الستضافة ناورض موقع إلى

 .لنزوحا مواقع في النازحة للعائالت الصعب الوضع عن كشفت يتلاو( صنعاء)

 المساعدات المقدمة

 ء مة أدراظمن من مفوضيةلا قبل من الغذائية غير المواد توزيع من االنتهاء تم

 األحمر الهالل جمعية وعبر العاصمة وأمانة ذمار محافظتي في عائلة 695 لعدد

 يذ من كل في المحلي والمجتمع النازحين من عائلة 50 مساعدة وتمت ،اليمني

  منظمة لقب من تكاوجلاب هلثمتم ةيوتش داوم توزيع من االنتهاء تم. عمران محافظة يف ءالثو عمران ومدينة ،يزيد يالع وجبل ، حيسر يالعو ،نيب

 ئراطلائ واملا مزح بتوزيع اليمني األحمر لالهال جمعية قامت كما. المحلي المجتمع من بمساهمة ةمصاعلا ةنامأ في أسرة 109 لـ تاوطخلاو راكفألا

 المعرفة ةسسؤم لبق نم اإليجار إلعانات النقدية المساعدة ليوحت مت. عمران ةيريدم في المضيف المجتمع وأفراد النازحين من عائلة 33 على نسحملا

 العاصمة ةنامأ في عائالت 9 تاالمكفوف النساء لرعاية األمان مؤسسة تدعاسو ، العاصمة ةنامأ في الحارث بني ةيريدم في عائلة 11 ل اليمنية

 .المجتمع أفراد من بتبرع

 المركز األنساني في إب

 

ةدعصالمركز األنساني في   

 

ءاعنصالمركز األنساني في   

 

 /والمواد غير الغذائية/كتله الماوئ قبل من تقييمها ىرجي ةحزان ةامرأ

 أحد يف حاحصألاو ةايملا هلتكووأدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها 

 الدولية لهجرةا منظمة: الصورة. إب محافظة في المواقع

 ةالغذائي غير للمواد حملهم ثناءا ةداعسلاب نورعشي نوحزانلا لافطألا

 ؤونلش المتحدة لألمم السامية المفوضية: الصورة. لعائالتهم المقدمة

 الالجئين

 ةقسنم يبهاذال نوال: تصوير. صنعاء ،للنازحين ناورض استضافة مواقع حالة

 اهتطشنأ قيسنتو تاميخملا ةرادأو/ ةيئاذغلا ريغ داوملاو/ئواملل ةيعرفلا هلتكلا
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