
 

 

 الوضع العام

دخل الصراع مرحلة جديدة. على مدار الشهر، تكثفت العمليات العسكرية علللى  : في مركز الحديدة االنساني

طول ساحل البحر األحمر واتجهت نحو ميناء الحديدة إلى جانب غارات جوية مستمرة أدت إلى نزوح واسع 

النطاق داخل وخارج المحافظة وتهدد الوصول إلى ميناء الحديدة الذي يعد نقطة الدخلول اللرسليلسليلة للللسلللع 

 التجارية واإلنسانية األساسية في شمال اليمن.

شهدت االستجابة خالل الفترة المشمولة بالتقرير بعض التحسن مقلارنلة بلالشلهلر في مركز إب االنساني: 

السابق بسبب تحسن مستلو  اللتلنلسليلق بليلن شلرهلاء اللكلتلللن واللهليلولة اللوطلنليلة إلدارة وتلنلسليلق الشلولو  

الكوارث في إب وشمال تعز مقترنًا بالتخفيض في اإلجراءات اللداخللليلة للللشلرهلاء اللتلي  ومواجهة اإلنسانية

ض بع ك نا زال ھال ی ك، ل ذمع  عززت االستجابة بشكل هبيلر. و

ت یحا رلتص اعلی  ول لحص افي ت یادتحو  جھوای  یذلء اکارلشا

  الللهلليللوللة الللوطللنلليللة إلدارة وتللنللسلليللق الشللوللو  مة م زلال ا

ر فیوعلی تر ثؤمما یز تعل صاً في شماوخص ومواجهة اإلنسانية

 یة.ورلفاالستجابة ا

وفي الجزء الجنوبي من تعز، أد  القتال في مديريات الوزاعليلن 

وموزع والمخا ومقبنة وجبل حبشي إلى نزوح عدد أوللي يلقلدر 

عاسلة نازحة استقرت في جنوب تعلز. بلبلل نلهلايلة  417بحوالي 

الشهر، تمكنت بوات الرسيس ھادي من السيطرة اللكلاملللة علللى 

مديريتي الوزعية وموزع، مما سمح بلاللوصلول إللى اللملنلاطلق 

المذهورة سابقاً من الجزء الجنوبي من المحافظة. هملا أفليلد بل   

موابع استضافة النازحين في منطقتي المعافر والشمايتين ت ثلرت 

بشدة من جراء األمطار الغزيرة. وتتمثل التحديات الرسيسية التي 

واجهتها في عدم وجود خطة للت ھلب للللتلدفلق اللكلبليلر للللنلزوح 

 باإلضافة إلى تغير األحوال الجوية.

مع استمرار العمليات العسكرية والقتال في م رب ، ُذهر أ  ھناك بدًرا ضلوليلاًل  ء االنساني:صنعا مركز في 

للغاية من المساعدات اإلنسانية المقدمة في المحافظة خالل السنوات الثالث الماضيلة واللتلي ال تلللبلي حلجل  

 احتياجات السكا  المتضررين في المحافظة.

ال تزال التصعيدات مستمرة في المناطق الحدودية في صعدة والخطوط األمامية  في مركز صعدة االنساني:

الرسيسية في  الجوف مما زاد من تدھور الحالة اإلنسانية للسكا  المتضررين. ايضاً نتج عن سقوط أالملطلار 

الغزيرة فيضانات في الجوف والتي أثرت بشكل هبير على النازحين واللملجلتلملعلات اللملحللليلة وعلللى وجلن 

علاسلللة  111الخصوص في موبع السليل الستضافة النازحين في مديرين المتو  والذي يسلتلضليلا حلواللي 

 عاسلة نازحة. 11نازحة وفي موبع أخر الستضافة النازحين في مديرين المطمة الذي يستضيا 

" جزيرة سقطر   في مركزي عدن والمكال االنساني: "ميكونو " و  "ساجار ضرب إعصارا  مداريا  ھما 

في حدوث أضرار هبيرة في اللبلنليلة اللتلحلتليلة فلي  وأجزاء من الجانب الشربي لليمن. تسبب إعصار ميكونو

شخًصا في عداد المفلقلوديلن. وال يلزال  13أشخاص ، بينما ال يزال  8جزيرة سقطر  ، مما أد  إلى فقدا  

القتال الداسر في السواحل الغربية وخطوط تعز األمامية يتسبب في نزوح االسر بشكل رسيسي فلي ملنلطلقلتلي 

ك ل ذبما في  رهز االنسانلي فیة للم رالجغالمنطقن احة في زعائلة نا 8111رد تشد قتوبا  والحوطن في لحج. و

دد جمالي ع   إم زادت لتي  اقیة  رلش ت اا ظلمحاف طلر  وابیعیة في سق طل وارث الک   ام   یررلمتض  السکاا

 حة.زعائلة نا 18171لی إحة زلنار األسا

 تطورات الوضع األخيرة

ثالثة اجلتلملاعلات   نظمت الكتلة الوطنية للمأوى / المواد غير الغذائية / إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها

مايو إلطالع الشرهاء على خطة االستعداد للطوارئ للكتلن، وملفلهلوم اللتلتلبلع  13االجتماع الشهري ُعقد في 

وتحديد اللملنلسلقليلن اللملشلارهليلن فلي اللكلتلل  1318السريع ألنشطة خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام 

ملايلو وتل   11الفرعية في الحديدة وصنعاء وعد ؛ عقد اجتماع المجموعن االستشارين االسلتلراتليلجليلن فلي 

منابشن االستجابة المتكاملة في موابع استضافة النازحين، وخطة االستعداد للكتللن، وملخلصلصلات صلنلدوق 

، والتتبع السريع لـخطن االستجابن االنسانين؛ ت  تنظي  اجتماع ثالث ملع  1318التمويل االنساني األولى للعام 

 مايو لمنابشة القضايا ذات األولوية  للكتلن. 17منسقي الكتل الفرعين في 

للذھاب في مهمن عمل إلى محافظة إب وذلك لدع  التنسيق علللى مسلتلو   خطط فريق تنسيق الكتلن الوطنين

 الكتلن الفرعين ولكن لألسا ت  إلغاء المهمة أل  تصريح وزارة الداخلية بد ت  رفضن.

 2018  مايو                   تقرير عن الوضع االنساني اليمن

إجمالي التمويل 

 :المطلوب

$ 195 

 المنسق الوطني للكتلة:

 اإلس   شارلز هامبل

  coord.yemen@sheltercluster.orgاإليميل  

 411115114 (964+)ھاتا  

 

 نائب المنسق الوطني للكتلة:

 اإلس   منير الصباري

 depcoord.yemen@sheltercluster.orgاإليميل  

 411115375 (964+)ھاتا  

 

 نقطة تواصل إدارة المعلومات الوطني:

 اإلس   علي اإلرياني

  im.yemen@sheltercluster.orgاإليميل  

 411115111 (964+)ھاتا  

 

 المسؤول المشارك في تنسيق الكتلة:

 اإلس   ستيفانو بيس

 chair.yemen@sheltercluster.org -coاإليميل  

 (964+) 417333185ھاتا  

األشخاص 

 الذين تم مساعدتهم كل شهر

 أرقام رئيسية

  إجمالي عدد األشخاص المحتاجين

مليون   5.4  

  إجمالي عدد األشخاص ذوي اإلحتياج الحاد

 مليون 2.6
 إجمالي عدد األشخاص المستهدفين بالمساعدة

 مليون3 

 عدد األشخاص الذين تمت مساعدته  )يناير الى مايو(

389,415 
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مايو لمنابشة النزوح الجديد واالستجابة المقدمة في جبل راس ، الجراحي، مدينة  1نظمت الكتلن الفرعين الجتماعها الشهري في  في الحديدة؛ منسق الكتلة الفرعية

مؤسسن عبلس اللتلنلملويلن لت الحديدة وغيرھا من الموابع المت ثرة في المحافظة، خطة الت ھب للمرهز االنساني وتحديد المنسق المشارك في الكتلن الفرعية. وبد استكم

موبًعا الستضافة النازحين في المحويت وحجة وبعض المناطق في الحديدة. ت  تعليق التقيي  في مناطق  149التقيي  األساسي في  للتنمية المستدامة من ومؤسسن سر 

 الكوارث. ومواجهة أخر  من الحديدة من ببل الهيون الوطنية إلدارة وتنسيق الشوو  اإلنسانية

مايو لمنابشة أنشطة الشرهاء اللملكلتلملللة واالسلتلجلابلن اللملخلطلط للهلاايضلاً  15نظمت الكتلن الفرعين اجتماعها الشهري في منسق الكتلة الوطنية الفرعية في إب؛ 

ت خير حتى ولو ت  منحهل  ال االستجابن المتكاملن في موابع استضافن النازحين. أفاد الشرهاء ب نه  يواجهو  تحديات عند نقاط التفتيش الذي تنتج عن ساعات طويلة من

مها للمستفيدين في المرهز الكوارث في إب. وبد لوحظ أ  المواد غير الغذاسية التي ت  تقدي ومواجهة تصاريح من مكتب الهيون الوطنية إلدارة وتنسيق الشوو  اإلنسانية

ل الشلرهلاء فلي اللملرهلز ببل االنساني في إب خالل السنوات األخيرة بد أھتراءت وتتطلب التجديد. وأفاد منسق الكتلن الفرعين أ  جودة التقييمات التي ت  إجراؤھا من

 على تعزيز بدرات الشرهاء في ھذه الجانب. االنساني ال تزال منخفضة للغاية وسوف ترهز الكتلن الفرعين

مايو لمنابشة النزوح الجديد والثغرات في االستجابة في جنوب تعز وايضاً االستجابة  13عقدت الكتلن الفرعين االجتماع الشهري في في تعز؛  منسق الكتلة الفرعية

مايو لزيارة مراهز النازحين التي ت ثرت باألمطار  14في تعز بمهمن ميدانية إلى مديرين المعافر في  المتكاملة في موابع استضافة النازحين. بام المنسق للكتلن الفرعين

)اللطلرابليلل(، يلة الغزيرة من أجل تقيي  الوضع والحصول على صورة واضحة الحتياجات سكا  الموبع. وأبرزت نتاسج المهمن وجود حاجة ملحة لألغطية البالستيكل

 هما لوحظ أ  معظ  العاسالت تشارك خيامها مع اآلخرين وأنه  يعيشو  في حالة سيوة للغاية.

فلرعليلن  في صنننعناء؛ منسق الكتلة الفرعية نلظلملت اللكلتلللن الل

مايو لمنلابشلة اللملخلصلصلات االوللى  11أجتماعها الشهري في 

، وخلطلة اللتل ھلب، 1318لصنلدوق اللتلملويلل االنسلانلي للللعلام 

واالستجابة المتكاملة في موابع استضافة األشلخلاص اللنلازحليلن 

داخلياً، وتحديد المنسق المشارك للكتلن اللفلرعليلن. فلي ملحلافلظلة 

التقيي  األساسي في  صنعاء، أهملت مؤسسة للتنمية المستدامة من

  م هلتلللن ل ء اکا رشم لتقیی  اسیمکموبًعا الستضافن النازحين.  19

قع مضیفة وافي م ت اعا طلق ددة امتع ت الحتیاجا ص استخال ا

مة ظن ل أخال   م ين االحتياجات لتلبم االزم عدلنسيق اتو للنازحين

 قع.والمم إدارة اعد

حضر منسق الكتله النفنرعنينه  ؛منسق الكتلة الفرعية في صعدة

فق ي والذ ة واعقد في صعد ي لذ ا أجتماع فريق التنسيق االبليمي

ذي سيشلارك فليلن لل االنساني إمجموعة عمل للوصوء نشاإعلى 

أبلغ بعض الشرهلاء علن علدم تلعلاو  إلنسانية.  الفاعلة  ت الجھاا

نقاط التلواصلل فلي اللهليلولن اللوطلنليلة إلدارة وتلنلسليلق الشلولو  

الكوارث فلي اللملنلاطلق ململا يلعلوق تلوزيلع  ومواجهة اإلنسانية

المساعدات على السكا  المتضررين. ت  االتفاق علللى أ  يلنلظل  

لمحاولة حل الملشلكلللة. وأفليلد ايضلاً بل   ھلنلاك  الكوارث في صعدة ومواجهة منسق الكتلن الفرعين أجتماع مع ممثلي الهيون الوطنية إلدارة وتنسيق الشوو  اإلنسانية

المتلضلرريلن ملن ا  مخاوف بش   الوصول االنساني والوضع األمني في مديرين المتو  )الجوف( حيث تحاول الجهود الحالية إيصال المساعدات اإلنسانية إلى السك

 الفيضانات.

ملايلو  11نظمت الكتلن الفرعين أجتماعها الشلهلري فلي   ؛منسق الكتلة الفرعية في عدن

لمنابشة خطط الت ھب والطوارئ. ذھب منسق الكتلللن اللفلرعليلن فلي ملهلملن اللى  تلجلملع 

مايو لتقيي  االحتياجات في الموبع وااللتقاء بلملحلافلظ  17المشقافن العشواسين للنازحين في 

للمأوى / لحج لمنابشة حلول اإليواء االنتقالي واألطول أالمد. التقى منسقي الكتلن الفرعين 

وهتلن الحماية مع مديلر ملكلتلب  المواد غير الغذائية / إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها

ملايلو. شلارهلت وزارة الشلؤو   11وزارة العمل والشؤو  االجتماعيلة فلي حليلس فلي 

االجتماعية والعمل معلومات حول احتياجات السكا  المتضررين حيث أبلغت با  حواللي 

أسرة داخل المديرين. وأعربت معظ  األسر علن علدم  1333أسرة نزحت و بقيت  1333

رغبته  في التنقل ما ل  تكن ھناك ضمانات ب نه  سيحصلو  على وساسلل نلقلل ومسلاعلدة 

مالية طويلة األجل. أفادت المسوول بإ  أهثر االحتياجات إلحاحاً ھلي اللملسلاعلدة اللنلقلديلة 

خاصة بالنلسلبلة للللعلاسلالت  متعددة األغراض والمواد غير الغذاسية وحزم الماوئ الطارئ

كلتلللن اللفلرعليلن الل التي تضررت منازلها جزسياً. وذهرت المسوول ب   األسواق تعمل حاليا في المنطقة بما في ذلك المؤسسات المالية مثل مصرف الكريلملي. أجلرت

والكتلن الفرعين للحماين استطالعاً مشترهاً لمعرفن إذا ها  الناس يرغبو  في االنتقال إلى مناطق  للمأوى / المواد غير الغذائية / إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها

٪ من األشخاص الذين شمله  االستطالع أنه  ال يريدو  التحرك إما ألنه  ال يملكو  وسيلة لدفع تكاليا المواصالت أو أنه  غير مهتمين 43أهثر أمانًا. أفاد أهثر من 

ديرين في مت تقييماً سریعاً لالحتياجا  المجلس الدنمارهي لالجوين جربمغادرة منازله  أو أنه  يرغبو  في النزوح داخل المحافظة حتى يمكنه  العودة إليها بسهولة. أ

 عائلة. 1933لي الحوات المواد الغير غذاسين مساعدة وسرأ 133لي الحوو  لمأات امساعدتوفير ملحة لأ  ھناك حاجن جد وولخوخة ا

 2018تقرير عن الوضع االنساني                   مايو      

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

http://sheltercluster.org/response/yemen


 

 

 لمحه عن االستجابه

 االستجابه المقدمه وأثرها:

بامت المفوضية السامية لألم  المتحدة لشؤو  الالجوين من  المركز االنساني في أب:

خالل أتحاد نساء اليمن وأنترسوس بتقدي  مساعدات نلقلدايلن العلانلات االيلجلارات اللى 

أسرة في مديريات الشمايتين والمعافر والظهار والمشنلة والسليلانلي وذي السلفلال  598

أسرة في ذي السفال، الظهار، المشنن، والتعزين وبامت  91وجبلة. ساعدت منظمن أهتد 

أسرة في مديرين التعزية. استهدفت المساعدات اللنلقلديلة  88منظمن دي  للتنمين بمساعدة 

األسر التي هانت مهددة باإلخالء/الطرد، ومكنتها من دفع اإليجارات الشهري للللشلقلة / 

السكن واالستفادة من المبلغ المتبقي للوصول إلى احتيلاجلات األسلر اللملللحلة األخلر . 

من خالل منظلملن نلهلضلن بلللد  بامت المفوضية السامية لألم  المتحدة لشؤو  الالجوين 

أسرة في مديريتي ذباب والمخا )تعز(. وبلدملت  1833بتوزيع المواد غير الغذاسية على 

ھذه المساعدات الدع  المنقذ للحياة ألهثر الفوات ضعفاً الذين ھ  في أملس اللحلاجلة إللى 

المواد غير الغذاسية. بامت جمعية بنا الخيرية للتنمليلة اللبلشلريلة بلتلوزيلع حلزم اللمل و  

عاسلة في مديرين الشمايتين. تعيش ھذه العاسالت فلي اللعلراء  153الطارئ المحسن إلى 

)مناطق مفتوحة( ومراهز تجمعات النازحين. وبد زودت ھذه الحزم اللعلاسلالت بلمل و  

مؤبت يوفر بيوة معيشية آمنة وصحية مع حفظ الخصوصية والكرامة لالسلر اللنلازحلن. 

فلي سلاحلات اللملدارس للنلقلل سلكلا   في المراهز تجمعات النازحين، ت  ترهيب الحلزم

 الموبع اليها حيث هانت ھناك حاجة إلى الفصول الدراسية لألغراض التعليمية.

فلوضليلة السلامليلة للألمل  اللملتلحلدة لشلؤو   المركز االنساني في الحديدة: أنتهت اللمل

أسلرة  1831الالجوين من خالل مؤسسة جيل البناء من توزين المواد الغير غذاسيع على 

في مديرين شبام هوهبا  )المحويت( ومديرين ميدي )حلجلة( ، هلملا سلاعلدت ملؤسلسلة 

أسرة في مديرين عبس )حجة( ، هما بامت اللملفلوضليلة ملن خلالل  633مساندة للتنمية 

عاسلة في مديرين الخلوخلة. وفلرت اللملواد  1133المجلس الدنمارهي لالجوين بمساعدة 

غير الغذاسية لألسر الفرصة إلعادة حياته  وتحسين ظروف معيشتها. بدمت المفوضليلة 

أسر في منطلقلتلي  9من خالل مؤسسة جيل ألبنامساعدات نقدين العانات االيجارات الى 

الحالي والحوك )الحديدة(. ووفرت المساعدات النقدية الدع  األساسي للم و  لفترة ملن 

م و  انتلقلاللي  153بناء  الزمن لألسر شديدة الضعا. أهملت مؤسسن عبس التمويهمن 

في مديرين عبس. ووفر الماوئ االنتقالي لالسر النازحن الهثر من عام حلول متوسلطلن 

األجل تكيفت مع ثقافته  المحلين وأسلوب حياته  التقليدي، هلملا أنلهلا أفلادت اللملجلتلملع 

 المحلي حيث ت  شراء المواد المستخدمة لبناء الماوئ االنتقالي من السوق المحلين.

من خالل منظمن أدرا وجلملعليلة اللهلالل ضیة  ولمفت اقام المركز االنساني في صنعاء:

عاسلة  14عاسلة في محافظات أمانة العاصمة و ذمار وصنعاء وعمرا ، هما ساعدت منظمة تطلعات بال حدود  1173األحمر اليمني بتوزيع المواد غير الغذاسية على 

دو  مواد أو لديه  نقص في بعض اللملواد االسلاسليلن ب روا ف د ق دد لج  احیزلناحيث أ  المعیشة) ر ایة (معاییدلعاة ائیة حیاذالغر اغیواد لمرت اففي مديرين شعوب. و

عاسلة في عمرا ، حرف سلفليلا ، خلملر، خلارف  117على  رة . بامت المفوضية من خالل جمعية الهالل األحمر اليمني بتوزيع حزم الماوئ الطارئ المحسنس لال

جار من خلالل إليوريدة في محافظة عمرا . بدمت الحزم بيوة آمنة وصحية مع حفظ الخصوصية والكرامة للمستفيدين. وبدمت المفوضية مساعدات نقدين إلعانات ا

أسرة في محافظات عمرا  والبيضاء وأمانة العاصمة وذمار وصنعاء ، في حليلن سلاعلد اللملجلللس اللنلرويلجلي  651منظمن أدرا وجمعية الهالل األحمر اليمني إلى 

عاسلة في مديريات بني الحارث، السبعين، أزال، معين، شعلوب، اللتلحلريلر فلي  15أسرة في ريدة )عمرا ( وبامت منظمة األما  للمكفوفين بمساعدة  193لالجوين 

فق الدخل من خالل دفع تد أمانة العاصمة. ووفرت المساعدات النقدية لألسر إحساساً أهبر باالستقالل، وتحقيق تكامل أهبر في المجتمع ، وفاسدة المجتمع المضيا من

 اإليجارات.

علاسلللة فلي اللزاھلر  1651مؤسسة التنمية الليلملنليلة لـل ت  االنتهاء من عمليات توزيع المواد غير الغذاسية من ببل المفوضية من خالل المركز االنساني في صعدة:

عاسلة في مديرين باب  فلي  996والمطمة وخب و الشعا في محافظة الجوف وباب  وحيدا  ومنبن ورازح ومدينن صعدة في محافظة صعدة. هما ساعدت منظمن أهتد 

عاسلة في محافظات الجلوف وصلعلدة. هلا   756على  مؤسسة التنمية اليمنية  بتوزيع حزم الماوئ الطارئ المحسن محافظة صعدة. ايضاً بامت المفوضية من خالل

ة من العناصلر واللملخلاطلر مايالم و  والمواد غير الغذاسية التي ت  توزيعها من التدخالت الحرجة للغاية، المنقذة للحياة التي زودت السكا  المتضررين باألما  والح

أسرة في محافظات الجوف وصلعلدة.  1736الصحية وغيرھا من العوامل التي يمكن أ  تزيد من ضعفه . وبامت المفوضية بتوفير مبالغ نقدية إلعانات اإليجار إلى 

غالل وإساءة المعامللة ستمكنت المساعدة النقدية العاسالت من العيش في الم و  المفضل لديه  الذي يوفر الحماية من مجموعة من المخاطر، بما في ذلك اإلخالء واال

 واالهتظاظ وسوء الحصول على الخدمات والظروف المعيشية غير الصحية.

عاسلة في البريقة والمعال وخور مكسر وهريتر  578بامت المفوضية من خالل مؤسسن نهظن بلد بتوزيع المواد غير الغذاسية على  مركزي عدن والمكال االنساني:

وبد بامت المفوضيلة ة. في محافظة عد . هانت العاسالت في حاجة ماسة إلى المواد المنزلية األساسية للبقاء على بيد الحياة حيث نزحوا من دو  أي متعلقات شخصي

تلقت عاسلة في مديرين عتلق )شلبلوة(.  133عاسلة في عد  ولحج ، هما ساعدت جمعية التضامن االجتماعي  713لـ  بتحويل المساعدات النقدين من منظمن أنترسوس

 ألمد.اعلى حل طویل يستطيعو الحصول مؤقتاً حتى ار لنقدیة لالستقرة المساعدت العائالا
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