
 

 

تشديد الحصار على اليمن مؤخرا من قبل التحالف بقيادة السعودية يأثر على قدرة شركاء كتلة 
 المأوى، المواد غير الغذائية و إدارة المخيمات وتنسيق انشطتها على مساعدة المستفيدين

  
 

يؤثر تشديد الحصار على الموانئ والمطارات اليمنية الذي نفذه مؤخرا التحالف بقيادة السعودية على قدرة كتلة المأوى، المواد 
غير الغذائية و إدارة المخيمات وتنسيق انشطتها على الوصول إلى المستفيدين بالمساعدة في إنقاذ األرواح، وبالتالي زيادة 

تدهور الوضع اإلنساني للسكان النازحين في البلد. وقد ارتفعت أسعار جميع السلع بما في ذلك المأوى والمواد غير الغذائية 
 بشكل ملحوظ، مع وجود اختالفات هامة من محافظة إلى أخرى.

 
وقد تذبذب سعر الصرف، مع انخفاض مجدد في قيمة الريال اليمني مقابل الدوالر األمريكي في السوق. ويؤثر وقود السوق 

٪ منذ الحصار، سلبا على تكلفة نقل اإلمدادات اإلنسانية.71السوداء، الذي زاد بنسبة   
 

وقد تأثرت قدرة المنظمات اإلنسانية بشدة بتعليق رحالت األمم المتحدة للنقل الجوي )أونهاس( إلى داخل صنعاء وخارجها 
 3من الذين تقطعت بهم السبل خارج البالد لمدة  221موظفا محاصرين في البالد و  781كجزء من الحصار الذي أدى إلى نحو 

.البرامج الحاليةأسابيع مع تأثر شديد على   
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النازحين داخليا والعائدين بعد الغذاء والحصول على الدخل / إحتياج لكل من ال يزال المأوى هو ثالث أهم 
المساعدة المالية. وتشير تقارير التقييم إلى أن األوضاع المعيشية للسكان المتضررين تستمر في التدهور مع 

حلول لتوفير تزايد حاجاتهم األساسية، كما أن األسر التي تعيش في مواقع استضافة النازحين تفتقر إلى الدعم 
 المأوى المستدامه.

 

 

2171تحديث عن مؤشرات الكتله لخطه االستجابه االنسانيه لعام   

  إجمالي التمويل المطلوب

 مليون دوالر 106 

 المنسق الوطني:
 اإلسم: شارلز كامبل

  coord.yemen@sheltercluster.orgاإليميل: 

 
 نائب المنسق الوطني:
 اإلسم: منير الصباري

 depcoord.yemen@sheltercluster.orgاإليميل: 
 

 المسؤول المشارك في تنسيق الكتلة:
 اإلسم: ستيفانو بيس

 chair.yemen@sheltercluster.org -coاإليميل: 

األشخاص الذين تمت مساعدتهم في كل 
 شهر

 البيانات الرئيسية

 إجمالي عدد األشخاص المحتاجين

4,500,000 

 إجمالي عدد األشخاص المستهدفين بالمساعدة

2,200,000 

 عدد األشخاص الذين تمت مساعدتهم

 784,394 

2017نوفمبر  تقرير عن الوضع  

 أهم النقاط

  تأثير الحصار المفروض مؤخرا على قدرة

 الكتلة وشركائها

 دعم العائدين من خالل بناء المأوى 

 إجتماعات الكتلة وجلسات عمل الشركاء 

  نشر المرحلة الثانية من التقييم األساسي إلدارة

 المخيمات وتنسيق أنشطتها



 

 
 شركاء كتلة المأوى / المواد غير الغذائية / إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها تدعم العائدين من خالل بناء المأوى

 
خالل توفير عدة المأوى والمواد الغير من في حين يتم مساعدة النازحين المتضررين من النزاع بواسطة شركاء كتلة المأوى، المواد غير الغذائية، وإدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها 

الکريم داخل المجتمعات المضيفة حيث وى غذائية الطارئة ودعم إدارة المخيمات، فإن جزءا مهما من هذه الفئة الضعيفة من السکان بحاجة ماسة إلی الدعم االنتقالي لضمان حل المأ
 قرروا البقاء.

وإدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها  ية في لحج، إحدى محافظات اليمن التي سجلت أعدادا کبيرة من النازحين وشهدت استقرارا معينا، يقوم شركاء كتلة المأوى، المواد غير الغذائ
 بتوفير حلول المأوى اإلنتقالي بالتنسيق مع السلطات والمجتمعات المحلية.

 

 

شغلها النازحين، ودعمت بمجموعة ن يوقد رافق دعم المأوى للنازحين أنشطة لدعم المجتمعات المضيفة، بهدف تحسين الوئام داخل المجتمع. وقد تم إعادة تأهيل المدارس التي كا
 أدوات بالتنسيق مع كتلة التعليم.
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2017نوفمبر  تقرير عن الوضع  

 اجتماعات كتلة المأوى / المواد غير الغذائية / إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها وجلسات عمل الشرکاء
ن الوطنية الفرعية كجزء من عد كان اجتماع كتلة المأوى / المواد غير الغذائية إدارة/ المخيمات وتنسيق أنشطتها في تشرين الثاني / نوفمبر عبر الفيديو مرتبطا بكتلة

، 2178ات اإلنسانية" لعام ياجاستراتيجية تحسين التفاعل مع الكتل الوطنية الفرعية ودعمها. وكانت أبرز النقاط عرض تقديمي دقيق للشركاء بشأن "نظرة عامة على اإلحت
المحافظات الخمس الكبرى التي ما يسلط الضوء على األهداف واإلستراتيجية العامة، والمنهجية المستخدمة لحساب المحتاجين ، والمؤشرات المختارة لتتبع شدة اإلحتياجات. أ

مليون حاجة  2.5مليون شخص مع وجود  6.5شهدت أعلى درجات اإلحتياجات فكانت أمانة العاصمة، حضرموت، حجة، صنعاء وشبوة. وبلغ إجمالي الناس المحتاجين 
 .2178وكذلك األنشطة المقترحة لعام  2178ماسة . كما تم تقديم نظرة عامة موجزة عن توجهات المأوى / المواد غير الغذائية / إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها لعام 

 
جموعة في كتابة مقترحات المنح الموكجزء من استراتيجية بناء القدرات الخاصة بالمأوى / المواد غير الغذائية / إدارة تنسيق المخيمات، تم تنظيم جلستين عمل لدعم شركاء 
الخبرة في هذه المجاالت.  ذويباستخدام اإلدارة القائمة على النتائج ورصد وتقييم المشاريع. وقد قامت المنظمات غير الحكومية الوطنية بتطوير الدورات وتسهيلها من 

نظيم دورات لتمنظمة غير حكومية وطنية وشملت كال من التدريبات النظرية والعملية لتعزيز المفاهيم الرئيسية. ونظرا لالهتمام الكبير فسيتم التنسيق  36واستهدفت الدورات 
 في المستقبل.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشر المرحلة الثانية من التقييم األساسي إلدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها
. وكان 72/22محافظات أخرى، بلغ مجموع المحافظات التي تمت تغطيتها حتى اآلن  71في  (CCCM)تم اإلنتهاء من التقييم األساسسي الخاص بمواقع  إستضافة النازحين 

والمنظمة الدولية للهجرة لجمع البيانات وتحليلها. وسيعمل التقييم على تمكين شركاء الكتلة من استقطاب  REACH initiativesذلك ممكنا من خالل التعاون بين شركائنا 
 اإلحتياجات في مواقع استضافة النازحين بطريقة شاملة .

 
 


