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ة مع الجهات الفاعلة القومية إن مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية )أوشا( هي حشد وتنسيق األعمال اإلنسانية الفعالة القائمة على المبادئ بالشراك
 والدولية.

 بالتنسيق ننقذ األرواح

 اليمن: األزمة اإلنسانية المتفاقمة  
 (2015أيار/مايو  29)بتاريخ  9تقرير الموقف رقم 

 
 

مايو  29إلى  21ليغطي الفترة من  ة في اليمنون اإلنسانيمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باليمن بالتعاون مع شركاء العمل اإلنساني. وأصدره فة مكتب تنسيق األمم المتحدة للشؤُوضع هذا التقرير بمعر
 يونيو تقريبا. حزيران/ . وسيتم إصدار التقرير التالي في الخامس من2015

 ملخص 

  إن الموقف اإلنساني في محافظات اليمن الجنوبية وهي
، ولحج، وتعز، والضالع مستمر في التدهور إلى عدن

درجة مفزعة، حيث تصاعدت أعمال العنف وتراجعت 
 . بسرعة معها الخدمات األساسية

  أما المحافظات الشمالية وهي صعدة، وحجة، وعمران
ازدياد بسبب ا في فإن أعداد السكان المشردين فيه

 الضربات الجوية، كما أن غياب األمن أدى إلى صعوبة
 توصيلها أيًضا. الوصول إلى المساعدات و

  27حالة، وكان يوم  1976لقد وصل عدد الوفيات إلى 
أيار/مايو أكثر األيام دموية حتى اآلن حيث أفادت 

 300شخصا لقوا مصرعهم وُجرح  80التقارير أن 
ا وقد دخلت الصراعات اآلن آخرون أثناء هذا اليوم. هذ

 إلى شهرها الثالث. 

  إن القيود المفروضة على الواردات التجارية للطعام
والوقود، والتأخيرات التي تطرأ عليها، قد أجبرا منشآت 

 الخدمات الصحية والمياه على اإلغالق، وأديا إلى ارتفاع معدالت سوء التغذية. 

 ولكن الجهود مستمرة لتعزيز هذه القدرة. تجابة ألكثر االحتياجات إلحاًحا تظل محدودة، كما أن قدرة األعمال اإلنسانية على االس 

 مليون15,9
 شخص محتاج 

545719 
 شخص مشرد داخليا

1976 
عدد الوفيات المسجلة 
 من جراء الصراعات 

8034 
عدد اإلصابات 

المسجلة من جراء 
 الصراعات

 مليون 1,4
شخص انعدم لديهم 
األمن الغذائي منذ 

 بداية الصراع

 استعراض الموقف 

بشكل مقلق حتى قبل بدء تصاعد الصراع، حيث كان عدد المواطنين المحتاجين لشكل من أشكال  كثيرةكانت االحتياجات اإلنسانية 
ومن بين  الهامة إلى من يحتاجونها، اإلمداداتمليون شخص. وقد حال الصراع الحالي دون وصول  16المساعدات قد وصل إلى حوالي 

الواردات التجارية لألغذية والوقود والمستلزمات الطبية. لذا فإن االستجابة آلثار هذه "األزمة المضاعفة" تتطلب استئناف  اإلمداداتهذه 
 الواردات التجارية وزيادة كبيرة في الجهود اإلنسانية. 

لعنف المستمرة واألضرار التي تلحق بالبنية التحتية األساسية، إن الموقف اإلنساني يتدهور سريًعا في اليمن، وتزيد من تعقيده أعمال ا
وكثير من المنشآت الصحية األخرى تعمل على نطاق ضيق أو في طريقها  ،منشأة رعاية صحية 150استمر إغالق أكثر من حيث 

األمن الغذائي، وتناقص الموارد المائية  لإلغالق أيًضا. ويتجلى أثر ذلك في زيادة معدالت سوء التغذية بين األطفال، وزيادة نسبة انعدام
مليون شخص يواجهون خطر الحرمان من المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي خالل األسابيع  1,3النظيفة، لذا فإن أكثر من 

تعطل القدرة  القادمة. وهناك معلومات تشير إلى انتشار أمراض مثل المالريا وحمى الدنك، ومن المتوقع أن يزيد تفشي األمراض بسبب
ألف مواطن يمني من منازلهم بحًثا عن  545على تقديم الخدمات الصحية وانقطاع خدمات المياه والصرف الصحي. وقد هرب أكثر من 

 األمان نتيجة لتدهور ظروفهم بهذا الشكل، وسيزيد هذا الرقم مع استمرار الصراع. 

من يعانون من انعدام األمن الغذائي  وصل عددلضخمة سريعة التزايد، حيث ايناضل من أجل مواكبة االحتياجات  اإلنسانيإن المجتمع 
. ولقد توقف استيراد األطعمة 2014بالمائة منذ شهر كانون األول/ديسمبر عام  13مليون شخص، أي أن عددهم قد زاد بنسبة  12إلى 

بالمائة من احتياجاتها من هذا الطعام. وقبل تفجر األزمة  90، في حين أن اليمن كانت تستورد بالكامل تقريًبا األساسية مثل الحبوب

Source: OCHA المصدر: مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية 
The boundaries and names shown and the designations used on this map do not 
imply official endorsement or acceptance by the United Nations. 

إن األسماء والحدود الموضحة والتخطيطات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني قبول األمم المتحدة بها أو التصديق 
 رسمًيا عليها. 

 المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 الموضوعة على الخريطة والتوضيحات المستخدمة ال تعني موافقة رسمية أو قبوال لها من األمم المتحدة. الحدود واألسماء 

م ت  األم  المت    لتنسي  ال   ن اإلنسانية                                                                         ل يمن  ا ية   ي ة 
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مليون شخًصا محرومون من الرعاية الصحية األساسية، وقد زاد هذا العدد زيادة كبيرة نتيجة لغياب األمن وتضرر  8,4الراهنة كان 
تواجهها اليمن ستكون كارثية مالم يتم استئناف الواردات التجارية وزيادة الجهود التي س الوشيكة المنشآت الصحية. لذا فإن تبعات األزمة

 اإلنسانية. 

خا محدودة التي تصل إلى موانئ الُحدّيدة وعدن والمكال ومُ  قل وصول الموارد، فاإلمداداتتعقيًدا هو القيود التي تعر الموقفومايزيد 
تعز، كما أن قدرة واآلخر في صنعاء  في المناطق شديدة االحتياج، أحدهما في ت النقلجدا، وال يوجد إال مطاران فقط تتوفر بهما خدما

بها أزمات أن غياب األمن ووجود حواجز الطرق يعرقالن النقل البري إلى المناطق التي واألكثر من ذلك هذه المطارات محدودة. 
يين نحو المناطق اآلمنة ويقيدان من قدرتهم على الحصول على إنسانية، كما أن الضربات الجوية والعنف المستمر يعوقان تحرك المدن

 الخدمات والسلع األساسية.  

 نصفهم القتلى إلى ما يقرب من ألفي شخص عدد الهجمات ووصل إجمالي عدد زادلقد ازدادت حدة الصراع خالل هذا األسبوع، حيث 
أيار/مايو أكثر يوم دموي من أيام الصراع الذي امتد ليصل إلى ثالثة أشهر اآلن، فقد وردت تقارير بمقتل  27مدنيون. وكان يوم  تقريًبا
 شخص.  300شخصا من جراء هجمتين على صعدة وصنعاء وحدهما، كما ُجرح  80

ومنذ شهر حدثت على محطة الطاقة في مدينة حجة.  الزالت أطراف الصراع تستهدف مواقع البنية التحتية المدنية، مثل الهجمة التي
من بينها ست مستشفيات، حيث قُتل أربعة مسعفين وُجرح ستة حتى أحد عشر منشأة طبية و ت للهجوم الفرق الطبيةتعرضأذار/مارس 

المجموعات  اليوم، وسيطرت الميليشيات على عشر سيارات إسعاف. كما ألحقت الضربات الضرر بستة وثمانين مدرسة، واحتلت
 هذا على الرغم من أن المواقع المدنية والمدنيون يحميهم القانون اإلنساني الدولي. مدرسة.  60المسلحة 

، حيث يزيد من الضرر الواقع عليهم عدم العدالة بين الجنسين في توفير إن معدل تضرر النساء واألطفال من الصراع يزيد عن غيرهم
 حصول النساء على المساعدات والحماية. إلى ضمان المنظمات اإلنسانية ذلك تسعى والحماية، لالخدمات األساسية وسبل المعيشة 
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 العينية التمويل والمساهمات 

مليون دوالر أمريكي في شكل مساعدات ومساهمات،  289,8ع وعوًدا بتقديم مّ ج  ، تلقى الصندوق اإلنساني اليمني المُ 2015في عام 
 مليون دوالر من هذه المبالغ المذكورة.  4,9أيار/مايو كان الصندوق قد تلقى  28وفي يوم 

مليون  276إلنفاق  مشروعات يطلب فيها مقترحات 2015ص أموال في نيسان/أبريل عام وقد قام الصندوق بإجراء دورتي تخصي
 الذي تم اإلعالن عنه. دوالر لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية الطارئة الموضحة في النداء العاجل، فور تلقي التمويل 

 20ح لتنفيذ ن  مقترح مشروع، ولكن الصندوق اإلنساني اليمني وقع حتى اآلن على اتفاقيات م   47وقد صدق المنسق اإلنساني على 
مليون دوالر، ألن التمويل المعلن عنه لم يتم جمعه. وسيتم التوقيع على اتفاقيات المنح الخاصة بالسبعة والعشرين  10قيمة مشروًعا فقط ب

 مليون دوالر بمجرد تلقي التمويل المذكور.  266مشروًعا المتبقيين بقيمة 

 
 

 التم يل ل ل مجم عة عنق  ية

 

تي، وتم التبرع جيبوعن طريق عدن  واإلمدادات الطبية من خالل ميناءطن من األطعمة  4380لألزمة، حيث قدمت وتساهم دول المنطقة في االستجابة اإلنسانية 
 جزء من هذه المساهمات للمخزن الدولي المشترك لتوصيله للمحتاجين في اليمن. ب

( بالمساهمات المالية والعينية بإرسال بريد FTS - http://fts.unocha.orgون اإلنسانية )الرصد المالي في مكتب تنسيق الشؤ خدمةندعو جميع شركاء العمل اإلنساني، ومن بينهم الجهات المانحة ومتلقية المنح، إلى أن تخطر 
 logik@un.org( عن طريق إرسال بريد إلكتروني على عنوان LogIK - http://logik.unocha.orgاإللكتروني ) LogIKكما نرجو منهم تسجيل المساهمات العينية على موقع  .fts@un.orgإلكتروني على عنوان 

 االستجابة اإلنسانية 

 األمن الغذائي  الز اعة  

 : اال تياجات

  مليون  1,4مليون شخص، حيث زاد عددهم  12أصبح عدد من يعانون من انعدام األمن الغذائي في اليمن
مليون شخص من االنعدام  5، ومن بين هؤالء يعاني 2014بالمائة منذ كانون األول/ديسمبر  13بنسبة 

 الشديد لألمن الغذائي. 

 

 االستجابة: 

  في مدن حجة، ولحج، وصعدة. ألف مواطن مساعدات غذائية عاجلة  42تلقى 

  المحافظات التالية: عدن، والمحويطنيسان/أبريل في  15ونصف مليون شخص مذ  1وقد بلغ إجمالي من تلقوا مساعدات غذائية عاجلة ،
 وعمران، والضمار، وحجة، والحديدة، ولحج، وصنعاء، وصعدة. 

 

 الفج ات  القي  : 

  على العمل والوقود تحد من قدرة سوق األغذيةإن العراقيل التي تواجه واردات األطعمة . 

 وعدن، ولحج، وصعدة، وشبوة؛ حيث يتواجد الطعام بشكل غير منتظم في شكل عام في محافظات أبين، والضالعوال يتوفر الطعام وال الوقود ب ،
 هذه المناطق أو ال يتوافر على اإلطالق. 
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 األمن الغذائي

 الصحة

 الحماية

 الطوارئ، المأوى والمواد غير الغذائية

 اللوجستيات

 المياه والصرف والنظافة

 التغذية

 (بماليين الدوالرات األمريكية)التمويل المقدم للمشروعات التي تمت الموافقة عليها 

 (بماليين الدوالرات األمريكية)المشروعات الموافق عليها وفي انتظار تمويل مخصص 

مليون  12  
شخص يعانون من انعدام 

 األمن الغذائي

mailto:fts@un.org
http://logik.unocha.org/
mailto:logik@un.org
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  شهر من سعار السوق عن األسبوع الثالث ألتقرير آخر منذ بداية األزمة. ووفًقا لما جاء في بالمائة في المتوسط  31ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة
بالمائة في المتوسط، وكانت أعلى نسبة ارتفاع لسعر الدقيق في محافظة مأرب حيث زاد بنسبة  43زادت أسعار دقيق القمح بنسبة وأيار/مايو، 

يق في عدن على اإلطالق، لذا نجد أعلى معدالت أسعار لدقيق القمح في هاتين المحافظتين وأيًضا بالمائة منذ بداية األزمة، وال يتوافر الدق 115
بالمائة في المتوسط منذ بداية األزمة، ووصلت أسعاره إلى أعلى معدالتها  131البيضة والضالع. كما زاد سعر غاز الطبخ بنسبة في محافظتي 

وشبوة. وال تتوافر الفاصوليا الحمراء التي تعد من األطعمة األساسية في محافظات أبين، ولحج،  في محافظات أبين، والضالع، ولحج، والحديدة،
 وصعدة، وشبوة. 

  وال تتوافر حاليا مؤشرات عن تصنيف من يحصلون على المواد الغذائية من حيث الجنس والسن، وال توجد معلومات عن تدابير لضمان العدالة
 . ذوي اإلعاقةتي تعولها نساء أو في توزيع الغذاء على األسر ال

 

 الص ة 

 اال تياجات:

  الطبية لالستجابة الحتياجات حوالي  اإلمداداتأيار/مايو(، تم استيراد  17إلى  12أثناء الهدنة اإلنسانية )من
 بالمائة من المستلزمات المطلوبة.  5ألف مريض، ولكن الكمية المستوردة ال تمثل إال  400

  أساسيات الرعاية الصحية، وقد زاد مليون شخص محرومون من أبسط  8,4وقبل نشوب األزمة الراهنة، كان
وارتفاع أعداد المصابين، وعدم قدرة المواطنين على هذا العدد زيادة كبيرة مع إغالق المنشآت الصحية، 

 الوصول للخدمات الطبية بسبب انعدام األمن ونقص الوقود. 

  هي الدواء لعالج، المالريا، واإلسهال، وسوء التغذية، وأمراض ويشير األشخاص المشردون داخليا في جميع أنحاء اليمن إلى أهم احتياجاتهم
 مزمنة لم يتم تحديدها، وأمراض تنفسية. 

  ُأما المستشفيات التي ال والمستلزمات الطبية،  ودونقص الوق، ةق الطبيوالفرغلقت كثير من المستشفيات في تعز وعدن بسبب غياب األمن وقد أ
 قة محدودة وال تستطيع مواكبة االحتياجات الطبية. زالت أبوابها مفتوحة فهي تعمل بطا

  .وقد أدى عدم توفر الخدمات الطبية إلى زيادة عدد الوفيات التي تشمل السيدات بسبب اإلجهاض وغياب الرعاية أثناء الوالدة وبعدها 

 لصحية والخدمات األخرى. ويناضل شركاء العمل اإلنساني لمواجهة هذه االحتياجات، وقد تحملوا مسئولية تقديم الرعاية ا 

 

 االستجابة: 

  شخصا في محافظات عدن، ولحج، وأبين، وصعدة،  10350الطبية للمنشآت الصحية لعالج  واإلمداداتطن من األدوية  47,6تم توصيل
 والبيضا، والجوف. وحجة، 

  الف شخص 120طن أخرى من المستلزمات الطبية إلى مطار صنعاء لعالج  20ويتم حاليا توصيل . 

  لتر من الوقود لدعم المستشفيات، وسيارات اإلسعاف، ومصنع تعبئة األكسجين، ونقل األمصال إلى عشر  262300وتم بالفعل توصيل
 محافظات. 

 لت فرق جراحية إلى أربعة مستشفيات ل إلى محافظة صعدة والثالثة الباقون إلى مستشفيات في محافظة أبين. وستسعى هذه  -أُرس  أحدها أُرس 
 الفرق إلى إجراء جراحات أساسية لستين ألف شخص. 

  داخليا ولسكان محافظات عمران، والحديدة، شخًصا مشرًدا  5300عيادة متنقلة بتقديم خدمات الرعاية الصحية األساسية ألكثر من  13قامت
 وعدن. 

  .كما ُنق لت المستلزمات الطبية إلى المنشآت الصحية في محافظات شبوة وحضرموت 

 

 الفج ات  القي  : 

  العنايةلقد تناقصت الخدمات الصحية المتاحة في المستشفيات العامة والخاصة تناقًصا شديًدا، وخاصة في غرف العمليات ووحدات 
 ألف طفل دون سن الخامسة.  450منشأة صحية كانت تقدم التغذية ألكثر من  135كما أُغلقت منذ شهر أذار/مارس ركزة. لمُ ا

  حادثة هجوم على المنشآت الصحية شملت إحداث ضرر بهذه المنشآت، أو تحرش المجموعات المسلحة بمن فيها، أو  53تم تسجيل
 بع حوادث استهداف للفرق الطبية نتج عنها مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة. سيطرتهم عليها. وقد شملت هذه الحاالت س

  عدم توفر الخدمات الصحية، وتعطل خدمات شبكات المياه النظيفة والصرف الصحي إلى انتشار األمراض المستوطنة، مثل أدى
 أنشطة التطعيم يزيد من خطر تفشي أمراض الحصبة وشلل األطفال.  تعطلالحاد. كما أن  الدنك، واإلسهالالمالريا وحمى 

 انخفاض القدرة على التواصل قد أثر سلًبا على أنظمة اإلنذار المبكر واإلخطار باألمراض.  إن 

 لب، ولقد نفذت تماًما من المخازن أدوية األمراض غير المعدية مثل أمراض الكلى، والسكري، وضغط الدم المرتفع، وأمراض الق
  ولم تعد متوافرة في األسواق المحلية.

 8,4أكثر من 
 مليون

محرومون من الرعاية 
 الصحية األساسية
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 المياه  الص ف الص ي  النظافة  

 اال تياجات:

  مليون ليس لديهم مصدر للمياه النظيفة.  13,4أكثر من 

   كل من شركات المياه المحلية، وأنظمة المياه الريفية، ومعامل معالجة مياه الصرف، وعمليات جمع المخلفات
 الصلبة في حاجة ماسة إلى الكهرباء والوقود. 

  .وتشمل األولويات توفير المياه النظيفة للمنشآت الصحية 

 لمباني العامة في حاجة إلى دعم كامل يشمل تقديم المياه وخدمات الصرف كما أن المواطنين المشردين داخلًيا الذين يسكنون في المدارس وا
 الصحي والنظافة. 

 

 االستجابة: 

  وآخرون قدامى. مليون شخص من جهود توفير المياه، ويشمل هؤالء مستفيدون جدد  1,6استفاد ما يقرب من 

  ،تم توفير وقود الديزل لمدة شهر لشركات المياه في صنعاء، ولحج، وأبين والحديدة، وصعدة، وعمران، وضمار لدعم خدمات المياه العامة
 مليون شخص.  1,3وليستفيد منها أكثر من 

  خلًيا والمنشآت الطبية في لحج، ألف شخص من نقل المياه عن طريق الشاحنات إلى أماكن تواجد المواطنين المشردين دا 120استفاد أكثر من
 والضالع، وصنعاء )المدينة والعاصمة(، وعمران، والحديدة، وأبين، وحجة. 

  آالف شخص مشرد داخلًيا.  7وتم إنشاء مراحيض للطوارئ في حجة والحديدة ليستفيد منها 

  ألف  45ليستفيد منها حوالي وأبين، وصعدة عدن، وحجة، ومأرب، وعمران، ُوزعت حقائب النظافة الشخصية على المشردين داخلًيا في
 شخص. 

  المشردين داخلًيا ألف مواطن من محاضرات التوعية بالنظافة الشخصية التي تستهدف المشردين داخليا في حجة، وكذلك  19استفاد حوالي
 يفة في لحج، والجوف، وحجة والحديدة، وتعز. والمجتمعات المض

 

 الفج ات  القي  : 

 بنسبة تصل إلى  توغياب األمن أهم معوقات نقل المياه إلى المواطنين المشردين، كما أن أسعار وقود الديزل والبنزين ارتفع يعد نقص الوقود
 بالمائة في بعض المناطق نظًرا لمحدودية الوقود المتاح.  500

  .وتشير تقارير الشركاء إلى أن نقص التمويل يقيد أنشطة االستجابة 

 

 التغذية   

 اال تياجات:

  158وصل عدد برامج التغذية العالجية عن طريق العيادات الخارجية التي توقفت منذ بدء الصراع إلى 
برنامج  100طفل دون سن الخامسة، وكان  470500مليون شخص من بينهم  2,57برنامج كانو يخدمون 

بالمائة( يقعون في محافظات شبوة، وأبين، ولحج، وعدن في الجنوب. ويمثل هذا  65)أي بنسبة  من هؤالء
 التوقف خطًرا على األطفال المعرضين لسوء التغذية وتأخر النمو الناتج عنه. 

 

 االستجابة: 

  استمرت العيادات المتنقلة في تقديم خدمات صحية متكاملة لألشخاص المشردين داخلًيا والمواطنين المتضررين من الصراعات في
 المناطق التي أغلقت فيها المنشآت الصحية أبوابها. 

 لت الفرق الطبية إلى مواقع سكن األسخاص المشردين داخلًيا والمناطق المتضررة من الصراعات ، وقد شملت المساعدات كما أُرس 
ء التغذية الحاد عن طريق إدخالهم لبرامج التغذية العالجية عن طفل يعانون من سو 2200التي قدموها تقديم الرعاية ألكثر من 

كما تلقى طريق العيادات الخارجية الثابتة والمتحركة في عمران، والحديدية، وحجة، والبيضا، وإب، وتعز، والجوف، وعدن. 
طفل دون  3700أكثر من دون سن الخامسة جرعات من فيتامين أ في شبوة، وصعدة، وحجة. وفي حجة تم فحص طفل  2200

حالة سوء تغذية متوسط، وتم إلحاقهم  500حالة سوء تغذية حاد و 140الخامسة الكتشاف إصابتهم بسوء التغذية، وتم التعرف على 

مليون 1,3  
شخص مهددون بالحرمان 

 من المياه هذا الشهر

470,500 
طفل دون سن الخامسة 
محرومون من خدمات 
 التغذية منذ أذار/مارس
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طفل دون الخامسة في عمران والبيضا الكتشاف  1300، تم فحص ما يقرب من ببرامج التغذية العالجية والتغذية المكملة. وأخيًرا
 حالة سوء تغذية حاد.  66إصابتهم بسوء التغذية وتم التعرف على 

  سيدة حامل  580، والصحة اإلنجابية، وصحة الطفل، وتلقت أكثر من الرضع واألطفال شخًصا جلسات توعية عن تغذية 780حضر أكثر من
 طفل دون سن الخامسة أدوية مضادة للديدان.  650الفوليك، وتم إعطاء أكثر من وت الحديد ومرضعة كبسوال

  شخص مشرد داخلًيا في محافظات الحديدة وعدن. وقد شملت خدمات هذه  1150قامت ثالث عيادات متنقلة بتقديم الدعم الغذائي لما يقرب من
 العيادات االكتشاف المبكر لحاالت سوء التغذية الحاد والمتوسط بين األطفال وتحوليهم للعالج المناسب. 

 

 الفج ات  القي  : 

  .يعد نقص الوقود وغياب األمن من أهم العقبات التي تحول دون تقديم فرق العيادات المتنقلة لخدماتها في المحافظات المتضررة 

  الغذاء والخدمات الصحية، والمياه والصرف الصحي، وأيًضا ارتفاع األسعار وتناقص دخل األسرة من أهم العوامل التي يعد نقص
صعوبة التنقل، ونقص الوقود، ومحدودية القدرة على استيراد المواد الغذائية  غذية جديدة. كما أنتساهم في ظهور حاالت سوء ت

 ألف طفل يعانون من سوء التغذية قبل األزمة.  850يستفيد منها التي كانت موجودة و األساسية والمعدات قد أثرت على البرامج

 التواصل مع الشركاء لجمع  زاد من صعوبةعطل شبكات الجوال كما أن سوء االتصاالت بسبب انقطاع التيار الكهرباء وت
 المعلومات. 

 

 التع ي    

 اال تياجات: 

  تقريبا  صبيمليون طفل قادرين على الذهاب إلى مدارسهم بسبب الصراع، ويشمل هؤالء مليون  1,83لم يعد
 مليون طفل لم يلتحقوا بالتعليم قبل نشوب األزمة.  1,6إلى . هذا باإلضافة فتاةألف  830و

  ،ال توجد مدارس تعمل في مدينة صنعاء، أو في محافظات صعدة، أو حجة، أو الحديدة، أو محويط، أو البيضا
 ألف طفل الذهاب إلى مدارسهم بسبب الصراع.  160أو مأرب. وفي محافظة تعز ال يستطيع أكثر من 

  86مدرسة من الصراع بشكل مباشر، فقد أظهرت التقارير أن  330ُمغلقة بسبب غياب األمن، حيث تأثرت أكثر من  مدرسة 3600الزالت 
( أو تحتلها 186يسكنها المواطنون المشردون داخلًيا ) 246مدرسة منها تضررت من جراء القصف الجوي أو المواجهات المسلحة، و

 هذه األرقام بعد. (. ولم يتم التحقق من 60المجموعات المسلحة )

 ال ماية  

 اال تياجات: 

  من جراء الصراعات، ولكن العدد الحقيقي للقتلى والجرحى يحتمل أن  8034شخص وُجرح  1976قُتل
 . اإلبالغ بجميع الحاالتيكون أكثر من ذلك بسبب عدم 

  .الزالت أعمال التعرف على المشردين داخلًيا في المدارس وتقييمهم وتسجيلهم مستمرة في جميع أنحاء البالد 

  مركز وجمعية كانت تتخصص  300أشار أحد تقارير المنتدى اليمني لألشخاص ذوي اإلعاقة إلى أن
الرعاية الصحية التي  في تقديم الرعاية لذوي اإلعاقة قد أغلقت أبوابها، مما أدى إلى نقص شديد في

 يحتاجها أصحاب هذه الحاالت بشدة. 

  .يجب توفير وسيلة مواصالت مناسبة للنساء لتيسير انتقالهن بأمان لمقار عملهن وللحصول على الخدمات 

 

 االستجابة: 

 ( ومن أمانات العاصمة  260أسرة/أو  42تم التعرف على مدرستين في أمانات العاصمة يعيش فيها أشخاص مشردون داخليا من صعدة )فرًدا
 فرًدا( معظمهم من الجماعات المهمشة.  209أسرة/ أو  35)

 لمواطنين المشردين داخلًيا ا توعيةيتم باستمرار  تم تقديم الدعم النفسي االجتماعي في أماكن تصلح الصطحاب األطفال في البيضا وعمران. كما
. وهذا النشاط هام جًدا نظًرا لزيارة المعدات الحربية التي لم تتفجر بعد والتي يمكن أن تلحق بمخاطر األلغام والمجتمعات المضيفة في عمران

 ة من هؤالء صبية.  بالمائ 90األذى باألطفال الذين يجمعون خردة المعادن للبيع أو يلعبون في الخارج، و

  فتاة في مدينة عمران القديمة.  175وفي عمران، تم إنشاء أماكن صالحة الصطحاب األطفال لتستفيد منها 

  مقدم لخدمات حماية األطفال على تقديم اإلسعافات األولية النفسية لألطفال. كما تم توزيع المنشورات على اآلباء واألمهات  22وتم تدريب
 تقديم اإلسعافات األولية النفسية لألطفال الذين تضرروا نفسًيا من الصراع المستمر. لتعليمهم كيفية 

مليون 3,4  
 طفل خارج المدرسة

300 
مركز وجمعية تقدم 

الخدمات للمعاقين أُغلقت 
 بسبب الصراع
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 المأ ى  الم ا  غي  الغذائية  تنسي     ا   المعس  ات

 اال تياجات:

  للطوارئ في تم تعداد األشخاص الذين يحتاجون إلى مواد غير غذائية ومساعدات في الحصول على مأوى
 آالف أسرة.  7ألف شخص من أكثر من  42جد أنهم محافظة محويط ووُ 

  .تعاني النساء من نقص شديد في أدوات النظافة الشخصية أثناء الدورة الشهرية 

 

 االستجابة: 

 ن، وأبين، وشبوة، تم توفير مأوى للطوارئ ومواد غير غذائية لسبعة آالف شخص مشرد داخلًيا في مدينة عمران )من صعدة(، وفي عد
 وصنعاء، وحجة. 

 

 : الفج ات  القي  

  35كفت فقط  الهدنةإن استيراد مستلزمات مآوي الطوارئ والمواد غير الغذائية محدود للغاية، حيث أن المواد التي تم استيرادها وتخزينها أثناء 
 شخص مشرد.  545719ألف شخص من مجموع 

  على عرقلة نقل مواد المساعدات إلى المحافظات الجنوبية. ة العديدعملت نقاط التفتيش وحواجز الطرق 

  .والزال الوصول صعًبا إلى المخازن التي يديرها شركاء العمل اإلنساني في عدن بسبب الصراع المستمر 

 

 اتصاالت ال  ا ئ  

 االستجابة: 

  .يستمر حالًيا تقييم المواقع لتستخدمها المنظمات الشريكة في صنعاء 

  .بدأت عملية شراء معدات االتصاالت وتركيبها في جيبوتي 

 القي  : 

  .الطاقة الكهربائية محدودة، وهناك قيود شديدة على استيراد المعدات أو شرائها محلًيا لتيسير العمليات اإلنسانية 

  .يعرقل غياب األمن والقيود المفروضة على االنتقال عمليات تقييم المواقع 

  تنهار خدمات االتصاالت واإلنترنت في محافظات الجنوب حالًيا، ويمكن أن يؤدي هذا بشكل مباشر إلى توقف المساعدات اإلنسانية في هذه
 المناطق، كما أن اإلنترنت منقطع عن عدن منذ عدة أيام. 

 

 ال  جستيات 

 :االستجابة

 ي تطلق خدمة النقل الجوي اإلنساني التابعة لألمم المتحدة ثالث رحالت جوية في االسبوع لينتقل بها شركاء العمل اإلنساني عن طريق جيبوت
 وعمان. 

  في متر مربع في مناطق المخازن الجمركية في المنطقة الحرة  1650تعمل مواقع تخزين المساعدات اإلنسانية المشتركة حالًيا بسعة تخزين
 جيبوتي، وبها مخزون من المواد الطبية. 

  األطعمة والمواد غير الغذائية التي تم التبرع بها عن طريق البحر في جيبوتي، وتم تسليمها إلى شركاء العمل اإلنساني طن من  2500وصل
 ونقلها إلى المخازن المشتركة المحلية ليتم نقلها بعد ذلك داخل اليمن. 

 

 التنسيق العام 

طري بدور التنسيق والقيادة الشاملة لالستجابة اإلنسانية في اليمن بالنيابة عن شركاء العمل اإلنساني، ريق العمل اإلنساني القُ يقوم ف
طري في العمل في صنعاء بالتنسيق مع المكتب في عمان، والتنسيق اللوجستي في جيبوتي. وقد التقى ويستمر فريق العمل اإلنساني القُ 

545,719 
 شخًصا مشردون داخلًيا
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، كما وصل المنسق اإلنساني 2015أيار/مايو عام  25القطري بمكتب عمان عن طريق االتصال المرئي في يوم فريق العمل اإلنساني 
 أيار/مايو لالجتماع بالسلطات وشركاء العمل اإلنساني، بعد قضاء خمس أيام في المشاورات في عمان.  26اإلقليمي إلى صنعاء في يوم 

 ين العنقودي هذا األسبوع في مراجعة استعراض االحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن. ساهمت آلية التنسيق ب

من الموظفين الدوليين. ولكن هناك  17ويتعاون معه  يينالمنظمات اإلنسانية تمارس عملها على يد فريق معظمه من اليمنوالزالت 
بسبب غياب األمن في كثير من المناطق الذي يعرقل التنقل، وبسبب انقطاع  سيقفيما يخص التن تحديات تواجهها هذه المنظمات

 االتصاالت في عدن منذ عدة أيام. 

اليومية واألسبوعية، والزالت صياغة األدوات المعلوماتية مستمًرا باستخدام البيانات التي يوفرها الشركاء، وهي تشمل التقارير 
والخرائط، والصور، والرسوم البيانية، وأدوات إدارة المعلومات األخرى، ويتم توزيعها على المجتمع اإلنساني. ومازال إرسال تقارير 

 اإلحاطة للجهات المانحة مستمًرا من عمان، لتوفير معلومات حديثة عن تطورات الموقف، واالستجابة، والفجوات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لمزي  من المع  مات  جاء االتصال

 )عمان( 447 622 797(0) 962+، هاتف crafti@un.org ، مسئول التقارير،  يفت   افتي

 )عمان( 617 674 798(0) 962+، هاتف  jordanj@un.org، مسئول الشؤون اإلنسانية، جيسي ا ج   ان

 www.reliefweb.int/yemأو  www.unocha.org/yemenلمزيد من المعلومات رجاء زيارة الموقع 

 مع ذكر بريدك اإللكتروني crafti@un.orgإرسال بريد إلكتروني على عنوان لإلضافة إلى قائمة البريد اإللكتروني على هذا الموقع أو الخروج منها رجاء 
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