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اإلنساني الوصول وأمكانية االستجابة تقديم  في األنجاز  

عاليةصعوبة الوصول   

 صعوبة الوصول متوسطه 

 صعوبة الوصول منخفضة

 نسبة المساعدة

 الفجوات

 إجمالي التمويل المطلوب

مليون   $ 222  

تم تمويله   % .55   
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 أهم األحداث
 

الماوئ/والمواد غير الغذائية/وأدارة المخيمات ساعدت كتله  •

 شريك ا 26 عن طريق ا  شخص128,861 وتنسيق أنشطتها

 خالل فترة التقرير للكتلة

قع في حجة اجتماع ا لتوحيد قائمة اعمل ترشيد المو فريقنظم  •

مواقع استضافة النازحين وتحديد المواقع الحالية التي من 

في تقديم الحد األدنى من  شأنها أن تؤدي إلى زيادة الكفاءة

 حزمة المساعدة.

والغارات الجوية في مختلف  المواجهات على األرضتصاعد  •

الساحل الغربي  مناطقالخطوط األمامية بما في ذلك 

مما أدى إلى نزوح  اءتعز والبيض ومحافظات حجة، الضالع،

 أعداد كبيرة.

تعرضت الطرق الرئيسية المؤدية إلى المحافظات الشمالية  •

نقل إمدادات المأوى والمواد  عرقلألضرار بسبب القتال الذي 

 غير الغذائية.

التأخير في نقاط التفتيش في محافظة إب أدى إلى وجود  •

 في اإلمدادات. كبيرةفجوات 

في  حول االسكان، األرض والممتلكات تم تنظيم برنامج تدريبي •

 وب تعز.جن

تم تقديم برنامج تدريبي حول المشاركة المجتمعية والمسائلة  •

 أمام السكان المتضررين في محافظة إب

 

 الوضع وتطوراتهعن  تحديث
 

 المركز األنساني في الحديدة
 

 
عن ( التي أقامتها مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين RHUوحدات إسكان الالجئين )

جيل  / مفوضية شؤون الالجئين© للتنمية اإلنسانية في مدينة حجة.  البناءجمعية جيل طريق 

 البناء

 

 

عبس خاصة على طول المناطق الساحلية مما أدى  مديريةاستمر القتال في 

إلى نزوح العائالت. اشتباكات مسلحة متقطعة وغارات جوية بشكل رئيسي 

. تم العثور على ما يقرب والتحيتا ، الدريهميالحديدة  مديريات مدينةفي 

في مدينة الحديدة وتقوم  غذائيةأسرة في حاجة إلى المواد غير  2000من 

 الشركاء لتوفير االستجابة. بحشد الكتلة الوطنية الفرعية

 

المأوى /  كتلة قع ، الذي يشترك في قيادته كل منافريق عمل ترشيد المو

والهيئة الوطنية  أنشطتهاإدارة المخيمات وتنسيق  / المواد غير الغذائية 

في محافظتي  والذي تم نشرهالكوارث  ، وإلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية 

في حجة والحديدة لالتفاق على قائمة واحدة من مواقع استضافة النازحين 

عبس وتحديد مواقع استضافة النازحين الموجودة في جنوب غرب  مديرية

حجة وشمال الحديدة والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الكفاءة في تقديم 

 المساعدة األساسية وفقًا للمعايير الدنيا.

 

الوطني بمهمة إلى محافظة حجة ونظم اجتماًعا مع شركاء  فريق الكتلةقام 

في حجة لمناقشة االستجابة المستمرة  ئة الوطنيةمن الهي ينممثليو الكتلة

أداة  على ادارة وتنسيق المواقعشركاء  تدريبوالتحديات والثغرات ، وتم 

تقييم ،  اكتفيتي انفو عبر منصة تقاريرال ومشاركة الملف التعريفي للمواقع

على مستوى الموقع وتم  هيكل ادارة وتنسيق المواقع حضور ووظائف 

 والدعم الفني الضروريين للشركاء.توفير التوجيه 

 
نساء في حالة صعبة للغاية وبحاجة إلى مساعدة انسانية عاجلة في موقع الستضافة النازحين 

مفوضية شؤون الالجئين / كتلة المأوى / المواد غير ©بمحافظة حجة، مديرية عبس. 

 الغذائية/ إدارة المخيمات وتنسيق انشطتها

 

 عدنالمركز األنساني في 
تصاعد المواجهات على األرض والغارات الجوية في مختلف الخطوط 

األمامية بما في ذلك مناطق الساحل الغربي ومحافظات حجة، الضالع، 

نحو مناطق أخرى من  اء مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرةتعز والبيض

 محافظات تعز، اب، عدن، لحج، شبوة وحضرموت.

 

تلة المأوى/ المواد غير الغذائية/ شركاء كأثرت هذه األحداث على برامج 

حيث اضطروا إلى تغيير خطط إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها 

من الضالع حيث  للنازحين الجدداالستجابة الخاصة بهم لتقديم المساعدة 

 أسرة إلى مناطق آمنة نسبياً داخل المحافظة. 2000أكثر من  تنزح

 

بين مجموعة مسلحة كما شهدت محافظة تعز اشتباكات مسلحة عنيفة 

وأفراد قوات األمن في مدينة تعز القديمة. تدخل قادة المجتمع لحل النزاع 

 الذي أدى إلى نهاية المواجهة.

 

تعرضت الطرق الرئيسية المؤدية إلى المحافظات الشمالية ألضرار 

خاصة في الضالع بسبب القتال الحالي الذي أدى إلى تعطيل نقل إمدادات 

 ير الغذائية.المأوى والمواد غ

 

بمهام مراقبة ميدانية حول تواجد  الكتلة الفرعية في عدنقام فريق تنسيق 

( وتعز مديرية الخوخهالحديدة )، لحج، عدن محافظات ووظائفها في الكتلة

 وتم توثيق النتائج لمزيد من المتابعة.

 

في جنوب  تم تنظيم برنامج تدريبي حول اإلسكان واألراضي والممتلكات

ممثلين عن الوحدة  4من المنظمات غير الحكومية و  21بمشاركة تعز 

التنفيذية. المشاركون في نهاية التدريب لديهم المعرفة والمهارات الالزمة 

 لتحديد ومعالجة قضايا اإلسكان واألراضي والممتلكات.

 

 إبالمركز األنساني في 

أرواح  خطر علىالأدى القتال المتصاعد في محافظة الضالع إلى زيادة 

المدنيين وفرض المزيد من القيود على حركة المدنيين والوكاالت اإلنسانية 

أسرة من مواقع  900من مدينة الضالع وإليها. وفقًا للشركاء ، فرت أكثر من 

 النزاع إلى محافظة إب.

ال تزال االستجابة الحتياجات األسر النازحة حديثًا تمثل تحديًا بسبب القدرة 

 لفاعلين في المجال اإلنساني الموجودين في المركزالمحدودة وعدد ا

تم اإلبالغ  وتحدي اخروالذين يمكنهم الوصول إلى مواقع النزوح.  االنساني

التأخير في نقاط التفتيش في محافظة إب مما أدى إلى وجود وهو عنه 

 فجوات حادة في اإلمدادات.
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لى زيادة أسعار تشير التقارير إلى أن النزوح الجديد في محافظة إب أدى إ

اإليجارات في المحافظة بينما هناك نقص في الموارد ، مما يؤثر على كل 

من النازحين والمجتمع المضيف. ذُكر أن العديد من العائالت النازحة تعيش 

مع األصدقاء أو العائلة ، بينما يقيم آخرون في المباني العامة أو المباني 

 المؤقتة أو في العراء.

 
استضافة في مواقع  الساكنين صورة لموقع استضافة النازحين في محافظة إب توضح حالة 

منسق الكتلة الوطنية © ممن هم في أمس الحاجة إلى مساعدة متعددة القطاعات.  النازحين

 البعداني/ بسام  الفرعية في اب

 
 تم إجراء برنامج تدريبي حول المشاركة المجتمعية والمساءلة أمام السكان

أبريل في مدينة إب وشارك  29إلى  28( في الفترة من AAPالمتضررين )

مشارًكا من األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. كان  19فيه 

 المسائلة أمام السكان المتضررينالمشاركون قادرين على إدراك أهمية 

وفهم االلتزامات النشطة من قبل الجهات الفاعلة والمنظمات اإلنسانية 

الستخدام السلطة بطريقة مسؤولة عن طريق مراعاة األشخاص الذين 

 مساعدتهم.ليسعون 

 

 نعاءصالمركز األنساني في 
منسق الكتلة الوطنية الفرعية في صنعاء مع مفوضية شؤون الالجئين  قام

في  النازحينستضافة حوث ال بمهمة مشتركة إلى موقع والهيئة الوطنية

 الفجوات. وفهممحافظة عمران لتقييم مستوى الخدمات المقدمة في الموقع 

 
بعثة مشتركة أخرى مع  منسق الكتلة الوطنية الفرعية في صنعاءكما نظم 

ومؤسسة سما اليمن  الهيئة الوطنيةمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ، 

 بشكل عامفي محافظة ذمار. النازحين ستضافة معبر الإلى موقع  ة ميللتن

كانت الثغرات الرئيسية في التعليم والصحة والحماية. كما تم العثور على 

عائلة وصلت إلى الموقع في حاجة إلى المأوى والمواد غير الغذائية  30

 .والغذاء

 

توزيع الماوى بمهمة مراقبة  منسق الكتلة الوطنية الفرعية في صنعاءقام 

أسرة  62لـ نقابة اإلخصائيين النفسيين اليمنيين بهقام  الطارئ المحسن والذي

 في بني حشيش في محافظة صنعاء.

 

أسرة في  7000نقص إمدادات المواد غير الغذائية التي تؤثر على 

 الكتلةالعاصمة وصنعاء الذين تم تقييمهم من قِبل شركاء  ةمحافظتي أمان

 وجدوا أنهم في حاجة ماسة للمساعدة. و

 
طفل من النازحين يحمل مواد غير غذائية وفرتها مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في 

مفوضية شؤون بمحافظة عمران. @  حوث مديريةستضافة النازحين في المظلومه الموقع 

 سويني  ماك داميان  / الالجئين 

 

 صعدةالمركز األنساني في 
في محافظة صعدة إلى  والبقعكتاف  مديريةأدى التصعيد العسكري في 

فرة وغيرها من المواقع صنزوح مئات العائالت نحو صعدة وصحار وال

 .كتاف والبقيع مديريةاألكثر أمانًا نسبيًا داخل 

 

 المقدمة األستجابة

 
تجريبه من قبل مفوضية يستلم المأوى الطارئ الجديد الخاص بتهامة والذي تم احد النازحين 

 .مفوضية شؤون الالجئين / فريق تنسيق الكتلة © شؤون الالجئين

 

 

 83,540 ـل ئيةذالغا رغي وادلما حزميع وزت نم ءالنتهاا مت •

 .الحديدةو حجة تيظمحاف بشكل أساسي في صشخ

ا 33,496 لـ حزم الماوئ الطارئ المحسن توزيع اكتمل •  شخص 

 .صعدة محافظة في رئيسي بشكل

 12,045 ـل رإليجاا تإلعانا يةالمساعدات النقد تحويل متماإ تم •

رب  332تعز وو أمانة العاصمة محافظتي في معظمهم شخص

اسرة تم تزويدهم بمنح نقدية لكسب سبل العيش لضمان استدامة 

 .حلول المأوى الخاص بهم

 شخص في حجة 245تم بناء مأوى انتقالي لـ  •
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