
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االحتياجات االنسانية

إدارة للمساعدة في المأوى / المواد غير الغذائية /  األشخاص المحتاجين، ازدادت شدة االحتياجات وعدد  الصراعنتيجة للتطورات والتحوالت في 

مليون شخص في العام الماضي إلى  5.4٪ تقريبًا من 24مقارنة بالعام السابق مع ازدياد إجمالي السكان المحتاجين بنسبة  المخيمات وتنسيق أنشطتها

 2٪ من 65فتاة(. وقد استمد ذلك من الزيادة في عدد النازحين بنسبة  1.7و  ولد 1.7امرأة ،  1.6مليون رجل ،  1.7شخص هذا العام )مليون  6.7

الخطوط األمامية خاصة حول  في واجهاتالمنتيجة زيادة  2018مليون شخص في نوفمبر  3.3إلى ما يقرب من  2017مليون شخص في أكتوبر 

على الخدمات العامة والبنية التحتية وزيادة الضغط  الضعطد أثرت هذه األرقام الضخمة على المجتمعات المضيفة من خالل زيادة الساحل الغربي. وق

 نسيق أنشطتهاإدارة المخيمات وتمأوى / المواد غير الغذائية / للعلى الموارد المحدودة. كما ازداد عدد السكان الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة 

في المائة عن العام  78فتيات( ، بزيادة قدرها  1.1ولدا و  1.2امرأة و  1.1مليون رجل و  1.1مليون شخص ) 4.5إلى مليون شخص  2.5من 

 .مديرية 207 في احتياجات خاصة  وذالماضي مع ارتفاع عدد األشخاص 

 الكتلةمن  تحديثات/  ستجابةألا

، مع مواجهة األسر النازحة كل أكبرانية للشعب اليمني بشاالحتياجات اإلنستزداد ، حدة الصراع في البالدتأجيج  في الوقت الذي يستمر فيه العنف في

ً المزيد من التحديات خالل أشهر الشتاء وفي نفس الوقت ال يزال التمويل المحدود يمثل تحديًا  سية للسكان المتضررين لتلبية المتطلبات األسا حرجا

 ق انشطتهاإدارة المخيمات وتنسي/  المواد غير الغذائيةللمأوى /  تستمر كتلةفي الوقت المناسب. وعلى الرغم من التحديات التشغيلية واألمنية السائدة ، 

ً ريكش 16 عبرشخًصا خالل شهر التقرير  207 361للمحتاجين ، حيث وصل عددهم إلى إجمالي في تقديم مساعدتها  نشط كانوا يعملون على مدار  ا

 االحتياجاتة حول نظرنتائج  ركاء الكتلة والسلطات عنلشموجز  لتقديمديسمبر  18اجتماعين: اجتماع عام في  الكتلةالساعة لتقديم االستجابة. نظمت 

المخصص ونقاش حول معامالت حول استجابة فصل الشتاء  تحديثات ،اإلنسانيةخطة اإلستجابة سير ، والتقدم المحرز في 2019اإلنسانية للعام 

 اإلنسانيصندوق التمويل الشركاء المؤهلين لديسمبر بمشاركة من  17؛ تم عقد اجتماع آخر في يالمالي الثاني القياسي لصندوق التمويل االنسان

الوضع على عامة نظرة  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 إجمالي التمويل المطلوب

مليون   $ 195  

تم تمويله   %37.2  

ألشخاص الذين تم مساعدتهم كل شهرمؤشر ل  

 األنجاز في  تقديم االستجابة وأمكانية الوصول اإلنساني

 2018 ديسمبر – اإلنسانيالتقرير الشهري عن الوضع 

مليون في 

حاجة 

 للمساعدة

 األشخاص

 المستهدفين

 األشخاص الذين

 تم مساعدتهم
في  الفجوة

 المساعدة

46%  
54%  

 صعوبة الوصول عالية

 صعوبة الوصول متوسطه 

 صعوبة الوصول منخفضة

 نسبة المساعدة

 الفجوات

4.5  

 األشهر
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 عملية نسيق أنشطتهاإدارة المخيمات وت/  ئيةذالغا رغي وادلم/ ا وىلمأا كتلة قادتالمضي قدًما.  المخصص المالي الثاني وكيفيةلمناقشة أولويات 

مكنت عملية وقد . تاعاطلقا ددةلمتعا لمتکاملةا لالستجابة فعهرتحاجة حادة وم في قعاًوم 88 جدتوو النازحين الستضافة قعاًوم 160 في قلتحقا

من  تلتغطية االحتياجامن أجل استجابة متكاملة ووضع خطة هذه بطريقة شاملة  النازحين االحتياجات في مواقع استضافة تحديدمن  الكتل التحقق

 .للمخصص المالي القياسي الثاني لصندوق التمويل االنسانيخالل العملية المستمرة 

 

 

 

اإلنسانية واالحتياجات الوضع عن تحديث  

الحديدة بعد موافقة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  منبدأ فريق مراقبة الهدنة بقيادة األمم المتحدة مراقبة وقف إطالق النار وسحب القوات المسلحة 

ردت أنباء عن وقوع على نشر الفريق. جاء ذلك نتيجة لالتفاق الذي تم التوصل إليه من محادثات السالم التي تقودها األمم المتحدة في السويد. وو

 امستب مديريةحرض وقرية حمرا في  مديريةومطار الحديدة. في حجة ، ال يزال القتال في  7 كيلواشتباكات متقطعة في مدينة الحديدة وخاصة في 

في حاجة سر النازحة األأغلبية من مع  شفر إلى منطقة باإلضافة كعدنهعبس و  مديريتيالنزوح نحو  موجةازدادت  اإلجراءات،شديدًا. نتيجة لهذه 

التي تلقت عددا من النازحين خالل  حيران ةمديريباإلضافة إلى الثغرات الموجودة في  طارئةكإستجابة  الغذائيةالمواد غير /  للمأوىإلى مساعدة 

محتاجة إلى مواد غير  أسرة 200 المنيرة والزيدية وعثرت على مديريةتقييم االحتياجات في  مؤسسة البنات للتنميةاألشهر السابقة. أكملت مؤسسة 

بشكل أساسي  تنسيق الكتلةمراقبة أداء اجتماًعا مخصًصا الستعراض نتائج  الكتلة الفرعية في الحديدة. نظمت المعززة ارئطمأوى حقائب و غذائية 

 .2019ووضع خطة عمل لتحسين التنسيق في عام 

 المساعدات المقدمة

زبيد في و حيس،  الصليف، الميناء ،  الحوك،  الحالي، الدريهيمي ،  الضاحيمديريات في  اسرة 236لـ  ح نقدية شتويةمناء من تحويل تم االنته

، المحويت، الرجم لخبتا مديريات في اسرة 490و  حجة محافظةفي  امستب وعبس ، آسلم ، حيران مديريات عائلة في  316محافظة الحديدة ، 

من قبل  حقائب المأوى الطارئ المعزز. تم االنتهاء من توزيع ريمة محافظة في لجيبينا مديرية في تلعائالا من 9و  المحويت محافظة في لطويلةوا

 المجلس النرويجي للنازحين بواسطة غذائيةغير  موادتوزيع  اكتملالخوخة. وقد  مديريةفي  اسرة 420لعدد  النهضة صناعمنظمة عبر المفوضية 

وحرض في  ميديحيران ،  اتمديريفي  اسرة 300 ائتالف الخير لإلغاثة اإلنسانيةوساعد في محافظة الحديدة ،  القناوص مديريةفي  اسرة 700 لـ

 .مديرية عبس في نتقاليا وىمأ 1،581 ءنشاإ ة منعن طريق منظمة عبس للتنمي لالجئينا ونلشؤ ةلمتحدا ألمما مفوضية نهتمحافظة حجة. أ

  

 

 

اإلنسانية واالحتياجات الوضع عن تحديث  

وإلى أماكن أخرى في مركز عدن بسبب االشتباكات المتقطعة  والمخاءالخوخة  مديريتيالنزوح إلى  االسر منالتقارير إلى استمرار بعض تشير 

جز عن مو ديملتقديسمبر  19اجتماعها الشهري في  الكتلة الوطنية الفرعيةالتي وقعت خالل الشهر في الحديدة إلى مواقع استضافة النازحين. عقدت 

،  النازحينمتكاملة في مواقع استضافة ال االستجابةالتقدم المحرز في تقديم حول تحديث ، و2019لعام  اإلنسانيةنظرة حول اإلحتياجات نتائج 

 .أداء تنسيق الكتلةلمراقبة  خطة عملوتطوير  انييم المركز اإلنستنظومناقشة إعادة 

 المساعدات المقدمة 

منظمة من قبل المفوضية عبر  حسنمواد غير غذائية وحقائب مأوى طارئ موقد تم توزيع  

عائلة نازحة تستهدف بشكل رئيسي مواقع استضافة النازحين  3،986لعدد  صناع النهضة

منظمة في مختلف المحافظات بما في ذلك الضالع وعدن ولحج وأبين وتعز والحديدة. وزعت 

 خنفر يريةمدأسرة في  33أسرة في محافظة عدن و  305 لـغذائية مواد غير  هضةاع النصن

. كما خنفر مديريةنازحة في  اسرة 306على  خيام عائليةفي محافظة أبين ، كما تم توزيع 

 1522إلى  التكافل االنسانيجمعية  عبر غذائيةمواد غير بتوزيع  نالالجئيقامت مفوضية 

 تم مساعدة جئيننرويجي لالطريق المجلس العن أسرة نازحة في محافظتي شبوة والمهرة ، و

 اسرف 254)أبين( ،  خنفر مديريةنازحة في  اسرة 17توبان )لحج( ، في نازحة  اسرة 97

وعن طريق المجلس ( تعز) ايتاين لشما مديرية في عائلة 745و  المعافر مديرية في

 من(. تم االنتهاء ةلحديد)ا لخوخةا مديرية في تم مساعدتها عائلة 143،  جئينالدنماركي لال

السلطات ، الشركاء ،الكتلديسمبر بمشاركة  4في  قعق المواوتنسي إدارةالتدريب على 

 دةيدلحا في رةسأ 192،  دنع في رةسأ 489 ـلجار لمنح النقدية إلعانات االياإلنتهاء من عملية التحويل النقدية ل متالمواقع.  تواصلالمحلية ونقاط 

 .زتع في اسرة 440و  وةشب في اسرة 97،  لحج في اسرة 570،  وتمرحض في اسرة 349، 

 

 

اإلنسانية واالحتياجات الوضع عن تحديث  

،  مديرية التعزيةالربيعي في ، دمصبر المواة مديريمع تزايد عمليات األمن في مواقع مثل منطقتي الشقب والدباب في  متقلبًافي تعز ، ظل القتال  

إلى األجزاء الجنوبية والشمالية من المحافظة.  حمما أدى إلى موجات جديدة من النزو صاله مديريةفي  كالبهوجبل حبشي ،  مديريةفي  العنيني

 المركز األنساني في الحديدة

 المركز األنساني في عدن

 

 المركز األنساني في إب

 

أساسية في محافظة المهرة  نازحين وأسرة يتلقون مواد غير غذائية

 جتماعيالصورة: جمعية التكافل اال

http://sheltercluster.org/response/yemen
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من الحديدة حيث خالل أشهر الشتاء بسبب درجات الحرارة القاسية التي كان لها تأثير أكبر على األشخاص النازحين  المحتاجهتفاقمت حالة األسر و

 اسرة 57جبل حبشي و  ةمديريمن محافظة الحديدة إلى  اسرة 13 نزوحعن أنهم لم يتعودوا على الطقس البارد في أماكنهم األصلية. أبلغ الشركاء 

الكتلة الوطنية جبل حبشي. نظمت  مديريةوجبل حبشي إلى مواقع داخل  مقبنة تيمديريأخرى من  اسرة 378في تعز. كما نزحت  صاله مديريةإلى 

ية إلى مواقع ميدانوقامت الكتلة الوطنية الفرعية في مهمة . الكتلة تنسيق أداءمراقبة ديسمبر لمناقشة خطة عمل  20في اجتماع مخصص  الفرعية

المواد  يه حينزلناا قبل من بالغهاإ تم لتيا تالحتياجاا اكثرديسمبر لتقييم وضع النازحين في المواقع.  26في  المعافر مديريةاستضافة النازحين في 

 .ءلماوا ءلشتاا عمد لكذ في بما غير الغذائية

 المساعدات المقدمة

، الشمايتين  مديريةفرداً في  3،698/  اسرة 745إلى المجلس النرويجي لالجئين تم االنتهاء من توزيع المواد غير الغذائية من قبل المفوضية عبر 

من الحديدة خالل األشهر القليلة الماضية وعاشت مع المجتمع تم مساعدتها . وقد نزحت األسر التي المعافر مديريةفرد في  1،727/  اسرة 254

 172،  مديرية المعافرأفراد في  406/  اسرة 58لـ  لدعم الشتوينقدية ل تحويل منحالمتحدة لشؤون الالجئين  األمممفوضية  أكملتوقد لمضيف. ا

 343/  اسرة 49و  مديرية صبر الموادمفرداً في  14/  اسرتينالقاهرة ،  مديريةفرداً في  392عائلة /  65المظفر ،  مديريةفرداً في  1،204/  اسرة

 .مديرية صالهفرداً في 

 

 

 

اإلنسانية واالحتياجات الوضع عن تحديث   

 مديرياتاشتدت حدة القتال في الخطوط األمامية للصراع في محافظة صعدة ، وال سيما 

مما أدى إلى نزوح موجات جديدة إلى أجزاء  ع وباقمف والبق، الكتارازح ،دانحيالظاهر 

 نازحة اسرتمر النزاع في توليد النزوح واستقبال مختلفة من المحافظة. في الجوف ، يس

في  أوىالم( تلتمس صعدهرازح ) يريةمدمن  اسرمن المحافظات األخرى حيث كانت 

شي في الجوف. وبشكل عام ، ال يزال الوصول إلى المناطق اخراب المر مديرية

 الحدودية في صعدة والجوف مقيدًا.

  المساعدات المقدمة

من قبل مفوضية  أوى الطارئ المحسنحقائب المتوزيع المواد غير الغذائية و تم االنتهاء من 

 مديريةفي  اسرة 275لـ  مؤسسة التنمية اليمنيةعن طريق األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

عائلة في منطقتي سحر  451عائلة في منطقة خفجي في منطقة سحر ، و  20، و  الصفرة

عائلة في حي الماتون )الجوف(. تم توزيع  1،000عائلة في حي الحيدان. في حين تم توفير مجموعات المواد غير الغذائية فقط إلى  139وسعاده ، و 

عائلة في منطقتي مجز وساقين في محافظة صعدة. كانت العناصر عبارة عن بطانيات ومالبس.  2500 إلى ACTEDمواد فصل الشتاء العينية من قبل 

 أسرة في محافظة صعدة. 1،556أسرة في محافظة الجوف و  3 974تم االنتهاء من تحويل المساعدات النقدية إلعانات اإليجار إلى 

 

 

 

اإلنسانية واالحتياجات الوضع عن تحديث  

ع ذات درجات الحرارة لدعم فصل الشتاء في المواقكبير احتياج أبلغ الشركاء عن 

المنخفضة جدًا خالل أشهر الشتاء. أشار تقرير غير مؤكد إلى وفاة طفلين بسبب درجات 

الباردة. أدى التمويل المحدود إلى حرمان العديد من األشخاص المحتاجين لهذا الحرارة 

 النوع من المساعدة.

 المساعدات المقدمة

اد غير الغذائية من قبل مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون تم االنتهاء من توزيع المو

صنعاء فرداً في محافظات ذمار  651/  اسرة 93 عن طريق منظمة أدرا لـالالجئين 

نرويجي المجلس ساعد المران وفرد في محافظة ع 1،085/  هنازحة ومضيف اسرة 156، من خالل جمعية الهالل األحمر اليمنيووأمانة العاصمة ، 

المتحدة لشؤون الالجئين من تحويل منح نقدية شتوية  األمممفوضية  أكملتوقد بمحافظة عمران.  مديرية خارففرداً في  808/  اسرة 126 لالجئين

فرداً في أمانة  64/  اسر 8المجلس العالمي للشباب  العاصمة كما ساعد أمانة و مأرب، فرداً في محافظات عمران 11 657أسرة و  1 664 لـ

 عن طريققامت المفوضية )عمران( ،  خارف مديريةأسرة في  400ت االيجار لـ قام المجلس النرويجي لالجئين بتحويل منح نقدية إلعاناوالعاصمة. 

 اسرالمساعدة لعشر  جمعية األمان لرعاية الكفيفاتفرداً في محافظة عمران ، وقدمت  4992/  اسرة 1،355جمعية الهالل األحمر اليمني بمساعدة 

جمعية الهالل األحمر اليمني  عن طريقالمفوضية  اكملتفي أمانة العاصمة.  سرةا 11 ؤسسة مرافئ اليمن للتنميةمفي أمانة العاصمة ، وساعدت 

أسرة في محافظة  351طة منظمة أدرا تم التوزيع لـ بواس، عمران لنازحين ومجتمع مضيف في مديرية حقيبة مأوى طارئ محسن 33وزيع تمن 

في  وزارة التنمية البريطانية مقدمة من أسرة  351لـ   ع خيم عائلية عن طريق منظمة ادرا. تم توزيمديرية خارف اسرة في 800ذمار وتم مساعدة 

 داخلياً الذين أصبحوا أصالً أكثر ضعفاً خالل موسم الشتاء.. خفّضت خيم العائالت مخاطر الصحة والسالمة لعائالت النازحين مارمحافظة ذ

 

 المركز األنساني في صعدة

 

 المركز األنساني في صنعاء

 

في مديرية الصفره، محافظة  أساسيةنازح يستلم مواد غير غذائية 

 . الصورة: مؤسسة التنمية اليمنيةعدهص

مديرية خارف، محافظة عمران.  موقع استضافة النازحين الجديد في

 الرجوي / منسق الكتلة الفرعيةرة: عمر والص

http://sheltercluster.org/response/yemen
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الهيئة الوطنية ، بالتعاون مع الموقع وتنسيق ، وهي المنظمة المسؤولة عن إدارة  المجلس الدنماركي لالجئينالكتلة الوطنية الفرعية ووقد تمكنت 

إلى  ،ريدة مديرية،  سيف الستضافة النازحينا الذين كانوا يقيمون في موقع ، من نقل األشخاص النازحين داخلي االنسانية تنسيق الشؤونإلدارة و

حوالي  يستوعب كان والذيريدة  مديرية. تم طرد العائالت النازحة من قبل مالكي موقع استضافة النازحين سيف ، خارف مدريةفي موقع جديد 

سنوات. وتعرض بعض النازحين  3من الحديدة في أرض كانوا يجلسون عليها منذ  اسرة 14نازحة )من المجموعة المهمشة( بما في ذلك  اسرة 126

 حقائب، وأقيمت بعد أن تم تسويتها الجديدة األرضإلى  . تم نقل العائالت النازحةمالجئهم الطارئةلالعتداء الجسدي أو اإللقاء القبض عليهم وتضررت 

يقوم . توزيع المواد غير الغذائية ، وإتمام توزيعات آلية االستجابة السريعةنقاط مياه ،  5إنشاء مرحاًضا ،  60تم إنشاء ،  الطارئ المحسنالمأوى 

حاليًا بالتنسيق مع القطاع الغذائي لتوفير حصص غذائية لألسر وقطاع التعليم لتسهيل نقل الطالب النازحين إلى المدارس  ق الكتلة الوطنية الفرعيةمنس

 المجاورة.

http://sheltercluster.org/response/yemen

