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اإلنساني الوصول وأمكانية االستجابة تقديم  في األنجاز  

 صعوبة الوصول عالية

 صعوبة الوصول متوسطه 

 صعوبة الوصول منخفضة

 نسبة المساعدة

 الفجوات

يل المطلوبإجمالي التمو  

مليون   $ 222  

تم تمويله   %0.5  
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 أهم األحداث
 

 ركش ديريةم في القتال من عائلة 5000 من أكثر فرت •

 .حجة بمحافظة

 الضالع محافظات في القتال من أسرة 176 نزحت •

 .ولحج الى جنوب تعز ومحافظات عدن وتعز والحديدة

 بين ينتالشماي مديرية في لساعات القتال استؤنف •

 .المسلحة الجماعات

 بقيادة التحالفقبل  من المدعومة اليمنية الحكومة أطلقت •

 .مودية ةديريم في القاعدة ضد هجوما   السعودية

 محدودة وتعز عدن بين اإلنسانية اإلمدادات حركة كانت •

 .للصيانة الرئيسي الطريق إغالق بسبب

 القتال من الفرار إلى نازحة عائلة 220 من أكثر اضطر •

 .عمران محافظة في مديرية القفلة إلى ركش ديريةم في

ساعدت كتله الماوئ/والمواد غير الغذائية/وأدارة  •

 محتاج شخص 160.200 المخيمات وتنسيق أنشطتها

 .للكتلة شريك ا 25 خالل من

 

 الوضع وتطوراتهعن  تحديث

 
 في الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية وفرتها منزلية أدوات يحمل نازح طفل

 والتنمية لألغاثة الخير يمن مؤسسة المفوضية/© . الجوف محافظة في الحميدات ةديريم

 

 المركز األنساني في الحديدة

 المكثفة الجوية الغارات بسبب ركش ديريةم في الوضعحدة  تصاعد

 أو) أسرة 5000 من كثرأ فرت. والقصف المدفعية ضرباتو

 ةديريم في أخرى قرى في ملجأ عن بحثًا القتال من( شخص 35000

 وخيران الشام، وأفلح عبس، في أخرى عائالت استقرت بينما ر،كش

 .المجاورة المناطق من وغيرها المحرق

 في وخاصة الوصول بقيود عنها المبلغ التشغيلية التحديات ترتبط

 لتنفيذ الالزمة التصاريح على لالحصو وصعوبة النزاع، مناطق

 في المأوىو الغذائية غير المواد ومحدودية الشركاء، برامج

 نقل دون تحول التي والعوائق ،هائلةال الفجوات لتغطية المحافظة

 في التخزين سعة محدودية حجة، إلى صنعاء من اإلنسانية اإلمدادات

 السكان اتاحتياج حول للمعلومات المنتظم التبادل ضعفو المحافظة

 .النازحين استضافة مواقع في والوضع المتضررين

 

 
 مفوضيةال© . حجة محافظة في ملعب حورا في السوء بالغة ظروف في يعيش نازح طفل

 / مؤسسة جيل البناء للتنمية الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية

 

 عدنالمركز األنساني في 

 أجبر وتعز، والحديدة الضالع محافظات في الدائر القتال خضم في

 القتال من الفرار على عائلة 176 من أكثر المتدهور األمني الوضع

ً  آمنة أماكن في واإلقامة  لمحافظة تعز الجنوبية المناطق في نسبيا

 .ولحج عدنمحافظات و

. المسلحة الجماعات بين ينتالشماي مديرية في لساعات القتال استؤنف

المداخل و المديرية داخل كاتالحر جميع على الحادث هذا أثر

 .المؤدية اليها

 السعودية بقيادة التحالفقبل   من المدعومة اليمنية الحكومة أطلقت

 ً  انتشار أثناء تعز بمحافظة المودية منطقة في القاعدة ضد هجوما

 وعدن أبين محافظات في الشرطة وقوات العسكرية للقوات كثيف

 .ولحج

 ضد الناس تحفز التي التحريض رسائل انتشار إلى التقارير تشير

 مديرية في التربه مدينة في الحكومية غير المنظمات وجود

 .ينتالشماي

 إغالق بسبب محدودة وتعز عدن بين اإلنسانية اإلمدادات حركة كانت

 .لصيانةالذي مازال تحت ا الرئيسي الطريق

 إلى بزيارة ميدانية وتعز عدن من كلقام منسقي الكتله الفرعية في 

مؤسسه أجيال بال قات  فيها تقوم التي المواقع لزيارة ءالمخا ةيريدم

 دعم في للنظر ماسة حاجة هناك أن لوحظ وقد. ماوئ أنتقالي ببناء

 بعض ألن أنفسهم المستفيدون حددهاي التي المأوى حلول مختلف

 يحتاج اآلخر والبعض قراها إلى للعودة نيتها عن أعربت قد األسر

 .يجاراتاال دعم إلى

 

 إبالمركز األنساني في 

 االحش ةديريم في االشتباكات بعض وقوع إلى التقارير أحدث أشارت

 إلى النزاع مناطق من العائالت بعض فرتو الضالع، بمحافظة

 .أخرى آمنة أماكن

مشاكل العاقه عملهم وفي بعض الحاالت توقيف  عن الشركاء أبلغ

هم على حصول من الرغم على المحلية السلطاتبرامجهم من قبل 

 .االزمة التصاريح
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 األشخاص يعيش حيث إب، بمحافظة يريم ديريةم في النازحين لألشخاص استضافة موقع

 نساء اتحاد / الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية© . صعب وضع في النازحون

 اليمن

 

 ويريم السدة ديريتيم إلىقام منسق الكتله الفرعية بزيارات ميدانية 

 اإلسكان بوحدات تزويدهم سيتم الذين والمستفيدينلتحديد المواقع 

 في سرالأ وضع كانعن زيارة مواقع أستضافة النازحين . لالجئين

ً  مادع وسوق صبحي ملعب  18 حوالي يعيش حيث للغاية مروعا

 المواد إلى العائالت تفتقر. مكتملة غير مبانيالعراء و في أسرة

 الصحي والصرف والمياه المناسب المأوى ودعم ، األساسية المنزلية

 المكتمل غير المبنى مالك هدد. النظافة مستلزمات ذلك في بما

 ألنهم المدرسة في مسجلين غير طفالً  30 من أكثر. بطردهم العائالت

 دارةاال هيكليوجد بها  ال المواقع. الدراسية الرسوم دفع يستطيعون ال

 .طبية عناية تتطلب حالتين على العثور تم. ة من قبل النازحينالذاتي
 

 

 نعاءصالمركز األنساني في 

 
 ستضافةخارف ال موقع في المياه يجلبان هاتوجار سنوات أربع العمر من البالغةس ريما

 لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية توفر حيث اليمن، غرب شمال عمران، في النازحين

 المياه وخزانات دورات المياةو والغذاء، ،طارئ وئام األخرى اإلنسانية والوكاالت الالجئين

 سنيدة أبو شادي / المفوضية© . والحديدة صعدة محافظتي من النازحة للعائالت

 

 من أكثر أو) نازحة عائلة 220 من أكثر اضطرت للشركاء، وفقًا

 بمحافظة كشر منطقة في القتال من الفرار إلى( شخًصا 1.540

 .عمران بمحافظة القفلة ديريةم إلى اليمن غرب شمال حجة،

 

 صعدةالمركز األنساني في 

 أماكن إلى واألطفال النساء من ومعظمهم الجدد النازحين تدفق استمر

ً  أكثر  .والجوف صعدة محافظتي في أمنا

 ألعداد كان النازحين، من العالية السكانية الكثافة ذات المناطق في

ً  النازحين من كبيرة  حيث المضيفة المجتمعات على هائل تأثير داخليا

 من تزيد التحتية والبنية العامة الخدمات على المتزايدة الضغوط أن

 الموارد على الضغط وتزيد الخدمات تقديم في القائمة المشاكل

 .المحدودة المتاحة

 

 المقدمة األستجابة

 
 في جئينالال لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية وفرتها منزلية أدوات يحمل نازح طفل

 والتنمية لألغاثة الخير يمن مؤسسة المفوضية/© . الجوف محافظة في الحميدات ةديريم

 

 80.931 ـل ئيةذالغا رغي وادلما حزميع وزت نم ءالنتهاا مت •

 .الحديدةو رماذ تيظمحاف بشكل أساسي في صشخ

ا 5.287 لـ حزم الماوئ الطارئ المحسن توزيع اكتمل •  شخص 

 .عدةص محافظة في رئيسي بشكل

 8.382 ـل رإليجاا تإلعانا يةالمساعدات النقد تحويل متماإ تم •

 .تعزو عدن محافظتي في معظمهم شخص

 اتمحافظ في شخص 3.636 االنتقالي المأوى بناء من استفاد •

 .وأب حجة

لمساعدات األيجارات  يةتحويل المساعدات النقد نم ءالنتهاا مت •

ة أمانه العاصمة و صعد اتظمحاف في صشخ 61.961 ـل

 .ئيسير لبشک وصنعاء

 مواقع 4 فيوتنسيق المواقع دارةإل ثابتة/  متنقلة فرق إنشاء تم •

 .تعز بمحافظة تعزيةال مديرية في النازحين األشخاص الستضافة

خالل  قبل من عقدت برنامجان: تدريبية برامج أربعة نفذت •

 في بما التوزيع ئدامب حول تعز وجنوب عدن في منسقي الكتله

 التدريب ؛ الحماية وتعميم المتضررين السكان تجاه ةالمساءل ذلك

 الممارسات أفضل على ركز والذي إب في أجري الذي الثالث

 من 8 الرابع التدريب واستهدف والتوزيعات؛ االحتياجات لتقييم

 األشخاص الستضافة مواقع 4 في داخليا النازحين لجان أعضاء

اء قدراتهم حول لبن تعز بمحافظة تعزيةمديرية ال في النازحين

 .أدارة وتنسيق مواقعهم
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