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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 25 خالل من ا  شخص 260.147 وتنسيق أنشطتها

 خالل فترة التقرير للكتلة

مهمة دعم فني في محافظة حجة لدعم تنفيذ أنشطة إدارة  •

 الموقع والتنسيق.

 26إلى  25في الفترة من  نقاش مع المانحينتم تنظيم جلسة  •

إدارة المأوى / المواد غير الغذائية /  كتلةمارس لتعزيز عالقة 

مع الجهات المانحة وفهم  المخيمات وتنسيق أنشطتها

 أولوياتها.

، حيث وصل إلى حوالي كشر مديريةالنزوح من  استمرار •

 حجورعائلة فرت من النزاع بين رجال قبائل  8,400

 والسلطات.

أسفرت كشر  مديريةفي غارات على منازل في  مدنيين مقتل •

ا من بينهم  22عن مقتل  نساء وإصابة  10طفال  و  12شخص 

 آخرين. 30

ميدي وحيران وشمال عبس ، مما  مديريتيتصاعد القتال في  •

 عزلةعائلة من النازحين من  5200أدى إلى نزوح أكثر من 

 بني حسن.

أدى تصعيد القتال في الساحل الغربي ، وخطوط المواجهة  •

افظات تعز ، الضالع للصراع بشكل رئيسي في مح األخرى

أسرة إلى مواقع آمنة نسبيا  في  184وحجة ، إلى نزوح 

 محافظة تعز.

 

 الوضع وتطوراتهعن  تحديث

إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها   / المواد غير الغذائية المأوى / كتلةنظمت 

مارس في عمان ،  26إلى  25المانحين في الفترة من  نقاش معجلسة 

منظمات األمم  الكتلة من مشارًكا من المانحين وشركاء 30حضرها  األردن

كانت فرصة  الكتل الفرعية.المنظمات غير الحكومية و منسقي و المتحدة

 الكتلةوالجهات المانحة ومراجعة استراتيجية  الكتلةلتعزيز العالقة بين 

 ذائيةالمواد غير الغلمأوى / لكتلة ا. قدم فريق التنسيق 2020-2019للفترة 

 الكتلةعملهم وأولوياتهم ، وأبرز شركاء  ادارة المخيمات وتمسيق أنشطتها /

 التحديات والدروس المستفادة وقدم المانحون أولوياتهم.

 
المشاركون في جلسة النقاش مع المانحين لكتلة المأوى/المواد غير الغذائية/ إدارة المخيمات 

 .©الخير / سليم عليوتنسيق أنشطتها في عمان، االردن. يمن 

 

 المركز األنساني في الحديدة

فرت  اسرة 8400، حيث وصل إلى حوالي  كشر مديريةيستمر النزوح من 

والسلطات. قُتل مدنيون في غارات على  حجورمن النزاع بين رجال قبائل 

 10طفالً و  12شخًصا بينهم  22أسفرت عن مقتل  كشر مديريةمنازل في 

 آخرين. 30نساء وإصابة 

 

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

 / مؤسسة جيل البناء للتنمية الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية

 

ميدي وحيران وشمال عبس إلى نزوح أكثر مديريتي أدى القتال العنيف في 

موقعًا الستضافة  66بني حسن إلى  عزلةنازحة من  اسرة 3،812من 

 نازحة إلى اسرة 1،429النازحين في جنوب عبس في محافظة حجة و 

دية ، الضاحي ، اللحية ، المغالف االزي، القناوص، الزهرة مديريات

 المنيرة في محافظة الحديدة.و

 

كبيرة في إمدادات الطوارئ األساسية ، ال  فجواتتشمل التحديات التشغيلية 

، والتأخير في آلية  المأوى الطارئسيما المواد غير الغذائية ومواد 

االستجابة السريعة وتوزيع األغذية ، وفجوة الشراكة ، والوصول إلى بعض 

قع امو لالستجابة في ةجديد منهجيةالسكان المتضررين ، والحاجة إلى 

 استضافة النازحين ، عدم االستعداد وغياب أنظمة التنبيهات.

بواسطة مسؤول إدارة الموقع  وتنسيق تدريب إدارةتقديم مارس ، تم  25في 

لطات الكتلة والس مشارًكا من شركاء  40 لـ وتنسيق المواقع الوطني

والتعافي من ثلة بـ الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية تمالمو

 الكوارث في محافظة حجة .

 

شريك إدارة وتنسيق  عن طريق المجلس الدنماركي لالجئين، الكتلةقامت 

موقعًا الستضافة النازحين في  63قع في ا، بإنجاز عملية تحديد المو المواقع

السكان والتي تهدف إلى جمع المعلومات األساسية بما في ذلك  عبس مديرية

 مات ، المساعدة المقدمة ، االحتياجات ، والثغرات.، الخد في المواقع

ومكتب تنسيق  الكتل يالتي شارك فيها منسقالكتل بين  المهمة المشتركة

مارس لتقدير  30 فيحجة محافظة الشؤون اإلنسانية قاموا بزيارة 

 وتحديد الفجوات وتعزيز تنفيذ االستجابة. االحتياجات

 

 
عناصر الذي ال يوفر الحماية من  الذي يسكن فيه و المأوىطفل من النازحين يقف أمام 

كافية للعيش وتخزين الممتلكات في مواقع استضافة النازحين في غير ، ومساحة  الطبيعة

كتلة المأوى / المواد غير الغذائية / إدارة المخيمات  ©عبس ، محافظة حجة.  مديرية

 وتنسيق أنشطتها / منير الصباري

. 

الماوى / المواد غير الغذائية / إدارة المخيمات  كتلةفي أعقاب المهمة ، تعمل 

مع شركائها لتوسيع نطاق توفير االستجابة الفورية المنقذة وتنسيق أنشطتها 

للحياة لتلبية احتياجات المأوى والمواد غير الغذائية ، وضمان وضع 

ت المأوى في مخزون كاٍف من المواد غير الغذائية الطارئة ومخزونا

 محافظة حجة.
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على تعزيز تنسيق االستجابة المتعددة القطاعات ، وإدارة  الكتلةتعمل 

واإلبالغ  المراقبة الفعليةالمعلومات في مواقع استضافة النازحين من خالل 

، وتعزيز المشاركة مع المجتمع ،  واإلستجابةعن االحتياجات ، والفجوات 

، وتعزيز الشراكة والتعاون  وتعميم التنوعوإدماج الحماية والعمر والجنس 

 والشركاء لتحسين تقديم حزمة الحد األدنى من المساعدة. األخرى الكتلمع 

 

 عدنالمركز األنساني في 

أدى تصاعد القتال في الساحل الغربي ، وخطوط المواجهة األخرى للصراع 

عائلة  184بشكل رئيسي في محافظات تعز ، الضالع وحجة ، إلى نزوح 

 في محافظة تعز. مديريات 10إلى مواقع آمنة نسبيًا في 

إلى جانب النزوح الناجم عن النزاع المستمر في مدينة تعز ، تم إغالق 

لمدة يومين.  البرينالذي يربط مدينة تعز مع عدن والمسمى الطريق الوحيد 

كما تم إغالق الطريق الوحيد المؤدي إلى تعز من محافظة إب بسبب القتال 

حركات ت. تأثرت الالكودمالالستيالء على قمة  المتصارعهبين األطراف 

 .الهامةهذه الطرق  إغالقاإلنسانية بسبب 

 

 إبالمركز األنساني في 

في محافظة الضالع ، ال  والحشى دمت مديريتيفي خضم القتال الدائر في 

 تزال العائالت تفر ، خاصة إلى محافظة إب.

بزيارات ميدانية إلى مواقع األشخاص الوطنية الفرعية  الكتلةمنسق قام 

 .االحتياجات والفجوات، حيث تم تحديد السفالوذي الظاهر النازحين في 

 
مؤسسة خديجة لهم بواسطة مواد غير الغذائية بعد توزيع ن بالسعادة نازحون يشعرو أطفال

مؤسسة خديجة © يريم بمحافظة إب. مديرية في مقدمة من مفوضية شؤون الالجئين للتنمية 

 .للتنمية

 

 

 نعاءصالمركز األنساني في 
على تنسيق توفير الحد األدنى من حزمة الكتلة الوطنية الفرعية ركزت 

الوصول بالتعاون  مشاكللنازحين في مواقع االستضافة ومعالجة لالمساعدة 

 مع السلطات.

 

 صعدةالمركز األنساني في 

للمملكة العربية السعودية والتي ال  الحدوديةاشتد القتال في مناطق صعدة 

تزال تؤدي إلى النزوح إلى مناطق أخرى في محافظة صعدة. ال يزال 

 وصول العاملين في المجال اإلنساني إلى هذه المناطق يشكل تحديا.

تعد التحديات التي تواجه تأمين فرص كسب العيش من بين أهم االحتياجات 

ة الحصول على المأوى والغذاء التي ذكرها النازحون وتحد من إمكاني

والمواد األساسية غير الغذائية ، والمياه والصرف الصحي وغيرها من 

 الخدمات األساسية بما في ذلك الصحة والتعليم.

 

 المقدمة األستجابة

 
احد النازحين يتلقى مواد غير غذائية بواسطة المجلس العالمي للشباب والمقدمة من مفوضية 

المجلس العالمي © شؤون الالجئين ويتم مساعدتها لحملها في مديرية المعافر محافظة تعز. 

 للشباب.

 

 

 136,673 ـل ئيةذالغا رغي وادلما حزميع وزت نم ءالنتهاا مت •

 .الحديدةو حجة تيظمحاف بشكل أساسي في صشخ

ا 48,816 لـ حزم الماوئ الطارئ المحسن توزيع اكتمل •  شخص 

 .صعدة محافظة في رئيسي بشكل

 90,569 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 بشكل رئيسي  1,414إكتمال تحويل منح نقدية شتوية ل  •

 في محافظة صعدة.

موظفا  من شركاء الكتلة والسلطات حول حزمة  29تم تدريب  •

 التدريب االساسية إلدارة وتنسيق المواقع في محافظة تعز.
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