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جلنة على  02يقع مركزها الرئيس يف تعز جوار جامعة تعز ولديها  ، م6991يونيو  02منظمة غري حكومية تأسست يف  -اليمن  تعز  –مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية 

 .%50وجانب الرعاية بنسبة  %10تركز اجلمعية يف نشاطها على جانبني جانب التنمية بنسبة ، متطوع  022ويدير أنشطتها حوايل  املديرياتمستوى 

يف بناء جمتمعه، وتعمل اجلمعية يف قطاعات رئيسية تتمثل  مشاركاً رسالتها األساسية التميز يف جمال اخلدمات اإلنسانية من خالل تأهيل وتنمية اإلنسان ليصبح عضواُ إجيابياً

 وىف جمال املرأة ولكل قطاع العديد من املشاريع االجتماعية والتنموية اليت يستفيد منها اآلالف  من أفراد اجملتمع.التمكني ، ، التنمية،  اإلغاثةالتعليم ، الصحة ،  يف 

 الفريق، التطوير املستمر .، العمل بروح العدالة، لتشبيك ، ااحليادية، الشفافية ، ة ياملؤسس وهتتم بتطبيقها : هلا قيم حتدد مسارها

 : أمههالديها العديد من العضويات والشراكات احمللية والدولية 

 تعز -ائتالف اإلغاثة اإلنسانية    -

  اليمن - شبكة النماء اليمنية -

  مصر -الشبكة العربية للمنظمات األهلية  -

 تركيا -املنظمات األهلية يف العامل اإلسالمي احتاد  -

 أمهها:ودولية  مؤسسات حمليةاملشاريع بالتعاون مع ونفذت العديد من  

 اليمن -املنتدى اإلنساين -

 قطر -قطر اخلريية -

- Giz أملانيا 

 بيور هاندس أمريكا -

 يف صنعاء األمريكيةالسفارة  -

 اإلمارات -مؤسسة احلياة لإلغاثة والتنمية -

 ولديها عالقات مع :

- IHH التركية 

- CARE الربيطانية 

- HaRUm املاليزية 

 هنا شاركت يف العديد من املؤمترات احمللية والدولية اليت ختص العمل اإلنساين.كما أ  

 

 



3 
 

 صالة ( -املظفر -حمافظة تعز مع التركيز على مديريات املدينة ) القاهرة

 م5102 مارس - 5102 ابريلخالل والنتائج  األحداثيرصد التقرير 

 الدوليةو احمللية املنظماتا هو التقارير اليت تنشر الزنول امليداين لراصدي اجلمعية نم اإلحصائياتى مجع البيانات و لالتقرير ع إعداديف اعتمدنا 

 :اإلخباريةوبعض املواقع واملستشفى امليداين 

 .بتعز اإلنسانية اإلغاثةائتالف  - 

 مؤسسة رعاية التنموية . -

 تنموية .شبكة تعز ال -

 تعز. -تقرير حول انتهاكات حقوق اإلنسان -

 تقرير البنك الدويل بشأن اليمن. -

 تقرير جلنة التعليم بتعز. -

 املركز الوطين للمعلومات. -

 مواقع إخبارية حملية وعربية. -
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 قرية  (0,788عزلة ) (253(مديرية )52كم( وتتكون من )522عاء حبوايل )تقع حمافظة تعز يف اجلزء اجلنويب من اليمن وتبعد عن العاصمة صن

وتعد حمافظة تعز األوىل على مستوى احملافظات اليمنية يف عدد السكان حيث بلغ عدد  كيلومتر مربع (01.117بلغ مساحة احملافظة حوايل )ت ،

%( 05.5)إذ يشكل سكاهنا ما نسبته  ( نسمة  2,015,722م حوايل   )5102سكاهنا حبسب اإلحصائية التقديرية للجهاز املركزي لإلحصاء للعام 

صالة( واملناطق القريبة منها قرابة  -ةالقاهر- وحبسب املصدر ذاته بلغ عدد سكان مدينه تعز مبديرياهتا الثالث )املظفر ، ن اجلمهورية من سكا

 .ة لليمن ظة تعز العاصمة الثقافيحماف حيث تعترباملليون ونصف املليون نسمة 

 خريطة توضح التقسيم اإلداري حملافظة تعز

 

 

 

 

 

 

 

 صورة توضح جانب من تعز
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وحىت  5102منذ ابريل   رصده مت ملا ووفقاً، من احلرب تبدو الصورة قامتة يف تعز ، حيث تعاين من وضع مأساوي على كل املستويات مايقارب السنةبعد 

 بداية منذ القتلى إمجايل فان " الشهداء واجلرحى  مبجالاملتخصصة البيانات املسجلة عرب مؤسسة رعاية التنموية  يفم 5102  منتصف مارس

  "بسبب قوات صاحل واحلوثي شخص (00,158)، أما اجلرحى  شخص  (0,312) يف تعز احلرب

 حمافظة تعز يف بسبب قوات احلوثي وصاحل جراء احلرب ( يوضح اخلسائر البشرية1جدول)

 

 اجلرحى القتلى الفئة م

 882 066 أطفال 0

 502 605 نساء 5

 9100 6058 رجال 2

 66200 6925 إمجايل

 

 

 تعزرسم بياين يوضح نسبة اخلسائر البشرية جراء احلرب بسبب قوات احلوثي وصاحل يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

وىل من احلرب األ وبلغت نسبة الزنوح منها خالل الستة األشهرمنكوبة ،  أن تعز حمافظة 2015 أغسطس 24وكانت احلكومة اليمنية قد أعلنت يف 

يهم ومضيفيهم يف القرى واألرياف ، من جانب آخر أثرت هالمر الذي شكل عبااً اضافياً على أاألواملدن اجملاورة، األرياف  إىل% نزحوا 70حوايل 

حيث توقفت املستشفيات واملراكز الصحية واملصانع ،  دخلها ملصادر األسر آالف نبفقدا احلرب وتسببتاحلرب بشكل مباشر على مجيع مناحي احلياة 

اعة واحملالت التجارية وانعدمت اخلدمات العامة وتضررت املنازل واملنشآت العامة واخلاصة بسبب االشتباكات والقصف العشوائي الذي متارسه مج

    .احلوثي وقوات الرئيس السابق علي صاحل

نع ادخال كافة ، حيت مُاملدينة  إىلقوات احلوثي وصاحل كل الطرق املؤدية  وأغلقت  سكان مدينة تعزاحلرب مت فرض حصار خانق على ومع استمرار 

تعز  يف"  باور سامانثا مناأل جملس يف املتحدة الواليات سفرية نشرته ملا ووفقاً، واألوكسجني للمستشفيات املؤن الغذائية واملواد الطبية واملواد االغاثية

 ." أسرهم إلطعام املستحيل إىل سيذهبون الناس..  من سوء التغذية يعانون االطفال..  املعونات دخول مينعون احلوثيون ، باليمن
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 :صنعاء - املتحدة األمم موقع يف نشر ديسمرب 17 بتاريخ ويف تصريح هلا العاملية الصحة منظمة من جانبها

 ". األساسية الغذائية املواد من وغريه للماء حاجة يف شخص ألف 200 ، يالفعل احلصار حتت تعز مدينة " أن

 مغلقة بسبب قوات احلوثي وصاحل.احليوية لتعز ، فيما ال تزال بقية املنافذ  واجلنوبية مارس مت فك احلصار جزئياً من اجلهة الغربية 00ويف 

 .مل يُتدارك هذا الوضع بشكل سريع  ذاإ يأساوامل اإلنساين الوضعبشأن العديد من اإلنذارات   طلقتأُوقد 

 اجلدول التايل يوضح حجم الكارثة :

 ( يوضح الوضع العام يف حمافظة تعز0جدول)

 
 البيان والتوضيح و النسبة العدد دـــــــــــنــالب م

 األرياف واملدن األخرىاىل يف مناطق احلرب سكان إمجايل المن  70% النازحني 
 نظافة( -مياه -)كهرباء كلي للخدمات العامةغياب  100% مةالعا غياب اخلدمات 
  90% مراكز الصحيةمستشفيات ووتوقف  إغالق 
 اغالق وتوقف كليا عن العمل 90% وتوقف مصانع إغالق 
 وتوقفهم عن العمل من القطاع اخلاص 75% تسريح عمال 

 
 عامةمنازل وممتلكات خاصة و 3519 عامة وخاصة باملدنينيتضرر منازل 

  5 خزانات مياه عامة وإتالفتضرر  

0

 الدراسات مركز أصدره الذيبه احملافظة  مقارنة ببقية احملافظات حسب التقرير الدوري  مرتيُعترب الوضع االقتصادي يف تعز أسوا وضع 

 سعر وصل حيث ، لوالديز لوالبترو املزنيل الغاز عدامان من معاناة االكثر هي تعز حمافظة"  بأن  م5102هناية  االقتصادي واإلعالم

 % 211يتجاوز  البترول سعر أما ، الرمسي سعر عن % 211 من أكثر بارتفاع$ 01يقارب  ما إىل السوداء السوق يف الغاز اسطوانة

 " % 522والديزل 

باإلضافة القمح والدقيق واحلليب  خاصة و األساسية  الغذائية ملوادا نم الكثري اختفت  املدينةأثناء احلصار على  م5102 وفرباير يناير شهر يف ولكن

 الغاز واسطوانةواق األس يف غذائية مواد نم تبقى ملا  % 211 نع يزيد ما إىل األسعار بارتفاع كذل تسبب و قاألسوا نم هالفواك و اخلضروات  إىل

، وتراجعت األسعار جزئياً بعد فك احلصار من الزنول امليداين للباحثني حبسب ،% 211من  أكثر ارتفع والديزل البترول أما % 211من  أكثر إىل

 منفذ اجلهة الغربية واجلنوبية ، فيما ال يزال منفذا اجلهة الشرقية والشمالية مغلقان .

 

 أو النجارة أو البناء أو النقل وسائلمثل  اليومية األعمالأو  اخلاص القطاع يف العاملني وخاصة أثر واضح يف معاناة املدنيني واحلصار حربلل كانو

  . مصدراً للدخل جيدون وال من البطالة يعانون غريها

اطق احلصار بعد أن منعوا مجاعة احلوثي املسلحة وقوات صاحل دخول املساعدات اإلغاثية املقدمة من برنامج الغذاء العاملي ، بل منع املواطنني من الشراء خارج من كما منعت"

 م.0261الت من توفريها للناس " حسب تقرير شبكة الراصدين احملليني يناير أصحاب البقا

 مليوناً، وفقاً إلحصائيات البنك الدويل.  51أكثر من  إىل يف اليمن مؤشر الفقر شرحية الفقراء بشكل خميف حيث وصل وزادت  

 ، مليونًا 51 من أكثر إىل احلرب، قبل مليونا 05 من ارتفع اليمن يف الفقراء عدد“ إن الفصلي، االقتصادي املوجز من تقاريره أحدث يف البنك، وقال

 .أممية إحصائيات حسب ،”مدين آالف 2 قتلت اليت احلرب، اندالع على أشهر 01 من أكثر بعد
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 من مليونا 51 إىل الرقم وصول بعد الفقراء، عداد يف اليمن سكان من %71 اآلن أصبح“ فقد للبنك، االلكتروين املوقع على املنشور للتقرير، وفقا

 .املعارك اشتدت حينما ،5102 نيسان/ أبريل منذ %21 نسبتها زيادة وهي نسمة، مليون 50 أصل

 ، $22 ن م أكثر إىل لتر 2111 سعة املياه فةلتك تلوص حيث . املياه عربات الهتنق اليت املياه أسعار ارتفعت النفطية املشتقات م انعدا بسبب و

 . بتعز اإلنسانية اإلغاثة عن ائتالف ادرالص التقرير حبسب

 ) الصعبة اليمنية بالعملة السوق تزويد عن االمتناع يف تستمر احمللية البنوك بأن" االقتصادي واإلعالم الدراسات مركز أصدره الذي التقرير نفس ويف

 بفارق أي ريال 502 اليمين الريالل مقاب الدوالر صرف سعر متوسط وبلغ ، مرتفعة السوداء بأسعار السوق استمرار انتعاش ظل يف ( اليورو -الدوالر

 ."  البنك املركزي قبل من املعتمد بالسعر مقارنة % 00 صرف سعر

5

 احملافظة يف حيالص النظام نأل ،وتأهيل املنشآت الصحية فيها  العاجلةالطبية  إىل املساعدات احملتاجة احملافظات قائمة أعلى يف تعز حمافظة تعترب

مت استهداف العديد من املستشفيات واملنشآت الصحية بقذائف قوات ، حيث مديريات املدينة  وخاصة احملافظة على احلصارخالل فترة  متاماً هنارا

خترب املركزي وقسم الرقود من أقسام مستشفى الثورة العام " بينها أقسام العمليات الكربى وامل %21احلوثي وصاحل مما سبب تدمرياً مباشراً حلوايل 

يف  اإلنسانانتهاكات حقوق حسب تقرير  من أقسام مستشفى اجلمهوري تدمرت بشكل كلي" % 21واحلروق، وتدمري قسمي الرقود والقلب من ضمن  

 منظمات جمتمع مدين يف تعز 8تعز واليت رصدته 

 مستشفى ثلم النفطية املشتقات و واألكسجني األدوية مانعدا بسبب مقسااأل نم العديد قتلوأغ الطوارئ حاالت بالاستق نع املستشفيات أغلب توقفت

 بسبب وفاة حاالت أن هناكب املستشفياتتلك  صرحت و ، املستشفيات ذهه أطلقتها اليت املناشدات حبسب اهوغري وريمهاجل و الثورة و الروضة

أكرب مرفق صحي يستقبل احلاالت من تعز واحملافظات ن الدويل الذي يعد ، كما مت احتالل مستشفى اليم ىلالك يلغس وأدوية األكسجنيم انعدا

 األمومةغالق مستشفى السرطان ومستشفى ، كذلك مت إومازال مغلقاً حىت اآلنومت نشر الدبابات حوله لقصف األحياء السكنية من هناك   اجملاورة

وفاة وتضرر العديد من املرتادين  إىلمما أدى  ماعة احلوثي وقوات صاحلوالطفولة بعد تعرضهما للقصف والتدمري مث اختاذهم ثكنات عسكرية جل

  .لتلك املرافق الصحية 

قبل أن ينفك  بشكل شبه كلي  تلك املستشفيات  توقفتنع دخول األدوية واحملاليل واسطوانات األكسجني مُاحلصار ومع استمرار احلرب وخالل فترة 

ال يفي من السابق لكنه  بشكل أفضل بعض املستشفيات واألقسام للعمل بشكل تدرجيي وبدأ دخول األكسجنيحيث عادت  ،من اجلهة الغربية  احلصار

 واستمرار احلصار من املنافذ احليوية األخرى. كامل االحتياج بسبب استمرار احلربب

املرضى  من الوصول للمستشفيات واملراكز  أالفحرمان  إىلاملنشآت الصحية أدت  وإغالقكل تلك األوضاع املأساوية  من قصف وحصار وتوقف 

 الصحية وحرماهنم من حق الرعاية والتطبيب الصحي .

  اليت مت رصدها يف مدينة تعز اجلانب الصحي ( يبني5جدول رقم )

 البيان والتوضيح و النسبة العدد دـــــــــــنــالب
  90% ومنشآت صحية مستشفياتوتوقف  إغالق

  17  األكسجني حاالت وفاة بسبب انعدام
 بسبب تقليص جلسات الغسيل جراء القصف وانعدام احملاليل  133 الكلى  أقسامحاالت وفاة يف 

 املستشفى  إىلبسبب القصف وعدم القدرة للوصول  90  إجهاضحاالت 
 أطفال %02نساء ، %21 5500 تضرر مرضى السرطان 

  3000 حرمان التحصني والرعاية الصحية للمواليد 

  35 ف واستهداف املنشآت الصحية قص

 ثكنات عسكرية  إىلحتويل منشآت صحية 
3  
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5

من التعليم األساسي يف املدارس  كل املستويات التعليمية ابتداءً على وتدهور يف التعليمشلل  إىلأدى تدهور األوضاع  بعد اندالع  احلرب 

ر التعليم يف احملافظة  من وتدهو إيقافاملباشرة يف ، حيث تداخلت العديد من األسباب نتهاءً باجلامعات ية والتقنية واومروراً باملعاهد الفن

اليت تعرضت له عالوة على السرقة والنهب لبعض املنشآت التعليمية  والقصف والتدمري استخدام تلك املنشآت ثكنات عسكرية برزها أ

نزوح اآلالف من األسر إليها يواء بعد إاستخدام تلك املنشآت ألماكن  إىلر التربوية ، باإلضافة وإتالف بعض الوثائق وتشرد الكثري من الكواد

صدر  منظمات مدنية ومكاتب حكومية 6التعليم الذي شاركت فيه مجعية بناء مع  مدرسة حبسب تقرير 37 ، حيث يسكن النازحون يف 

 .مؤخراً

 ( مؤشرات التعليم يف تعز 4 جدول )

 العدد الصفة

 0250 املدارس احلكومية واألهلية باحملافظة

 721111 الطلبة امللتحقني بالتعليم العام يف كافة املدارس

 05787 القوى العاملة يف التعليم العام

 02 املعاهد التقنية واملهنية احلكومية واخلاصة

 3111 الطلبة املسجلني يف التعليم الفين واملهين

 7 هليةواألعدد اجلامعات احلكومية 

 01,111 واألهليةالطلبة يف اجلامعات احلكومية 

 

56

ما ميثل ثلث مدارس  مدرسة حكومية وأهلية 251( طالب وطالبة ، وقد تسببت احلرب يف إغالق 721,111يبلغ عدد الطلبة فيها حوايل ) 

م ومت اعتماد  5102-5100لة تعليمهم وإكمال عامهم الدراسي ( ألف طالب وطالبة من مواص211.111احملافظة مما تسبب يف حرمان قرابة )

تعرضت للقصف املباشر ودمرت  51مدرسة منها  507انتهاك تقرير التعليم ، كما رصد نتائجهم بناء على نتائج الفصل الدراسي األول من العام ذاته 

كما مدرسة استخدمت مراكز إيواء للنازحني ،  37 عسكرية و مدرسة استخدمت ألعمال 21مدرسة بشكل جزئي وهنبت حمتوياهتا و 87بشكل كلي و

 .( مكاتب تعليمية يف املديريات بالقصف املباشر 0تضررت )

وبدأ التعليم فيها بشكل تدرجيي ترافقهم بعض  أبواهباومع طول أمد احلرب بدأت مدارس الريف اليت تقع بعيداً عن األحداث بفتح 

ثكنات عسكرية  إىلرسي لكنها أحسن حاالً من املدارس اليت تقع يف املدينة  حيث معظمها خارج اخلدمة إما لتحوهلا الصعوبات مثل انعدام الكتاب املد

أشهر من الدوام احلقيقي وبظروف صعبة  2أو ألهنا مدمرة أو استخدامها أماكن سكنية للنازحني وما بقى منها وهو قليل جداً بدأت الدراسة فيها بعد 

مركز تعليمية  بديل عن املدارس فكان االختيار على املنازل املهجورة أو املساجد حيث  21األهايل  ومببادرات جمتمعية عملوا على فتح للغاية ، كما أن 

سالمل مل تتوفر أدىن معايري املدرسة ، وحبسب ناشطني يف اجملال التعليمي كانت هناك العديد من الصعوبات منها ضيق املكان وافتراش األرض وال
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أن تعلن تلك املراكز  إىلالقصف العشوائي اليت تتعرض له األحياء السكنية مما أدى  إىلعدم توفر كل املعلمني وانعدام الكتاب املدرسي باإلضافة و

 التعليمية عن توقف الدراسة بني احلني وآلخر. 

 

50

مت اقتحام مكتب واىل اليوم ، كما يف احملافظة  فنية والصحيةتقنية والأدت احلرب إىل توقف العملية التعليمية متاما يف مجيع املعاهد ال

معاهد  0معاهد تابعة له ألعمال عسكرية وخمازن لألسلحة وتعرض  2واستخدام  افظة من قبل مسلحي احلوثي وصاحلالتعليم الفين باحمل

 إيواءكز امركاجملتمع  اتكليبعض كما وتستخدم  اإلتالفأو وتعرضت بعض الورش التدريبية يف املعاهد للسرقة والنهب منها للقصف املباشر 

، وقد توقفت متاماً كل املعاهد يف تعز سواء املعاهد احلكومية أو اخلاصة وهي اليت كانت تقوم بدور مكمل ورديف للمدارس كما للنازحني 

 .ية والتنمية البشروالصحية تقوم بتأهيل خرجيي الثانوية يف اجملاالت املهنية والفنية 

 

55

تُعترب جامعة تعز احلكومية  الوحيدة اكرب جامعة على مستوى احملافظة ، التعليم متوقف فيها متاماً بسبب استخدام مسلحي احلوثي وصاحل 

 إليهالحة الثقيلة ما قاموا بإدخال األسكوما تزال مغلقة،   بأيام كتابة هذا التقرير قبل إىلاملنشآت فيها ثكنات عسكرية  وخمازن سالح 

ربع منها  ، أ 0اصة  فقد أُغلقت كلها وعددها قصف طريان التحالف هلا بشكل متكرر، أما اجلامعات اخل إىلمما أدى  أنواعهامبختلف 

وعددهم أكثر من  ة اجلامعاتحيث مل يتمكن طلب، تضررت بشكل مباشر من القصف والدمار بقذائف من قوات احلوثي وصاحل  

 .م5102-5100عامهم الدراسي املاضي  إكمالطالب وطالبة من  (ألف01.111)

 

 يف حمافظة تعزيف قطاعات التعليم املختلفة  األضرار( وضع التعليم و   5  جدول )

 

 نوع التعليم

 

 اإلمجايل

 

 العاملة

 

 املغلقة

تدمري 

 كلي

تدمري 

 جزئي

 إيواء

 نازحني

ألعمال 

 عسكرية

 اإلمجايل

 املتضررة

 التعليم العام

 ملدارس()ا
1624 1176 451 20 80 98 50 248 

التعليم التقين 

 واملهين)املعاهد(
16 - 16 2 3 1 4 10 

 التعليم العايل

 )اجلامعات (
8 - 8 - 4 - 1 5 

 3 1 - 2 - - - - املعاهد الصحية
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تصل نسبة انقطاع شأة سد اجلبلني اليت حتتوي على خمزون النفط والغاز حملافظة تعز،  ومت استهداف حمطة الكهرباء بالكاتيوشا ومت تفجري من

انتشار األوباة  إىل باإلضافةالكلى  أقساموتأثريه املباشر على حياة املرضى يف  %011اخلدمات العامة، ومنها الكهرباء، واملياه والنظافة إىل نسبة 

الكثري من املنافذ والطرق بسبب االشتباكات  إغالقعالوة على مامة يف الشوارع وجبوار األبنية واملنازل، واألمراض ومحى الضنك بسبب املخلفات والق

خدمة اهلاتف األرضي  تكذلك توقف للحد من حركة األفراد واملركبات، أقيمتاحلوثي وصاحل واحلواجز اليت  والقنص واحلصار الذي يفرضه مسلحو

 و فاتاهل خدمات انقطعت م5102 ديسمرب 50 تاريخ يف و ليها املقاومة وقوات الشرعية مع توفر النت بشكل متقطع،سيطر عتهنائياً يف املناطق اليت 

 متقطع لبشك ديسمرب 21 بتاريخ وعادتقال الن فاتاهل وحمطات األبراج للتشغي متستخد اليت النفطية املشتقات مانعدا بسبب املدينة نع االنترنت
 دبابة فقذائ وصاحل احلوثي جلماعة نالتابعون حولاملس أطلق عندما أغسطس رهش منذ املدينة نع مقطوع الثابت فاتهلا نأ كما ، ما نوعا وبطئ

 . كيةلسالوال كيةلالس لالتصاالت العامة مؤسسةلل التابع رالالسنت ىلع

سبب صعوبة توفري املشتقات النفطية للمولدات اليت ب أحيانااالنقطاع  إىلشركات نقالة بشكل ضعيف جداً تصل  2 أما الشبكات الالسلكية فتتواجد 

، فيما تتوفر اخلدمة تتوفر خدمة الرابعة بشكل جيدو توفر الطاقة لألبراج املقوية وكذلك بسبب استهدافها بشكل متعمد من قبل قوات احلوثي وصاحل 

 .الالسلكية لكل الشركات يف بقية مديريات احملافظة بشكل جيد

 والقضاء واحملاكم  كالربيد واجلوازات والتأمينات ومكتب الصحةخدمات يف مجيع املكاتب احلكومية لل  %72 إىليصل وقف ت من جانب آخر هناك

متعمد عرب القصف املدفعي ملؤسسة املواصالت ومكتب بشكل ، حيث مت استهداف وغريه من املكاتب ، مما أثر سلباً على حياة السكان بشكل كبري 

مباين البنك املركزي وإدارة األمن ومبىن اجلوازات ومباين السلطة احمللية داخل مديريات املظفر  إىلئب ومكتب املالية إضافة الربيد العام والضرا

 م5102يناير  –دم" حبسب تقرير شبكة الراصدين احملليني والقاهرة واملسراخ وصرب املوا

 يف حمافظة تعز وضع اخلدمات ( يبني1جدول رقم )

 البيان والتوضيح و النسبة العدد دـــــــــــنــالب م

 
  %622 الكهرباء انعدام 

 
  %622 املياهانعدام مشروع 

 
  %02 النظافةانعدام 

 
  %02 الطرق واملواصالتتشغيل 

  %80 املكاتب احلكومية تواجد  
  %02 اهلاتف والنتتوفر  
  %12 الشبكات النقالة توفر  
 وتوقف كليا عن العمل اغالق 90% اغالق وتوقف مصانع 
  3519 تدمري منازل ومنشآت خاصة  
  5 تضرر واتالف خزانات مياه عامة 
 تتوفر يف السوق السوداء فقط وبأسعار مضاعفة  %622 املشتقات النفطية توفر  
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 املالك فاة من االنتقال إىل هؤالء من كثري واضطر فيها، قطنوني اليت املدن يف املعارك بسبب منازهلم ترك على ميين مليون 5.2 احلرب أجربت

 .م5102فرباير  8 ) صدى عدن(حبسب موقع آمنة،  مناطق يف مستأجرين إىل للمنازل،

واملدن  األرياف إىل% نزحوا 70من احلرب حوايل  األوىلوبلغت نسبة الزنوح منها خالل الستة األشهر  من سكان املدينة ، الكثريتشرد  يف تعز و

 .   وحيتاجون للتدخل اإليوائي العاجلومضيفيهم يف القرى واألرياف  مهاليهأعلى  إضافيااجملاورة، األمر الذي شكل عبااً 

 3.1من  أكثر إىل وصل األخرى احملافظات و األرياف إىل مدينة تعز من النازحني عدد وأن ، تعز حمافظة يف النازحني فيها مدرسة يسكن 98هناك "

من املنطقة ، ولكن الوضع ختفف قليالً بعد فك احلصار م2015تعز يف نوفمرب  اإلنسانية اإلغاثة ائتالف أصدرها إحصائياتحسب  ن شخص" مليو

الطرقات واألحياء  بيوهتا رغم التحذيرات من السلطة احمللية بأن هناك ألغاماً مزروعة جيري نزعها من  إىلالغربية حيث بدأت بعض األسر بالعودة 

 األماكن اليت حدثت فيها اشتباكات سابقاً.و

  تكثر احلاجة وتكرب املشكلة حينما نتحدث عن النازحني ، اجلدول التايل يبني حجم الكارثة يف هذا اجملال

 يف حمافظة تعز وضع النازحني ( يبني7جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 العدد البيان م

 47 عدد مراكز االيواء  1

 1,300,000 عدد النازحني 2
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مديرية  66سقيا املاء( للمتضررين والنازحني يف  -مواد إيواء  -سامهت اجلمعية مبشاريع اغاثية )غذائية  بالشراكة مع منظمات حملية ودولية

 .ريال ميين (281,388,660( فرد  بتكلفة إمجالية بلغت )668,052( أسرة )19,755مرحلة ، استفاد منها ) 68عرب 

 مسامهة اجلمعية يف أعمال اإلغاثة يف تعز بالشراكة مع منظمات حملية ودولية  ( يبني8جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ عدد املستفيدين التكلفة ر. ي النشاط / املشروع م

 م5102مايو  صالة -القاهرة  -املظفر  اسرة 033 000330333 1مشروع اإلغاثة  1

 م5102يونيو  صالة -القاهرة  -املظفر  اسرة 033 000330333 2مشروع اإلغاثة  2

 م5102يوليو  التبيعة واالعبوس اسرة 120 100000033 0مشروع اإلغاثة  0

 م5102يوليو  املواسط-التعزية–صالة  اسرة  004 001030333 1مشروع إغاثة األسر النازحة  0

 م5102يوليو  املدينة-املواسط وجبة 033 0330003 1ة  األكثر ضعفاًمشروع السلة الغذائية للفئ 0

 م5102يوليو  التبيعة اعبوس اسرة 143 103,30333 2مشروع السلة الغذائية للفئة  األكثر ضعفاً 0

 م5102يوليو  صالة -القاهرة  -املظفر-املواسط  اسرة  70 100300333 0مشروع السلة الغذائية للفئة  األكثر ضعفاً 7

 م5102يوليو  املواسط اسرة  077 002420033 0مشروع السلة الغذائية للفئة  األكثر ضعفاً ,

 م5102يوليو  الشمايتني اسرة 033 000030333 2مشروع إغاثة األسر النازحة  4

 م5102 يوليو صالة -القاهرة  -املظفر  اسرة 240 200000333  0مشروع السلة الغذائية للفئة  األكثر ضعفاً 13

 مستمر صالة -القاهرة  -املظفر  اسرة 7233 1012,0273 مشروع سقيا ماء  11

 م5102سبتمرب  صالة -القاهرة  -املظفر  اسر  ,23 200000333 0مشروع اإلغاثة  12

 اسرة 000 707040403 مشروع توزيع اللحوم  10
 -املواسط -صالة -القاهرة  -املظفر 

 حيفان
 م5102سبتمرب 

 م5102اكتوبر  صالة -القاهرة  -املظفر  اسرة 1333 2103330333 0وع اإلغاثة مشر 10

 م5102ديسمرب  املواسط -صالة  -القاهرة  -املظفر  اسرة 073 000400333 0مشروع اإلغاثة  10

 م5102ديسمرب  املدينة –مشرعة وحدنان  –املواسط  أسرة 003 007110333 7مشروع اإلغاثة  10

 م5106يناير  جبل حبشي–الشمايتني  –املواسط  اسرة 002 1302720333 ,اثة مشروع االغ 17

 اسرة 0333 14003330333 مشروع توزيع مواد االيواء للنازحني ,1

جبل -صالة  -القاهرة -املظفر 

مشرعة  -املواسط -املعافر  -حبشي

 املوادم -التعزية -وحدنان

 م5106فرباير  -يناير

 اسرة 19755 ال ميينري 281,388,660 االمجايل
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 ملا بعد احلرب االحتياجات االحتياجات الطارئة واملستعجلة البند

 التعليم العام
 توفري احتياجات املراكز التعليمية البديلة للمدارس -

 تشجيع املبادرات التعليمية البديلة للمدارس النظامية -

 يم العام .التأهيل النفسي لطالب التعل -

 التأهيل اإلداري ملدراء املدارس -

 التأهيل التربوي للموجهني . -

 إعمار املدارس املتضررة من احلرب . إعادة -

 التأثيث احلديث والنموذجي للمدارس . -

 التعليم اجلامعي
كفالة)سكن وإعاشة( لطلبة العلم اجلامعني الذين التحقوا  -

 باجلامعات يف احملافظات اجملاورة

 اجلامعات املدمرة بسبب احلرب . رإعادة إعما -

 التأثيث احلديث ملعامل وأقسام اجلامعة -

اخلدمات األساسية 

 واخلدمية

السكنية  األحياءتشغيل أبار )مشروع املياه( اليت تزود  -

 باملياه .

مليون نسمة مبتوسط  5توفري مياه صاحلة للشرب لعدد  -

 ثالثة لتر للفرد الواحد يف اليوم .

مليون نسمة  5خدام للمنازل لعدد توفري مياه االست -

 مبتوسط اثنا عشر لتر للفرد الواحد خالل اليوم .

 تشغيل مضخات مشروع مياه الريف -

والشوارع واألحياء السكنية  األسواقرفع املخلفات من  -

 بشكل مستدمي .

 تصفية العبارات وجماري السيول من املخالفات -

 حمطة لتحلية املياه إنشاء -

 لتتها .سفتدمريها و تعبيد الطرق اليت مت -

 
 

 النازحني

موفر فيها مجيع اخلدمات  إيواءتوفري خميمات  -

 األساسية

عمل عيادة صحية متنقلة ملتابعة احلالة  -

ونشار  اإلمراضالصحية للنازحني للحماية من 

 األوباة .

 عمل مراكز تعليمة يف خميمات النازحني -

 دورات يف الدعم النفسي للنازحني . -

رف يدوية تعود بالنفع متكني النازحني حب -

 عليهم مستقبالً

 لألسر النازحة إجيارمساعدات مالية مقابل  -

 تأثيث منازل النازحني بعد انتهاء احلرب والعودة إىل منازهلم . -

متكني النازحني مبشاريع مدرة للدخل على ضوء احلرف اليت مت  -

 اكتساهبا يف مراكز اإليواء .

 الغذاء
 ة للنازحنيتوزيع السلة الغذائية الشهري

 توزيع السلة الغذائية الشهرية للمتضررين
 


