
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
   

  
   
   
   
  

 في هذا العدد

 1ص تفشي الكوليرا

 1ص استعراض االحتياجات اإلنسانية

 2ص العنف القائم على النوع اإلجتماعي في اليمن

 

 

 

 

  

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا"

 النشرة اإلنسانية
 اليمن

  م2016 ديسمبر 14 |18   العدد

 

 أهم األحداث 

 مؤكدة إصابة حالة 122 حوالي 

 .اليمن في بالكوليرا

 ماليين 5 من أكثر إلى الوصول تم 

 .اليمنية المحافظات كل في شخص

 والنساء الفتيات ضد العنف تزايد. 
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 الجهات اإلنسانية الفاعلة تساعد في مكافحة تفشي الكوليرا
 29محافظة حتى  12حالة إصابة مؤكدة في  122تم، في ظل تفشيى وباء الكوليرا الذي أُعلن عنه في شهر أكتوبر، تسجيل 

حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في  7,700حالة وفاة مشتبه فيها. كما تم اإلبالغ عن  72حاالت وفاة مؤكدة و 10نوفمبر و

وكانت أغلب حاالت االشتباه باإلصابة والوفيات من نصيب النساء  محافظة معرضة لخطر اإلصابة بالمرض. 15

مليون شخص معرضون  7.6واألطفال. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان إلى أن 

 لخطر اإلصابة. 

حاء اليمن دعماً لوزارة الصحة العامة اإلنساني بتنفيذ أنشطة االحتواء والعالج في كل أن المجال في ويقوم الشركاء العاملون

محافظة ذات  15مركزا لمعالجة الكوليرا في عالج حاالت اإلصابة بالكوليرا في  24والسكان، حيث يساهم حالياً حوالي 

أولوية في أنحاء اليمن. وتم أيضاً نشر فرق االستجابة السريعة للتحقق من انتشار الوباء واالستجابة له بصورة فورية 

 بالكلور المياه معالجةلة. كما تساعد التدخالت الخاصة بالمياه والصرف الصحي في احتواء انتشار المرض عبر وفعا

ماليين دوالر أمريكي من  4والمساعدة في التخلص من النفايات. ويتضمن تمويل االستجابة لمكافحة الكوليرا تخصيص 

ماليين دوالر أمريكي تم  3اإلنساني المشترك لليمن؛ وحوالي  الطوارئ والصندوق لمواجهة المركزي قبل الصندوق

 اإلنساني. المجال في تأمينها عبر إعادة برمجة الموارد من قبل الشركاء العاملين

الحتواء تفشي المرض في المناطق األكثر عرضة  بالكلورالمنزلية  المياه معالجةب ويتواصل تعزيز التدخالت الخاصة

االفتقار إلى التمويل الكافي يحد من وصول هذا التدخل. كما يؤدي تأخر وصول كواشف المحاليل  لخطر اإلصابة، إال أن

المخبرية إلى اليمن بسبب التعطيالت الجمركية إلى الحد من القدرة على تصنيف الحاالت. ويتفاقم هذا األمر بسبب 

بالمائة من المرافق  الصحية إما ال تعمل أو  55أن  محدودية المرافق المختبرية في اليمن وانهيار النظام الصحي فيه؛ حيث 

 بالكاد تعمل.

وقد تم التوصل إلى اتفاقات مع أطراف النزاع لتسريع إجراءات إخطارات الحركة المتعلقة باالستجابة لمكافحة الكوليرا، 

 48ساعة أو أقل بدالً من مدة  12وعلى سبيل المثال، تم تقليص فترة إرسال اإلخطار إلى التحالف الذي تقوده السعودية إلى 

ساعة المعتادة. وبصفة مماثلة، تعطي وزارة الداخلية في العاصمة صنعاء أولوية لمنح تصاريح الحركة لنقل اإلمدادات 

 والموظفين فيما يتصل باالستجابة لمكافحة الكوليرا.

 م   2016نشر وثيقة االحتياجات اإلنسانية لعام 
مليون نسمة من سكان اليمن بحاجة إلى  18.8نشرها حديثاً عن احتياجات السكان إلى أن حوالي تشير البيانات التي تم  

مليون نسمة بحاجة ماسة للمساعدة أي بحاجة  10.3شكل من أشكال المساعدة اإلنسانية أو المساعدة المتعلقة بالحماية، منهم 

مليون نسمة من المحتمل أن ينزلقوا إلى وضعية  8.5 إلى مساعدات عاجلة للبقاء على قيد الحياة، كما أن هناك حوالي

 األشخاص األشد احتياجاً ما لم تصلهم المساعدة قريباً.

م. وفي حين أن عدد 2015بالمائة منذ بدء األزمة الراهنة في شهر مارس  15وبشكل عام تزايدت االحتياجات بنسبة 

المائة من التقديرات في العام الماضي، يعزى هذا االنخفاض إلى ب 10مليون نسمة أقل بنسبة  18.8السكان المحتاجين البالغ 

نا" في األوضاع اإلنسانية الكارثية في اليمن.  تحسين عمليات جمع البيانات ال غير، وال يمكن بأي حال اعتبار ذلك "تحسُّ

يين نسمة يعانون من االنعدام مال 7مليون نسمة يعانون من انعدام األمن الغذائي؛ منهم  14وتشير التقديرات حالياً إلى أن 

مليون  15م. ويفتقر ما يقرب من 2014في المائة منذ أواخر عام  33وهو ما يمثل زيادة بنسبة  –الشديد لألمن الغذائي 

مليون  4.5ماليين نسمة ممن هم أشد احتياجاً. ويعاني حوالي  8نسمة إلى الرعاية الصحية الكافية؛ ويشمل ذلك أكثر من 

 148التغذية؛ وهم بحاجة إلى خدمات معالجة سوء التغذية أو الوقاية منها، وهو رقم يمثل زيادة بنسبة  شخص من سوء

مليون نسمة إلى إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب ومرافق  14م. ويفتقر أكثر من 2014بالمائة منذ أواخر عام 

 الصرف الصحي.  

 الحديدة محافظة، الفقيه بيت مديرية ريف في أطفال
 : أوتشا/ أحمد بن األسود.الصورة:
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وفي الوقت الذي تزايدت فيه االحتياجات، يتعرض تقديم الخدمات الضرورية لالنهيار. 

بالمائة من المرافق الصحية مازالت تعمل، وحتى هذه المرافق تواجه نقصاً  45فقط 

مدرسة  1,600شديداً في األدوية والمعدات والقوى العاملة، بينما تضررت أكثر من 

لالستخدام، وأصبح مليونا طفل خارج المدرسة. بسبب النزاع وأصبحت غير صالحة 

ويتقطع دفع رواتب موظفي الحكومة منذ أشهر بسبب شحة السيولة وتعثر االقتصاد. 

وتتسبب القيود المفروضة على الواردات وعلى حركة السلع داخل اليمن، وعلى 

عيش، ما التحويالت المالية )إلى داخل اليمن وفي كافة أنحائها(، في تدمير سبل كسب ال

يدفع بماليين الناس نحو االعتماد على المساعدات اإلنسانية أو تبني إستراتيجيات سلبية 

للتأقلم تؤدي بدورها إلى ازدياد مواطن ضعفهم والمخاطر التي يكونون ُعرضة لها. 

في المائة مما كانت عليه قبل   26كما شهدت أسعار السلع األساسية ارتفاعا بنسبة 

تآكلت فيه القدرة الشرائية بشكل كبير؛ وأصبحت أكثر السلع تتوفر األزمة، في وقت 

 بشكل متقطع فقط في األسواق. 

نوفمبر، والذي تم  21 – 19على خلفية ما تم ذكره، فإن وقف األعمال العدائية للفترة 

التوصل إليه عبر وساطة مبعوث األمم المتحدة الخاص، لم يؤد إلى توقف القتال، بل 

تصاعدت وتيرة العنف في أنحاء اليمن، حيث ارتفع معدل عدد الحوادث )الغارات 

في المائة من المعدل  12الجوية واالشتباكات البرية( خالل هذه الفترة تقريباً بنسبة 

حادثة أمنية  82حادثة في اليوم الواحد(. وتم خالل تلك الفترة اإلبالغ عن  27مقابل  24نوفمبر ) 18 – 1لفترة اليومي ل

بالمائة(، على  21بالمائة( وقصف عشوائي ) 35بالمائة( وغارات جوية ) 43ذات صلة بالنزاع، وتشمل اشتباكات مسلحة )

في المائة من الحوادث التي تم  80ت عسكرية نشطة. ووقعت حوالي طول الخطوط األمامية وفي المناطق التي تشهد عمليا

 اإلبالغ عنها في محافظات تعز وحجة والجوف وصعدة والحديدة.

ة فقط من التمويل المطلوب لالستجابة بالمائ 58م إال على 2016وفي المقابل، لم يتحصل نداء اإلستغاثة اإلنساني لعام 

اإلنسانية، مما يتسبب في الحد من االستجابة،  حيث تجد 

وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية 

نفسها مجبرة، في ظل نقص التمويل وطول أمد النزاع 

وتصاعد انعدام األمن الغذائي وتفشي الكوليرا، على اتخاذ 

دة برمجة الموارد الحالية لالستجابة قرارات صعبة وإعا

 لالحتياجات األكثر إلحاحاً. 

من  100وعلى الرغم من هذا الواقع، يواصل أكثر من 

اإلنساني  المجال في الشركاء الوطنيين والدوليين العاملين

الوصول إلى السكان المحتاجين في محافظات اليمن االثنتين 

ماليين شخص  5وعشرين. وقد  تم الوصول إلى أكثر من 

بشكل من أشكال المساعدة اإلنسانية أو المساعدة المتعلقة 

. لكن 2016بالحماية في الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 

يبقى توفير المزيد من التمويل ضرورة ملحة من أجل 

 استمرار وتعزيز االستجابة.

 العنف ضد النساء يتزايد في ظل النزاع  
 

تزايد مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي، وخاصة العنف الجنسي والعنف المنزلي  أدى النزاع والنزوح إلى

والزواج المبكر. وتشير التقارير إلى ارتفاع منسوب العنف ضد النساء والفتيات، حيث أن عدد الحوادث التي تم اإلبالغ 

م. وتم 2015ادث المبلغ عنها عنها قبل شهر مارس في المائة مقارنة بعدد الحو 70عنها في الوقت الحالي في ارتفاع بنسبة 

في  64م؛ وتم تعريف 2016حادث عنف قائم على النوع االجتماعي بين شهري يناير وسبتمبر  8.031تسجيل حوالي 

المائة منها على أنها انتهاك نفسي أو عقلي أو اعتداء جسدي. ويؤثر العنف القائم على النوع االجتماعي بصورة غير 

على النساء في اليمن، بما في ذلك أولئك النساء الالتي يواجهن مخاطر مرتفعة تتعلق بالحماية ، مثل النازحات  متناسبة

النازحين  من في المائة 52 بنحو يُقدر ما كان م،2016 أكتوبر شهر منتصف داخلياً والفئات الضعيفة األخرى. وحتى

هن  النساء هؤالء من في حين أن الكثير الفتيات؛ من بالمائة 22 و النساء من بالمائة 30 ذلك ويشمل اإلناث، داخلياً من

 إمرأة ماليين 3 من يقرب ما أن إلى للسكان المتحدة األمم تشير تقديرات صندوق وبشكل عام،. ألسرهن الرئيسي المعيل

 .البالد أنحاء جميع القائم على النوع االجتماعي في العنف لخطر معرضات وفتاة

 لألشخاص وخاصة) والخصوصية المالئم السكن ونقص في توفر نفسية ضغوط إلى التسبب في حدوث وأدى النزاع

 .مما يرجح أن ترتفع تلك المعدالت األساسية الخدمات انعدام بسبب واإلحباط ،(جماعية مراكز في يعيشون الذين النازحين

 بالمائة 32 من يقرب أن ما إلى اإلحصاءات تشيرحيث  اليمن، في طويل وقت منذ األطفال زواج انتشار من الرغم وعلى

 سن تزوجن قبل بالمائة 9.4 ذلك في بما) م2013 عام في الثامنة عشرة بلوغهن سن قبل تزوجن اليمنيات الفتيات من

 أفراد ويقول. ازدياد في األطفال زواج أن للسكان المتحدة األمم صندوق عن مؤخراً  صدر ،أشار تقييم(الخامسة عشرة

 ال االقتصادية على األسرة ، األعباء بعض النازحة وذلك للتخفيف من األسر لدى للتأقلم إستراتيجية يمثل أن ذلك المجتمع

 
 م2016المصدر: المجموعات القطاعية، أكتوبر 

 

 اليمن في إنسانية مساعدات تستلم امرأة
 أوتشا/الصباحي محمد: الصورة

 5 من أكثر إلى الوصول تم

 ما من بشكل شخص ماليين

 اإلنسانية المساعدة أشكال

 م 2016 عام في
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 : مع صلوامعلومات ، يرجى التلمزيد من الل
 اليمن، األمم لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف مكتب  مدير :جورج خوريkhouryg@un.org   
 عمان  اليمن في أندرو السباتش:  مكتب- alspach@un.org   

 عبر زيارتكم للروابط االلكترونية التالية: اإلنسانية الشؤونالنشرات اإلنسانية الصادرة عن مكتب تنسيق يمكنكم الحصول على 
www.unocha.org/yemen  | | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 بين األطفال زواج سن متوسط أن ذاته التقييم وأظهر. شديدة واقتصادية اجتماعية ضغوطا تواجه التي بين األسر سيّما

 ودفعهن نحو الفتيات بعيداً عن التعليم إلبقاء ثبت اتّباعها التي الممارسة هو ألطفالا وزواج. عاماً  15 يبلغ حالياً  الفتيات

باءت بالفشل  وقد .المبكر والموت الصحة واعتالل واإلساءة للعنف التعرض مخاطر زيادة مع ذات آفاق بائسة، حياة

النزاع في  بداية مع اليمن في الطفل حقوق قانون بموجب الزواج لسن أدنى كحد سنة 18 إلى إرساء سن الرامية الجهود

 .م2015 مارس شهر

 
 (م2016أكتوبر  -المحافظات )يناير ضحايا الذين تلقوا مساعدات في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي بحسب عدد ال

 
 م2016المصدر: المجموعة القطاعية الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي، أكتوبر 

 -نوفمبر  25القائم على النوع االجتماعي" ) العنف لمناهضة النشاط من يوما 16" العالمية تحت شعار وفي إطار الحملة

الوعي بالعنف  مستوى لرفع اليمن في والعالج الوقاية أنشطة من بتنظيم سلسلة اإلنسانية المنظمات قامت ديسمبر(، 10

فضال عن أنشطة  اإلحالة، خدمات استشارية وتدعيم جلسات عقد واشتملت هذه األنشطة على. القائم على النوع االجتماعي

ودولية. لكن المنظمات اإلنسانيى  وطنية إنسانية منظمة 30 من قبل الناجين من 5.000 إلى نحو وتم تقديم المساعدة. أخرى

 لدعم اإلنسانية المنظمات قبل من المطلوب التمويل من( مليون دوالر أمريكي 2.3)فقط  المائة 26 اآلن تأمين لم  حتى

 .م2016 عام القائم على النوع االجتماعي في العنف االستجابة لمواجهة

الطارئة نحو المزيد من االتساع. حيث استفحلت العمليات القتالية  اإلنسانية باألزمةالدفع  النزاع المسلح وتبعاته يواصل

في المحافظات الوسطى والشمالية والتي تشمل محافظات الحديدة وحجة ومأرب وصعدة  2016المسلحة في شهر أكتوبر 

بالبنى التحتية األساسية بما فيها  والجوف وصنعاء وتعز. كما واصلت الغارات الجوية والقتال المسلح في إلحاق األضرار

 األسواق والطرق والجسور ومرافق االتصاالت وشبكات المياه.

م فرصة للمواطنين العاديين في 2016أكتوبر  22-19ساعة في الفترة  72الذي امتّد لفترة  األعمال القتالية أتاح وقفو

كما أشار وكيل األمين العام لألمم ، شهراً. غير أنه 19 منذ لمستمراليمن لالستراحة من المعاناة الناجمة عن تبعات النزاع ا

"ال يمكن أن يتم حل النزاع في اليمن عبر تقديم المساعدات اإلنسانية، بل ،المتحدة ومنسق اإلغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين

عمال القتالية، وعلى الرغم من الضروري التوصل إلى حّل سياسي يبدأ بوقف فوري لألعمال القتالية". ونظراً الستمرار األ

 من اإلخفاقات الماضية، فقد قام المبعوث الخاص إلى اليمن بتقديم خارطة طريق إلحالل السالم بين أطراف النزاع.

 

إمرأة وفتاة  ماليين 3 حوالي

 القائم العنف لخطر ُعرضة

 في االجتماعي النوع  على

 األمم وفقاً لصندوق اليمن،

 للسكان  المتحدة
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