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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا"

 النشرة اإلنسانية
 اليمن

  م2017يناير  31 |20   العدد

 

 أهم األحداث 

 12 مليون مستهدف بالمعونات 

  المشترك صندوق التوسيع مشاركة

 اليمنللتمويل اإلنساني في 

  مليون شخص في  1.3تواجد أكثر من

 مناطق يصعب الوصول إليها

 رئيسية امقأر
 مليون 27 إجمالي السكان

إجمالي األشخاص 
المحتاجين للمساعدات 

 اإلنسانية

18.8 
 مليون

إجمالي من هم في 
حاجة ماسة للمساعدات 

 اإلنسانية

10.3 

عدد األشخاص 
)النازحين النازحين 

 داخيا والعائدين(

 مليون 3.1

عدد الوفيات )منظمة 
 الصحة العالمية(

7469 

عدد اإلصابات )منظمة 
 الصحة العالمية(

40,483 

المصدر: نظرة عامة على االحتياجات 
، ومنظمة الصحة 2017اإلنسانية في 

 العالمية
 

 

 

 ي""لم يبق لدي ما أبيعه سوى نفس

 اسمنت عمرانالغارات الجوية على مصنع 

المصنع الذي كان ذات يوم موقعا إنتاجيا يعج بالعاملين وصوت آالت تصنيع االسمنت أصبح اليوم شبه مهجور. وكان 

مليون طن من االسمنت كل عام، وكان يمثل قلب االقتصاد  1.5مصنع اسمنت عمران ينتج تحت إدارة الدولة ما يقارب من 

ين فيها وللعاملين في المصنع بالخصوص. وقد مر ما يقرب من عام على سلسلة في المحافظة ومصدر فخر لجميع المواطن

والتي تسببت في تدميره بدرجة كبيرة وفي فقدان جميع العمال البالغ  2016الغارات الجوية التي ضربت المصنع عام 

 مصدر عملهم. ولم يتمكن سوى عدد ضئيل منهم من إيجاد أعمال بديلة. 1529عددهم 

إصابات بالغة جراء الغارات الجوية التي استهدفت المصنع. وأفاد رئيس مجلس إدارة   42شخصا وأصيب  18 وقتل حوالي

المصنع يحيى أحمد أبو حلفة بأن "قرار إيقاف اآلليات لم يكن قرارا سهال"، وقد أدى انعدام القدرة على إعادة تأهيل 

كي وضمان سالمة الموظفين إلى إجبار اإلدارة على اإلغالق مليون دوالر أمري 100المصنع وتغطية الخسائر التي تقدر ب

عاما: "كان المصنع بيتي الثاني، وكنت أقضي فيه أكثر مما  40والعمال على البقاء في منازلهم. وقال عبدهللا صالح نايف، 

ت زوجتي تملك ذهبا أقضيه في منزلي". وقد فقد عبدهللا ابنه الذي كان أيضا زميال له في الغارات. ويضيف قائال: "كان

 واضطررنا لبيعه كله، واآلن لم يبق لدي ما أبيعه سوى  نفسي".

شخص قد تضرروا مباشرة من إغالق المصنع بمن فيهم الموظفون  54,000و تشير األرقام التقديرية إلى أن حوالي 

افظة تعز ومصنع اسمنت والعمال غير المنتظمين والسكان. وهذا بدون احتساب األثر على مصنع اسمنت البرح في مح

باجل في محافظة الحديدة الذان يعتمدان بشكل كبير على مصنع عمران في الحصول على المواد الخام وغيرها من 

 المدخالت، واآلن تم أغالق كال المصنعين.

ن يستيقظ عاما أ 35عمل عبدهللا محمد الحيمي وهو في أواخر الخمسينات من عمره في المصنع طوال حياته، وتعود خالل 

كل صباح قبل شروق الشمس ليؤدي الصالة ثم يقضي بعض الوقت مع أطفاله وبعدها ينطلق إلى العمل. ويقول عبدهللا: 

 "أصبح من الصعب جدا علي اآلن أن أوفر طعاما ألسرتي".

و كان لمصنع عمران أيضا دور اجتماعي وإنساني هام، ويقول مدير فني سابق في المصنع: "كلما بدأ مخزون الوقود في 

النفاد بسبب أزمة في البلد كان المصنع يستمر في توفير الوقود للمستشفيات الخاصة والعامة ومساعدة ودعم مضخات 

العمال االلتزامات تجاه العاملين بسبب النقص الحاد في التمويل. ولم يعد  المياه." واليوم ال تستطيع اإلدارة الوفاء بأي من

 لى مخصصاتهم الطبية وخاصة لألمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.يحصلون على مرتباتهم وال ع

 أزمة بطالة جماعية

في المائة من الشركات  70استغناء تسببت حالة الصراع وانعدام األمن في انهيار اقتصادي شامل في اليمن نتج عنه 

في المائة من الصيادين  65. كما فقد حوالي 2015الصغيرة والمتوسطة عن موظفيها وذلك منذ بداية الصراع في مارس 

عملهم. أما النزاع على البنك المركزي اليمني فقد تسبب في مشكلة في السيولة  وذلك بالرغم من التأكيدات التي قدمتها 

مليون موظف حكومي من  1.5متحاربة بالسماح له بأداء وظائفه بعيدا عن الصراع. وبسبب هذه المشكلة يعاني األطراف ال

استالم رواتبهم بشكل متقطع كل بضعة أشهر األمر الذي يؤثر على حوالي ثلث إجمالي السكان في البلد. وقد فقد أغلبهم 

لسلع والخدمات األساسية. ويستمر اقتصاد اليمن أفقر البلدان القدرة على شراء الغذاء بل وحتى الحصول على غيره من ا

 العربية في التدهور ويبقى البلد في أزمة بطالة متوطنة تدفع بالكثيرين من شريحة الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر.

  

 طفل يمني في نقطة توزيع معونات غذائية في محافظة تعز
 2016حقوق التصوير: المنظمة الدولية للهجرة، 

 

تعد أزمة البطالة في اليمن 

ظهور مسببات  إحدى

 االحتياجات اإلنسانية
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 2017مليون شخص مستهدف بالمعونات خالل  12
 فافةومنصفة و شالحياة من خالل استجابة مسؤولة  إنقاذ

شريك في العمل اإلنساني يعملون بشكل منسق عبر خمسة مراكز إنسانية في البلد  120تمكن  2016بحلول شهر ديسمبر 

ماليين شخص بشكل ما من أشكال المساعدة اإلنسانية أو مساعدة الحماية وذلك في  5.6من الوصول إلى ما ال يقل عن 

الحصول على  2017دف خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن خالل عام . وبالبناء على ذلك ته22جميع محافظات اليمن ال

مليون شخص بمساعدات مباشرة منقذة للحياة في كامل أنحاء البلد. وتم تنظيم خطة  12دوالر أمريكي لمساعدة  مليار 2.1

 هذا العام بناء على أربع أهداف استراتيجية:

 إنقاذ الحياة، وإعطاء األولوية  للفئات األكثر ضعافا. .1

 إدراج مخاوف الحماية والنوع االجتماعي ضمن االستجابة. .2

 دعم الحفاظ على الخدمات والمؤسسات األساسية. .3

 تعزيز التنسيق والمساءلة والمناصرة. .4

على إنقاذ الحياة، و تحديد األهداف بناء على ثبوت األماكن األشد احتياجا. وتشمل األنشطة  2017سيتم التركيز في 

ماليين شخص، وعالج سوء التغذية  6ماليين شخص، والدعم الطبي لما يقرب من  8المعونات الغذائية للطوارئ لعدد 

مليون شخص، والتوصيل المباشر  1.9لعدد  ةالطارئاء أو المواد الضرورية يواإلمليون امرأة وطفل، و 2.6الحاد لعدد 

مليون شخص. وقد التزم الشركاء أيضا بإدارج مخاوف  1.4لعدد في الحاالت الطارئة الصرف الصحي خدمات لمياه ول

لضمان أن تصل المساعدات بشكل منصف و عادل مما يعزز من  –الحماية والنوع االجتماعي ضمن جميع األنشطة 

سالمة وكرامة المستفيدين. وسيشمل ذلك توفير مساحات منفصلة لإلناث للحصول على المساعدات المباشرة حين تستدعي 

ملية للحد الضرورة، وتنظيم عمليات التوزيع لتتم في مناطق آمنة للجميع بما فيهم المهمشين، وغير ذلك من الخطوات الع

 والفتيات. الفتيانمن المخاطر وتعزيز الوصول المتساوي للرجال والنساء 

 ملخص أهداف القطاع ومتطلباته المالية:

 

 2017في  المتكاملةزيادة االستجابات 

إال أن الشركاء يدركون ضرورة  2016صحيح أن االستجابات القائمة على القطاعات تحسنت بشكل ملحوظ خالل عام 

إلى ست  2017أقوى للنواحي الرئيسية هذا العام. ونتيجة لذلك تنظر استراتيجية استجابة عام  متكاملةوجود استجابة 

 :2017نواحي رئيسية لها األولوية واإلدارج األكبر في 

  إدارج مخاوف الحماية في كامل أجزاء االستجابة. –مركزية الحماية 

  إدراج تحليالت النوع االجتماعي في كامل أجزاء االستجابة. –النوع االجتماعي 

  تقديم استجابة معيارية ومتوقعة لألشخاص النازحين داخليا والعائدين. –الحركة السكانية 

 تحليل المخاطر ودعم التوسيع القائم على األدلة لبرامج النقد أو و ايصاالت استالم نقد. – يةالمساعدات النقد 

 تحسين التواصل مع األشخاص المتضررين وتضمين أولوياتهم في تخطيط وتنفيذ االستجابة. –لة ءالمسا 

يعد تحسين التواصل مع 

 المجتمعات المتضررة من

 2017أولويات عام 

يعد تحسين التواصل مع 

المجتمعات المتضررة من 

 2017عام أولويات 
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  حفاظ على الخدمات تقديم استجابة منقذة للحياة تعزز التعافي وتكمل جهود ال –الربط بين اإلغاثة والتعافي

 األساسية المقدمة من المؤسسات العامة.

 الشراكات مع الشركاء الوطنيين والمنظمات الخليجية تعزيز

طموحة وقابلة للتحقيق في نفس الوقت. ومن أجل دعم تحقيقها  2017تعتبر أهداف خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 

االستجابة اإلنسانية في اليمن سيعمل شركاء العمل اإلنساني على  وكذلك ضمان تجانسها مع األنشطة من خارج خطة

منظمة محلية  150تعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية غير الحكومية. وسيشمل ذلك برامج بناء قدرات ما يصل إلى 

لوقت ذاته إلى غير حكومية والوصول إلى شركاء جدد من أجل تقديم وتعزيز المعايير المشتركة. وسيسعى الشركاء في ا

التنسيق أكثر مع المنظمات الخليجية التي يتزايد تنفيذها ألنشطة إغاثية سواء بالتنفيذ المباشر أو من خالل دعم شركاء 

مليون دوالر أمريكي للجهود اإلنسانية  120بحوالي  2016يمنيين. وقد أسهمت دول مجلس التعاون الخليجي في عام 

مليون دوالر أمريكي خارج إطار خطة االستجابة اإلنسانية في  600لك الدول بما يزيد عن المنسقة في اليمن، كما ساهمت ت

 .2016اليمن لعام 

 2016الشركاء المحليون ودعم المساعدات النقدية في 

 في العالم المشتركةأحد أكبر الصناديق 

مليون دوالر أمريكي  104في المائة. وتم استالم ما يزيد عن  60بنسبة  2016تم تمويل خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن 

في المائة من اإلجمالي ما جعله أحد أكبر الصناديق اإلنسانية  11بنسبة اليمن للتمويل اإلنساني في صندوق المشترك العبر 

 المشتركة في العالم.

 34مشروعا وتنفيذها من قبل  73وتم دعم حوالي 

منظمة غير  27شريكا في العمل اإلنساني )

وكاالت تابعة لألمم المتحدة(. وتم  7حكومية، و

في  67مليون دوالر أمريكي  96.1مبلغ صرف 

مليون( للمنظمات غير  64.3المائة منها )

مليون( لوكاالت  31.3في المائة ) 33الحكومية، و

 األمم المتحدة.

وساهم عشرة مانحين من بينهم ثالثة مانحين جدد 

)السعودية وكندا وإسبانيا( في الصندوق في 

ية ، إلى جانب الواليات المتحدة األمريك2016

 وألمانيا وهولندا والسويد باعتبارهم أكبر المانحين.

مليون  17.1ومن إجمالي التمويل تم تخصيص 

دوالر أمريكي للدعم المباشر للمنظمات المحلية 

منظمة محلية من خالل المنح الفرعية.  50مليون دوالر أمريكي لدعم  9.5في المائة من اإلجمالي( و 18غير الحكومية )

شريك محلي مؤهلين الستالم التمويل، وتم تقييم قدرات كل  19شريك دولي و 25وق اليمن المشترك حاليا ويوجد لدى صند

. وإضافة إلى بناء قدرات الشركاء المحليين تم أيضا تعزيز البرامج النقدية لتكون آلية استجابة لها 2016-2015منهم في 

 لنقدية المشروطة أو غير المشروطة كنموذج استجابة.مشروع تستخدم التحويالت ا 73من أصل  17األولوية بواقع 

كما يسعى إلى تعزيز الشراكات  2016في المائة على  20في جمع دعم بزيادة  2017ويتمثل هدف الصندوق خالل عام 

لى ع 30مع المانحين غير التقليديين. ويهدف الصندوق كذلك إلى زيادة عدد المنظمات المحلية غير الحكومية المؤهلة إلى 

مليون دوالر  2.7. وقد بدأ الصندوق هذا العام بإطالق أول مخصص احتياطي الستجابة الكوليرا بقيمة 2017األقل في 

 أمريكي.

 إمكانية الوصول اإلنساني
 الوصول اإلنسانيالتصورات حول 

أظهرت نقاشات مجموعات التركيز مع شركاء العمل اإلنساني في خمسة مراكز إنسانية في كل من عدن وإب والحديدة 

انعدام األمن المرتبط  ةاإلنسانيالمساعدات وصعدة وصنعاء أن من ضمن العوامل التي تؤثر على إمكانية وصول 

ل التصاريح للبعثات، والتدخل المحلي أو محاوالت التدخل في بالصراعات، وسوء البنية التحتية، والعوائق البيروقراطية مث

 عملية إيصال المساعدات اإلنسانية.

في  69محافظة قابلة للوصول اإلنساني إليها. وحوالي  22في  333وتظهر النتائج أيضا أن معظم مديريات اليمن وعددها 

أو تحتوي على قيود محدودة وذلك وفقا للمنظمات اإلنسانية المائة من المديريات في البلد إما يمكن الوصول لها بشكل كامل 

في المائة من المديريات فيها "قيود متوسطة تمنع إمكانية  18العاملة في اليمن خالل العام الماضي. ويشار إلى إن حوالي 

القيود. وقد أشادت مديرية( تصنف بأن لها أعلى مستويين من  43في المائة فقط من مديريات اليمن ) 13الوصول". بينما 

 النقاشات والتحليالت بدور الشركاء المحليين وقدرتهم المتزايدة على الوصول إلى السكان المحتاجين في اليمن.

 

 توزيع مواد غير غذائية في مديرية حيفان، تعز

تم دعم الشركاء المحليين 

بمبالغ مباشرة وصلت إلى 

مليون دوالر  17.1

 2016أمريكي في 

تم دعم الشركاء المحليين 

بمبالغ مباشرة وصلت إلى 

مليون دوالر  17.1

 2016أمريكي 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 

 إمكانية الوصولمن حيث  صعوبة   المديرياتأعلى أكثر األشخاص احتياجا في 

مليون نسمة تقريبا. واألخطر  2.1التي تعتبر األصعب من حيث الوصول إليها حوالي  43يصل عدد سكان المديريات ال

مليون شخص بحسب  1.3للمساعدات اإلنسانية يصل إلى من ذلك أن عدد سكان هذه المديريات الذين هم بحاجة ماسة 

نازح داخلي )حوالي  289.000. ويشمل هذا الرقم أيضا أكثر من 2017النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام 

 أسرة( في المحافظات المتضررة من الصراع وهي تعز وصعدة ومأرب والبيضاء  باألضافة إلي حجة والجوف. 48000

 المحافظات التي تصنف مديرياتها بأنها ذات أعلى مستويات من القيود أمام إمكانية الوصول

 

 (.2016المصدر: األمم المتحدة، المنظمات المحلية غير الحكومية )ديسمبر 

 

اإلنساني، على الرغم من أن محافظة تعز فيها  أكبر عدد من المديريات ذات المستويات األعلى من القيود على الوصول 

فقد سجلت محافظتا مأرب وصعدة نسبا أعلى في عدد المديريات التي تعتبر من فئات "ذات قيود عالية أمام إمكانية 

الوصول" أو "من الصعب جدا الوصول إليها". بمعنى آخر يتضح أن مأرب وصعدة عند جمعهما يعدان األصعب في 

 الوصول بالنسبة للعاملين في القطاع اإلنساني.

مراقبة القيود على الوصول اإلنساني بشكل أكبر عبر سلسلة من المنهجيات للمساعدة على حساب  2017م في عام ستت

التصورات واألدلة المتوفرة، وكذلك من خالل متابعة تحسين إمكانية الوصول ورفع التقارير من المراكز الخمسة في البلد. 

إلى تحقيق إجراءات أفضل وأقل تقييدا إلمكانية الوصول مع جميع إضافة إلى ذلك تسعى قيادة العمل اإلنساني حثيثا 

 أطراف الصراع من أجل تحقيق استجابات أسرع وأكثر اتساعا في اليمن بأكمله.

 

 43حوالي ظهر في ت

مديرية في اليمن مستويات 

يود أمام عالية من الق

 إمكانية الوصول

 43حوالي ظهر في ت

مديرية في اليمن مستويات 

عالية من القيود أمام 

 إمكانية الوصول
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