
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
   

 
  

 النشرة اإلنسانية
 اليمن

 م1023 يوليو 9 – يونيو 9|  س عشرسادالعدد ال

 في هذا العدد
 2صالموحد  الم اجعة نصف السنوية لنداء االستغاثة فيأهمية ثكر  األتحديد االحتياجات 

 3ص    ض ورة ملّحة لتوسيع نطاق االستجابة في المناطق الشمالية

  3ص    الوصول والح ثكة في الجوف وعم انمحدودية 

 4ص    الص اعالفئات الضعيفة تتحّمل وطأة 

 5ص    آثار العصيان المدني في عدنمن مساعدة المتض رين 

 6ص   مليون طفل ضد شلل األطفال 1.2تطعيم 

 

                  

 

  

  

 أوتشا  

 مقتطفات سريعة 

ؤكد المراجعة نصف السنوية لخطة ت 
 1023االستجابة اإلنسانية لليمن 

 على استمرار االحتياجات اإلنسانية. 

انخفض مستوى تمويل خطة  
في منتصف  االستجابة اإلنسانية

في المائة في عام  43من  العام
في المائة عام  33إلى  1021
1023 . 

نازح يعيشون  500000أكثر من  
في محافظة حجة يعانون من 

محدودية فرص تلقي الخدمات 
 الصحية األساسية. 

طالبا وطالبة في  1550230 
لحج فقط محافظات أبين وعدن و

 خفيفتحضروا االمتحانات بعد 
 ن حملة العصيان المدني. يالمتظاهر

عامل يمني من  1000000 رحيلت 
بعد تشديد  المملكة العربية السعودية

القوانين ضد العمال المهاجرين في 
المملكة الذين ال يحملون الوثائق 

 المطلوبة. 

في المائة من المياه غرب  22تلوث  
محافظتي الحديدة وحجة ببكتيريا 

 ".e.coli"اإلشريكية القولونية 

 امقأر
سكان ال يستطيعون 
الحصول على المياه 

الصالحة للشرب 
وخدمات الصرف 

 الصحي

 مليون  13.1

سكان يعانون من 
 انعدام األمن الغذائي

 مليون  10.5

سكان ال يحصلون 
 على الرعاية الصحية

 مليون  6.4

أطفال يعانون من سوء 
 التغذية الحاد

 مليون 2

 3060032 نازحون

 232,025 عائدون

 1320222 الجئون

أعداد المهاجرين / 
الالجئين الواصلين 

م1023خالل   
410232 

البرنامج  ،المصدر: مفوضية األمم المتحدة لالجئين
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، العالمي لألغذية، 

 منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف

 1023 - التمويل

 مليون 201
 

33% 
 

 التقدماالحتياجات اإلنسانية على الرغم من مستوى لم يطرأ تحسن على 
  السياسي في اليمن المحرز في الجانب

 العملية السياسية تهدد بخطر حجب االحتياجات اإلنسانية الطارئة

لم يط أ تحسن على األوضاع اإلنسانية في اليمن بشكل ملموس على ال غم من الحوار الوطني الجاري الذي من 

م. وعلى ال غم من أن 4102  فب اي  من عام المتوقع أن يؤدي إلى إصالحات دستورية وإلى االنتخابات في شه

على حجب الالحوار الوطني هو مفتاح حل األزمة في نهاية المطاف، إال أنه يهدد أيضا بخط  حقيقي يتمّرل في 

 م.4102لبقية عام الفعالة المساعدات اإلنسانية س عة تقديم ض ورة 

لم اجعة نصف السنوية لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن، عملية ا أنهى الش ثكاء في المجال اإلنساني في اليمن مؤخ ًا

مست شدين في ذلك بالتقييمات والتحليالت ألي تغي ات حدثت في االحتياجات. وقد أثكدت عملية الم اجعة هذه على 

مليون شخص يفتق ون إلى المياه الصالحة  02أي تغيي  على المستوى الكلي لالحتياجات: ما يزال  عدم حدوث

مليون شخص  5.1ماليين من السكان يفتق ون إلى ثكفايتهم من الغذاء؛ و  01.1الص ف الصحي المالئم؛ و للش ب و

 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. 0يعانون من عدم ثكفاية في ال عاية الصحية، و 

ء تعديالت طفيفة في على ال غم من أن نطاق االحتياجات ظل دون تغيي  إلى حّد ثكبي ، إال أن هناك ض ورة إلج ا

زيادة ح ثكة العودة في أبين، استم ار النزوح  -الب امج خالل الفت ة المتبقية من العام. تغيي  بيانات ح ثكة السكان 

جميعها ستؤدي إلى هذه التعديالت. ثكما تم ثكذلك  -الداخلي في المناطق الشمالية، واالحتياجات المتزايدة للمهاج ين 

ر أثكب  من االستدامة في محاولة لمعالجة نقاط الضعف المزمنة التي تعاني منها البالد إضافة تعديل الب امج لضمان قد

 إلى تعزيز قدرات الم ونة والصمود في مواجهة الصدمات.

 هناكنقص التمويل دفع بالشركاء في المجال اإلنساني إلى تحديد البرامج األكثر أهمية المخصصة لبقية السنة؛ 

 مليون دوالر أمريكي وبشكل طارئ 802ضرورة لتوفير 

مليون دوالر  214على نحو طفيف لتبلغ  4102انخفض إجمالي متطلبات التمويل لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن 

مليون دوالر أم يكي وذلك نتيجة للتعديالت الطفيفة في الب امج وجهود إعادة ت تيب  205أم يكي بداًل عن 

ش ثكاء العمل اإلنساني. ثكما أدرك الش ثكاء في المجال اإلنساني نتيجة للنقص الكبي  في التمويل بأنه قد ال األولويات ل

تتلقى ثكافة المشاريع ذات األولوية العالية التمويل الكامل بحلول نهاية العام. وهو ما دفع مجموعات العمل القطاعية 

ن أولوياتها العليا في محاولة منها لمواءمة االستجابة التجاهات إلى تحديد األنشطة األثكر  أهمية لبقية العام من بي

في المائة من مجموع المتطلبات غي   21مليون دوالر ثكتمويل طارئ، أي  412التمويل الحالية. تتطلب هذه األنشطة 

في المائة  41الممولة في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن. حص ت جميع المجموعات ثكلفة أنشطتها األثكر  أهمية في 

في المائة من  52من احتياجاتها غي  الممولة، باسترناء المساعدات الغذائية، التي بلغت أنشطتها األثكر  أهمية 

 االحتياجات غي  الممولة.

 األنشطة األكثر اهمية المجموعة

مجموعة اإليواء، والمواد 
غير الغذائية، وإدارة 

 وتنسيق المخيمات

غير الغذائية للنازحين والعائدين والمجتمعات المحلية األخرى المتضررة من اإليواء المؤقت والمواد 
 ..النزاعات وتعزيز إدارة وتنسيق المخيمات في المحافظات الشمالية

ألسر إزالة األلغام والدعم بمساعدات اإلنعاش للعائدين في أبين من خالل إعادة تكوين الثروة الحيوانية ل مجموعة اإلنعاش المبكر
 .التي تعيلها نساء
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التعلم لألطفال ومالئمتها لمناخ التعليم من خالل إعادة تأهيل وترميم وتوفير المستلزمات  ةضمان أمان بيئ مجموعة التعليم
مدرسة في  35مدرسة في محافظة عمران، وتوفير مرافق الصرف الصحي لعدد  23األساسية لعدد 
 .محافظة صعدة

مجموعة األمن الغذائي 
 والزراعة

تقديم المساعدات الغذائية المنقذة لألرواح ووسائل التغذية الصحية لألسر التي ال تستطيع تلبية احتياجاتها 
الغذائية األساسية. وقد حددت المجموعة أنشطة دعم قدرات المرونة للصمود في وجه الصدمات من بين 

 .أنشطتها األكثر أهمية

الخدمات الصحية األساسية للنازحين داخليا وغيرها من الفئات الضعيفة؛ والسعي استمرار الحصول على  مجموعة الصحة
 ."إلى تعزيز الوقاية من األمراض المنقولة جنسيا بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية "اإليدز

لمرضعات، بما في ذلك الرعاية المنقذة لألرواح لألطفال الذين يعانون سوء التغذية وللنساء الحوامل وا  مجموعة التغذية
 .العالج من سوء التغذية الحاد، وتوفير األغذية التكميلية وتوزيع المغذيات الدقيقة

بناء القدرات من أجل تعزيز جهود التوعية والحماية للمساعدة على خلق بيئة حماية أكثر استدامة مع  مجموعة الحماية
 .وحماية األطفالالتركيز على العنف القائم على النوع االجتماعي 

مجموعة المياه والنظافة 
 والصرف الصحي

استهداف المناطق الجغرافية حيث االحتياجات التي لم تتم تلبيتها كبيرة جدًا إضافة إلى إيجاد حلول 
 .لتلك المناطق مستدامة

المجموعة متعددة 
القطاعات: الالجئين، 

وطالبي اللجوء 
 والمهاجرين

 .القطاعات إلى تقديم المساعدات المتكاملة لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرينتسعى المجموعة متعددة 

ال سيما في المناطق التي تعاني من محدودية  -مطلوب المزيد من الدعم وبشكل طارئ للمنظمات غير الحكومية 

 وصول وكاالت األمم المتحدة إليها

في المائة فقط من التمويل  22الخطة المعّدلة لالستجابة اإلنسانية لليمن لهذا العام سوى  لم تتلق ،يوليو 2بحلول يوم 

في نفس الفت ة من العام  4104في المائة لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن  22المطلوب مقارنة بمستوى تمويل بلغ 

. وقد ذهب معظم التمويل لخطة االستجابة ثكانت أقل نوعا ما أيضًا 4104الماضي. ثكما أن االحتياجات الكلية في عام 

يونيو.  21في المائة من إجمالي احتياجاتها حتى يوم  22إلى وثكاالت األمم المتحدة التي تلقت  4102اإلنسانية لليمن 

في المائة فقط للمشاريع المخصصة للمنظمات غي  الحكومية في  2وتلقت المنظمات غي  الحكومية التمويل بنسبة 

خ. إن تمويل المنظمات غي  الحكومية يحمل أهمية بالغة الستدامة األنشطة اإلنسانية، ال سيما في المناطق نفس التاري

 األمن مرل المناطق الشمالية لليمن. غيابالتي توجد بها محدودية للوصول والح ثكة لوثكاالت األمم المتحدة بسبب 

 
 1023و  1021لخطتي االستجابة اإلنسانية لليمن في العامين  عاممقارنة بين مستويات التمويل بحلول منتصف ال

 

وقد أث  نقص التمويل في قدرات جميع المجموعات على تنفيذ الب امج اإلنسانية. ثكما أن مجموعات اإلنعاش المبك ، 

التمويل والتعليم، والحماية، والصحة، والمياه والنظافة والص ف الصحي تواجه أيضا صعوبات أثكب  بسبب نسبة 

نفاق على الب امج هو األم  الذي أجب ها على خفض اإلفي المائة من احتياجاتها التمويلية، و 10المتدنية لها بأقل من 

 الهامة التي يمكن أن تساعد في رفع مستويات المعيشة لليمنيين وخ وجهم من دائ ة الفق .

 

  

270 

251 

446 

334 

38% 

43% 

2013

2012

 نسبة التمويل غير ممّول ممّول

أّدت سنوات من النزاع في 

المناطق الشمالية إلى ظهور 

احتياجات إنسانية مزمنة، بما 

في ذلك الرعاية الصحية 

 .والخدمات األساسية األخرى
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 المناطق الشماليةمساعدات اإلنسانية في ال توسيع ضرورة
 في المناطق الشمالية لليمن يمّثل تقديم الخدمات الصحية تحديًا كبيرًا

سوء األحوال المعيشية، واألض ار المادية بالبنية التحتية الصحية، ومحدودية الوصول إلى الم افق الصحية والمياه 

تفشي األم اض في  جميعها تزيد من مخاط نظيفة، وتبعات عدم االستق ار على األوضاع االجتماعية واالقتصادية ال

صفوف النازحين وغي هم من الفئات المتض رة من النزاعات في المناطق الشمالية، بما في ذلك أم اض من الممكن 

الوقاية منها. هذه الفئات تعاني أيضا من قلة الحصول على خدمات ال عاية الصحية وغي ها من الخدمات األساسية. 

الحصول على التعليم، وانخفاض الوعي بالقضايا الصحية ذات الصلة، والتحيزات الرقافية، والقدرات ثكما أن عدم 

 الحكومية المحدودة تسهم جميعها في عدم استق ار الظ وف الصحية في هذه المنطقة.

طالت الم افق الصحية خالل الح وب الستة السابقة في 

أض ار بالغة  4101وفب اي   4112صعدة بين عامي 

تعطلت بسببها الخدمات الصحية األساسية، بما في ذلك 

الصحية األولية، والتحصين، والصحة  ال عاية

اإلنجابية، وخدمات اإلحالة. وتفتق  الم افق القائمة إلى 

المعدات الطبية األساسية، والموظفين المؤهلين، والمياه 

النظيفة، وم افق الص ف الصحي. تمرل النساء 

في المائة من األشخاص الذين ال يحصلون  21واألطفال 

ية الكافية في المحافظات على الخدمات الصحية األساس

الشمالية للبالد. وتقوم منظمة الصحة العالمية ومنظمة 

إنقاذ الطفولة واللجنة الدولية للصليب األحم  بتقديم 

الخدمات الصحية في محافظة صعدة، إال أن الفجوة ما 

 تزال ثكبي ة في هذا المجال.

 صحية أساسيةمن النازحين في محافظة حجة إلى خدمات  ًاشخص 000000يحتاج 

الحصول على قدرتها على عدم من شخص( تعيش في محافظة حجة  150111أس ة نازحة ) 20111تعاني أثكر  من 

الخدمات الصحية األساسية بسبب انسحاب بعض المنظمات التي ثكانت تعمل في تقديم الخدمات الصحية بما في ذلك 

فّ وا من النزاع في صعدة ملجأ في المحافظات المجاورة، ال منظمة أطباء بال حدود. وقد اتخذ اآلالف من الناس الذين 

إلى  م أيضًا4104م. وقد أدى الص اع في عاهم في عام 4112سيما في محافظة حجة )مدي ية ح ض( منذ عام 

نزوح السكان بحرا عن األمان في محافظة حجة )خاصة في مدي يات حي ان، وخي ان المح ق، وعبس(. تقوم منظمة 

لمية والمنظمة الدولية للهج ة وغي هما من الش ثكاء بتوفي  الخدمات الصحية في مدي يات ح ض الصحة العا

يونيو  21وحي ان وخي ان المح ق، إال أن إيقاف منظمة أطباء بال حدود األسبانية أنشطتها في منطقة المزرق يوم 

 الخدمات الج احية واإلحاالت الطبية.يتسبب في وجود فجوة في توفي  خدمات ال عاية الصحية األساسية التي تشمل 

 

 

 نظام الخدمات الصحية تدهور في اليمن على مّر السنين 
 المصدر: أوتشا

1 

4.8 

3 

13 

3 

6.4 

19 

12 

36 

11.4 

145 

2 

6 

21 

31 

31 

41 

51 

76 

96 

58.9 

303 

 التموين اللوجستي

 التنسيق والدعم

 التعليم

 اإليواء/المواد غير الغذائية
 /إدارة وتنسيق المخيمات

 اإلنعاش المبكر

 الحماية

 قطاعات متعددة

 المياه والنظافة 
 والصرف الصحي

 التغذية

 الصحة

 األمن الغذائي

  احتياج التمويل مقارنة بالتمويل الفعلي الذي تم تلقيه
 2013 يونيو 30

 دوالر( مليون ) 2013متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية 

دوالر( )مليون  2013التمويل المتلقى بحلول المراجعة نصف السنوية   

 ال تعمل في الجوف سوى

منظمتين إنسانيتين 

بضع باإلضافة إلى فقط،

في عمران على منظمات فقط 

من  الرغم من الكّم الكبير

 .الحتياجات فيهماا
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م في محافظات عم ان وحجة والجوف 4102شخص نازح حتى شه  مايو من العام  4120012يعيش أثكر  من 

في المائة من  21لمفوضية األمم المتحدة لالجئين )أي  شخص نازح ووفقًا 4210211وصعدة شمال البالد. ويعيش 

لدى المجتمعات المحلية المستضيفة أو في تجمعات سكنية غي  رسمية. أما ما  مجموع النازحين في المناطق الشمالية(

في  21شخص نازح فيعيشون في مخيمين للنازحين في ح ض. حوالي  040212في المائة( بعدد   1تبقى منهم )

من شخص  220521المائة من النازحين في شمال اليمن يتواجدون في صعدة وعم ان و الجوف. ويعيش ما مجموعه 

 النازحين داخليا في صنعاء.

 أحد شريكي العمل في المجال اإلنساني في محافظة الجوف سيغادر بسبب نقص التمويل
ال تتواجد الحكومة اليمنية سوى بمستوى محدود 

في محافظة الجوف، وتستم  الجماعات  جدًا

الموالية للحوثيين في التنافس مع القبائل المحلية 

على السلطة هناك. هذا األم  يؤث  على قدرات 

السكان المحليين في الوصول إلى خدمات 

ال عاية الصحية، ويزيد نقص العاملين 

الصحيين المؤهلين في المحافظة من تفاقم هذه 

قيقة أن بعض الم افق المشكلة إضافة إلى ح

الصحية مغلقة أصاًل. يعمل اثنان فقط من 

في الجوف  الش ثكاء في المجال اإلنساني حاليًا

هما منظمة أدرا والمنظمة الدولية للهج ة على 

تقديم خدمات التحصين وال عاية الصحية 

 أ ن األساسية من خالل ف ق متنقلة، غي 

من المنظمة الدولية للهج ة تخطط لسحب ف قها 

المحافظة بسبب نقص التمويل، وهو ما سيؤدي إلى وجود فجوة ثكبي ة في توفي  خدمات ال عاية الصحية األولية في 

 المحافظة.

القيود المفروضة على استمرارية الوصول والحركة تفاقم من ضعف السكان في مواجهة األمراض في محافظة 

 عمران

توجد في محافظة عم ان فجوة ثكبي ة جدا في تقديم ال عاية الصحية رغم وجود الش ثكاء في المجال اإلنساني، وي جع 

ى عدم االقدرة على الوصول والح ثكة بسبب ضبابية األوضاع األمنية. المالريا م ض متوطن في ثكري  ذلك أساسا إل

عم ان، وخاصة في الوديان، وداء الليشمانيات الحشوي متوطن في مناطق مرل مدي يات قفلة والعشة. ال ناطق من م

 اض المعدية والمضاعفات الصحية ن لإلصابة باألمويتم توفي  الخدمات للعديد من النازحين وهم لذلك مع ض

اإلنجابية والمضاعفات الم تبطة بسوء التغذية بسبب االثكتظاظ وانعدام الخدمات الصحية المالئمة وعدم وجود مياه 

 نظيفة وممارسات النظافة الخاطئة.

 الصحة العقليةالمرتبطة بمشاكل الضرورة توفير المزيد من االهتمام  والتوعية  لمعالجة 

ينجم عن النزاعات تأثي ات جلية على الصحة العقلية والنفسية واالجتماعية لدى األشخاص المتض رين. وال  غالبا ما

تتم مالحظة العديد من الحاالت ألن الم ضى المحتملين ال يسعون للحصول على المساعدة الطبية. تقوم المنظمة 

صعدة بتوفي  خدمات الصحة العقلية والنفسية الدولية للهج ة ومنظمة الصحة العالمية في مدي ية ح ض ومحافظة 

 واالجتماعية، مع الت ثكيز بشكل رئيسي على حاالت االثكتئاب والقلق والفصام.

 الفئات الضعيفة تتحمل العبء األكبر في النزاعات

طفال على األقل أو استخدامهم من قبل  05تم تجنيد 

  م8008المسلحة في عام الجماعات 

ال يزال األطفال في اليمن يعانون من التع ض 

النتهاثكات خطي ة لحقوق اإلنسان بسبب الص اع 

الدائ  بين الحكومة والجماعات المسلحة وفقا لتق ي  

جديد صدر عن األمم المتحدة بشأن األطفال 

والص اعات المسلحة. قامت األمم المتحدة في عام 

بالغًا عن تجنيد واستخدام  12م بالتحقق من 4104

في  ،سنة 02و  02تت اوح أعمارهم بين  ،أطفال

 صبيًا من  41القتال. وقد تم من هذه الحاالت تجنيد 

 النسبة المئوية لتجنيد واستخدام األطفال

العديد من األطفال اليمنيين الذين 
تم تجنيدهم ضمن المجموعات 

المسّلحة قد سّجلوا فيها بالوساطة 
من خالل سماسرة، وهو األمر 

قيام الذي يدعو إلى ضرورة ال
بجهد مشترك أكبر لمعالجة هذه 

 .القضية
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قبل القوات الحكومية. ثكما أن العديد من األطفال الذين تم تجنيدهم من قبل القوات المسلحة الوطنية دخلوا إلى قوائم 

يسي  الجنود عن ط يق وسطاء، مرل ضباط عسك يين أو أف اد من األس ة أو شيوخ محليين. ويقوم بعض السماس ة بت

عملية التجنيد عب  تزوي  وثائق هوية لألطفال. ثكما يشي  التق ي  ثكذلك إلى تقدم مح ز في التزام األط اف المعنية 

بوقف ومنع االنتهاثكات ضد األطفال. وقد وافقت قيادة الحوثيين على الدخول في حوار مع األمم المتحدة بشأن هذه 

. ونص هذا الم سوم أيضا على إنشاء لجنة اص ينتجنيد الق يحظ  المسألة، وأصدر رئيس الجمهورية م سومًا

 وزارية مشت ثكة لوضع خطة عمل لمنع االنتهاثكات الم تكبة ضد األطفال.

في مباني مدرسية  طفل يمني يتعلمون حاليا 0000000م؛ وأكثر من 8008على مدارس في عام تم  ومًاهج 000

 غير آمنة

م، ج ى معظمها في محافظتي صنعاء وأبين. 4104مدرسية في عام  انيمبوفقا للتق ي  على ومًا هج 051تم شن 

 تموثكانت جماعة أنصار الش يعة والجيش اليمني والحوثيين هي األط اف المسؤولة ال ئيسية عن هذه الحوادث. و

مدرسة من ج اء القصف. واستخدمت القوات  12حادثة موّثقة، وتض رت  50تهديد وت هيب معلمين وتالميذ في 

حادثة، مما أدى في بعض األحيان إلى إغالق المدارس. أثكر  من  25عسك ية أيضا المدارس لتخزين األسلحة في ال

مدرسة في اليمن تعمل وفقا لمجموعة التعليم في ظ وف غي  آمنة بسبب األض ار المتصلة بالص اع، وهو ما  241

يم للعمل على إعادة تأهيل المدارس في طفل لمخاط  السالمة. وتخطط مجموعة التعل 0110111يع ض أثكر  من 

 محافظتي عم ان وصعدة.

  تعطيل المساعدات اإلنسانية بسبب العصيان المدني في المناطق الجنوبية

منذ بدء الحوار الوطني خالل األشه  القليلة الماضية 

وحمالت العصيان المدني تعطل العمل اإلنساني والمؤسسات 

وتم إيقاف عمليات  التعليمية في المناطق الجنوبية من اليمن.

المدارس والمستشفيات والخدمات ثكافة إعادة تأهيل 

ثكما تم إغالق مكاتب منظمات اإلغاثة لمدة يومي  ،الحكومية

عمل في ثكل أسبوع وثكذلك منع الموظفين من التنقل. ذهب في 

طالب وطالبة من عدن ولحج وأبين إلى  4110221شه  مايو 

حملة  لح اك مؤقتًااالمتحانات فقط بعد أن خففت جماعة ا

العصيان المدني الخاصة بها. تهدف حمالت العصيان المدني 

إلى تحقيق أثكب  قدر من الحكم الذاتي واالعت اف بجنوب 

 اليمن في الحوار الوطني الجاري.

 000وطفلة وتشوه  طفاًل 00النزاعات تحصد أرواح 

  م8008آخرين في عام 

خمس  بينهممن األطفال ) 11تم اإلبالغ عن مقتل ما ال يقل عن 

م. 4104فتاة( في عام  41 بينهمآخ ين ) 051فتيات(، وتشّوه 

إلى التع ض للذخائ  غي  المنفج ة من مخلفات  وي جع ذلك أساسا

الح ب. وتنسب بعض هذه الحوادث إلى القوات المسلحة الوطنية 

وإلى أنصار الش يعة. وتسببت هجمات العبوات الناسفة في قتل 

ًى وفتاة واحدة. ثكما قتل طفالن أيضا فت 05من الفتيان وتشويه  00

  في هجوم االنتحاري. 

الفئات الضعيفة بشّدة  منلمهاجرين الحاالت أعداد متزايدة من 

 السعودية الهجرةقوانين سياسة في بسبب التغييرات 

 يعمل الش ك

اء في المجال اإلنساني في اليمن على معالجة األزمة التي يعيشها 

المهاج ون الوافدون من منطقة الق ن األف يقي بنهج متعدد القطاعات يشمل مجموعات الحماية واألمن الغذائي 

 معسك اتية على والتغذية والصحة واإليواء. تسبب إغالق الحدود السعودية والغارات التي شنتها السلطات اليمن

تلقي مساعدات من ذوي الحاجة الماسة لالمتاج ين باألشخاص في الشه ين الماضيين في زيادة عدد المهاج ين 

من المهاج ين علقوا بعد أن تقطعت بهم السبل في منطقة ح ض.  150000إنسانية. وتفيد تقاري  بأن ما يقدر بنحو 

، مما يشكل تحديات صحية إضافية بسبب باستالمها لم يطالب أحد ثكما توجد جرث ملقاة في المش حة المحلية لح ض

االنقطاع المتك ر للكه باء في مناخ يتسم بارتفاع درجة الح ارة. وتزيد في نفس الوقت احتماالت مخاط  تفشي 

 األم اض المعدية ج اء تدفق أعداد ثكبي ة من المهاج ين.

 
العصيان المدني المستمر في جنوب اليمن أّثر على سير العملية التعليمية في المدارس 

 المصدر: أوتشا وأضّر باآلالف من األطفال. 
 

المهاجرون من القرن  يواصل
األفريقي تدفقهم إلى اليمن، وهو 

ما يتسبب في وجود تحديات 
إنسانية تتطلب االستجابة على نحو 

 منّسق.
 

140 

25 
45 

5 

51 

10 14 

 إناث ذكور

 جمالي عدد األطفال الذين قتلوا أو تشوهوا بسببإ
 المتفجرات من مخلفات الحرب/العبوات الناسفةاأللغام/

 تشوهات بسبب هجوم قتلوا في هجوم 
 قتلوا باأللغام تشوهات بسبب األلغام
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 المملكة العربية السعودية في ينملاالع من المهاجرين اليمنيين 0000000إمكانية ترحيل ما يصل إلى 

أدت التغيي ات األخي ة في سياسة الهج ة في المملكة الع بية السعودية إلى ت حيل المهاج ين اإلثيوبيين واليمنيين إلى 

اليمن. ما يزال عدد اليمنيين المتوقع ت حيلهم غي  مع وف، لكن وسائل اإلعالم ومصادر حكومية تشي  إلى أن ال قم 

شخص. وسيزيد بالتالي الضغط على سوق العمل وعلى األس  التي  1110111إلى  2110111ي تفع إلى ما بين  قد

تعتمد على التحويالت إلى حّد ثكبي ، ثكما أن الضغط على الخدمات األساسية سيزيد أيضًا إلى حد ثكبي . ويعمل 

قضية المهاج ين، والعمل مع زمالء لهم في  نهج إقليمي في التعامل معالش ثكاء في المجال اإلنساني على استكشاف 

 الدول المجاورة مرل أثيوبيا.

 ضرورة وجود منظور أقوى في التعامل مع قضايا النوع االجتماعي في برامج العمل اإلنساني

أب زت الم اجعة نصف السنوية لخطة االستجابة اإلنسانية ض ورة القيام بالكري  من العمل لدمج أقوى لمنظور النوع 

الجتماعي في الب امج اإلنسانية. وغالبا ما يكون اإلنجاز المح ز في هذه المسألة بطئ إلى حّد ما بسبب المعايي  ا

الرقافية السائدة في اليمن، وهي البالد التي تحتل م تبة متأخ ة باستم ار في المؤش  العالمي للفجوة في النوع 

نسانية لليمن "مؤش  المساواة في النوع االجتماعي" لتقييم االجتماعي. تستخدم ثكافة مشاريع خطة االستجابة اإل

 63الدرجة التي يتم فيها أخذ قضايا النوع االجتماعي في الحسبان أثناء التخطيط لها. وتم في منتصف العام تخصيص 

في  12في المائة من التمويل لمشاريع تهدف إلى المساهمة بط يقة محدودة في المساواة في النوع االجتماعي، و 

في المائة لمشاريع  0.4المائة لمشاريع تهدف إلى اإلسهام بشكل ثكبي  في تحقيق المساواة في النوع االجتماعي، و 

في المائة من التمويل  9.1تستهدف على وجه التحديد تعزيز المساواة في النوع االجتماعي. إال أنه تم ثكذلك تخصيص 

 االجتماعي في الحسبان عند تصميم المش وع. لمشاريع ال تحمل أي عالمات تأخذ قضايا النوع

 في سطور 
 مشاكل المياه والصرف الصحي في الحديدة

في المائة من إمدادات المياه في  20يمّرل توّف  الص ف الصحي المأمون والسليم تحديًا رئيسيًا في محافظة الحديدة.  

" وذلك وفقا للنتائج األولية لتقييم نوعية e.coliغ ب محافظتي الحديدة وحجة ملوث ببكتي يا "اإلش يكية القولونية 

في المائة من المياه غي  صالحة للش ب وفقا لمصادر اليونيسف.  20أن ق ية. ثكما  24المياه الذي أج ي مؤخ ًا في 

 ويج ي حاليا تحليل النتائج وسيتم وضع التوصيات التالية لها عقب إج اء المزيد من التحليل.

 مكافحة شلل األطفال تستهدف األطفال تحت سن الخامسةلحملة 

 4.2 استهدفتقت اليمن حملة التحصين الوطنية التي أطل ،عقب ورود تقاري  عن تفشي شلل األطفال في الصومال

مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن. وتقود وزارة الصحة العامة والسكان هذه الحملة بدعم من أعضاء مجموعة 

وصول الصحة. وقد أوصت المجموعة بإج اء عملية م اجعة لتعزيز نظام ال صد لضمان الكشف المبك  عن أي 

الستم ار تدفق  نظ ًاإليها شلل األطفال  نتقالليمن. وتواجه اليمن خط ًا ثكبي ًا يتمّرل في اا إلىلفي وس ب ي 

 المهاج ين والالجئين من منطقة الق ن األف يقي.

 
 المصدر: المنظمة الدولية للهجرة -إقليمية لحل مشكلة المهاجرين في اليمن الشركاء في المجال اإلنساني يبحثون عن وسيلة 

 
 

وي معاييرمشاريع التح
النو  االجتماعي

31

اهتمام محدود بالنو   مشاريع ذات 
االجتماعي
  

اهتمام  كبير بالنو   مشاريع ذات 
االجتماعي  

        

اهتمام كبير واست دا  للنو   
االجتماعي 

3

مشاريع ال ينطبق علي ا النو   
االجتماعي

 

تهدف الحملة الوطنية المستمرة 
لمكافحة شلل األطفال إلى 

مليون طفل  1.2الوصول إلى 
تحت سن الخامسة لضمان عدم 

الصومال إلى  انتشار المرض من
 .اليمن

اليمن مرتبات متدنية في  تلتح
مؤشرات النوع االجتماعي بسبب 

التي  والتقاليد المعايير الثقافية
تشّجع على التمييز في النوع 

 االجتماعي.
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 تبني سياسة إلدارة شؤون النازحين في اليمن

على  المش وع ع ضبمش وع سياسة وطنية جديدة للنازحين في اليمن  ةاللجنة الفنية التي عملت على صياغقامت 

يونيو.  41. وقد تم اعتماد السياسة في وقت الحق يوم يونيو 05في  إق ارهأجل  رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة من

وتسعى هذه السياسة إلى تحقيق ثالثة أهداف: منع النزوح القس ي؛ وحماية ومساعدة النازحين داخليا؛ وحّل قضايا 

النزوح من خالل العودة أو االندماج المحلي. وعالوة على ذلك، تغطي السياسة أيضًا النزوح بسبب النزاعات 

مة اليمنية، وتشي  بموجب القانون اإلنساني إلى والكوارث الطبيعية. ثكما وتحدد ثكذلك أدوار ومسؤوليات الحكو

مسؤوليات الجهات الفاعلة غي  الحكومية، وتؤثكد أيضا على أهمية التنسيق مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني. 

 تمّرل سياسة النازحين خطوة هامة نحو إيجاد حلول طويلة األمد لمحنة النازحين في اليمن.و

 ول الجراد في المناطق الشماليةتهديد لألمن الغذائي مع وص

وصل الج اد الصح اوي في اليمن من سيناء وإس ائيل والمملكة الع بية السعودية. وانتقلت بعض األس اب ووفقا 

من المملكة الع بية السعودية تجاه محافظة صعدة، ثكما انتقلت أس اب أخ ى الى  لمنظمة األغذية والزراعة جنوبًا

بالد. ومن المتوقع أن تتح ك أس اب أخ ى نحو مأرب وشبوة وحض موت. ويمكن أن مزيد من المناطق داخل ال

على المحاصيل في موعد إزهارها أو تكوين النباتات  شديدًا تلحق أس اب الج اد في حالة عدم مكافحتها ض رًا

لما يمكن أن  للحبوب. وت اقب منظمة األغذية والزراعة والش ثكاء اآلخ ون في المجال اإلنساني الوضع عن ثكرب

 يكون له من تأثي  ثكبي  على مستويات األمن الغذائي المنعدم أصال في البالد.

 بعثة التواصل اإلنساني إلى قطر والمملكة العربية السعودية

ساف  في بداية شه  يونيو ثكاًل من منسق الشؤون اإلنسانية ومدي  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن إلى الدوحة 

وال ياض وجدة في المملكة الع بية السعودية لعقد اجتماعات مع الش ثكاء والمانحين المحتملين. وقد تم عقد في قط  

اجتماعات مع وزارة الخارجية القط ية والصندوق السعودي للتنمية، وثكذلك مع منظمة التعاون اإلسالمي، 

سعودية والقط ية. تهدف هذه االجتماعات والمنظمات غي  الحكومية والجمعيات الخي ية ومؤسسات العمل الخي ي ال

إلى حشد الدعم لالستجابة اإلنسانية لليمن وتشجيع المزيد من التعاون بين أصحاب المصلحة من األط اف المعنية 

والدولية. وج ى نتيجة لهذه الزيارة بحث عدد من الف ص المحتملة للتمويل المشت ك لألنشطة  الوطنية واإلقليمية

 اإلنسانية.

 ق الشؤون اإلنسانية يطلع أصحاب المصلحة من األطراف األوروبية المعنية على المستجداتمنس

أج ى منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن، السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد، ومدي  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في 

يو. وثكان الهدف من هذه الزيارة يون 42-45اليمن، السيد ت وند جنسن، زيارة إلى ب وثكسل وثكوبنهاغن خالل الفت ة 

 ثكوبنهاجنفي هو تسليط الضوء على األوضاع واالحتياجات اإلنسانية في اليمن. وقد عقد منسق الشؤون اإلنسانية 

اجتماعات مع وزارة الخارجية والمجلس الدانم ثكي لالجئين. واجتمع أيضًا في ب وثكسل مع ممرلي المكتب األوروبي 

أطلع مجموعة عمل  . ثكماوبي ورؤساء وثكاالت األمم المتحدةمة العمل الخارجي األورللجمعيات اإلنسانية، وخد

دولة عضو في االتحاد األوروبي( على  42المجلس للمساعدات اإلنسانية والمعونات الغذائية، )المكونة من ممرلي 

 التطورات السياسية واألوضاع اإلنسانية في اليمن.

 

يمكن ألسراب الجراد التي بلغت 
اليمن أن تدّمر جميع المحاصيل 

الغذائية في المناطق الشمالية مالم 
حّرك الشركاء بشكل عاجل يت
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