
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 
 

اإلنسانيةالنشرة   
 اليمن

م4104 ديسمبر 42 –نوفمبر  42العدد العاشر:   

 في هذا العدد

   1ص          التوسع في االستجابة االنسانية 

 2ص           اء اليمنحماية في أنحاحتياجات ال 

 4ص  مزيد من المساعدات للعائدينضرورة توفير ال 

  5ص     بالوصول والتمويل في الشمال ترتبطهموٌم 

 اأوتش 

 مقتطفات سريعة
  إلى توفير  4102تهدف خطة االستجابة

مليون يمني ، بزيادة  2.2المساعدات إلى 

 % 44في متطلبات التمويل بنسبة 

  زيادة المخاوف المتعلقة بالحماية والصحة

بين صفوف المهاجرين بسبب سوء المعاملة 

 والتعذيب 

 التزامات جديدة  ونقدمين والحكومة والحوثي

  قضية تجنيد األطفاللمعالجة 

  شركاء العمل اإلنساني يوسعون عملياتهم

 من أجل دعم العائدين إلى أبين 

 تنفيذ تدخالت في الصحة/المياه والصرف 

الصحي والنظافة في المناطق الشمالية وسط 

  تحديات التمويل والوصول

 

 أرقام 

مليون 1.31  
 

سكان ال يستطيعون احلصول 

على املياه الصاحلة للشرب 

 وخدمات الصرف الصحي

  مليون 10.5
سكان يعانون من انعدام األمن 

 لليمن الغذائي

 مليون  6.4
سكان ال يحصلون على 

 الرعاية الصحية

998,000 
أطفال يعانون من سوء 

 التغذية الحاد

431,000 
 نازحون

 عائدون 105,000
 الجئون 269,000
 مهاجرون ضعفاء 100,000

.4102المصدر: خطة االستجابة االنسانية لليمن   

 -2012التمويل
 :المطلوب
 مليون دوالر 585

 

 :التمويلنسبة
75 % 

 -2013التمويل المطلوب
 أمريكي(مليون )دوالر  517

 

 م.311أكثر من نصف اليمنيين يحتاجون للمساعدة في العام 

 م.311مليون شخص في  636مليون دوالر لمساعدة  617تسعى خطة االستجابة للحصول على تمويل بمبلغ  

 02تزال األزمة اإلنسانية في اليمن حادة ، خصوصا في ظل وجود أكثر من ما 

في  -مليون نسمة  42أي أكثر من نصف السكان البالغ تعدادهم  -مليون شخص 

م إلى 4102حاجة إلى مساعدات إنسانية. يهدف شركاء العمل اإلنساني في عام 

أي بزيادة في  -ا مليون من اليمنيين األشد احتياج 2.2تقديم المساعدة إلى 

 في المائة مقارنة باألشهر الستة السابقة. 42األعداد بنسبة 

والتي  4102خطة االستجابة اإلنسانية لليمن ديسمبر إطالق  02تم في يوم 

تعكس االحتياجات اإلنسانية المتزايدة ، والقدرات المعززة ، والتحسن في 

والمزيد من الجهود  مستويات الوصول في بعض المناطق ، وخاصة في أبين ،

 لدعم تحرك اليمن تجاه اإلنعاش المبكر والتنمية.

في المائة  44ارتفعت المتطلبات المالية نتيجة لذلك التركيز الموسع بنسبة 

 207مقارنة باألشهر الستة السابقة. ويقّدر الشركاء حجم متطلبات التمويل ليبلغ 

تياجا وبرامج اإلنعاش المبكر مليون دوالر لتنفيذ البرامج االنسانية األكثر اح

 للعام المقبل.

 م: إنقاذ األرواح وبناء قدرات التأقلم.311ألولويات الكبرى للعام ا

م 4102األهداف االستراتيجية األربعة لالستجابة اإلنسانية في اليمن في عام  

 ش المبكر ، وبناء القدرات.هي: إنقاذ األرواح ، والحماية ، واإلنعا

يقوم الشركاء من قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة ، والصحة ، والتغذية 

، واألمن الغذائي ، بهدف تنفيذ تدخالت إلنقاذ األرواح ، باإلعداد لبرامج مشتركة 

إليصال خدمات متكاملة إلنقاذ األرواح في المجاالت ذات األولوية. كما وافق 

كذلك في إدراك منهم بالمخاوف الحقيقية المتعلقة بالحماية في كافة أرجاء الشركاء 

البلد ، على تعزيز االستجابة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 

 وتحسين بيئة الحماية لألشخاص شديدي الضعف المتضررين من الصراعات.

جارية أمال جديدا جلبت اإلصالحات السياسية وإصالحات القطاع األمني ال

لالستقرار وتحسن األوضاع األمنية في بعض المناطق. وهذا التحسن يسمح بدوره 

لشركاء العمل اإلنساني النظر إلى ما هو أبعد من االستجابة الطارئة والفورية 

والتركيز على تعزيز قدرات المجتمعات المحلية اليمنية. وتهدف خطة االستجابة 

ه الغاية أيضا إلى تطوير سبل العيش وبناء قدرات في سعيها لتحقيق هذ 4102

المرونة في الشركاء المحليين من أجل تمكين اليمنيين بشكل أفضل من الصمود و

 التحديات المستقبلية.مواجهة 

  

 دوالر(بال) .311الزيادة في متطلبات التمويل في العام 

 
 .311المصدر: خطة االستجابة االنسانية لليمن 

 

األرواح عن طريق تنفيذ أنشطة للتغذية ،  إنقاذ
والمياه والصرف الصحي والنظافة ، والصحة ، 

 واألمن الغذائي

 حماية البيئة في أرجاء اليمن تعزيز

 القدرات المحلية وتعزيز البرامج المشتركة بناء

األصول المعيشية وتعزيز  حماية واستعادة

 االنتعاش

 أهداف استراتيجية 4
 لخطة االستجابة االنسانية لليمن
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U 2102مثّل عجز التمويل تحدياً أمام تنفيذ خطة االستجابة للعام  

على الرغم من الزيادات في المساهمات المالية في عام 

م ، ظلت مسألة التمويل المتدني تمثّل تحدياً رئيسياً 4104

في طريق االستجابة اإلنسانية في اليمن. لم تبلغ نسبة 

احتياج التمويل  التمويل في نهاية العام ، مقارنة بإجمالي

 لخطة االستجابة االنسانية

مليون دوالر أمريكي ، سوى  585البالغ حجمها  4104 

في المائة فقط ، وهو األمر الذي ترك فجوة تمويل بلغ  52

حجمها أكثر من ربع مليار دوالر. وعالوة على ذلك ، 

تلقت المجموعات القطاعية ذات األهمية ، بما في ذلك 

لحماية ، والتعليم ، واإلنعاش المبكر، قطاعات الصحة ، وا

في المائة من االحتياجات التمويلية لنفس العام  25أقل من 

، ما أدى إلى التمكين فقط للتنفيذ الجزئي لألنشطة 

 م.4104المشمولة في خطة عام 

ضرورة وجود قاعدة أوسع لدعم لالستجابة 

 .311اإلنسانية في العام 

دون معالجة. سيكون كما هي مستدام في اليمن في حالة ترك األزمة اإلنسانية في البالد القال نتاال يتحققليس من الممكن أن 

أهمية بالغة. وعلى الرغم من ضرورة الدعم  4102لزيادة الدعم المقدم من المانحين والمزيد من التنوع في الشركاء في العام 

لبية االحتياجات اإلنسانية واحتياجات اإلنعاش بطريقة شاملة بمساهمة المستمر من الجهات المانحة التقليدية ، إال أنه من المهم ت

 من جهات مانحة جديدة ، اإلقليمية منها على وجه الخصوص.

ازداد عدد الجهات العاملة في المجال اإلنساني في اليمن إلى حد كبير نتيجة لجهود المناصرة وجذب شركاء جدد في مجال العمل 

م في خطة االستجابة 4102منظمة في العام  88الوطنية بدعم األنشطة اإلنسانية المتزايدة. تشارك  اإلنساني واقناع السلطات

. وقد شرع شركاء جدد من داخل اليمن ومن منطقة الخليج ومنطقة الشرق األوسط البدء في عملياتهم ، 4102االنسانية لليمن 

. وسوف يسعى الفريق القُطري للشؤون اإلنسانية في اليمن 4102وبعضهم أدرج مشاريع في خطة االستجابة االنسانية لليمن 

 في األشهر المقبلة إلى ترسيخ وتدعيم هذه التوجهات لضمان تحقيق استجابة إنسانية جماعية وقوية.

 هموم كبرى تتعلق بالحماية في أنحاء مختلفة من البالد

 م3113اإلنسان في عام حالة من حاالت انتهاكات حقوق  183,7جرى اإلبالغ عن أكثر من 

على الرغم من تحسن األوضاع األمنية في بعض المناطق ، ما تزال اليمن تواجه العديد من الصراعات المحلية وحاالت العنف 

وعدم االستقرار. تزايدت الهموم المرتبطة بالحماية بسبب الضعف في القطاع األمني وغياب القانون والنظام في العديد من 

حالة من حاالت انتهاك حقوق اإلنسان. إن ضرورة تعزيز  08487م عن أكثر من 4104تم اإلبالغ  في عام المناطق. فقد 

حماية المدنيين في اليمن يمثل أولوية بالنسبة للنازحين وغيرهم من األشخاص المتضررين من الصراعات ، وكذلك األمر ينطبق 

سبي للعدالة وسيادة القانون في أجزاء كثيرة من البالد. لذلك ، فإن على جميع السكان الذين يعانون في اليمن من الغياب الن

المجتمع اإلنساني في اليمن لن يستمر في االستجابة ألهداف مجموعة حماية األطفال فقط ، بل سيعمل أيضا على إشراك 

ل لضمان احترام حقوق اإلنسان السلطات الوطنية والمحلية والجهات الفاعلة في التنمية الدولية في اتخاذ تدابير طويلة األج

والقانون اإلنساني. وتشمل هذه التدابير جهود المناصرة لوضع سياسة للنازحين ودعم المبادرات في مجاالت العدالة وسيادة 

 القانون والحكم الرشيد.

 ما تزال األلغام األرضية تشكل تهديدا كبيرا على الرغم من المضي قدما في أعمال مكافحة األلغام

ضحايا لأللغام األرضية وغيرها من المتفجرات في اليمن ، بعد أن تم التحقق من  2102عدد متزايد من األطفال في عام  وقع

طفال(. وهذا العدد يتجاوز بكثير عدد الضحايا من  56طفال( أو مشوه ) 01طفال بين قتيل ) 48وقوع حوادث لما ال يقل عن 

 م.2100األطفال في عام 

كيلومترا مربعا من األراضي في المناطق الحضرية منذ  26بتنظيف أكثر من  YEMACطني لمكافحة األلغام قام البرنامج الو

م ، األمر الذي يساعد بشكل كبير على تسهيل عودة النازحين. ومع ذلك ، تبقى في المناطق الجنوبية رقعة 2102شهر يونيو 

وهي مساحة أكبر إلى حد  -خاصة في المناطق الريفية  -باأللغام  كيلومتر مربع من األراضي يشتبه في تلوثها 002211بمساحة 

ما من مساحة لبنان. يعتمد غالبية العائدين في موارد رزقهم على األنشطة الزراعية ، لذلك ، فإن هناك حاجة ملحة للمزيد من 

 التقدم في إزالة األلغام.

ة ، قام البرنامج الوطني لمكافحة األلغام بتوسعة عملياته في بعد مفاوضات ناجحة مع السلطات الممسكة بزمام األمور في صعد

مديرية في محافظة صعدة للتلوث باأللغام األرضية والذخائر غير  06المناطق الشمالية. فبعد سنوات من الصراع ، تعرضت 

، ويهدف البرنامج إلى  06ها المنفجرة. ويعمل البرنامج الوطني لمكافحة األلغام حاليا في ثالث من هذه المديريات البالغ عدد

 تنظيفها جميعاً في غضون السنوات الثالث المقبلة. يعمل شركاء العمل اإلنساني بشكل وثيق مع البرنامج الوطني لمكافحة األلغام

جين ، العدد المستهدف )السكان المحتا 3113في تم التوصل إليها نتائج 

 التمويل القطاعي مقابل المتطلبات(النسبة المئوية من تغطية الفعلي ، العدد و

 
   * "المحتاجين" للداللة على عدد من األشخاص المتضررين من األزمة من ذوي االحتياجات في 

 مجموعة/قطاع محدد   
** "مستهدف" يشمل جميع المستفيدين في خطة المجموعة القطاعية بغض النظر عن ما إذا كان 

 تم تلقي التمويل  قد 
 يشمل جميع المستفيدين من المشاريع الممولة والبرامج في المجموعة/القطاع*** "فعلي" 

 المصدر: خطة االستجابة االنسانية

كل  قبل من .311الدعم اإلضافي في عام 

من الجهات المانحة التقليدية والجديدة 

ضروري لتلبية االحتياجات اإلنسانية في 

اليمن واحتياجات االنعاش على نحو 

 شامل3
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ضحايا  لمعالجة المكونات الثالثة المتعلقة بأعمال مكافحة األلغام، وهي : إزالة األلغام ، التوعية بمخاطر األلغام ، ومساعدة

 األلغام.

محافظتي أبين وصعدة تحتالن األولوية في األنشطة المتعلقة بمكافحة األلغام. تم تشكيل فريق عمل فني يشترك في  ماتزال

رئاسته كال من البرنامج الوطني لمكافحة األلغام وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، وعضوية اليونيسيف ومفوضية األمم المتحدة 

ولية الرئيسية ، وقد تم تشكيل هذا الفريق في إطار مجموعة اإلنعاش المبكر لتسهيل العمل لالجئين والمنظمات غير الحكومية الد

 اإلنساني وتسهيل التعاون في هذا المجال.

م من وتيرة أنشطة التوعية بمخاطر األلغام من قبل البرنامج الوطني لمكافحة األلغام 4104كما تم  التسريع أيضا خالل عام 

طفال في المحافظات المتضررة بالصراعات  888085شخصا بينهم  4058728يث استفاد أكثر من وبدعم من اليونيسف ، ح

 وذات المخاطر العالية في المناطق الشمالية والجنوبية من البالد.

 معاملة وتعذيب واتجارالالمهاجرين يبلغون عن حاالت إساءة في 

تستمر حركة الهجرة المختلطة من منطقة القرن األفريقي في التدفق بال 

هوادة من خالل شبكات اتجار يديرها أشخاص عديمي الضمير من 

من أولئك الذين يعبرون خليج عدن متجهين إلى  العظمىاألشرار. الغالبية 

اليمن هم من المهاجرين غير النظاميين القادمين من إثيوبيا. وقد تم 

من الواصلين الجدد شخص  0128052م عن وصول 4100غ عام اإلبال

واصل خالل العام  528284إلى السواحل اليمنية ، وذلك مقارنة بعدد 

من  21شخص واصل حتى يوم  888741م. تم هذا العام تسجيل 4101

شهر نوفمبر ، ما يشير إلى زيادة في معدل التدفق خالل الفترة الكاملة 

ذي يؤدي إلى تفاقم حّدة التنافس على الموارد م ، األمر ال4104لعام 

شخص من اإلثيوبيين المعوزين  28111المتناقصة أصالً. ويوجد حوالي 

الذين يعيشون حاليا في العراء داخل وحول بلدة حرض شمال غرب البالد 

، وهو المكان الذي تدير فيه المنظمة الدولية للهجرة مركزها الخاص 

ن. وجميعهم تقريبا أفادوا بأنهم موجودون هناك بتقديم المساعدة للمهاجري

بعد أن تقطعت بهم السبل وبعد أن فشلوا في العبور إلى المملكة العربية 

 السعودية بحثا عن فرص عمل.

شهدت المنظمة الدولية للهجرة زيادة في المخاوف الصحية ومخاوف تتعلق بحماية المهاجرين العالقين في حرض. فمعظم 

سجلوا أسمائهم للحصول على مساعدة للعودة إلى ديارهم قد عانوا من إصابات جسدية ، بما في ذلك كسور في األشخاص الذين 

األطراف ، وذلك بسبب سوء المعاملة والتعذيب على أيدي المهربين والمتاجرين الذين نقلوهم. كما حدثت زيادة مؤخرا في 

م في 4100حالة طبية منذ مايو  248882تمت معالجة أكثر من  اإلصابات بأعيرة نارية وألغام أرضية تم اإلبالغ عنها.

مهاجر من المرضى  28028المرافق الصحية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في حرض ، وتم توفير المساعدةالطبية لعدد 

بية بسبب م. ثالجة الموتى في مستشفى حرض مكتظة حاليا بما يفوق طاقتها االستيعا4104والمصابين في شهر نوفمبر 

 امتالءها بجثث المتوفين من المهاجرين غير النظاميين ممن ال يحملون وثائق ، والتي لم يطالب أي طرف باستالمها.

من المهاجرين العالقين ممن تقطعت بهم السبل للعودة  88111ساعدت المنظمة الدولية للهجرة في العامين الماضيين أكثر من 

من المهاجرين اإلثيوبيين العالقين. وتفيد المنظمة  720م تقديم مساعدة العودة الطوعية لعدد 4104إلى ديارهم. وتم في ديسمبر 

الدولية للهجرة أنه ونظراً لمحدودية التمويل ، تعطى األولوية فقط لألشخاص األكثر ضعفا من النساء واألطفال وكبار السن 

 والقّصر غير المصحوبين للعودة إلى إثيوبيا.

 نهاء تجنيد األففالتعهدات جديدة ال

م إلى تزايد انضمام األطفال إلى القوات 4100تنتشر في اليمن ظاهرة تجنيد األطفال بشكل كبير. أشارت التقارير في عام 

المسلحة والجماعات المسلحة في المدن الرئيسية والبلدات المتضررة من االضطرابات المدنية والصراعات. وتشير التقديرات 

 41األطفال يشكلون  أن مائة من الذين يتم تجنيدهم في ميليشيات قبلية موالية للحكومة هم من األطفال ، في حينفي ال 05إلى أن 

الذين يتم تجنيدهم في الجماعات الحوثية المسلحة. ونظرا لهذا االهتمام ، تم وضع أربع جهات رئيسية األشخاص في المائة من 

ة ملحق التقرير األخير المرفوع إلى األمين العام لألمم المتحدة عن األطفال والصراع في اليمن تستخدم "تجنيد األطفال" في قائم

المسلح ، وهي: القوات المسلحة اليمنية ، والفرقة األولى مدّرع المنشقّة ، وجماعات الحوثيين المسلحة ، والجماعات المسلحة 

 الموالية للحكومة.

باألطفال والصراعات المسلحة في أواخر شهر نوفمبر ، السيدة ليلى  ةالمعنيلألمم المتحدة لألمين العام  ةالخاص ةالممثل تقام

زروقي ، بزيارة إلى اليمن لتقييم أوضاع األطفال المتضررين من الصراعات ودعم أطراف الصراع لوضع حد لتجنيد األطفال. 

قرارا يأمر فيه جميع وحدات األمن بإنهاء تجنيد مم المتحدة لأللألمين العام  ةالخاص ةوقد أصدر الرئيس هادي خالل زيارة الممثل

عاما. وأعلن رئيس الوزراء عن لجنة وزارية لوضع خطة عمل ملموسة ومزّمنة إلنهاء تجنيد واستخدام  08األطفال دون سن 

ي بآليات المراقبة واإلبالغ األطفال. كما أعرب منسق الشؤون اإلنسانية عن التزام األمم المتحدة عبر فريق عملها القُطري المعن

 عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال بالعمل مع الحكومة واألطراف األخرى في تنفيذ هذه االلتزامات.

الخاص لألمين العام لألمم المتحدة ، السيدة زروقي ، محافظة صعدة حيث حصلت هناك على التزام من جانب  ةالممثل تكما زار

تسريح وإعادة دمج األطفال. وقام شركاء العمل اإلنساني في األسابيع الماضية بمتابعة هذه  الحوثيين على العمل من أجل

 
عاما وهي واحدة من العديد من  07فادرا تبلغ من العمر 

تتلقي دعماً  المهاجرات االثيوبيات اللواتي تقطعت بهن السبل و
طبياً ونفسياً واجتماعياً من خالل شركاء العمل االنساني في 

 المصدر: أوتشا -حرض 

في  توجد منطقة في الجنوب أكبر

ليال من مساحة لبنان ُيعتقد مساحتها ق

أنها ملوثة باأللغام األرضية والذخائر 

غير المنفجرة ، ال سيما في المناطق 

وهو األمر الذي يمنع  -الريفية 

 موارد أرزاقهمالعائدين من إعادة بناء 

 .المرتبطة باألنشطة الزراعية
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االلتزامات ، بما في ذلك التنظيم لجلسة عصف ذهني مع مختلف أصحاب المصلحة من األطراف المعنية في الحكومة ووكاالت 

 تي تحتاج إلى إدرجها في خطة العمل.األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتحديد البرامج الرئيسية ال

 االحتياج إلى المزيد من المساعدات في ظل عودة النازحين إلى أبين

 ويحتاجون إلى الخدمات األساسية بصورة فارئةفي المائة من النازحين عادوا إلى ديارهم  1,

في المائة من األشخاص النازحين بسبب المعارك األخيرة في أبين إلى منازلهم.  81عاد في األشهر القليلة الماضية أكثر من 

في محافظة أبين  كانت عودة النازحين أسرع وأكبر مما هو متوقع ، لذا فإن العائدين في حاجة إلى المساعدة إلعادة بناء حياتهم

التي ما زالت تحتاج إلى إستعادة النبض في خدماتها األساسية ، بما في ذلك مرافق المياه والصرف الصحي ، والرعاية الصحية 

، والتعليم ، فضال عن الحاجة إلى استتباب النظام والقانون. وهناك حاجة أيضا إلى زيادة الجهود لمواجهة الدمار الواسع في 

دنية وتحقيق المزيد من التقدم في أعمال إزالة األلغام لتمكين السكان من إعادة بناء مصادر أرزاقهم. وقد تم تشكيل المنشآت الم

"مجموعة عمل العودة وإعادة الدمج" لضمان التنسيق والتماسك في اعمال االستجابة الحتياجات العائدين إلى أبين في كال من 

أس مجموعة العمل هذه مفوضية األمم المتحدة لالجئين والوحدة التنفيذية لمخيمات الالجئين إنقاذ األرواح واإلنعاش المبكر ، وير

 التابعة للحكومة اليمنية.

 تقييم جديد يظهر وقوع أضرار شديدة في المنشآت المدنية في أبين

م البنى التحتية واألضرار الجديد الذي أجرته الوكالة أظهر تقيي

وقوع أضرار بالغة  USAIDاألمريكية للتعاون الدولي 

بالمباني العامة والبنى التحتية في أعقاب الصراع في أبين. 

مدرسة تعرضت ألضرار كبيرة ، في  42ويبين التقرير أن 

مدرسة  00مدرسة منها تستضيف نازحين و  04حين ال تزال 

أخرى كانت أو هي على وشك الخضوع إلعادة تأهيل من قبل 

الوكالة األمريكية للتعاون الدولي. أما في قطاع الصحة ، يحتاج 

مستشفى زنجبار العام إلى أعمال كبيرة إلعادة تأهيله ، في حين 

لم تعد الوحدات الصحية في المناطق الريفية عاملة على 

بالغة لكابالت  اإلطالق في معظم الحاالت. حدثت أضرار

وأعمدة الطاقة ، األمر الذي يعني إلى حد كبير عدم وجود خدمة 

 مليون دوالر أمريكي. 2.0الكهرباء. وتقدر كلفة اإلصالح للمرافق التي خضعت للتقييم بحوالي 

 زيادة الجهود الرامية إلى توفير الخدمات األساسية للعائدين في أبين

لنازحين التابعة مخيمات االالجئين قاعدة بيانات للنازحين بالتعاون مع الوحدة التنفيذية لتدير مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

للحكومة ، وبذلك فهي توفر للمنظمات الفاعلة في أبين المعلومات التي تحتاج إليها لضمان التنسيق والتتبع وتقديم المساعدات 

أسرة من  88111م أدوات لإليواء والمواد غير الغذائية لعدد للعائدين. كما قدمت المفوضية أيضا بحلول نهاية نوفمبر أطق

 العائدين والمجتمعات المحلية المتضررة من الصراع في أبين.

يمثّل النقص في خدمات الصحة العامة في أبين تحديا كبيرا. ويقوم شركاء العمل االنساني في مختلف أنحاء المناطق الجنوبية 

المراكز الصحية وبناء القدرات ألطباء األطفال. توفر منظمة الصحة العالمية في مديرية زنجبار بدعم خدمات العيادات المتنقلة و

مرفق صحي في مديرية خنفر. كما يؤثر االفتقار  07الدعم لست فرق صحية متنقلة ، ويوفر الشركاء المستلزمات الطبية لعدد 

التغذية ، خصوصا مع وجود وحدة صحية واحدة فقط في  إلى مرافق صحية عامة أيضا على معالجة األطفال المصابين بسوء

مديرية لودر توفّر مثل هذه الخدمة العالجية بدعم من منظمة اليونيسيف. ويقدم شركاء العمل اإلنساني الدعم في مجال المياه 

 المياه. والصرف الصحي والنظافة ، بما في ذلك نقل المياه بالشاحنات ، وحمالت النظافة ، وإعادة تأهيل مضخات

تتزايد أعداد األطفال العائدين إلى مدارسهم في الوقت الذي يتم فيه إخالء معظم المدارس من النازحين الذين استضافتهم تلك 

المدارس سابقا. إال أن الطلبة على الرغم من ذلك يقحمون في مساحات ضيقة وصغيرة في مواقع بنائية عالية المخاطر نظرا 

مدرسة من قبل الوكالة األمريكية  00صابت مباني المدارس. فباإلضافة إلى أعمال إعادة التأهيل لعدد لألضرار البالغة التي أ

مدرسة في محافظة أبين ، وهو األمر الذي سيمكن  08للتنمية الدولية ، ستقوم منظمة اليونيسيف كذلك بدعم إعادة تأهيل 

من الطلبة في  0518111نوفمبر توزيع أدوات مدرسية لعدد طالبا وطالبة من العودة إلى مدارسهم. وتم في شهر  018882

 المناطق الجنوبية.

  

 

 مبنى سكني في خنفر ، أبين ، تضرر من الصراع. 
 المصدر: المنظمة الدولية للهجرة

في المائة من  1,عاد أكثر من 

النازحين إلى أبين لكنهم ما زالوا 

يواجهون نقصا مستمراً في الخدمات 

 3األساسية الضرورية
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 شركاء العمل االنساني يوسعون من عملياتهم في أبين

الشؤون اإلنسانية قام منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ، السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد ، يرافقه ممثلون عن مكتب تنسيق 

بزيارة  4104ديسمبر  2ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين يوم 

مدينة زنجبار بمحافظة أبين. وكانت هذه أول زيارة من نوعها منذ تصاعد 

م. وقد أكد منسق الشؤون اإلنسانية في 4100القتال في منتصف عام 

ة في محافظة اجتماع مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من األطراف المعني

أبين على مخاوفه بشأن األوضاع األمنية ووجود ألغام أرضية وذخائر 

غير منفجرة ، ودعا إلى حضور أقوى لقوات الشرطة والتعجيل باألنشطة 

المتعلقة بإزالة األلغام في محافظة أبين. وأعلن منسق الشؤون االنسانية 

عمل اإلنساني عقب هذه زيارة عن أنه سيتم التوسع في عمليات شركاء ال

في محافظة أبين ، مع التركيز على توفير الخدمات األساسية للعائدين 

ماليين  2والمجتمعات المتضررة من الصراع. وقد تم حتى اآلن حشد 

ماليين دوالر من الصندوق  8دوالر من صندوق االستجابة الطارئة و

قام األول ، بما في ذلك مشاريع اإليواء والتغذية والحماية والصحة المركزي لالستجابة الطارئة ، لتلبية احتياجات العائدين في الم

 التي يتم تنفيذها من خالل شركاء العمل الوطنيين والدوليين.

 قضايا الوصول والتمويلتعيقها االستجابة اإلنسانية في المناطق الشمالية 

 فيه التركيز إلى المنافق الجنوبيةاألزمة اإلنسانية فال أمدها في المنافق الشمالية في الوقت الذي انتقل 

شخص في المناطق الشمالية من اليمن نازحون بعد سنوات من الصراع بين الحكومة والحوثيين  2118111ما يزال أكثر من 

 في صعدة ، فضال عن القتال الدائر بين القبائل في العديد من المحافظات الشمالية. وتبقى العودة الواسعة للنازحين إلى ديارهم

المتحدة لشؤون الالجئين واللجنة  مخياراً بعيداً عن التوقعات على الرغم من أن بعض شركاء العمل اإلنساني مثل مفوضية األم

 الدولية للصليب األحمر قد قدموا نوعاً من الدعم لعودة النازحين.

أثيراتها تصل كذلك إلى المجتمعات المحلية التي ال تؤثر الحالة اإلنسانية المتردية في المناطق الشمالية فقط على النازحين ، لكن ت

تستضيفهم. ففي الوقت الذي تنشغل فيه كال من الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي ، بما في ذلك الجهات المانحة ، بعملية التحول 

ي المناطق الشمالية آخذ السياسي واألوضاع في المناطق الجنوبية ، تعرب المنظمات عن قلقها من أن دعم المساعدات اإلنسانية ف

في التناقص. ويبيّن نظام التتبع المالي الخاص بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن نسبة التمويل للمشاريع التي تستهدف المناطق 

، في حين لم يصل التمويل لمشاريع المناطق الشمالية سوى إلى  4104في المائة في عام  28الجنوب على وجه التحديد بلغت 

المائة فقط. ومن الجدير االشارة بشكل خاص إلى أن العديد من شركاء المجموعة الصحية العاملة في المحافظات  في 05

تمويالتهم في الشهرين المقبلين. ومن دون توفّر مساهمات جديدة ، ستواجه تدخالت  دفنالشمالية في حجة والجوف وصعدة ست

ذلك من عواقب وخيمة على كل من النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم  الرعاية الصحية األساسية خطر التوقف مع ما يحمل

 والتي ال تتاح لها إمكانية الوصول إلى مرافق صحية بديلة.

 المساعدات اإلنسانية في المنافق الشمالية مستمرة على الرغم من المخاوف أمنية

محافظة صعدة القابعة تحت السيطرة الكاملة للحوثيين ما تزال قدرات مجتمع العمل االنساني إليصال الخدمات االنسانية في 

معاقة بسبب القيود الدورية على حركة موظفي اإلغاثة وإيصال مواد المساعدات اإلنسانية من قبل سلطات األمر الواقع. وقد 

، األمر الذي جعل من أدت عدم قدرة الشركاء في المجال اإلنساني إلجراء تقييمات مستقلة إلى وجود فجوة كبيرة في المعلومات 

الصعب التخطيط لبرامج إنسانية في المحافظة. ويتواجد حاليا تسعة من شركاء العمل اإلنساني في محافظة صعدة ، وهم: 

اليونيسيف ، منظمة الصحة العالمية ، المفوضية السامية لشؤون الالجئين ، برنامج األغذية العالمي ، مكتب تنسيق الشؤون 

أوكسفام ، منظمة إنقاذ الطفولة الدولية ، ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية ، واللجنة الدولية للصليب األحمر. ويقود  اإلنسانية ، منظمة

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية جهود التنسيق مع سلطات األمر الواقع لتسهيل إيصال المساعدات.

اكز ميدانية في محافظتي حجة والحديدة. ويعتبر يتم تنسيق المساعدات أيضا في المناطق الشمالية وتوزيعها من خالل مر

الوصول في هاتين المحافظتين أقل صعوبة ، لكن نقاط التفتيش غير القانونية ، والصراع القبلي ، وغياب مؤسسات الدولة القوية 

اني واإلمدادات في تشكل تحديات كبيرة للعاملين في المجال اإلنساني. فقد تم احتجاز سيارات نقل العاملين في المجال اإلنس

بعض المناسبات من قبل عناصر قبلية ال سيما في حجة ، األمر الذي أدى إلى تأخير تقديم الخدمات لمن هم في أمس الحاجة 

إليها. كما تشكل األلغام األرضية والذخائر غير المنفجرة في مديرية كشر خطراً شديداً. وقد نفذ البرنامج الوطني لمكافحة األلغام 

شخص للحد من الوفيات واإلصابات في  058181ما من قبل اليونيسف ، حملة توعية بمخاطر األلغام ألكثر من ، مدعو

 مديريات كشر والمستباء وخيران المحرق وحيران في محافظة حجة.

 
منسق الشؤون اإلنسانية ، إسماعيل ولد شيخ أحمد ، في 

 زيارة لمعاينة الجهود الجارية في أبين. المصدر: أوتشا

في الوقت الذي ينشغل فيه المجتمع 

الدولي بعملية التحول السياسي 

واألوضاع في الجنوب ، يبدي 

 اتالعاملون في أنشطة المساعد

مخاوفهم من أن عمليات الدعم في 

 3المناطق الشمالية آخذة في التناقص
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تتسبب الممارسات السيئة في التعامل مع المياه والصرف الصحي والنظافة في تهديد األوضاع الصحية في المنافق 

 الشمالية

أظهر التقييم الجديد الذي أجرته مجموعة المياه والصرف الصحي 

والنظافة في محافظات حجة وعمران والحديدة وريمه في المناطق 

في المائة من السكان الذين خضعوا للتقييم ال  25.2الشمالية أن 

مية كافية من المياه التي يحتاجون إليها. وعالوة يحصلون على ك

في المائة يحصلون على مياه الشرب من مصادر  27.5على ذلك ، 

في المائة من السكان  24.2مياه غير معالجة. كما يبين التقرير أن 

يعانون من األمراض ذات صلة بممارسات المياه والصرف الصحي 

اه والصرف الصحي يتسبب والنظافة. االستخدام غير المأمون للمي

في معظم وفيات األطفال دون سن الخامسة كل عام بسبب اإلصابات 

باإلسهال ، ويسبب المعاناة لكل من البالغين واألطفال نتيجة اإلصابة 

باألمراض المرتبطة بالطفيليات المعوية. وأكد ممثل اليونيسيف في 

ل مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة خالل ورشة العم

ديسمبر على أهمية توفر  00-01المقامة في صنعاء خالل الفترة 

 خدمات المياه والصرف الصحي لحل التحديات المرتبطة بمشاكل سوء التغذية والصحة العامة.

 استمرار المساعدة في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي

اء ، ومكافحة سوء التغذية ، الخدمات اآلمنة للمياه من المعتقد أن تواجه محافظة صعدة احتياجات كبيرة في قطاعات الغذ

والصرف الصحي ، والرعاية الصحية األساسية. وفي حين تم تعليق معظم برامج المساعدات في قطاعات الغذاء ، ومكافحة 

قديم الدعم ، بما سوء التغذية بسبب تدخل الحوثيين في استقاللية العمل اإلنساني ، إلى أن الشركاء كانوا قادرين على مواصلة ت

 في ذلك من خالل مجموعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة.

تم تنفيذ عدد من البرامج الصحية بنجاح عقب جهود التنسيق مع سلطات األمر الواقع بغية السماح بمزيد من العمليات اإلنسانية. 

في المائة من األرقام المستهدفة في وقت سابق  81ن تمكنت حملة التطعيم ضد الحصبة وشلل األطفال من الوصول إلى أكثر م

عيادة صحية وفريقين صحيين متنقلين وتنفيذ أعمال إعادة تأهيل  00من هذا العام. وتقوم حاليا منظمة إنقاذ الطفولة الدولية بدعم 

يا لتقدم خدماتها مركزا صح 04شخص. تدعم منظمة الصحة العالمية  018052لسبعة مرافق صحية ، وبلغ عدد المستفيدين 

شخص كل شهر. ويشمل دعم المرافق الصحية توفير المستلزمات الطبية وتدريب العاملين في المجال الصحي.  88111لعدد 

 ويقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإعادة تأهيل ثالثة مراكز صحية في محافظة صعدة.

على النفاد والصرف الصحي ، حيث تعمل منظمة أوكسفام على  كما يجري تقديم المساعدات كذلك في قطاع المياه المشرفة

شخص. وتعتزم  548251إعادة تأهيل المصادر وشبكات التوزيع وخزانات المياه إضافة إلى توفير مولدات طاقة بما يخدم 

المياه ، في حين تعتزم منظمة الصحة العالمية ، من بين العديد مما تقوم به من خدمات ، القيام بتوزيع خزانات ومرشحات لتنقية 

شخص عبر توزيع مستلزمات النظافة ومرشحات تنقية المياه ومواد أخرى للمياه  408111اليونيسيف تقديم المساعدة لعدد 

والصرف الصحي والنظافة. وتخطط منظمة اليونيسف البدء في حملة نظافة في محافظة صعدة لرفع مستوى الوعي حول 

 ال الصرف الصحي والنظافة.ممارسات إنقاذ األرواح في مج

 سطور في مقتطفات
 جهود جديدة لتوسيع األنشطة في محافظة حضرموت

كثف الشركاء في المجال اإلنساني خالل الشهر الماضي من جهودهم لفتح مساحة أكبر لشركاء العمل اإلنساني في محافظة 

 47-45كتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في الفترة حضرموت التي يتواجد فيها عدد قليل جدا من المنظمات حاليا. وقد نظم م

نوفمبر بالتعاون مع مؤسسة "عون" السعودية للتنمية ورشة عمل في حضرموت لمنظمات المجتمع المحلي في مجال تعزيز 

 قدرتها على االستجابة اإلنسانية الطارئة.

يسمبر جرى فيها التوصل إلى اتفاق إلرسال د 04-00وأعقب ورشة العمل هذه زيارة لمنسق الشؤون اإلنسانية خالل الفترة 

بعثة تقييم مشتركة إلى محافظة حضرموت في شهر يناير بمشاركة المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية المحلية. 

وسوف تعمل األمم المتحدة على أساس هذا التقييم مع السلطات المحلية والمنظمات المجتمعية للتوصل إلى أفضل السبل 

 .هاديحدتي تم تستجابة إلى االحتياجات اللال

 صندوق االستجابة الطارئة لليمن يضاعف من حجم الدعم الذي يقدمه للمنظمات المحلية

 01دوالر على  826882168دوالر أمريكي ، وقام بتوزيع  0025842008م 2102تلقى صندوق االستجابة الطارئة في عام 

حاليا العمل على استكمال إجراءاتها. وقد برهن صندوق االستجابة الطارئة عن كونه مشروعا ، مع ستة مشاريع أخرى يجري 

أداة هامة في االستجابة لالحتياجات غير المتوقعة وفي دعم بناء القدرات للشركاء المحليين. وقد خصص صندوق االستجابة 

أي ما يعادل أكثر من ضعف  -ومية اليمنية دوالر أمريكي للمنظمات غير الحك 020052015م حتى اآلن 2102الطارئة في عام 

 م.2100دوالر أمريكي الذي تم تخصيصه في صندوق االستجابة الطارئة للشركاء المحليين في العام  8822402مبلغ 

 
يجلبن المياه من بركة مياه غير معالجة. المصدر: إيمان في قرية ثال ، نساء 

 العوامي "أوتشا"

يسمح الحوثيون بتنفيذ أنشطة في 

قطاع الصحة والمياه والصرف الصحي 

في صعدة ، كون البيانات الجديدة 

ة من المناطق الشمالية أظهرت الوارد

أن المياه غير المأمونة وتردي مرافق 

الصرف الصحي سجلت أعلى 

مستويات لوفيات األطفال دون 
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مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية –األمم المتحدة   

 : مع صلوامعلومات ، يرجى التلمزيد من الل
 رئيس مكتب اليمن،  :هول روزينديؤ راrosende@un.org :762 217 777 702 هاتف+ 

  اإلعالم واملعلومات العامة  ، مكتب اليمن  مسؤول،  غوسو:أو إيريك-  ogoso@un.org  :712222831 967+ ,هاتف 
 مسئولة الشئون اإلنسانية، نيويورك،  ن:جيبس ينياسjepsen@un.org :1 712 362 7332 هاتف+ 

 :عبر زيارتكم للروابط االلكترونية التالية النشرات اإلنسانية الصادرة عن مكتب تنسيق المساعدات اإلنسانيةيمكنكم الحصول على 
yemen.humanitarianresponse.info | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 

م ألغراض ذات أبعاد إستراتيجية أكبر بما 2100وقد تم التوصل إلى اتفاق لتوسيع أعمال صندوق االستجابة الطارئة في عام 

. هذا االتفاق سيرفع من YHRPتوفير الدعم للمكونات التي تعاني نقصا في التمويل ضمن خطة االستجابة اإلنسانية لليمن فيها 

دوالر أمريكي للمشروع الواحد وزيادة حجم المناصرة  6112111سقف التمويل لمشاريع صندوق االستجابة الطارئة ليصل إلى 

م ، مع استهداف الحصول على 2100ة في صندوق االستجابة الطارئة في عام مع الجهات المانحة لتوفير مساهمات إضافي

 مليون دوالر أمريكي. 06مساهمات بمبلغ 

 تقارير منظمة العفو الدولية تشير إلى حدوث انتهاكات أثناء الصراع في أبين

التي عاشتها أبين" ، والذي يفّصل  ديسمبر تقريرها بعنوان "الصراع في اليمن: أحلك الساعات 2نشرت منظمة العفو الدولية في 

 لقانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان خالل الصراع في أبين.التي حدثت لنتهاكات اال
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