
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 
 

اإلنسانيةالنشرة   
 اليمن

م2103 يناير 28 –م2102 رديسمب 28–العدد الحادي عشر  

 في هذا العدد

   2ص         االفتقار إلى التمويل للخدمات الصحية 

 3ص        مساعدة اليمنيين على النهوض من جديد 

 5ص                   جهود جديدة لبناء القدرات المحلية 

  المركزي لالستجابةمنحة جديدة للصندوق                                       

                                      6ص                          مليون دوالر  71الطارئة بمبلغ 

 6ص                                5ص
 

  

  

UNICEF 

 مقتطفات سريعة
  جهود جديدة لتشجيع الشركاء اإلقليميين

على دعم خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 

2103 

 211,111  شخص في المناطق الشمالية

من اليمن مهددون بفقدان خدمات الرعاية 

 الصحية بسبب نفاد التمويل

  نافذة من الفرص لإلنعاش المبكر ، وإعادة

 الحلول المستدامة عبناء سبل العيش ، ووض

  يعمل شركاء العمل اإلنساني على بناء

 قدرات المنظمات المحلية

  صندوق االستجابة الطارئة المركزي

CERF منحة مليون دوالر  01 يخصص

لتغطية عجز التمويل في خطة االستجابة 

 اإلنسانية لليمن

 أرقام 

  مليون 13.1

على  سكان ال يستطيعون احلصول

وخدمات  للشرباملياه الصاحلة 

 الصرف الصحي

 مليون 10.5
سكان يعانون من انعدام األمن 

 الغذائي

 مليون  6.4
سكان ال حيصلون على الرعاية 

 الصحية

998,000 
أطفال يعانون من سوء التغذية 

 احلاد

000,333 
 نازحون

 عائدون 000,333

 الجئون 000,333

030,000 
أعداد املهاجرين / الالجئني 

 م2102خالل الواصلني 
2103المصدر: خطة االستجابة االنسانية لليمن    

مفوضية األمم المتحدة لالجئين     

 التمويل
 :المطلوب
 دوالر  مليون 007

 

 :التمويلنسبة
2 % 

 

 دعم إقليمي لالستجابة اإلنسانية

 لمعالجة األزمة اإلنسانيةضرورية تزامات المانحين الزيادة 

 2103يحتاجون إلى تلقي مساعدات إنسانية في اليمن ، وتتطلب خطة االستجابة اإلنسانية لليمن مليون شخص  03أكثر من 

(YHRP  تمويال بحجم )مليون  1.1االنعاش المبكر لعدد مساعدات و ةمساعدات الطارئالمليون دوالر أمريكي لتوفير  107

في المائة مقارنة  22يادة في متطلبات التمويل بلغت شخص من السكان في اليمن مصنفون على أنهم  األشّد احتياجا. حجم الز

في المائة من التمويل فقط. لذلك ، فإن أي التزامات جديدة من المانحين تمثّل  88التي لم تتلقى سوى  2102الستجابة ابخطة 

لقُطري في اليمن من جهوده . ووفقا لذلك  فقد زاد الفريق اإلنساني ا2103إسهاما رئيسيا لضمان تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية 

 هذا الشهر لرفع مستوى الوعي حول هذا الشأن لدى البلدان المانحة ، ال سيما اإلقليمية منها.

 الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص اليمنيين

االستجابة اإلنسانية من شهر يناير بإطالق خطة  07قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والفريق القُطري اإلنساني في يوم 

في صنعاء. وقد رحب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني ، السيد محمد السعدي ، في كلمته في هذه الفعالية  م2103لليمن 

 بالشراكة القوية بين الحكومة اليمنية والمنظمات اإلنسانية العاملة في اليمن.

يين التنفيذي واإلستراتيجي. وقد تم إعداد خطة االستجابة اإلنسانية لليمن تدعم الحكومة اليمنية خطة االستجابة على كال المستو

من خالل عملية شاملة شاركت فيها الحكومة اليمنية في وضع األهداف االستراتيجية واألهداف المحددة للمجموعات القطاعية. 

في عدد من المجموعات ، مثل مجموعات  وتشارك الحكومة في تنفيذ البرامج اإلنسانية ال سيما من خالل المشاركة الفعالة

الصحة ، والتغذية ، والمياه والصرف الصحي والنظافة ، والمجموعتين الفرعيتين "حماية األطفال" و "العنف الجنسي والعنف 

من ضد المرأة". وقد جعلت الحكومة أيضا التنفيذ لخطة االستجابة من أولويات خطتها االنتقالية ، مشجعة على تخصيص أجزاء 

 مليار دوالر أمريكي لخطة اإلستجابة اإلنسانية لليمن 1.7التعهدات التي بلغت 

ويقوم المجتمع اإلنساني في تطور جديد في اليمن ببناء شراكات مع القطاع الخاص اليمني ، من خالل الغرفة التجارية على وجه 

نشطة اإلنسانية في اليمن ورحبت بجهود مكتب يناير عن دعمها لأل 07الخصوص. وقد أكدت الغرفة التجارية ضمن فعالية 

 تنسيق الشؤون اإلنسانية إلشراك القطاع الخاص.

 قةقادة المنطقة ملتزمون باالستجابة اإلنسانية المنس  

على أصحاب المصلحة من أطراف  2103يناير بعرض خطة االستجابة اإلنسانية لليمن  22قام الفريق القُطري اإلنساني في 

ي الرئيسية في دبي. وقام مساعد وزير الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ، السيد سعيد الشامسي في هذه العمل اإلنسان

الفعالية باإلشارة إلى اهتمام حكومة اإلمارات العربية المتحدة بتعزيز العالقات بين دولة اإلمارات العربية المتحدة واألمم المتحدة 

م المساعدة للمحتاجين في اليمن بطريقة منسقة. وقد أعرب ممثلي منظمات اإلمارات العربية والمنظمات غير الحكومية لتقدي

المتحدة المشاركة في األنشطة اإلنسانية في اليمن ، بما في ذلك الهالل األحمر اإلماراتي ، ومؤسسة خليفة ، ومكتب تنسيق 

متحدة وغيرها من الشركاء االستراتيجيين في معالجة المساعدات الخارجية ، عن اهتمامهم بالتعاون مع وكاالت األمم ال

 االحتياجات اإلنسانية في اليمن.
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 المناطق الشماليةخدمات الرعاية الصحية في من  يحرموناآلالف 

 تقديم الرعاية الصحيةمن قدرات الصراع وانعدام األمن يزيدان من حجم االحتياجات ويقلالن 

وتمزق النسيج االجتماعي واالقتصادي ، وانهيار العديد من الخدمات الحكومية على ساعدت عوامل مثل الصراعات الجارية ،  

التقليل إلى حّد كبير من القدرة على تقديم خدمات الرعاية الصحية األساسية. ويتعرض اليمنيون ، وبخاصة النساء واألطفال منهم 

بسبب انهيار الخدمات الصحية وسوء خدمات المياه ومرافق  ،

حي وارتفاع معدالت سوء التغذية  لظروف الصرف الص

صحية تهدد حياتهم زادت أيضا من إمكانية تفشي األمراض. 

م تفشي متكرر لألمراض مثل الحصبة 2102وقد شهد العام 

وحمى الضنك وداء شيكونغونيا كما ظهرت حاالت شلل رخو 

حاد / اشتباه شلل األطفال. وتشير المعطيات الوبائية إلى أن 

تالل الرئيسية هي اإلسهال والتهابات الجهاز عوامل االع

التنفسي الحادة والمالريا. وتمثل نسبة األطفال دون الخامسة 

في المائة من جميع حاالت اإلسهال وااللتهابات  81حوالي 

 الحادة في الجهاز التنفسي.

وقد أدت الصراعات المتكررة في المحافظات الشمالية من 

 311,111م إلى نزوح نحو 2110اليمن التي بدأت منذ العام 

شخص. وفي حين تم إنشاء خمسة مخيمات للنازحين )ثالثة في 

المزرق ، وواحد في خيوان ، وواحد في العلب( ، إال أن معظم النازحين يعيشون داخل مجتمعات محلية مستضيفة لهم ويحصول 

يعيشون في المخيمات. وباإلضافة إلى النازحين لنازحون الذين 0713ةشعلى خدمات أقل حتى من مثيالتها التي يحصل عليها ا

شخص ، من الذين ما زالوا داخل المناطق المتضررة من الصراع في المناطق  818,111، تقدر منظمة الصحة العالمية أن 

وا من الشمالية هم في حاجة إلى الحصول على مساعدات الرعاية الصحية. وقد ازدادت المعاناة النفسية والجسدية سواء لمن فر

العنف أو من بقوا في المناطق المتأثرة بالصراعات من الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية على المستوى الثانوي ، بما في ذلك 

 الدعم النفسي والتدخل الجراحي.

حتية عدد قليل جدا من المرافق الصحية الحكومية تعمل حاليا في حرض وصعدة. ولحقت أضرار في أجزاء كبيرة من البنية الت

الصحية أو أنها دمرت خالل الحروب المتكررة في صعدة ، وعلى الرغم من أن شركاء العمل اإلنساني قد أعادوا تأهيل وأعادوا 

تجهيز بعض المرافق الصحية ، إال أنه ما تزال هناك ضرورة إلجراء المزيد لترميم وتشغيل المرافق الصحية وجعلها تعمل 

، فإن انعدام األمن في المناطق الشمالية يعيق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األولية ، بكامل طاقتها. وعالوة على ذلك 

 وخاصة وصول النساء إلى الرعاية الصحية لألمومة ووصول األطفال إلى خدمات التحصين والتلقيح.

 من اليمنيين 033,333نقص التمويل يهدد إمكانية الحصول على الرعاية الصحية لعدد 

يعتمد مئات اآلالف من النازحين والمجتمعات المحلية المتضررة من الحرب في المناطق الشمالية لليمن على الخدمات الصحية 

التي يقدمها شركاء العمل اإلنساني وذلك في ظل عدم وجود 

خدمات الرعاية الصحية البديلة المتاحة. ومع ذلك ، لم تتلقى 

بة اإلنسانية لليمن في عام األنشطة الصحية في إطار خطة االستجا

في المائة من احتياجات التمويل فقط ، ويقوم  10م سوى 2102

العديد من الشركاء حاليا باإلبالغ عن نضوب تمويالتهم للمشاريع 

 الصحية في محافظتي حجة وصعدة في الشمال.

سيتم في حجة وقف خدمات الرعاية الصحية األولية والدعم 

ن العالقين الذي يقدمه مركز االستجابة الجراحي والنفسي للمهاجري

الخاص بالمنظمة الدولية للهجرة للمهاجرين في نهاية يناير ما لم 

، سينضب  1يتم توفير تمويل جديد. وفي مخيم المزرق للنازحين 

العاملة في تقديم خدمات  ADRAالتمويل لدى منظمة أدرا 

هو األمر الرعاية الصحية األولية في نهاية شهر يناير أيضا ، و

نازح في مخيم  00111شخص .  00511الذي سوف يؤثر على 

طفل سيحرمون من  00111، بما فيهم أكثر من  0المزرق 

الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األولية والتحصين 

 200111، سيحرم والجراحة والعالج النفسي ما لم تتلقى منظمة الصحة العالمية تمويال جديدا لتقديم خدماتها للمخيم. وأخيرا 

شخص في المجتمعات المحلية المستضيفة في حجة من خدمات الرعاية الصحية األولية وخدمات التحصين ، فضال عن تقديم 

الدعم الجراحي والنفسي ما لم يتم توفير تمويل جديد. وافق الحوثيون في صعدة مؤخرا على السماح بإعادة تأهيل المراكز 

مويل متاح حاليا لبدء تشغيل المراكز الصحية التي يعاد تأهيلها. لذا من الضروري االستمرار في الصحية. غير أنه ال يتوفر ت

 02توفير الدعم لفرق الرعاية الصحية المتنقلة وغيرها من وسائل الرعاية الصحية الحالية. وإضافة إلى كل ذلك ، فإن عدد 

اون مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية يشارف تمويلها فريق طبي ثابت تعمل تحت إدارة منظمة الصحة العالمية بالتع

شخص في صعدة من الوصول إلى الرعاية  0010111على النضوب قريبا ، وهو ما سوف يتسبب في  حرمان أكثر من 

 
 إمرأة أحضرت طفلها لزيارة الطبيب في مديرية حرض ، محافظة حجة.

 المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / إيمان العوامي.

 

شخص  211,111 حوالي
على مدى الشهرين  مهددون
خطر فقدان القدرة على بالمقبلين 

الوصول إلى خدمات الرعاية 
 نفاد التمويل جراءالصحية األولية 
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ضا في نهاية الصحية األولية األساسية. كما سينضب تمويل الفرق الطبية الثابتة التي تديرها منظمة إنقاذ الطفولة في صعدة أي

 شهر فبراير.

على الرغم من أن الشركاء يحاولون العثور على موارد لسد فجوات التمويل ، إال أنه تم بالفعل تعليق العمل في بعض األنشطة ، 

بما في ذلك الفرق الصحية المتنقلة ، خدمات الرعاية الصحية األولية ، وحمالت التحصين. من المرجح أن غياب مثل هذه 

 في مخيمات النازحين ، حيث االكتظاظ يزيد من خطر تفشي األمراض المعدية.الخدمات له أثر شديد جدا 

 مساعدة اليمنيين على النهوض من جديد

 فرص لإلنعاش المبكرالزيادة االستقرار يجلب 

لتحقيق برنامج الحكومة االنتقالي على توقيع الفي الوقت الذي ما تزال اليمن تجد نفسها غارقة في أزمة إنسانية حادة ، فتح 
 2102االستقرار والتنمية ، مع التحسن في مستويات االستقرار في بعض المناطق وعودة النازحين في الجنوب منذ يونيو 

الفرصة السانحة لدعم الحلول الدائمة من خالل أنشطة اإلنعاش المبكر. ولتوفير الدعم لليمن في هذا الشأن ، فقد وضع المجتمع 
 .2103إستعادة سبل العيش" واحداً من األهداف االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية اإلنساني "اإلنعاش المبكر و

لتحقيق هذا الهدف ، سيتم تعزيز شبكة اإلنعاش المبكر للتنسيق بين المجموعات ، بما فيها مجموعات األمن الغذائي ، واإلنعاش 
اه والصرف الصحي والنظافة ، والتغذية ، والحماية حول النهج المبكر ، واإليواء ، والمواد غير الغذائية ، والتعليم ، والمي

المستند إلى شمولية االحتياجات واالحتياجات المجتمعية. وسيبدأ تقييم سبل العيش لجميع المناطق المتضررة من الصراعات 
 في شهر فبراير ويتوقع أن يكتمل في غضون ثالثة أشهر.

 نعدام األمن الغذائيدعم سبل العيش والزراعة ضروري للحد من ا

مليون  0.6في المائة ، من  51م بأكثر من 2110ازداد عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في اليمن منذ عام 

مليون شخص ، في حين بلغ عدد األشخاص  01.5 إلى

 5.1مليون إلى  2.5األشد تضررا أكثر من الضعف ، من 

في المائة من الناس  60مليون شخص. ويعيش حوالي 

الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في اليمن في المناطق 

مليون شخص من منتجي  2.5الريفية. ومن المفارقات أن 

من انعدام األمن الغذائي. ويوجد خطر كبير األغذية يعانون 

من أن مستويات انعدام األمن الغذائي واالعتماد على 

المعونات الغذائية سوف يزيد ، ما لم يتم توجيه دعم قوي 

لسبل العيش والزراعة في األرياف لزيادة اإلنتاج الغذائي 

 المستدام واألنشطة المدرة للدخل لسكان المناطق الريفية.

شهرا فقط لتعزيز  02منظمة الفاو مشروعا لمدة أنجزت 

إنتاج المحاصيل ، وحماية الثروة الحيوانية ، وتحسين 

األمن الغذائي وقدرات توليد الدخل للنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة حجة شمال البالد. ومن المتوقع أن تزيد 

خلية نحل حديثة ، مما سيؤدى إلى تحسن كبير في دخل  00111وفير القدرة اإلنتاجية للعسل إلى ثالث أضعافها من خالل ت

المستفيدين. إضافة إلى ذلك ، أدت األعالف الحيوانية والرعاية الصحية المقدمة من خالل المشروع بسرعة إلى زيادة إنتاج 

 مالن.لترا ، وكذلك إلى تحسين معدل نمو العجول والح 1.15إلى  0.01الحليب اليومي من األبقار من 

يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ثمان من مديريات محافظة صعدة لدعم وضع حلول دائمة لنازحين سابقين ممن عادوا 

الى ديارهم.  ويركز المشروع بشكل خاص على المناطق الريفية حيث أن معظم العائدين هم من المزارعين الذين تركت 

سنوات ممن فقدت أصول عيشهم أو دمرت أو بيعت باعتبارها استراتيجية من أراضيهم دون زراعة لمدة تصل إلى خمس 

 استراتيجيات التأقلم لالستمرار في العيش.

مزارعا من إعادة تشغيل نشاطهم اإلنتاجي الزراعي من خالل  075ساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حتى اآلن في تمكين 

أسرة شديدة الضعف ، معظمها من  251سمدة. وباإلضافة إلى ذلك ، تم تحديد طنا من األ 201طنا من البذور و  021توفير 

رأس  00111األسر التي تعيلها النساء ، وسيتم دعمها لزراعة أفنية المنازل لتحسين األمن الغذائي لألسرة من خالل توفير عدد 

 خلية نحل ستوفر مصادر إضافية للدخل لهذه األسر. 051ماعز وعدد 

 المنزلية للنازحين والعائدين واللوازمى الدائم ضمان المأو 

 على الرغم من أن تسجيل النازحين والعائدين جاري حاليا ، إال أن أرقام جديدة من مفوضية األمم المتحدة 

في المناطق الجنوبية(. وهناك  060511في المناطق الشمالية و  1000767نازح في اليمن ) 1650121تشير إلى أنه يوجد حاليا 

في المناطق الجنوبية(. ويدعم شركاء العمل  060100في المناطق الشمالية و  100605عائدا مسجال ) 0100000إضافة إلى ذلك 

اإلنساني الحكومة اليمنية في وضع سياسة للنازحين لمعالجة أوضاعهم. في غضون ذلك ، فإن النازحين والعائدين هم في حاجة 

 ة لإليواء.إلى المساعدة في إيجاد حلول مستدام

 
 . حياتهن المعيشيةنساء يزرعن المحاصيل كجزء من جهودهن الرامية إلى إعادة بناء 

 المصدر: مفوضية الالجئين / أميرة الشريف

في المائة من اليمنيين الذين  80
نون من انعدام األمن الغذائي ايع

لذلك يعيشون في المناطق الريفية. 
سبل العيش لدعم فإن توفير ال

ة يالزراعدعم األنشطة الريفية و
أساسية لزيادة أصبحت قضية 

اإلنتاج الغذائي المستدام والحد من 
 الغذائيانعدام األمن 
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بنيت المالجئ بطريقة سيئة في المناطق الشمالية وغالبا ما تكون غير كافية لحماية األسر النازحة من ظروف الطقس العاصفة ، 

ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية. مع احتماالت محدودة لعودة النازحين بأعداد كبيرة في األمدين القصير مثل العواصف الرملية 

أسرة نازحة من األسر األشّد  011إلى المتوسط ، فقد تم في شهر اكتوبر تزويد 

ضعفا في ثالثة مجتمعات محلية في حرض ، بما في ذلك األسر التي تعولها 

السن والمصابين بأمراض مزمنة ، بمالجئ جديدة أفضل النساء واألشخاص كبار 

حاال وأكثر استدامة في شكل أكواخ طينية ذات مقاومة أكبر لعوامل الطقس ، 

أسرة أخرى من األسر  011وكذلك لوازم منزلية أساسية. وتؤكد المفوضية أن 

رتفاع األشد ضعفا ستحتاج إلى أكواخ تقليدية أيضا في األشهر المقبلة قبل بداية اال

 في درجات الحرارة العالية جدا خالل موسم الصيف.

شخص في المناطق الجنوبية ممن نزحوا خالل الصراع األخير  0110111عاد 

وممتلكاتهم قد تضررت أو دمرت. وأصبح إلى ديارهم في أبين ليجدوا أن منازلهم 

ضمان اإليواء والمعيشة المستدامة لهؤالء العائدين أمرا ضروريا. قامت المنظمة 

الدولية للهجرة ، بهدف مساعدة العائدين في أبين في إعادة بناء معيشتهم بتشغيل 

مركزين لتوزيع المساعدات للعائدين في منطقة خنفر ، وتخطط لتوفير مجموعات 

مستلزمات اإليواء المؤقت واللوازم المنزلية األساسية في زنجبار لعدد  من

أسرة نازحة سابقا غير مسجلة. كما تعتزم مفوضية األمم المتحدة لالجئين  00111

أسرة في أبين. وقد قامت مفوضية  110111توفير اللوازم المنزلية األساسية لعدد 

ديسمبر تحمل   11إرسال طائرة في األمم المتحدة لالجئين كجزء من هذه الجهود ب

حصيرة  010111من األغطية البالستيكية ، و  000611بطانية ، و  010111

للنوم لمساعدة النازحين الذين عادوا إلى محافظة أبين. وأشار ممثل المفوضية 

السامية لألمم المتحدة لالجئين ، السيد نفيد حسين ، في حديث له قائال "ويتمثل 

 في جعل هذه العودة مستدامة من خالل العمل على إعادة التأهيل والتنمية".التحدي حاليا 

 إعادة تأهيل المدارس يحسن من البيئة اآلمنة للتعليم ويساعدة على انعاش المجتمع المحلي

و  8مليون طفل يمني تتراوح أعمارهم بين  1.1( أن من بين ILOأظهر المسح الذي نشرته مؤخرا منظمة العمل الدولية )
في المائة بين  13.7غير أن هذه النسبة ارتفعت إلى  -م 2101في المائة فقط حضروا في المدارس عام  77.3سنة ،  01

سنة(. وعلى الرغم من أن الدراسة وجدت أنه ال يمكن أن يعزى انخفاض الحضور  00 - 7األطفال في سن التعليم اإللزامي )
في المائة( ، إال أن كال الظاهرتين ترتبطان بشكل وثيق بالفقر ،  20لية )في المدارس مباشرة إلى عمالة األطفال العا

والمستوى التعليمي لألسرة ، والبنية التحتية المتاحة في المجتمع المحلي. كما ان انخفاض معدل الحضور في المدارس مرتبط 
م من 2102طفل في منتصف عام  311,111كذلك بعدم االستقرار في اليمن على مدى العامين الماضيين ، إذ لم يتمكن 

طفل بسبب  71,111الوصول إلى خدمات التعليم بسبب النزاعات واالضطرابات. وانخفض هذا العدد حاليا ليصل إلى 
 التحسن في األوضاع األمنية وإخالء العديد من المدارس من الجماعات المسلحة والنازحين الذين لجأوا إلى المباني المدرسية.

الدراسة. طفال من استئناف  28,811مدرسة في األشهر األخيرة بما مّكن  38أعادت منظمة اليونيسيف في عدن تأهيل 
مدرسة في محافظات أبين ولحج وصعدة المتضررة من الصراعات غير مناسبة وغير آمنة لألطفال. ويعتزم  877وتعتبر 

من هذه المدارس هذا العام.  281شركاء العمل اإلنساني إعادة تأهيل 
إعادة تأهيل المدارس ال يحمل فقط أثرا إيجابيا على مستوى الحضور 

ئات تعليمية آمنة لألطفال ، بل إنه يلعب أيضا في المدارس وإنشاء بي
دورا رئيسيا في انعاش المناطق المتضررة من الصراعات. فقد أدت 

أعمال إعادة التأهيل لمدرستين في مديرية زنجبار في محافظة أبين، من 
مشروع الحياة المعيشية للمجتمعات  -قبل الوكالة األمريكية للتنمية 

عدالت العودة للنازحين ، وإعادة فتح األعمال إلى زيادة في م -المحلية 
 التجارية المحلية ، واستئناف النقل العام المحلي.

بيئات التعليم غير اآلمنة ليست على الرغم من ذلك مشكلة مرتبطة فقط 
بالمناطق المتضررة من الصراعات. فقد قتل صبي في العاشرة من 

لمياه عليه من م عندما سقطت أنابيب ا2102ديسمبر  02عمره يوم 
سطح مدرسته في محافظة ذمار جنوب غرب اليمن. ويعزى هذا الحادث 

 لسوء الصيانة للمبنى المدرسي. وهناك ضرورة الستثمارات ضخمة لترميم المدارس في جميع أنحاء البالد.

 جهود جديدة لبناء القدرات المحلية 

 األولويات الرئيسية في االستجابة اإلنسانية إحدىالشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية 

م هي زيادة تعزيز قدرات الشركاء المحليين لالستجابة 2103إحدى األولويات الرئيسية للمجتمع اإلنساني في اليمن في العام 
و لتعزيز وصول لالحتياجات اإلنسانية. كما أن بناء قدرات الشركاء المحليين مهم سواء لزيادة قدرات االستيعاب للمساعدات أ

المساعدات إلى المناطق التي بها محدودية في تواجد الشركاء الدوليون ، وكجزء من "استراتيجية الخروج" لتكون قادرة على 
تسليم عمليات التنفيذ لبرامج المساعدات لليمنيين أنفسهم. ويجري تنسيق هذه الجهود من خالل برنامج األمم المتحدة المشترك 

 

 
 هياكل اإليواء قبل وبعد بناء األكواخ الجديدة في حرض.

 لالجئيناألمم المتحدة الصورة: مفوضية 

 
م. حدثت أضرار 0300يع المدارس في لحج من النازحين في شهر نوفمبر تم إخالء جم

 لتلك المدارس إال أنه تم استئناف التعليم فيها. 
 المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / إيمان العوامي

 011,111مع عودة حوالي 
شخص إلى ديارهم في أبين ، فإن 

التحدي األكبر حاليا يتمّثل في 
 جعل هذه العودة دائمة
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قيادة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ضمن مجموعة اإلنعاش المبكر. إال أن هذا البرنامج ما يزال غير مموال بما لبناء القدرات ب
 ال يسمح سوى بتنفيذ مشاريع بناء قدرات أولية تجريها منظمات على نحو فردي.

 هاوطأت تعزيز مهارات منع نشوب الصراعات المحلية والتخفيف من

ع م لتعزيز قدرتها على االضطالع بمن2102عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع لجان التنمية المحلية في عدن في عام 

نشوب الصراعات والتخفيف من آثارها ، ال سيما بهدف حل النزاعات بين النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم. عاد الكثير من 

م وممثليهم في اللجان المحلية إلى ديارهم في أبين ، وهناك خطر من اندالع توترات جديدة بين العائدين 2103النازحين في عام 

يفة الجديدة. ويأمل الشركاء من خالل برنامج األمم المتحدة المشترك لبناء القدرات أن يكونوا والمجتمعات المحلية المستض

تمثّل  هاقادرين على االستمرار في دعم اللجان المحلية لتعزيز الحوار وتخفيف حدة النزاعات ، مع تشجيع هذه اللجان أيضا ألن

 نقاط االتصال للتخطيط لمشاريع سبل العيش.

 من المنظمات غير الحكومية المحلية حول مبادئ العمل اإلنساني 73سيجري تدريب 

يقوم المركز الدنماركي لالجئين ومنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية ، كخطوة أولى في برنامج بناء القدرات بعيد المدى 

المنظمات غير الحكومية المحلية في اليمن الهادف إلى زيادة قدرات التنفيذ لدى الشركاء المحليين في أنحاء اليمن ، ببناء قدرات 

حول مبادئ العمل اإلنساني ، واألطر القانونية ، وآليات التنسيق ، وتقييم االحتياجات بتمويل من صندوق االستجابة الطارئة 

تطبيق مبادئ لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. هذه المرحلة األولى تهدف إلى تزويد الشركاء المحليين بالمعرفة األساسية عن 

لى األطر القانونية للعمل بحياد ونزاهة واستقالل في مواجهة التحديات والسياقات المتنوعة. إالعمل اإلنساني ومهامه إضافة 

منظمة غير حكومية محلية تعمل في سبع محافظات )أبين ، عدن ، تعز ، الحديدة  71موظفا من  021سيقوم المشروع بتدريب 

( من خالل ثالث ورش عمل تدريبية تمتد كل منها لمدة ثالثة أيام. أما المرحلة الثانية من المشروع ، صنعاء ، حجة ، وصعدة

فتركز على تعزيز مهارات اإلدارة وإعداد المشاريع وإدارة المعلومات. ويتم تنسيق البرنامج من قبل كال من برنامج األمم 

 .المتحدة المشترك لبناء القدرات ومجموعة اإلنعاش المبكر

 تدريب حول التقييم لمنظمات المجتمع المحلي في حضرموت

يعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية خالل الشهرين الماضيين في محافظة حضرموت حيث ال يوجد سوى منظمة دولية نشطة 

ممثال  28، حضر من يناير  31 - 21واحدة في بناء قدرات منظمات المجتمع المحلي لتنفيذ البرامج اإلنسانية. وخالل الفترة 

مديرية في المحافظة ورشة عمل في المكال حول تعزيز  31منظمة غير حكومية محلية من سبع مديريات من أصل  22من 

قدرات منظمات المجتمع المحلي في جمع المعلومات والمشاركة في عمليات التقييم لالحتياجات. الهدف من ذلك هو تمكين هذه 

ي عمليات المساعدة في شراكة مع المجتمع اإلنساني وفقا لمبادئ العمل اإلنساني والمعايير المنظمات من المشاركة بنشاط ف

 الدولية. وثمة هدف آخر من هذا التدريب هو توسيع قاعدة التواجد للجهات اإلنسانية الدولية الفاعلة في محافظة حضرموت.

 في سطور 

 دوالر لتغطية عجز التمويل في خطة االستجابة لليمنمليون  00الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة يمنح 

في المائة  88م سوى 2102على الرغم من زيادة مساهمات الجهات المانحة ، إال أنه لم يتوفر لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن 

ن دوالر أمريكي لليمن مليو 01فقط من التمويل. ولمعالجة هذا العجز في التمويل ، منح الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة 

ضمن إطار نافذة الحاالت الطارئة غير الممولة. ويعمل الفريق القُطري اإلنساني في اليمن على قائمة األولويات لضمان 

تخصيص األموال إلى القطاعات األكثر احتياجا. وكانت اليمن من بين المستفيدين الرئيسيين من أموال الصندوق المركزي 

 .م2102مليون دوالر من خالل نافذة االستجابة السريعة للعام  23.8خالل العام الماضي بعد تلقي لالستجابة الطارئة 
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مدرسة في المحافظات  877
المتضررة من النزاع: أبين ولحج 

 أصبحت غير مالئمة ؛ وصعدة
وغير آمنة لألطفال. وستكون 

هناك حاجة الستثمارات ضخمة 
لترميم المدارس في جميع أنحاء 

 البالد.
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 : مع صلوامعلومات ، يرجى التلمزيد من الل
 مكتب اليمن،  مدير :تروند جنسنrosende@un.org :762 202 222 212 هاتف+ 

  اإلعالم واملعلومات العامة  ، مكتب اليمن  مسؤول غوسو:أو إيريك-  ogoso@un.org  :712222831 967+ ,هاتف 
 نيويورك ولة الشئون اإلنسانيةؤ مس ن:جيبس ينياس ،  ،jepsen@un.org :0 702 362 2332 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 

 

 0300مليون دوالر أمريكي في عام  00نداءات صندوق االستجابة الطارئة للحصول على 

مليون دوالر هذا العام.  05( وحشد ما ال يقل عن ERFيهدف الفريق القُطري اإلنساني إلى توسيع صندوق االستجابة الطارئة )

مليون دوالر  5.0مليون دوالر من المساهمات الجديدة ، إضافة إلى  6.0م 2102وقد تلقى صندوق االستجابة الطارئة في عام 

مليون دوالر أمريكي( ،  0.5مليون كرونا سويدية تعادل  01تم ترحيلها من العام السابق. وردت آخر المساهمات من السويد )

جنيه استرليني  7110111)دوالر أمريكي( ، ومن المملكة المتحدة  0160111فرانك سويسري تعادل  0110111ومن سويسرا )

دوالر أمريكي ، وطلبات التمويل الموضوعة قيد النظر  500000070مليون دوالر(. الرصيد الحالي للصندوق هو  0.0تعادل 

 دوالر أمريكي. 007110111تبلغ 
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إن عملية بناء قدرات الشركاء 
المحليين أمر ضروري لتعزيز 
قدرات االستيعاب للمساعدات ، 

ولتحسين مستوى الوصول ، 
ولضمان الحصول على 

للمنظمات "استراتيجية خروج" 
 الدولية
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