
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
   
 
 

 

اإلنسانيةالنشرة   
 اليمن

 م2013 مايو 7 –أبريل  3 – عشر الرابعالعدد 

 في هذا العدد
 3ص تحسين مستويات تعليم الفتاة

 3ص ي جديدة لألمراضشاإلشتباه في حدوث حاالت تف

  4ص حملة جديدة لمكافحة سوء التغذية

 5ص استمرار التحديات أمام إزالة األلغام

                 
 

  
  

 أوتشا  

 مقتطفات سريعة 
تفاقم محنة المهاجرين الواصلين ت •

من منطقة القرن األفريقي، 
شخص منهم عالقون  25,000

في حرض بعد أن تقطعت بهم 
 .السبل

 200تمت إعادة التأهيل ألكثر من  •
مدرسة من قبل الوكالة األمريكية 

ووزارة التربية والتعليم منذ للتنمية 
 .م2011عام 

تسبب العصيان المدني في أبين في  •
تعطيل الدراسة وحدوث هجمات 

 .مدرسة في شهر مارس 12على 
اإلبالغ عن حاالت يشتبه في  •

إصابتها بالحصبة في محافظة 
 .حجة

طن من  25,000سيتم توزيع  •
 900,000المواد الغذائية على 

شخص في مديرية بني مطر 
 .افظة صنعاءبمح

فتح مركز دعم العائدين في  •
 .صعدة

 امقأر
سكان ال يستطيعون 
الحصول على المياه 

الصالحة للشرب 
وخدمات الصرف 

 الصحي

مليون   13.1
 شخص

سكان يعانون من 
 انعدام األمن الغذائي

مليون   10.5
 شخص

سكان ال يحصلون 
 على الرعاية الصحية

مليونى   6.4
 شخص

سوء أطفال يعانون من 
 التغذية الحاد

998,000 

 344,019 نازحون
 182,845 عائدون
 242,002 الجئون

/ أعداد المهاجرين 
الالجئين الواصلين 

م2013خالل   

29,469 

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

 منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف

 2013 - التمويل
 :المطلوب

 مليون 716
 

 :المموَّل

72%  
 

  القرن األفريقيمنطقة من الواصلين تفاقم محنة المهاجرين 
 لتوفير الدعم المالي نداءً في اليمن أطلق منسق الشؤون اإلنسانية 

األفريقي ألسباب اقتصادية، وعلق تفاقمت في اليمن أوضاع آالف المهاجرين المعدمين الذين تركوا أوطانهم في منطقة القرن 
شخص آخرين علقوا في  250شخص منهم بعد أن تقطعت بهم السبل في مناطق شمال اليمن إضافة إلى ما ال يقل عن  25,000

وقد تسببت هذه األوضاع في امتداد قدرات المنظمات اإلنسانية لتوفير االحتياجات األساسية من الغذاء . عدن جنوب البالد
 .والرعاية الطبية واإليواءوالحماية 

بريل واطلع على أ 18قام منسق الشؤون اإلنسانية، السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد، بزيارة إلى مناطق في شمال اليمن في 
وقد ناشد السيد اسماعيل المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي للمنظمات اإلنسانية . األوضاع المؤلمة التي يعيشها آالف المهاجرين

 .ستجابة الحتياجات المهاجرينلال
 

األفريقي ومنطقة الخليج لتعزيز إدارة كما ناشد منسق الشؤون اإلنسانية كذلك العمل على دعم الحكومات في منطقة القرن 
وجاءت زيارة منسق . الهجرة والحدود الوطنية ومكافحة الجريمة المنظمة متعددة الجنسيات والتمسك بحقوق اإلنسان للمهاجرين

والمتاجرين الشؤون اإلنسانية لمناطق الحدود اليمنية السعودية إثر الهجمات التي شنتها السلطات اليمنية على مخيمات المهربين 
شخصاً من المهاجرين كثيراً  1,987وجرى في هذه الغارات إنقاذ . بالبشر في محيط بلدة حرض الحدودية في محافظة حجة

 .منهم عانوا جّراء تعرضهم العتداءات جسدية أو جنسية على أيدي المهربين في محاوالت البتزاز األموال منهم
  

 م2013من منطقة القرن األفريقي في اليمن خالل العام الواصلين حركة المهاجرين والالجئين 

 
 مفوضية األمم المتحدة لالجئين، المنظمة الدولية للهجرة: المصدر 
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 ال يزال اآلالف يتوافدون قادمين من منطقة القرن األفريقي
 منطقة األشخاص من اآلالف يغادر
 من خصوصا شهر، كل األفريقي القرن
 معهم يحملون وهم والصومال، إثيوبيا

 للعيش فرص على بالحصول أحالمهم
 الجزيرة شبه منطقة في أفضل بحال

وذلك على الرغم من المشاق  العربية
 ويخوضون. التي يعيشونها في رحلتهم

 في بالمخاطر محفوفة رحلة لذلك
 عدن خليج بهم تعبر مكتظة قوارب
 مفوضية قّدرت وقد. اليمن إلى متجهين

 م2011 عام في لالجئين المتحدة األمم
 أو غرقوا إما مهاجر 100 من أكثر أن

 .طريقأثناء ال فقدوا
رغم معاناتها لسنوات من ما تزال اليمن 

العنف وعدم االستقرار السياسي تمثّل 
. بلد عبور هامة لهؤالء المهاجرين

وتضاعف عدد الوافدين إلى اليمن من 
 23,000إثيوبي و  84,000م، وهي السنة التي وصل فيها 2012في عام  107,000م إلى 2010في عام  53,000

شخص إلى  30,000م المتحدة لالجئين هذا العام بتسجيل وصول ما يقرب من قامت مفوضية األم. صومالي إلى شواطئ اليمن
 .إثيوبي 25,076السواحل اليمنية، منهم 

كما استهلت . بدأت الحكومة في شهر أبريل الهجوم على المخابئ التي يديرها المتاجرين بالبشر لتحرير المهاجرين من قبضتهم
واستقبلت المرافق . ية إلعادة المئات من المهاجرين اإلثيوبيين إلى أديس أباباكذلك رحالت جوية بطائرات نقل عسكرالحكومة 

وتم إيواء . الحكومية في محافظتي عمران وصنعاء األشخاص الذين أفرج عنهم خالل الهجمات إليوائهم بانتظار عودتهم
كما  ،ت والجنسية في صنعاءامرأة وفتاة داخل حوش مصلحة الهجرة والجوازا 121شخصاُ من المهاجرين، منهم  1,163

تفوق  اً ن أعدادان الحكوميان المرفقاوقد استوعب هذ. امرأة وفتاة 90م آخرين منه شخصاً  535ل السجن المركزي بعمران استقب
 .طاقتيهما بكثير

 غالبيتهن في عداد المفقودين -في المائة من المهاجرين هن من النساء والفتيات  22
). IOM(في المائة تقريبا من المهاجرين الذين يبلغون السواحل اليمنية هن من النساء والفتيات وفقا للمنظمة الدولية للهجرة  22

لعربية السعودية، لكن غالبية أفراد هذه الفئة الضعيفة ال يظهرن ويصبحن في عداد العديد منهن يحاولن الوصول إلى المملكة ا
ويعتقد أن العديد من النساء والفتيات يتعرضن مرارا للعنف الجنسي . المفقودين في الوقت الذي ينبغي فيه أن يصلن إلى حرض

سبانية التي تدير مستشفى في منطقة المزرق في ووفقا لمنظمة أطباء بال حدود اإل. رحلة االنتقال طوالوالعنف ضد المرأة 
محافظة حجة، فإن معظم المهاجرين الذين يغادرون بعد تلقيهم المعالجة في المنشأة الصحية كانوا ضحايا اتجار بالبشر وأعمال 

 .قسرية وأعمال عبودية
إال أنها على . طاراً للحماية الرسمية لالجئينوهي توفر بالتالي إ 1951اليمن من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف لالجئين لعام 

وعالوة على ذلك، فإن معظم المهاجرين ال يملكون وثائق قانونية ويواجهون . الرغم من ذلك ال تمنح حماية مماثلة للمهاجرين
 .محدودية في الحصول على موارد الرزق والخدمات األساسية

 االستجابة الحتياجات المهاجرين
دولية مختلفة بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الغذاء العالمي يقدمون مساعداتهم للمهاجرين الذين وكاالت إنسانية 

مليون دوالر لتوفير مساعدات طارئة لإليواء والغذاء والرعاية  1.2وناشدت المنظمة الدولية للهجرة توفير . تقطعت بهم السبل
 .من المهاجرين في عدن وعمران وحرض وصنعاء اً صشخ 2,193الصحية األساسية والحماية لعدد 

وكاالت أخرى تشمل الهالل األحمر اليمني والفرع المحلي لمؤسسة العون التي يقع مقرها في المملكة العربية السعودية تعمل 
الجهود مع كما يعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على المناصرة وحشد . على تقديم المساعدة الطبية والصحية وغيرها

وقد قام مكتب تنسيق الشؤون . المنظمات غير الحكومية المحلية األخرى من أجل االستجابة بشكل أقوى ألزمة المهاجرين
مؤقت ل مع السلطات المحلية في تحديد سكن اإلنسانية في عدن في جنوب اليمن بدعم جهود المنظمة الدولية للهجرة للعم

 .دوالر لمساعدة المهاجرين 500,000لى تقديم منحة من صندوق االستجابة الطارئة بمبلغ وتمت أيضاً الموافقة ع. للمهاجرين
  

 فباآلال سنوياالواصلين الجدد 

 
 "أوتشا"مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية : المصدر

وفقا ، يعاني العديد من المهاجرين
من  ،لمنسق الشؤون اإلنسانية

انتهاكات جسدية شديدة واستغالل 
. اقتصادي وجنسي جسيمين

وغالبيتهم علقوا في ظل ظروف 
ضروري أن ومن ال"صعبة للغاية، 

على وجه  تتم معالجة محنتهم هذه
 ".السرعة

 

بشكل أقوى االستجابة يتطلب األمر 
الحتياجات المهاجرين، حيث أن 

معظمهم ال يحملون وثائق قانونية 
 .أو ليس لديهم فرص لكسب العيش



 3 |  اليمن –النشرة اإلنسانية  
 
 

 
http://yemen.humanitarianresponse.info | www.unocha.org 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية –األمم المتحدة   

 تحسين تعليم الفتاةالرامية إلى جهود الدعم 

 إعادة تأهيل المدارس في محافظة أبينتمت 

من قبل الوكالة األمريكية للتنمية بالشراكة مع  2011مدرسة منذ عام  200تم في جميع أنحاء اليمن إعادة تأهيل أكثر من 
وقد جعل هذا األمر التعليم متاحاً لألطفال، خاصة الفتيات، ال سيما في المناطق . وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية

 من إنهاءفي المائة من الفتيات الالتي بدأن الدراسة في المراحل االبتدائية في اليمن  53قط فتتمكن . المتضررة من النزاعات
 .تعليمهن األساسي

تسبب الصراع األخير في محافظة أبين جنوب اليمن في منع ما 
وقد . طالب من الذهاب إلى المدارس 280,000يقدر بحوالي 

عشر مدارس حتى اآلن ألعمال كبيرة إلعادة تأهيلها، خضعت 
وبصرف . مدرسة أخرى خالل األشهر المقبلة 18وسيتم تأثيث 

تعليمي  نهجالنظر عن إعادة التأهيل للمبنى المدرسي، فقد تم إدخال 
حيث  )YEGRA(في اليمن المبكرة للصفوف لقراءة انهج "جديد 

عدة الطالب من الصف تدريب المعلمين على التركيز على مسايتم 
على القراءة والكتابة باستخدام األساسي األول إلى الصف الثالث 

وتخطط وزارة التربية والتعليم لتنفيذ البرنامج . المخارج الصوتية
األطفال اليمنيين حتى العام عليم وكان ت. على المستوى الوطني

لقراءة يعتمد على استخدام أسلوب التعرف على على االماضي 
أثبت عدم فعاليته لمات والصور المقابلة لها، لكن هذا األسلوب الك

 .في كثير من األحيان

 تدريب المعلمين على تعزيز أنشطة تعليم الفتاة 
-2010إلحصاءات العام الدراسي  في المائة فقط من المعلمين في المدارس الحكومية األساسية والثانوية هن من النساء وفقاً  28

هذا األمر يتسبب في منع الكثير من الفتيات من الذهاب إلى المدرسة، والعديد من الذكور من أعضاء األسر المحافظة ال . 2011
 .يوافقون على تدريس الرجال للنساء من أسرهم

معلمة  700ع تطوير التعليم األساسي بتدريب وافق البنك الدولي في شهر فبراير بغية معالجة هذا الخلل على أن يقوم مشرو
معلمة لمعالجة النقص الحاد في المعلمات في  4,500وتقدر وزارة التربية والتعليم حجم االحتياج من المعلمات بحوالي . جديدة

 .م2012ويتبع مشروع البنك الدولي هذا مشروعاً سابقاً كان قد انتهى في شهر ديسمبر من العام . المناطق الريفية
يهدف برنامج التحويالت النقدية المشروطة في الوقت ذاته إلى دعم الفتيات في الصفوف األولى في المجتمعات المحرومة في 

 .طالبة 25,000محافظات مختارة ويصل عد الطالبات المستهدفات إلى 

 عدنحملة العصيان المدني تؤثر على سير العملية التعليمية في 

ويتم كل يوم سبت واألربعاء حرمان ما يقرب . ن المدني في المناطق الجنوبية سلباً على العملية التعليميةأثرت الدعوة إلى العصيا
 .طفل في محافظة عدن من الوصول إلى مدارسهم بسبب نزول المتظاهرين إلى الشوارع 50,000من 

حافظة للفت االنتباه إلى مطالبها لزيادة مزايا إلى العصيان المدني في الم" الحراك الجنوبي"دعت الحركة االنفصالية المسماة بـ
وقد اضطرت نتيجة لذلك العديد من المدارس إلى إغالق أبوابها بسبب خشية موظفيها . الحكم الذاتي للمناطق الجنوبية لليمن

المعلمين مدرسة على األقل في شهر أبريل للهجوم وتم ترهيب كل من  12وتعرضت . وطالبها من التعرض للهجوم أو الترهيب
ويعمل الشركاء في المجال اإلنساني في . دخول الجماعات المسلحة إلى المباني المدرسيةو" القنابل الصوتية"والطالب باستخدام 

 .حشد التأييد مع السلطات المحلية لثني المتظاهرين عن استهداف المدارس أو ترهيب المعلمين والطالب

 التغذيةتحديات متمثلة في تفشي األمراض وسوء  
 اإلبالغ عن تفشي أمراض في محافظات مختلفة

تم اإلبالغ عن االشتباه في وجود إصابات بمرض الحصبة في محافظة حجة وجرى إرسال عينات إلى صنعاء لمزيد من 
 بلغ عدد حاالت الحصبة في شهر أبريل وفقا. كما تم باإلضافة إلى ذلك اإلبالغ عن ثالث إصابات بحمى الضنك. التحليالت

حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة تم  94حالة لكل مليون شخص في محافظة حجة، وتم اإلبالغ عن  54لمنظمة الصحة العالمية 
تشمل الحاالت المبلغ عنها في جميع . تم تأكيد عشر منها على أنها إصابات بمرض الحصبة. منها للتحليل المخبري 50إرسال 

  ويخطط شركاء العمل. والحصبة األلمانية أنحاء البالد حتى اآلن كل من الحصبة

 
مكتب تنسيق ( سمحت أعمال إعادة الترميم لمدارس أبين بعودة األطفال إلى مدارسهم

 )الشؤون اإلنسانية

تسبب الصراع في منع ما يقدر 
طالباً وطالبة من  280,000بنحو 

الذهاب إلى المدرسة خالل العام 
وأصبح العديد منهم اآلن . الماضي

قادرون على العودة إلى دراستهم 
التأهيل مع استمرار أعمال إعادة 

التحسن  بسبب للمدارس وكذلك
 .الذي طرأ على األوضاع األمنية

 

انعدام التوازن في النوع 
االجتماعي بين المعلمين 

والمعلمات في اليمن كبير ويؤثر 
على مستويات حضور الطالبات 

في المدارس ألن األسر المحافظة 
ترفض أن يتم تدريس بناتها من 

 .رجالال منقبل معلمين 
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اإلنساني إلطالق حملة لمكافحة هذا المرض في شهر سبتمبر 
 .بمجرد إتاحة التمويل الالزم

إلى مرحلة تقارب التخلص من مرض  وصلت اليمن سابقاً  
إال أنه . بعتبة حدوث إصابتين لكل مليون شخص الحصبة تماماً 

تم اإلبالغ  2012و مارس  2011وفي الفترة ما بين يناير 
 155حالة إصابة بالحصبة، بما في ذلك  4,300عن أكثر من 

حالة وفاة رسمية في اليمن، وذلك بسبب االنخفاض في تغطية 
وقد حققت حملة التحصين الوطنية ضد . حمالت التحصين

مليون  8.2م التي استهدفت أكثر من 2012في أبريل الحصبة 
نسبة تغطية بلغت ) سنوات 10أشهر إلى  6في عمر (طفل 
عدد إصابات الحصبة أدى ذلك إلى انخفاض في . في المائة 94

نحسار عدد الوفيات حالة فقط مع ا 106صل إلى تالمبلغ عنها ل
ة من أن بالغات االشتباه في تفشي موجة جديد إال". صفر"إلى 

 .اإلصابات مازالت تشكل مصدراً كبيراً للقلق
شخص  525يعمل شركاء العمل اإلنساني إضافة إلى ذلك على شراء أمصال مضادة لداء الكلب عقب ورود بالغات بإصابة 

 شملت هذه الحاالت خمس وفيات ثالثة منها. بالمرض جّراء تعرضهم لعضات الكالب في محافظة إب بين شهري يناير وأبريل
إال أن عدد الحاالت . وتشمل المديريات األكثر تضررا في المحافظة مديريات العدين وحبيش وذو سفال والسياني. وفيات أطفال

 .شخص لعضات الكالب في محافظة إب 10,200م الذي تم فيه اإلبالغ عن تعرض 2012هذا العام أقل بكثير من عام 

 في المائة من األطفال يعانون من سوء التغذية المزمن 60قرب من ما ي -استراتيجية جديدة لمكافحة سوء التغذية 
ستعيد هذه الحملة التركيز . أبريل 15أطلقت كالً من اليونيسف والحكومة اليمنية حملة إعالمية كبرى لمكافحة سوء التغذية يوم 

وتحتل اليمن المركز . لتغذية المزمنفي المائة من األطفال اليمنيين دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء ا 60على حوالي 
 .األعلى في معدل سوء التغذية المزمن في العالم بعد أفغانستان

ويمكن . عالجهاذهنية ال يمكن في حدوث أضرار جسدية و -التغذية مزمن في الذي ينتج عن نقص -تتسبب اإلصابة بالتقزم 
ين من حياتهم، أال يتمكنوا من النمو بشكل كامل وطبيعي في لألطفال الذين يعانون من التقزم، خصوصا خالل العامين األول

 .حياتهم
يعاني أكثر من واحد من كل ثمانية أطفال في اليمن دون سن الخامسة من ، إذ اً للقلقال يزال سوء التغذية الحاد يمثّل مصدراً كبير

فاة الناجمة عن اإلصابة بأي من أمراض الطفولة جدا للتعرض للو كبيراً  سوء التغذية الحاد، وهذا يعني أنهم يواجهون احتماالً 
طفل في اليمن وفقا لليونيسف من سوء التغذية الحاد المتوسط، مما يعني أيضا زيادة احتماالت  730,000الشائعة، ويعاني 

 .إصابتهم باألمراض والوفاة
 

 
  اليونيسيف: المصدر

برنامجاً إضافياً لعيادات خارجية توفر الرعاية العالجية في جميع أنحاء البالد  228قام شركاء العمل اإلنساني هذا العام بإنشاء 
يعتبر استهداف احتياجات األطفال األشد . عيادة منها في محافظة صعدة شمال اليمن 34تقع لعالج سوء التغذية الحاد والمتوسط، 

  .جداً لكسر دائرة الفقر اً ضروري اً ضعفا أمر

 
مكتب تنسيق (من األطفال المستهدفين % 94تنفيذ حملة التحصين التي وصلت إلى 

 )الشؤون اإلنسانية

وصلت حملة التحصين ضد 
الوطني في الحصبة على الصعيد 

في المائة  94م إلى 2012عام 
 8.2من العدد المستهدف البالغ 

مليون طفل، وأدت إلى انخفاض 
 .في عدد الحاالت المبلغ عنها
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مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية –األمم المتحدة   

 تمويل جديد للحفاظ على الحصص الغذائية للفئات األشّد ضعفاً 

يعمل البرنامج العالمي للغذاء في مواجهة نقص التمويل الذي حدث مؤخراً على استخدام منحة مقدمة من الحكومة اليابانية لشراء 
والزيت  حبوب الفولطن متري من القمح والدقيق و 29,000

تعاني من انعدام األمن التي لتوزيعها على األسر  النباتي
 .الغذائي

مليون دوالر أمريكي لدعم عمليات  25تبرعت اليابان بمبلغ و
مليون  242برنامج الغذاء العالمي الطارئة البالغة كلفتها 

تستهدف هذه العملية . دوالر والمخطط تنفيذها خالل عام كامل
تقديم المساعدة الغذائية الطارئة : ثالثة مجاالت رئيسية هي

مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي  3.5لحوالي 
آخرين؛ ومساعدات غذائية  400,000وتحويالت نقدية لعدد 

تغذوي  شخص من النازحين داخليا؛ ودعم 600,000لعدد 
 157,000طفل تحت سن الخامسة وعدد  405,000لعدد 

هذا األمر ضروري كون اليمنيين . إمرأة حامل ومرضعة
النازحين من ديارهم بسبب النزاعات واألمهات الشابات 

لهذه وقد بلغ حجم التمويل . عرضة بوجه خاص لتبعات انعدام األمن الغذائياألكثر واألطفال يمثلون الفئات األشد ضعفاً و
 .في المائة 48العمليات حتى أوائل أبريل الماضي 

طن من المساعدات الغذائية  25,000أبريل إطالق المشروع في منطقة بني مطر بمحافظة صنعاء لتسليم  28تم في كما 
مليون  3.9ويجري تنفيذ المشروع الذي يمثل الخطوة األولى في برنامج كبير يستهدف . شخص 900,000الطارئة إلى 

وسوف تتلقى كل . مكتب اليمن -خص يعانون من انعدام األمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن من قبل منظمة اإلغاثة اإلسالمية ش
 .كيلوغرام من الفول وخمسة لترات من الزيت النباتي 10كيلوغرام من القمح و  50أسرة تمويناً غذائياً لشهرين بحجم 

 في سطور 
 م2013شخص توعية تثقيفية حول مخاطر األلغام في عام  127,000تلقى أكثر من 

طفال جّراء تعرضهم لأللغام والعبوات الناسفة خالل الفترة ما  71ما يزال الطلب على إزالة األلغام في اليمن مرتفعاً، حيث قتل 
م في مناطق لم تصل إليها 2013ومارس  2011بين يوليو 

نية من وقتل خالل نفس الفترة ثما. بعد فرق إزالة األلغام
. عامالً  20العاملين في فرق إزالة األلغام وأصيب منهم 

وإضافة إلى إزالة األلغام وتطهير المساحات، قام البرنامج 
الوطني لمكافحة األلغام في اليمن بالتوعية بمخاطر األلغام لعدد 

م، في حين تلقى 1999شخصا منذ عام  1,653,438
غ عدد العبوات وقد بل. من الضحايا المساعدة اً شخص 2,059

إلى فبراير  2011التي تم تدميرها خالل الفترة من يوليو 
لغماً  89,352عبوة متفجرة تشمل  289,957م  2013

 196,321لغماً مضاداً للمركبات و  774مضاداً لألفراد و 
عبوة ناسفة محلية  3,510ذخيرة حرب غير منفجرة و 

 .الصنع

 فتح مركز لدعم العائدين في محافظة صعدة
تم افتتاح مركز الخدمات االجتماعية في محافظة صعدة من قبل مفوضية األمم المتحدة لالجئين بالتعاون مع منظمة غير حكومية 

ويشمل ذلك خدمات اجتماعية وقانونية ونفسية، وتوفير خط . محلية بهدف تقديم خدمات مختلفة للعائدين وللمجتمعات المستضيفة
 .تب الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة ومع المستفيدين المستهدفينساخن لتعزيز العالقات مع المكا

منهم إلى ديارهم في نفس  اً شخص 6,986محافظة صعدة حتى شهر أبريل، في حين عاد  ضمن داخلياً  اً شخص 103,014نزح 
إلى  اً شخص 36,845اد منهم في حين ع اً شخص 322,444وإجماالً، بلغ عدد النازحين في المناطق الشمالية لليمن . الفترة

 .ديارهم األصلية

 غمرت االمطار الغزيرة عدة محافظات يمنية
واصلت األمطار الغزيرة هطولها على عدة محافظات في اليمن األمر الذي أسفر عن مقتل بعض المواطنين وتدمير بعض 

جراء األمطار التي هطلت مؤخرا معظمهم شخصا توفوا  40وقد أشار المركز الوطني اليمني لألرصاد الجوية أن . الممتلكات
وشمل ذلك محافظات شبوة ومأرب و البيضاء وهي المحافظات التي تضررت بشكل أكبر من غيرها، . من النساء واألطفال

. كما تسببت األمطار الغزيرة كذلك في تدمير بعض الطرق والجسور. فضال عن المناطق الجبلية األخرى في جميع أنحاء البالد
 .رشادات األرصاد الجويةإلالمتضررة أخذ الحيطة واالمتثال  السلطات اليمنية السكان المحليين في المناطقوحثت 

  

 
مكتب تنسيق (األطفال دائما هم األشد ضعفا عند حدوث نقص في كميات الغذاء 

 )الشؤون اإلنسانية

 
تلقى األطفال التدريب التوعوي حول مخاطر األلغام أكثر من البالغين خالل الفترة 

 البرنامج الوطني لمكافحة األلغام: المصدر. التي شملها التقرير

الوطني لمكافحة  برنامجالنفذ 
غام برامج توعية بمخاطر األل

 1.6أكثر من استهدفت األلغام 
 .1999مليون شخص منذ عام 
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 : مع صلوامعلومات ، يرجى التلمزيد من الل
 +967 712 222 207 :هاتف gensen8@un.orgمكتب اليمن،  مدير :تروند جنسن •

 712222831 967+: هاتف ogoso@un.org  -مسؤول اإلعالم واملعلومات العامة  ، مكتب اليمن  :غوسوأو إيريك  •
 +1 917 367 2334 :هاتف jepsen@un.orgون اإلنسانية، نيويورك، ؤ لة الشؤو مس :نجيبس ينياس •

 :عبر زيارتكم للروابط االلكترونية التالية اإلنسانية الشؤونالنشرات اإلنسانية الصادرة عن مكتب تنسيق يمكنكم الحصول على 
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 إجراء تقييم متعدد الجهات في محافظتي أبين ولحج
ركز سي. شركاء العمل اإلنساني في المناطق الجنوبية من اليمن إجراء تقييم سريع متعدد الجهات في محافظتي أبين ولحجيعتزم 

التقييم على وجه التحديد على األمن الغذائي والمياه والصرف الصحي واحتياجات الحماية للمجتمعات الضعيفة التي تأثرت 
وستعمل النتائج على تحسين التصميم للبرامج في أبين ولحج خالل الفترة . النساء والشباب والفئات المهمشة بالحرب، خصوصاً 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على حشد الجهود مع منسقي المجموعات القطاعية إلجراء ويعمل . م2013المتبقية من عام 
 .عمليات تقييم مماثلة يتعين القيام بها في المحافظات الجنوبية األخرى مثل الضالع وشبوة

 المراجعة نصف السنوية لخطة االستجابة اإلنسانية
بلقاء توضيحي مع الشركاء وأصحاب المصلحة  2013اإلنسانية لليمن  بدأ العمل في المراجعة نصف السنوية لخطة االستجابة

وستستمر أعمال المراجعة نصف السنوية على مدى األسابيع الستة المقبلة . مايو في صنعاء 5من األطراف المعنية األخرى في 
مايو لمناقشة  28عمل يوم  كما سيتم عقد ورشة. باللقاءات التشاورية والمدخالت التي ستساهم بها المجموعات القطاعية

مايو بمن فيهم  5مشاركا جلسة اإلحاطة في يوم  55وقد حضر . المراجعات التعديلية األولوية لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن
 .الجهات المانحة والمسؤولين الحكوميين وأعضاء الفريق القُطري اإلنساني والشركاء المحليين من المنظمات غير الحكومية
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