
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
   

  
  
   
   
  

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا"

 النشرة اإلنسانية
 اليمن

  2016 مارس 1صادر في |9  العدد 
 في هذا العدد

 1ص 2016األولويات اإلنسانية لعام 

 2ص المناطق العديد منإلى استمرار صعوبة الوصول 

 4ص توسيع المساعدات النقدية   

 5ص التواصل تساعد النساء والفتياتمراكز 

 
 

 

  

 

 مقتطفات 

 للعام  تتطلب خطة االستجابة اإلنسانية

مليار دوالر لمساعدة  1.8 م 2016

 مليون شخص. 13.6

  تعاني محافظات تعز وصعدة وحجة

البيضاء من صعوبات كبيرة في و

 وصول  المساعدات اإلنسانية 

  سرة  أ 100,000ك أكثر من هنا

 استفادت من برامج النقد حالياَ.

  امقأر

 مليون  26 إجمالي عدد السكان

عدد األشخاص المحتاجين 
 مساعدات

21.2  
 مليون

عدد األشخاص الذين 
نعدام األمن إ يعانون من

 الغذائي

 مليون14.4

 مليون 2.5 عدد األشخاص النازحين

د األطفال المعّرضين دع
 التغذية لخطر سوء

 مليون 1.8

 عدد الوفيات 
 )منظمة الصحة العالمية(

أكثر من 
6,202 

 عدد المصابين 
 )منظمة الصحة العالمية(

أكثر من  
29,612 

حتياجات المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية ووثيقة اإل
 اإلنسانية

  التمويل
  م2016التمويل المطلوب لعام 

 :)دوالر أمريكي(

 مليار1.8
 

 التمويل المتلقى للخطة اإلنسانية لليمنحجم 
مليون دوالر  41.7

 ) %2) مريكيأ
 

 اإلنسانيةتمويل خارج خطة االستجابة 

 مليون دوالر 61.5
 

 إجمالي التمويل اإلنساني الذي تم تلقيه لليمن

 مليون دوالر 103
2016مارس  –نظام التعقب المالي المصدر:   

 

 ضعفا   األكثر الفئات 2016تستهدف استجابة 

 في اليمن تلقي المساعدات اإلنسانيةي مليون شخص 13.6

 18في  2016 ة اليمن للعام االستجابة اإلنسانيخطة  في جنيف جيمي ماكغولدريك السيد منسق الشؤون اإلنسانية أطلق

األزمات غطت المشاكل و ما ا  كثيرو ن في اليمن هم الخاسرونيو"المدن أن ماكغولدريكالسيد  عالن أشاروعند اإل  فبراير.

 ."ناليم أزمة بان تُنسىنه ال يمكننا السماح أضاف أو  .اليمنية   لم على القضية  المنطقة والعا منفي أماكن أخرى 

 
 دوالر مليار 1.8 إلىوتحتاج  اليمن في في المجال اإلنساني العمل شركاء من 100 من أكثر االستجابة خطة جمعت
 المساعدات العاجلة. البالد أنحاء جميع في اشخص   مليون 13.6 لعدد لألرواح والمنقذة الضرورية المساعدات لتقديم

 والنظافة الصحي والصرف والمياه والصحة الغذائي منالمختصة في مجاالت األوعات القطاعية مالمج مطلوبة من 
الضرر وإلى  من المدنيين ولحماية اضعف   للفئات األكثر  األولوية األرواح وإعطاء إنقاذ إلى الخطة تهدف . الشخصية

 وحجة وصعدة تعز تعتبر محافظات . عيشهم سبل واستعادة الناس صمود والنساء ودعم للفتيات العادل الوصول تعزيز
 .االحتياج مستويات أعلى تواجه أكثر المحافظات التي منوعدن 

  

 

   2016يناير  –المصدر : المجموعات القطاعية 

 

 تصوير: المفوضية السامية لالجئين / محمد الحسني.شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تعبر نقطة تفتيش في مدينة تعز.  
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 ما تم إنجازه مسبقًا على اإلنسانية االستجابة خطةتعتمد 

 إلى ممن يحتاجون (السكان من المائة في 61) نسمة مليون 15.9 لحوالي حقيقة وكبيرة إنسانية اليمن احتياجات واجهت

 التحتية البنى على الهجمات زادتم 2015 مارستصاعد النزاع في  ومنذ . م2014 عام نهاية مع اإلنسانية المساعدات

 ونتيجة . قتصاداالواضح في  كما حدث توقف نهياراال على األساسية االجتماعية الخدمات وقاربت واالقتصادية المدنية

 .ملحوظ بشكل   اإلنسانية االحتياجات زادت لذلك

 شركاء سجلها التي السابقة االنجازات على بناء   االستجابة  حجم توسيع إلى م  2016 خطة االستجابة اإلنسانية لعام تسعى

المطلوب حيث وصل  التمويل من فقط المائة في 56 ستفادا م2015في  الصعبة العمل من بيئة فبالرغم  .اإلنساني العمل

 والنساء والفتيان الفتيات من ،األقل على ،مليون 8.8 اإلنسانية إلى المساعدة أشكال من اإلنساني بشكل   العمل في الشركاء

 المحافظات جميع في مساعدات األقل على شخص مليون 1.5 تلقى ،وحده ديسمبر ففي . اليمن أنحاء جميع في والرجال

 . المنسقة االستجابة في مشاركة منظمة 103 إلى عدد ،اآلن ،التشغيلية القدرة تضاعفت يونيو منذ .  النزاع من  المتضررة
 .تسليم المساعداتعملية  تعزيز في اا رئيسي  تلعب دور   محلية حكومية غير منظمات هي المنظمات هذه نصف من أكثر

 السيد  ضافوأ 

 :ماكغولدريك أنه

 وصولال بدون"

المستدام لن نتمكن 

  ،من عمل أي شيء

كما نأمل من 

 المشاركة األطراف

أن  النزاع هذا في

 تقديمعملية سهل ت

 اإلنسانية المساعدة

 يحتاج مكان أي في

 إلىالناس فيه 

 المساعدة

 وهذا . والحماية

 على جميع أن   يعني

 األطراف

 المساعدات تقدم أن   المتحيزة وغير المحايدة اإلغاثة لمنظمات السماح - األوقات كل وفي المواقع جميع في - المتحاربة

 ويجب وضللتفا قابل غير تزاماالل هذا  .المدنيين المساعدات إلى والسماح بإيصال هذه األرواحإنقاذ أن تعمل على و بأمان  

 ." مشروط غير يكون أن  

في حين مازال المديريات  معظم إلىتصل  نسانيةاإل المساعدات
 تأثرةالمناطق الم من العديديصعب الوصول إلى 

 الخطيرةحتى في المناطق  اتالمساعديقدمون اإلغاثة  وموظف

تعاني من  في المئة من المناطق 75 اإلنساني أن  العمل ر شركاء دقيُ  في كافة أنحاء اليمن ملحوظال ياألمن االنفالت رغم

ورغم   تواجه أعلى مستويات القيود. كمناطقف صن  مناطق تُ الفي المئة من  7 وأن  لوصول نسبي في ا وانخفاضصعوبات 

العاملين في المجال اإلنساني وخاصة إال أن  مثل أجزاء من صعدة أو عدن النزاعمناطق  بعض فياألمني الكبير  االنفالت

 خطر  ينم عن  ذلكوإن كان  في تقديم المساعدة للمحتاجين، محلية مستمرونمنظمات غير حكومية في يعملون  الذينأولئك 

 .كبير

ها األطراف )كما هو الحال في مدينة تعز منذ مدة التي وضعبسبب القيود المتعو بسبب انعدام األمن صعبالوصول  يظل

الوصول إلى المناطق الحدودية في  كبيرة فياإلنساني تحديات العمل يواجه الشركاء في مجال  (. م2015أغسطس شهر 

 مناطقالفي  يضا  أ ة   مستمرة  خطير ا  قيود كما أن صعدة وحجة بسبب الغارات الجوية المستمرة والقصف المدفعي. 

كبيرة من  احصص   ساهموا في تسليمقد ن والمحليالشركاء كون  البيضاء. ومأرب   يلجبهة في محافظتاألمامية ل

 .المساعدات للمحتاجين تقديم   ومواصلة   األمنية   المخاطر   إلدارة   ةتشغيلي المنظمات قدرة كون لدى هذهي ، فالبد أناتالمساعد

 ق االستجابة السريعةيتع ونقاط التفتيشالبيروقراطية 

في أسبوع ف وعرقلة التسليم السريع للمساعدات اإلنسانية.  تؤدي إلى تأخيرالمتطلبات البيروقراطية التي تفرضها السلطات 

بقيادة األمم المتحدة  مختلفة ثالث بعثاتل انتقالإعطاء تصريح رفضت وزارة الداخلية في اليمن  فبراير، من شهرواحد فقط 

 اهئوشركااألمم المتحدة لموظفي دخول  الحصول على تأشيراتفي ا للتحديات المستمرة نظر  و  من صنعاء إلى إب وتعز.

على مستوى التواجد األمني المطلوب من أجل االستمرار في توسيع نطاق االستجابة  للحفاظين الدولي وموظفي الحماية

 .اإلنسانية

 

 .فبراير 18 في جنيف باليمن أثناء تدشين خطة االستجابة اإلنسانية لليمن في اإلنسانية الشؤون منسق ماكغولدريك، السيد جيمي
 .جنيف في اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب مدير مولر، رودي السيد يظهر من اليسار 

 هامل مادلين/  اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب: الصور

خطة  أولويات من واحدة
 تقدم االستجابة االنسانية

 أو لألرواح المنقذة المساعدات
 الفورية والمباشرة الحماية

 في ضعفا األكثر لألشخاص
 .اليمن

تهدف خطة االستجابة اإلنسانية 
الى تقديم مشاعدات مباشرة إلى 

 13.6 إجمالي من مليون   11.5
 الصحة برنامج في شخص مليون

 التي المحافظات في  اإلنجابية
 .اليمن فيشديدة  احتياجات تواجه

 

أولويات خطة االستجابة واحدة من 

م المساعدات يتقد؛ االنسانية

المنقذة لألرواح أو الحماية 

الفورية والمباشرة لألشخاص 

 ا في اليمن.األكثر ضعف  

االستجابة اإلنسانية تهدف خطة 

اعدات مباشرة إلى ستقديم م إلى

 13.6مليون من إجمالي    11.5

مليون شخص في برنامج الصحة 

اإلنجابية  في المحافظات التي 

 تواجه احتياجات شديدة في اليمن.

عاملة في  المجال لمنظمات اليمكن ل

 المنظمات غيرخاصة واإلنساني 

أن الحكومية المحلية في اليمن 

من  في المئة 75بنسبة تعمل 

 .طاقتها
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التي تؤدي إلى  انتشار نقاط التفتيش في جميع أنحاء البالدهي  ،خرىأ يواجه  تقديم العمل اإلنساني في الوقت المناسب عقبة  

خطوط القيادة والسيطرة داخل  ا.الحركة تمام   إيقاف يتم ُت وفي بعض الحاال . ل السلع والخدمات الرئيسيةإبطاء عملية نق

إال االتفاقات والضمانات التي تم التوصل إليها على المستوى الوطني رغم  ة  كون ضعيفتغالباَ ما بعض الجماعات المسلحة 

 يتم تأخيرهاا أحيان  والشاحنات قاف إييتم ما ا وغالب   تصاريح التنقلوجود رغم   نقاط التفتيش. علىبلغ لألفراد ال ت اأن ها غالب  

  .لعدة أيام أو أسابيع أو أشهر

 .2016فبراير  لشهرالوصول والمحتاجين في اليمن حسب المحافظة  قاتمعي

 
  لمصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانيةا

 اإلمداد في مناطق النزاع من خالل آليةعمليات و هاموظفي التحالف بتحركاتقوى إبالغ واصل وكاالت األمم المتحدة تُ 

تخصيص تطلب نها ت، إال ألكن ورغم أهميتها ،السالمةلضمان عملية التنسيق هذه مهمة وضرورية في الرياض.  التنسيق

تستمر ا ميداني  االستجابة اإلنسانية  عمليات مع توسعو  .التحرك الميداني ظر إلى حجمبالنوكاالت المن جانب  ةكبير قدرات

 .منشكل  آبحيث يتم تسليم المساعدات في الوقت المحدد وبعملية ال هذهالجهود لتعزيز وتبسيط 

 لوصولزيادة التواجد الميداني يحسن عملية التفاوض حول ا

في عدن  عملياتمراكز فتحت األمم المتحدة  ،في جميع أنحاء اليمن والمحلينجد الموظفين الدوليين اوت من أجل زيادة  

نوع ومكن تهم من التعرف على ،  المتضررين منموظفين والموارد الالمراكز هذه  بتحيث قر   إب وصعدة. والحديدة و

التواجد الميداني الدائم  نحس   لقد تلك المساعدات.لالتسليم السريع عملية  لتكما سه ،بشكل أفضل المطلوبةالمساعدة 

ضمان القبول لح هذا هو مفتا  .ذوي العالقةوضات الوصول مع السلطات المحلية والجماعات المسلحة وغيرها من امف

 يتلقون المساعدات اإلنسانية ومناإلنسانية  اتموظفي المساعدلمن األسالمة وال ضمانات والحصول علىالمحلي والرضى 

 .عمليات التوزيع أثناء

تشعر ما  اغالب  والتي  البيروقراطية طلباتمتمن ال تواجه العديد تلك المناطقالمنظمات الدولية الموجودة في  أن   رغم ذلك إال

على  االيومية وفرض شروط   السيرخطط تحديد  طلباتمتتشمل هذه البها المنظمات قبيل البدء في العمل بوقت  قصير.  و
The proliferation of 
checkpoints across the 
country makes it 
difficult for 
humanitarian 
assistance to reach 
people in need  

ال للمساعدات يعتمد التسليم الفع  

اإلنسانية بشكل كبير على الوصول 

 للمحتاجين  الدائم
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 شهر منذ في محافظة عدندولي ال التواجد معقدة دونأمنية  معيقات حالت  .ميداني ا العمل ومتابعةتقييم  في ةوكاالت الراغبال

 .اإلنسانيعمل تحد من الهذه التحديات ه أن  ومن الجدير ذكر . م2015 اكتوبر

  اليمنفي  توسعآخٌذ في المج النقد انبر

 م2015أسرة في عام    100,000 تم تقديم مساعداٍت نقدية لـ

هيالري دراجيسيفيك من منظمة  تأوضح

النقد العمل على برنامج ورئيس فريق  أوكسفام

منظمات وصول  ،في اليمن  الشرائية والقسائم

 كثر منألمساعدات نقدية ب اإلغاثة

محافظات في  أسرة في ثمان  100,000

ماليين بضئيل مقارنة عدد القد يبدو  . م2015

 سعتو  ت إنسانية.داإلى مساع المحتاجين

برنامج النقد رغم أن ه يواجه بعض الصعوبات 

على أداء األسواق  النزاعنتيجة لتأثير 

 لواردات الغذائية واألسعارلهائلة التقلبات الو

 .الماضية خالل األحد عشر شهراَ 

 توزيعالعلى عملية مج النقدية االبر تتميز

قوي تقييم عملية لى إذا ما بنيت ع مباشرال

تفضيالت ل لسوق وفهم  تقييم لللمخاطر و

حيث  اقتصاد  هذه البرامج هي أكثر إف المجتمع. 

نقل المواد  شراء أو تخزين أويتوجب ال 

كما أنها  . الطوارئدوات الغذائية المنزلية وأ

مع  مقارنة ز االقتصاد المحلي. تدعم وتحف  

مج ابرمكنت ال  ،توزيع المباشرةالعمليات 

 األولويات حسبالناس من إنفاق المال  ةالنقدي

 واألفضليات سواء لشراء المواد الغذائية

نسبة  تحديدوإرسال األطفال إلى المدرسة أو أ

حرية ناس تم إعطاء ال أخرى وبعبارةَ  . لعالجا

كما  .  الكرامةأفضل ب ار  شعو ومنحهم االختيار

السلبية  التعامل لياتآتجنب بعض ساهمت في 

لنساء والرجال كانت تواجه اا ما التي غالب  

 .لواألطفا

 المحلية االحتياجاتحسب النقدية  مساعداتال موائمة

هكذا " وأضعها في سلة الشراءالمنتجات من  هأريد ار ماتسوبر ماركت واخالإلى  أحضرأن  اعظيم   القد كان شعور  "

في مدينة صنعاء القديمة أفراح  مر منزلدُ  مطلقة وأم ألربعة أطفال.  هيو ،شعورهاسنة  31وصفت أفراح محمد عصبة 

في غارة جوية في يوليو 

ت تلك أسفرالماضي حيث 

ومعيل عن مقتل شقيقها الغارة 

أفراح استلمت  . أسرتها

شرائية ا قسائم وأطفالها مؤخر  

من برنامج مساعدة  كجزء  

 امباشر  ا تضرر  متضررين ال

من  والممول من النزاع

اإلنساني  التمويلصندوق 

 قسائم: بهذه الوأردفتاليمن. ب

 يكفي اطعام  شراء استطعت 

 .أشهر" ثالثة  ل

من وحدة  ت لوريان ليكاوقال

بمكتب األمم  تمويل اإلنسانيةال

المتحدة لتنسيق الشؤون 

 أن  اليمن في االنسانية 

ال تقتصُر المساعدات النقدية 

 ن  إبل المال  فقط على توزيع

 
 .التخليصعمليات موظفو العمل اإلنساني ينتظرون السماح لهم باالنطالق بعد 

 فبكرو  فيليب/  اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب: ةصور
 

 
 اإلنسان وحقوق للتنمية الوطنية المؤسسةالصورة:   .تحفظ كرامتهمو أكثر حرية   الناس تعطيالشرائية  القسائم أو نقدال

يعيق انتشار نقاط التفتيش في 

جميع أنحاء البالد وصول 

المساعدات اإلنسانية إلى 

 المحتاجين.

جهود المساعدات النقدية  موائمة

المقدمة لمساعدة الشعب اليمني 

 بما يلبي احتياجاتهم المحلية.
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 بالتنسيق ننقذ األرواح –مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 : مع صلوامعلومات ، يرجى التلمزيد من الل
 اليمن، األمم لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف مكتب  مدير :نسنتروند ياjensen8@un.org  :207 222 712 967 هاتف+ 
 ان عم  يف مدينة ليمن ل اإلنسانية األمم لتنسيق الشؤونمكتب  :جيسيكا جوردانjordanj@un.org  :4617 79867 962 هاتف+ 

 عبر زيارتكم للروابط االلكترونية التالية: اإلنسانية الشؤونالنشرات اإلنسانية الصادرة عن مكتب تنسيق يمكنكم الحصول على 
www.unocha.org/yemen  | | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

دعم قدمت الغير الحكومية التي ة لمنظما في وضح منسق البرنامج كما أ  المحلي. الوضعتتوائم مع  أنالنقدية على البرامج 

اء النس على طلب   بناء   ة المساعدة النقدية غير المشروطعن الشرائية  قسائمالتقديم ار ياختأنه تم فراح وأطفالها أل

 غير أشياءالرجال المال على إنفاق طر خالنقد للحد من  عن بدال  قسائم التسلم العديد من النساء .  "لقد فضلت المتضررات

 ."ضرورية

الوصول إلى لكن  ،مخيمات النزوحالسوبر ماركت في صنعاء مئات األمتار من  يبعد قد  .ةمهم يضا  أالوصول إمكانية 

المجتمع اإلنساني في  طم خط  2016في عام ف كون أكثر صعوبة في المناطق الريفية. ياألسواق والمحالت التجارية قد 

 .مليون شخص ليستفيد منهاالنقدية  البرامجتوسيع نطاق استخدام لاليمن 

  إلى النساء وصولبالالمتعلق  حديتالالتغلب على 

 في العمل اإلنساني النساءساعد على توسيع مشاركة التواصل سيمركز وجود 

في ف . ةسراألإعالة عدم تمكنهن من عند  أوخاصةَ عند غياب أحد أفراد األسرة الذكور  النزاعالنساء من العديد من  تتأثر 

في  80ا تصل إلى في المئة، وأحيان   40-30إلى لتصل ة النازح لألسرمعيالت نسبة اإلناث ال األماكن زادتالعديد من 

بسبب قرارات العمل اإلنساني محدودة  فيتأثير الو المساعداتعلى الوصول إلى  نساءقدرة التظل ومع ذلك،  المئة. 

َ  غير الحكومية ممثل للمنظماتر كما أشا  .العادات والتقاليد والممارسات السابقة عض المجالس المحلية ترفض أن ب :قائال 

 وال واضحةغير  مشكلتهنوهذا ما يجعل   لعمل في القرى.با للنساءسمح يُ أو ال ات تسجيل األسر التي ترأسها نساء كمستفيد

أنه عندما وصل أحد   والنظافة وفي مثال آخر، أشار منسق المياه والصرف الصحي طلب المساعدة.  يشجعهن على

أن تحضر النساء  أي امرأة ألنه ال يريد رئيس المنطقة جمعيلتوعية الصحية لم عملية ال األولى جلسةء المنفذين إلى الشركاال

 رجل. يديرهاجلسة 

العديد من المنظمات  فإن   ولهذا السبب،

لمجتمعات والمجالس المحلية منذ ح لتوض  

وا.  شاركي الذكور واإلناث أن   على البداية أن  

 توضحبعض المنظمات غير الحكومية  كما أن  

تغطي ما لم  اتعدأنه لن يتم تقديم مسا

هذه  تقدمحيث  الرجال والنساء احتياجات

هما نفس يكللرسالة واضحة بأن المنظمات 

 .القدر من األهمية في البرامج اإلنسانية

 المجتمع أطلقالنساء، لتعزيز مشاركة 

التغذية و وىااإلنساني في اليمن آلية الشك

 عملية يعزز مركز االتصالحيث  . الراجعة

المتضررين ويساعد مع  المتبادل التواصل

في الحصول على  واةاالمسعلى تعزيز 

 هناك الخدمات وجمع المعلومات من النساء. 

الةسبعة خطوط  مع  التحدثويوفر خيار  فع 

إدارة مديست األتتولى أو مختصة .   امختص  

 المفوضية من قبلوالذي يمول  هذا المشروع

 .شؤون الالجئينالعليا ل

"وجها  فرصة التحدث المباشرإضافة إلى  

" للتواصل تواصلتيح مركز "يلوجه" 

من مختلف  االتصالللمواطنين  المجتمعي،

 المعلومات إرساليتم  من النساء. ها أكثر من ثلث، كان محافظات مة من تسع  مكال 458المركز  ىففي يناير تلق  أنحاء البالد.

 .الناس مشاكلالعالقة بهدف معالجة  المقدمة من المتصلين إلى المنظمات اإلنسانية ذات

 

 
مع السكان المحليين في محافظة حجة.  تتواصلمنظمة غير حكومية  فيبرنامج اإلناث  ةمدير

   .كيرمنظمة صور: 

التحويالت النقدية هي استراتيجية 

فعالة لمساعدة المحتاجين إلى دعم 

إنساني وسيتم توسيعها في عام 

 م.2016

المجال يعمل شركاء العمل في 

اإلنساني على ضمان التوزيع 

العادل ومساعدة  الرجال والنساء 

 بالتساوي.
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