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المصدر: وثيقة اإلحتياجات اإلنسانية لليمن2017; فريق العمل المعني بالتحركات السكانية، التقرير الثالث عشر, مارس 2017; المجموعة الفرعية للحماية ضد العنف القائم على النوع اإلجتماعي (ديسمبر 2016);  منظمة الصحة العالمية (17 فبراير 2017); قطاع اإلمداد والتموين (يناير 2017); اليونيسيف (فبراير 2017); 

البنك المركزي اليمني (سبتمبر 2016). مصدر الصورة: يونيسيف/اليمن/2015/نبيل األوزعي

(مارس  2015 - مارس 2017)اليمن: موجز المعلومات اإلنسانية -عامين من تصاعد العنف

يتسبب النزاع في آثار مدّمرة على حياة اليمنيين، إذ يؤّثر على االقتصاد واألمن والوسائل األساسية للحياة. تدهورت أوضاع األمن الغذائي عمومًا وبشّدة، وبلغت معّدالت سوء التغذية الحاّد ذروتها في السنوات 
األخيرة. ال يعلم ماليين اليمنيين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية. وتقترب أزمة شديدة في الحماية سيواجه فيها المدنيون مخاطر حقيقية تتعّلق بأمانهم وأوضاعهم وحقوقهم األساسية.

27.4 مليون
عدد السكان

في اليمن

شخص ال يستطيعون
تغذية أنفسهم بشكل

كاٍف.

شخص ال يستطيعون
 الحصول على الخدمات 

الصحية األساسية. 

يموت طفل دون سن الخامسة كل عشر دقائق في 
اليمن من أمراض يمكن الوقاية منها مثل اإلسهال 

وااللتهاب الرئوي والحصبة، وذلك ألن النظام الصحي 
على وشك االنهيار.

(يونيسيف)

462,000
طفل دون الخامسة

يعانون من سوء التغذية
الحاد

1,275
حالة لتجنيد وإستخدام 
االطفال من ِقبل أطراف 

النزاع

من إجمالي السكان 
ما زالوا نازحين او 
عائدين من النزوح

طفل نازح منذ تصاعد
العنف في عام 2015م

طفل هم خارج
التعليم

طفل (أصغر من 
18سنة) ذوي إحتياج

من إجمالي
 االشخاص 
المحتاجين 

هم أطفال
51%

شخص بحاجة الى
إيواء طارئ/مواد

غير غذائية

قضية ذات صلة بالحماية
 ضد العنف القائم على النوع

اإلجتماعي في عام
 2016م فقط.

11%

نساء حوامل
يعانين من

سوء التغذية

10,806
النساء

3.0 ماليين شخص هم في حالة نزوح داخلي حاليًا 
(2.0 مليون) وعائدون (1.0 مليون)

10.3 مليون
أشخاص ذوي احتياج شديد

18.8 مليون
أشخاص ذوي احتياج

50,237
 42,553

 7,684

إجمالي اإلصابات

جرحى

قتلى

الفئات األكثر ضعفًاحقائق وأرقام رئيسية 

1 من 4 من اليمنيين فقد القدرة على شراء الطعام و
السلع الرئيسية األخرى والخدمات.

صرفت %70 من المشاريع الصغيرة والمتوّسطة نصف
 عمالها من الخدمة.

انخفضت احتياطيات البنك المركزي اليمني بنسبة

%86 (من 5 مليار دوالر إلى حوالي 700 مليون دوالر
 حتى أغسطس 2016م).

األطفالالتأثير على المواطنين

السكان النازحين

التأثير على الواردات والسلع الرئيسية

التأثير على اإلقتصاد 

%30 فقط من األدوية أصبحت تدخل الى اليمن
مقارنة بالسابق.  

سجلت معدالت واردات األغذية أدنى مستوى لها في
عام 2016م.  إرتفعت أسعار الغذاء في يناير 2017

زيادة بمعدل %26 من متوسط األسعار منذ العنف 
المتصاعد في مارس2015.

فقط %16 من إحتياجات النفط تمت تلبيتها في 
يناير 2017.

18.8 مليون
أشخاص ذوي 

احتياج

17.0 مليون

14.8 مليون

14.5 مليون
شخص بحاجة
لمساعدات في

المياة والنظافة
والصرف الصحي

14.3 مليون
محتاجين الى

الحماية

4.5 مليون
شخص بحاجة

الى خدمات لمعالجة
أو تجنب سوء التغذية

10.3 مليون
أشخاص ذوي 
احتياج شديد

9.6 ماليين

2.0 مليون

1.1 مليون

4.5 ماليين

1.6 مليون


