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 أرقام أساسية                                  
                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 تأثير األزمة                                          
  بعضا   حتتاج واليت اإلنسانية باألزمة – اليمن سكان من٪ 81 – نسمة مليون 1141 بنحو يقدر مالقد تأثر 

 واستمرار ةالسكاني طو والضغ البيئي، واإلجهاد اإلدارة، وسوء التخلفيساهم . اإلنسانية املساعدة أشكال من
 .الضعف إحداث يف السياسي االستقرار غياب

  يؤثر الذي التغذية وسوء الغذائي األمن انعداميف  دودةاحمل كسب الرزق فرص تعززهالذي  املدقع الفقريتسبب 
 انعداممليون نسمة ممن يعانون من  148أولئك الناس البالغ عددهم . حياهتم طوال اليمنيني من الكثري على

 .الغذائي األمن انعدام من بشدة هم يف واقع األمر يعانون الغذائي األمن
  منهم احلاد، التغذية سوء من سن اخلامسة دون اليمنيني والفتيان الفتياتمن  150815000يعاين 

 .الشديد احلاد التغذية سوء من يعانون( 2148%) 2105000
 املعاناة وراء الكامنة الدوافع يف أيضا   تسهم املوارد إدارة وسوء الدولة سلطة وضعف األساسية، اخلدمات نقص 

املناطق هي  الريفية املناطق يف حني أن حمسنة، مياه مصادر على حيصلون ال ميين مليون 13 حوايل. اليمن يف
 .تضررا   األكثر

 الكافية األولية الصحية الرعاية على احلصول يستطيعون ال شخص مليون 141 حوايل. 
 واسعة نزوحإىل حدوث حاالت  املنطقة ويف اليمن داخل سواء والصراعات السياسي االستقرار انعدام أدى 

 سبل خلق إعادة أجل من املهمشني من وغريهم والعائدين النازحنيمن  8005000 من أكثريكافح . النطاق
 .احلرب خملفات من املتفجرات من وغريها باأللغام ملوثة تزال الاليت  الريفية املناطق يف وخاصة معيشتهم،

 اليمن يف التمسوا اللجوء الصومال، من منهم العظمى والغالبية مسجل، الجئ 2135000 من أكثر. 
 يف حني تظل املناطق من العديد يف القانون سيادةتقوض  األمن وانعدام غائبةال أو املفككة احمللية احلكومة 

 ةكبري  يواجهون خماطر داخليا   والنازحني واملهاجرين والالجئني اللجوء طاليب. واسعة االنتشار اإلنسان حقوق
 .للمعاناة عرضة خاص هم أكثر بشكل والفتيات النساء بينما

 
  

 مليون نسمة 2842 :عدد سكان اليمن
 مليون نسمة 1141

الناس ذوي إجمالي عدد 
 الحاجة

 

 مليون نسمة 143

(80٪) 
 ذوي الحاجة عدد اإلناث

 

 مليون نسمة 840

(10٪) 
دون  دوي الحاجة األطفال

 عاما   11سن 

 مليون نسمة 048

(3٪) 
فوق  ذوي الحاجة كبار السن

 عاما  من العمر 10

 النزوح واهلجرة
 نسمة 3015011

 النازحين داخليا  
 
 

 نسمة 2215000
 العائدين

 
 

 نسمة 2125011
 الالجئين

 
 

 نسمة 125101
المهاجرين المستضعفين 

والعالقين )من تقطعت بهم 
 السبل(

 األمن الغذائي، الصحة، املياه والصرف الصحي والنظافة والتغذية
 مليون نسمة 13.1

إلى  ذوي الحاجة األشخاص
خدمات المياه والصرف 

 الصحي والنظافة

 مليون نسمة 1.1
يفتقرون إلى خدمات 

 الرعاية الصحية
 

 مليون نسمة 10.8
يعانون من انعدام األمن 

 الغذائي
 

 مليون نسمة 1.0
األطفال الذين يعانون من 

 سوء التغذية الحاد
 

 احلماية، التعليم، اإلنعاش املبكر واملأوى
 مليون نسمة 2.8

 ذوي الحاجة  األشخاص
 إلى الحماية

 

 مليون نسمة 2.8
إلى  ذوي الحاجةاألطفال 

 الدعم في مجال التعليم
 

 مليون نسمة 1.0
إلى  ذوي الحاجة األشخاص

 دعم سبل كسب العيش
 

 نسمة 2005000
حاجة إلى ذوي ال األشخاص

 مأوى ومواد غير غذائية
 

 شدة أكثر االحتياجات
 التغذية. وسوء الغذائي األمن انعدام. 1
 املالئمة. الصحي الصرف ومرافق املأمونة الشرب مياه على احلصول. 2
 املالئمة. الصحية الرعاية على احلصول. 3
 املعاملة إساءة أشكال من وغريها اإلنسان حقوق انتهاكات. 1

 واالستغالل.
 العودة. مناطق يف العيش وسبل اخلدمات على احلصول وعدم النزوح. 8
 

 المعطيات األساسية
 عدد السكان

)املصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي، اليمن 
 م(2011

 مليون نسمة 2842

 نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل
)املصدر: البنك الدويل، تقديرات عام 

 م(2010
 دوالر 15200

 نسبة السكان حتت خط الفقر )٪(
 ٪8141 م(2012)املصدر: البنك الدويل، 

 م(2012متوسط العمر املتوقع )تقديرات 
 سنة 11 م(2012)املصدر: حالة األطفال يف العامل، 

وفيات األطفال دون سن اخلامسة )تقديرات 
 م(2010

 م(2012)املصدر: حالة األطفال يف العامل، 
11/15000 

 نسبة وفيات األطفال دون سن اخلامسة
 م2011لألعوام  SMART)مسوحات 

 م(2012و

<1/105000 
 

 دون سن اخلامسة/اليوم
 

معدل سوء التغذية احلاد دون سن اخلامسة 
 م(2010)تقديرات 

 م(2012)املصدر: حالة األطفال يف العامل، 
18٪ 

عاما   11عدد السكان من األطفال دون سن 
)املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 

 م(2010
 مليون نسمة 1241

 سنة( 11 – 8عمالة األطفال )
 ٪11 م(2013)املصدر: منظمة العمل الدولية، 

 اتجاهات التخطيط الرئيسية
 )باأللف(
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 الحاجةذوي  األشخاص عن نبذة
الذين  والالجئني املهاجرين أيضا   شملي ذيوال والعائدين، النازحني لألشخاص املقدر العدد 943,000ميثل الرقم 

 أعلىيرتكز وجود (. يةجنوبمناطق ) وأبني وعدن ،(يةمشالمناطق ) وعمران وحجة صعدة حمافظات يف يرتكز وجودهم
 حجة، حمافظات ذلك يف مبا األمحر، البحر ساحل طول على بالسكان مكتظة مناطق يف احملتاجني الناس من عدد

 سن دون األطفال بني احلاد التغذية سوء معدالت أعلى أيضا   املناطق هذه تنتشر يف. تعزو  إب ذمار، احلديدة،
 .التغذية سوء من يعانونالذين  األطفال ألعداد تعكس معدالت كبرية أيضا   وصنعاء صعدة مدن ، كما أناخلامسة

 
 العدد اإلمجايل للناس ذوي احلاجة توزيع: (1شكل رقم )

 
 

 ذوي احلاجة األشخاص توزيع: (2شكل رقم )

Source: Cluster assessments/estimates, Sept. 2013 
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8 
 

 م(2013حبسب احملافظات )أكتوبر  ذوي احلاجة األشخاص توزيع: (3شكل رقم )

 
 

 ذوي احلاجة حبسب القطاعات األشخاص توزيع: (1شكل رقم )
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 أسباب المعاناة
 األمن، جمال يف احملدود الذي طرأ والتحسن املاضية، الثالث السنوات خالل كبريةال نسانيةاإل اجلهود من الرغم على
 شخص مليون 1141 بنحو يقدر ما. اهلامة اخلارجية املساعدات إىل حباجة يزال ال اليمن يف اإلنساين الوضعفإن 

اليت تلت  اإلنسانية ألوضاعل أن الرتاجع احلاد من الرغم على. اإلنسانية املساعدات أشكال من بعض إىل حباجة
 على االستثمارات من املزيد إىل حاجة هناكفإن   كبري، حد إىل تباطأ قد م2011 السياسية خالل عام األزمات

 إىل أصوهلااليت تعود  احلالية األزمة تتبع ميكن. االنتعاش حنو األوىل اخلطوات يف اليمنيني ملساعدة السرعة وجه
 االستقرار غياب استمرارو  ةالسكاني طو والضغ البيئي، واإلجهاد ،وسوء اإلدارة ،السائد منذ أمد طويل التخلف

 اليمنيني من ال ميكن القبول به عدد تركقد تسببت يف  العوامل هذهفإن  ،يف جمموعها. والفقر اتوالصراع السياسي
 اإلنسانية حقوقهم ومحاية األساسية، اخلدمات على احلصول على قادرين غري واألطفال والنساء الرجال من

  .األزمة من التعايف أو األساسية،
 

  المدقع الفقرالمحدود تزيد من حدة  الدخل فرص
 حتت يعيشون السكان من %81 على يزيد ما يف ظل واقع أن اليمن، يف للمعاناة الرئيسية أحد األسباب هو الفقر
 تأمني على قادرة غري اليمنية األسر من الكثري فإن املال، من يكفي ما كسب على يف ظل عدم قدرهتا. الفقر خط

 خالل من الغذائية االحتياجات جمموع من %00 نحوب يقدر ما يتم تلبية. األسواق خالل من الغذاء من يكفي ما
إىل  مما يؤدي ،من العائدات %00للحصول  على النفطصادرات  على عتمدت اليمنأيضا ، فإن . املستوردة األغذية
 تكافح اليت األسر على املخاطر من إضافية شرحية يضيفاألمر  هذا، و النفط أسعار لتقلبات بشدة االقتصادتعريض 
 .الغذاء لشراء بالفعل

 
 الغذاء على اإلنفاققدر من  أعلىيسود . الغذاء على دخلها من %13 نحوب يقدر ما النمطية اليمنية األسرةتنفق 

 من كثري يف األسر ، فإنالغذائي األمن نعدامال يف ظل مواجهتها. (%31) البيضاء يف وأدناها ،(%12) أبني يف
 احتماال   أقل ترتكهم اولكنه الفورية، احتياجاهتم تليب قد واليت الديون، عناء كبدتت أو تقوم ببيع ممتلكاهتا األحيان
 كلها عوامل تشكل املستدام الدخلانعدام و  العيش سبل وانعدام الفقرإن . مستدام على حنو األزمات من للتعايف
 اجة،من ذوي احل الناس من الكبري العدد هذا مع. باألزمات املتأثرين بني على االنتعاش القدرة بناء يف كربى عقبات

دعم و  ،املوارد إدارة حتسني جيمع بني مزيج خالل من تدرجييةإال بصورة  دثحي أن ميكنفإن أي حتسن ذا مغزى ال 
 .ضعفا   األكثر للفئات املستمرة اإلنسانية املساعداتتقدمي  نفسه، الوقت ويف العيش، سبل

 
 الموارد إدارة وسوء المتآكلة الدولة سلطات األساسية، الخدمات نقص

 حد كبري إىل تدهورت بل أهنا قد ،م2011عام  قبل بالرداءة والبؤس اليمن يف األساسية اخلدمات توفري لقد اتسم
 هذا سبب كان ،الصراعات من املتضررة املناطق يف. اليت شهدها ذلك العام السياسية االضطرابات أعقاب يف

ألمد  احلكومية اإليرادات قلةأن  حني يف ،والنزوح االجتماعية التحتية البنيةب جسيمة أضرار إحلاق ناجتا  عن التدهور
كلها عوامل استمرت يف  االجتماعي القطاع يف االستثمارُضعف و  لحكومة،ألداء اهلزيل لوا اإلدارة، وسوء ،طويل

 .البالدأحناء  بقية على إفراز تأثرياهتا
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 احلكومة يف ظل عدم قدرة املناطق، بعض يف الدولة سلطة غياب يتمثل يف رئيسيبشكل  قلقمثة أمر آخر يثري ال
اليت  القانون سيادةاملعنية بتطبيق  املؤسسات إىل اللجوء دون. وتطبيق سيادة القانون بصورة فعالة األمن توفري على
 األطفال جتنيدو  العنف، ذلك يف مبا اإلنسان، حقوق النتهاكات سيبقون ُعرضة اليمنيني فإن عليها، االعتماد ميكن

. واالقتصادي اجلنسي واالستغالل اجلنس، نوع على القائم والعنف املسلحة، واجلماعات املسلحة القوات قبل من
 .والالجئني اللجوء وطاليب املهاجرين بشدة على أيضا   تؤثر املخاطر هذه

 
 وهذا، األساسية اخلدمات توفري على احلكومة قدرة على مباشر تأثري أيضا   هلا املناطق بعض يف دودةاحمل الدولة سلطة
 الصحة على املخاطر من للتخفيف التحتية البنية يف واالستثمار األساسية اخلدمات توفري على القدرة عدم يشمل

 األشخاص عدد فإن بالتايل،. الصحية والرعاية احملسنة الصحي الصرف وخدمات املأمونة الشرب مياهاحلياة؛ مثل و 
املتعلقة  الرئيسية القطاعات جوانب مجيع يف باخلطر ينذر األساسية اخلدمات على احلصول ميكنهم ال الذين

 .والتعليم الصحي والصرف واملياه ،بالصحة
 

 والصراعات األمن وانعدام السياسي االستقرار انعدام
 إىل يهدف سياسي تحولب يف الوقت الراهن اليمن رومت م،2011 عام منذ ما حد إىل السياسية األوضاع استقرت

 الوطين احلوار مؤمتر كما أن مهمة، عقبات العملية هذه تواجهفقد  ذلك، مع.  بالكامل دميقراطية حكومة إقامة
فإن مثة جناح على حنو هام قد حتقق من خالل  ،مرة أخرى. حىت اآلن الرئيسية القضايا بعض حل من متكن مل

 أعمال عنف االتفاق هذا سبق وقد ،سياسية عملية خالل من سلميا   خالفاهتم حل على حماولة النزاع أطراف اتفاق
 بقيادة والعصيان التمرد ت أعمالتسبب حيث ،يةاجلنوباملناطق  يف وخاصة البالد، من عديدة أجزاء يف نطاقواسعة ال

 ستةأدت . واسع نطاق على يف حدوث عمليات نزوح العربية اجلزيرة شبه يف القاعدة وتنظيم للحكومة املعارضني
 .ونزوح السكان التحتية البنية إىل تدمري أيضا   األخري العقد يف املناطق الشمالية خالل الكربى الصراعاتمن 

 
 على لقدرةامتالكها ل مع للغاية، مضطربة تزال ال السياسية احلالةفإن  اإلجيابية، التطورات بعض من الرغم على

 أيضا   تشكل  – الطبيعية املوارد على األحيان من كثري يف – ةاحمللي ةالقبلي اتالصراع. اإلنساين الوضع على التأثري
 اليت يتم التداول هبا اخلفيفة األسلحة من قطعة مليون 10 نحوب يقدر يوجد به ما بلد يف. العنفأعمال  تزايدل ا  سبب
 تصاعدي قد الشحيحة األخرى املوارد وأ واملياه األرض على صراع أيفإن  – املدنيني من اثنني لكل ةواحدقطعة  –

 األسلحة ملسح وفقا  ، و األرواح من متزايد إىل سقوط عدد بالفعل تؤدي الغالب يف احمللية الصراعات هذه. بسهولة
 يف املوارد حول اليت حتدث كل عام النزاعات يف قد قُتلوا شخص 15000بنحو  يقدرفإن ما  ،(م2010) اخلفيفة
 .اليمن

 
 اإلنسان حقوق بانتهاكات يتعلق فيما وخاصة ،واضح بشكل ملدنينيعلى ا خطرية آثار والعنف اتالصراعينتج عن 

املناطق  يف النطاق واسعة نزوحعمليات  إىل أيضا   املاضي العقد يف الصراعات أدت قدل. االنتهاكات من وغريها
 .على حد سواء اليمنمن  يةنوباملناطق اجلو  يةشمالال
 



1 
 

 األمنية التحدياتاملشاكل املتعلقة ب يواجهون ، وهم مازالواأبني يف إىل بيوهتم النازحني من %00 من أكثر عاد لقد
 عاد ،يةالشمالاملناطق  يف. القانون وسيادة العيش وسبل األساسية، اخلدمات على احلصول فرص وحمدودية املستمرة
 العودة على قادرين ليسوا النازحني بقية. إىل بيوهتم عددهم بنحو ......... قدريُ الذين  النازحني من فقط 10%

وهو  احملتاجني، إىل الوصول من اإلنسانية العاملة يف اجملاالت اجلهات أيضا   منع الذي والصراع األمن انعدام بسبب
  .معاناهتم من يضاعف األمر الذي

 
 الناس من بأعداد متزايدة دفع قد أوسع نطاق على املنطقة يف الفقرانتشار و  السياسي االستقرار فإن انعدام ،أخريا  

 على املوقعة الدول تقع ضمن اليت العربية اجلزيرة شبه يف الوحيدة الدولة اليمن تظل. اليمن يف مالذ عن البحث إىل
مسجلني  شخص 212,011 فإنه يوجد ،يف الوقت الراهن. هبا امللحق والربوتوكول م1081 لعام الالجئني اتفاقية

 على اليمن، إىل نياملختلط املهاجرينمن  12,101 نحوب يقدر ما وصل م،2013 عام يف. البالد يف كالجئني
 .آمن مالذ عن لبحثل أو اخلليج يف ثراء   األكثر لليمن اجملاورة الدول يف عمل على العثور أمل

 
    ةالسكاني طو والضغ يةالمناخ والتغيرات الطبيعية الكوارث

 العذبة املياه من السنوي الفرد نصيب يبلغ. إىل أقصى حد العامل يف املياه ندرة من تعاين دولة سابع هي اليمن
 ،العاملي املتوسط من %2 من وأقل اإلقليمي املتوسط من %10 فقط أو ،يف مجيع أحناء البالد 3م 120 املتوفرة
 املياه استنزاف جيريفإنه  صنعاء، ذلك يف مبا البالد، من كثرية أجزاء يف. املرتفعة املناطق يف سوءا   الوضع ويزداد
 .تتجاوز معدالت جتدد املخزون االستخراج معدالتأن  حيث اجلوفية

 
 نفس يف. اجلفاف من زيدبامل البالد واليت تصيب هذه،مشكلة ندرة املياه  تفاقم إىلتؤدي  الطقس أمناط يف التغريات
 اليت واألضرار األرواح يف خسائرمن  عيها يرتتب ما مع ،شيوعا   أكثر )السيول( الفيضانات أصبحتفقد  الوقت،
 مقتلإىل  خمتلفة مناطق يفاليت حدثت  الفيضاناتأدت  م،2013 عام يف. واخلاصة العامة التحتية البنيةتلحق ب
 أمناط وتغري احلرارة درجات ارتفاع. شخص 805000وتسببت يف إحداث أضرار على ما يقرب من  شخصا   31

 األغذية منتجي معاناة زيادة إىل يؤدي مما الزراعية، اصيلعلى احمل مباشر بشكل أيضا   تؤثر األمطار هطول
 .على حد سواء واملستهلكني

 
 النمو معدل قدريُ . أيضا   بسرعة يتزايد سكاهنا عددفإن  ،بسبب التغريات املناخية اليمن وإضافة إىل معاناة ،أخريا  

 يف يتضاعفسوف  السكانعدد  فإن املعدل، هذا على النمو استمر إذا أنه يعين وهذا ،%3 نحوب حاليا   السكاين
ومن  ،اهلامة املتناقصة املوارد هتدد إىل نشوء خماطر تؤدي هذه الضغوط السكانية أن املرجح من. سنة 28 من أقل

  .والصراع االستقرار عدمحاالت  املزيد من يف تساهم أن احملتمل
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 املهمة لألنشطة املومسي التقومي :(8شكل رقم )

 
 

 المنهجية
 نسانيةاإل مساعداتال إلى عدد الناس من ذوي الحاجةتقديرات 

 القطاع سبحب مصنفة إنسانية مساعدات إىل حاجةممن هم يف  الناس لعدد تقديرا   تضمنت كل جمموعة عنقودية
 قطاعات يف االحتياجات تقييم أساس على األرقام ذهبوضع تقدير هل قامت هذه اجملموعات العنقودية. واحملافظة

 اجملموعات العنقودية فإن ،بشأن االحتياجات تقييم إجراء فيها يتم أن اليت ال ميكن حملافظات، حبيث أنه يف احمددة
  .ماثلةامل واجلغرافية واالقتصادية االجتماعية اخلصائصب اليت تتميز اجملاورة احملافظات من البياناتتستقي 

 
 من عدد أكرب جمموع يساوي اإلنسانية املساعدة أشكال من شكل معني إىل من ذوي احلاجة الناس عدد إمجايل
 ،م2013 عامل االستجابة طةخب فيما يتعلق. حمافظة كل يف كل اجملموعات العنقودية يف من ذوي احلاجة الناس
 كرباأل احتياجات القطاع لقد مت افرتاض أن :بدائية أكثر األرقام على الصعيد الوطين حتديد منهجية كانتفقد  

 املياه خدمات إىل من ذوي احلاجة الناس اإلمجايل العدد أن، وبذلك مت افرتاض من ذوي احلاجة الناس عددمساوية ل
 املساعدة إىل حاجة ممن هم يف جيسد إمجايل عدد الناس أن شأنه من – مليون 1341 – الصحي والصرف
. م2011و م2013 عامي بني ما من ذوي احلاجة األشخاص عدد يف الكبري الفرق يفسر ماهو  وهذا، اإلنسانية

 على حيصلون ال شخص مليون 1341 أنه يوجد من الرغم على أنه حقيقةبشأن  ديدةاجل نهجيةامل ساباتاحل
 هناكفإن  م،2013 عام يف القطري املستوى على القطاعات خمتلف يف علىالرقم األ هو حمسنة مياه مصادر

( الصحي الصرفو  والغذاء، الصحة، مثل) املياه على احلصول من أكرب بكثري أخرى احتياجاتلديها  حمافظات
     .جغرافيا   املصنفة القطاعات لنتائج وفقا  

 
 من رـوأكثعاما   11 حتت) السن أساس على عدد الناس من ذوي احلاجة بتوزيع اجملموعات العنقودية كلتقم   مل

 اآلخر البعض أن حني يف العمر، حسب مصنفة بيانات تقدممل  اجملموعات العنقودية بعض، كما أن (عاما   10
   .لبعض املناطق املعروفة السكانية الرتكيبة إىل استنادا   الصيغ تعيني استخدامجلأت إىل 
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 االحتياجات حدة خريطةرسم 
 لمعايريل وفقا   االحتياجات شدةعلى قياس ( 0 صفحة) حتياجاتاالاخلاصة ب شدةالحدة و لل املرّكبةتعمل اخلريطة 

 مجيع يف االحتياجات فيها ترتكز األماكن اليت إىل جغرافيا   شريوت اإلنسانية القطاعات مجيع مت وضعها من قبل اليت
 العديدة اإلنسانية القضايا من تواجه املزيد املنطقة تلك يف حال أن اخلريطة يف قامت لونب نطقةامل تظهر. القطاعات

 .القطاعات من العديد تغطي واليت حدة كثراأل
 

جمموعة  لكل شدةبال املتعلقة املعايريب قائمة تتألف من أداة باستخدام منطقة لكلالشدة  بركّ مُ  سابتحا يتم
 مستوى على البيانات توافر على تستند عايريامل من أكثر أو اثنني علىاليت تتفق  اجملموعات العنقودية. عنقودية
عناصر   بني االتفاق مت .(متوافقة جلعلها البياناتمعايري  توحيدتقوم ب املعلومات إدارة) منها كل لقطاعوفقا   املنطقة

  هذا منانطالقا  . النسبية أمهيته أساس على معيار كلأرجحية  كل جمموعة عنقودية على 
ُ
 فقد أنشأت ،دخلامل

 هذه تعيري مت بعد ذلك،. وحدةذات املعايري امل املرجحة القيم إضافة طريق عن منطقة لكل نقاط تراكمية داةاأل
 شدةال ؤشراتم عددب املتعلقة واملرونة اجملموعات العنقودية بني املقارنة إلتاحة 100 – 1 نطاق على النتيجة

   .جمموعة عنقودية كل قبل من املستخدمة
 

 الغذائي األمنب اجملموعة العنقودية اخلاصة باستثناء ،املنطقة مستوى على البيانات على احلساباتكل  استندتلقد 
 بيانات مع تلك البيانات بني اجلمع قبل املنطقة مستوى إىل افظةمستوى احمل من البيانات تصنيف مت حيث والزراعة،

احلدة  خريطة التصنيف. ُتستخدم وضع إىل أدت اليت الرتاكمية النقاط الحتساب األخرى العنقودية اجملموعات
  .االستجابة أولويات حول النقاش توجيهيف املزيد من  الناجتة

 
 ميكن الفإنه  اخلريطة ذلك، على املرتتبة البيانات مجع ومشاكل املناطق بعض إىل الوصولاملفروضة على  للقيود نظرا  

 .البالد أحناء مجيع يف االحتياجات حلدة مفيدا   مقياسا   توفر اولكنه ،متاما   شاملة اخلريطة اعتبار
 

  دخول المناطق المفروضة على قيودالتحديد 
 مستوى نظاموبيانات  األمنية، احلوادثب املتعلقة البيانات إىل استنادا  املفروضة على دخول املناطق  قيودال حتديد مت

 وأين يعمل ماذاو  يعمل من" بشأن العمليات اجلارية بياناتو  ،إلدارة السالمة واألمن التابعة لألمم املتحدة األمان
 للقيود العام املستوىبشأن وصف  اخلرباء من فريق قبل من لوضع التقديرات أساسا   البيانات هذه شكلت. "يعمل

 فيه تعمل معني مكان أو معينة نطقةمل األمنية للبيئة وصفا   األمان مستوى نظام يقدم. املفروضة على دخول املناطق
 نظماتمن قبل امل العمليات اجلارية عن معلومات "يعمل وأين يعمل ماذاو  يعمل من"هنج يوفر، و املتحدة األمم

اليت جتري  املناطق مفروضة على قيودال من عدد أكرب – العكس ظهرتُ  دخول املناطق خريطة فإن بالتايل،. اإلنسانية
 الشركاء من عدد أقل اليت يوجد هبا املناطقفإن  ،السبب ذاهل. اإلنسانية املنظماتقبل  منفيها عمليات واسعة 

املناطق حتوز على فرص تلك  أن يبدوفإنه  ،وبالتايل ،ظهورا  على الواجهةاملناطق  أقل هي اإلنساين اجملال يفالعاملني 
       .اخلرباء رأي حبسب اخلريطة عليه تستندالذي  السبب هو هذا. أقل للوصول إليها
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األكثر حدة االحتياجات تحليل  

املناطق  يف األمحر، البحر ساحل طول وعلى ،يةالشمالاملناطق  يفهي  األكثر حدة االحتياجات فإن ،بصورة عامة
 املالحظة نظرأ) البالد من والشرقية الوسطى األجزاء يف حدة أقل احتياجات مع ،يةالشمالاملناطق  ويف يةاجلنوب

 ،فقط ا  جد احملدود بالوصول تسمح اجلوف، مثل ،احملافظات بعض يف الظروففإن  ذلك، مع(. نهجيةبشأن امل
 صعدة يف شامل مسح أي إجراءفإنه مل يتم  الغذائي، األمن يف جمال. تقييمها بصورة كافية ، فإنه ال يتموبالتايل
 املناطق يف مماثلة خصائص واملالحظات بشأن وجود اجلوف املتوفرة الواردة من التقارير فإن ذلك، ومع ،واجلوف
 احملدودة التغطية. اجلوف يف احلاد التغذية سوءمن  حالة اليت تنذر بوجود التغذية سوء انتشار حالة ظهرتُ  هبا احمليطة

  .القلقب ترفع من مستوى الشعور اجلوف يف التغذية خلدمات
 

 (2013 أكتوبر) احملافظة حسب االحتياجات حدة :(1شكل رقم )
 الغذائي األمن انعدام

 – تقريبا   السكان إمجايل عدد من %12  – نسمة ماليني 1048 نحوب يقدر ما أن إىل اإلحصاءات أحدث تشري
 انعدام من بشدة يعانون نسمة مليون 148 فإن هؤالء،بني  من. األساسية الغذائية احتياجاهتم تلبية على قادرين غري

 كما كان عليه يف مرتفعا  جدا   يزال ال الغذائي األمن انعدام للناس الذين يعانون من اإلمجايل العدد. الغذائي األمن
 حمافظاتيوجد يف . %1 بنحو الغذائي األمن انعدام من بشدة يعانون من عدد تراجع من الرغم على املاضي، العام

 ممن يعانون الناس من عدد أكرب شبوةو  احلديدةو  تعزو  حجةو  عمرانو  صنعاءو  والضالع وأبني والبيضاء وحلج مأرب
 .الغذائي األمن انعدام من بشدة
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 وانعدام ، والبطالة ،والنزوح ،والنزاعات السياسية االضطرابات عن احلاد الغذائي األمن انعدام معدالت ارتفاعينجم 
 لألسر، الشرائية القوة لقد اخنفضت. املياه وندرة الزراعية اخلدمات وانعدام اإلنسانية، املساعدات وغياب األمن،

 استرياد على اليمن اعتماد املتدين، كما أن والدخل األسعار ارتفاع بسبب للصدمات عرضة األسر تركاألمر الذي 
 .إىل أقصى احلدود العاملية األسواق يف للتغريات عرضة اليمنيني السكان جيعل األساسية الغذائية املواد

 
 نقص ذلك ويشمل احمللية، األسواق يف حمليا   املزروعة األغذية حجمإىل احلد من توافر  العوامل من لقد أدى عدد

 الغذائية، غري احملاصيل غلبةو  األمن، انعدامو  ،على نطاق واسع األراضي وتدهور ، الغذاء إلنتاج املتاحة األراضي
 ةالسلبي سرتاتيجياتاال اللجوء إىل إىل الغذاء من يكفي يوجد لديها ما ال اليت األسر تاضطر  لقد .القات مثل

 وجبات وتناول الغذائية، اجملموعاتبعض  من ةاملفضل األطعمةأقل قدر من  تناول مثل االستهالك،مع  للتكيف
عناء  تكبد بالتايلو  باآلجل الغذائية املواد شراء األخرى التكيف آليات تشمل. يوميا   أقل وجبات وتناول صغرية،
 أو املسنني، أواليت تعيلها اإلناث ) الضعيفة األسر هي الغذائي األمن انعدام من تضررا   األكثر الفئات. الديون
 والنازحني املرضعات النساءو  احلوامل والنساء اخلامسة سن دون واألطفال ،(مزمنة أمراض تعاين من اليت األسر
 .والالجئني والعائدين داخليا  

 
  الغذائي األمن ممن يعانون من انعدام األشخاص عدد  :(1شكل رقم )

 
 

 

 (2013المصدر: مجموعة األمن الغذائي والزراعة )                                               
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م2013و م2012األعوام  يف الغذائي األمن  :(1شكل رقم )  

 
 
 

 التغذية سوء
 وحوايل احلاد، التغذية سوء من يعانون اخلامسة سن دون األطفالمن  1050815000 أن إىل التقديرات تشري

املناطق  يف انتشارا   أكثر هو التغذية سوء. يواجهون املخاطر املرضعاتالنساء و  احلوامل النساء من 800500
 طول وعلى ،األمحر البحر ساحل طول وعلى ،الغريب من البالدوهي املناطق اليت تقع يف الشمال  ،بالسكان املكتظة
 .أبني حمافظة يف العريب البحر ساحل

 
 عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية احلاد :(0شكل رقم )

  

سوء التغذية الحاد 
,  الشديد

279,000   

سوء التغذية 
,  الحاد المعتدل

 779,500  

2013 

سوء التغذية 
, الحاد الشديد
255,000 

سوء التغذية 
,   الحاد المعتدل
773,000   

2012 
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 من كل ارتفاع يف ظل ،م2012 عامب مقارنة م2013 عام يف بصورة طفيفة الشاملة التغذية سوء معدالت ارتفعت

فيها حرجا   التغذية سوء مستوى يعترب حمافظات مثان هناك. املعتدل احلاد التغذية سوءو  الشديد احلاد التغذية سوء
فيها  التغذية سوء مستوى يعتربحمافظات  وأربع وما فوق، %18الشامل مبعدل  احلاد التغذية سوء بسبب انتشار

 فإن ،باإلمجال. %11 – 10 بنيترتاوح  عدالتمب الشديد احلاد التغذية سوء خطريا  بسبب انتشار
 من معاجلة التغذية جمموعة متكنتاحلاد.  التغذية سوء من يعانون اخلامسة سن دون األطفالمن  1050815000

تتسم . االحتياجات معظم بينما مل يتم تلبية ،م2013 عام من األوىل التسعة األشهر يف احلاالت عدد من 31%
 . وأبني وحجة وتعز وحلج واجلوف صعدة حمافظات يف التغطيةمستويات  أدىنب والطارئة الوقائية التغذية خدمات

 
 سوء من العامل يف معدل أعلى ثاينب ينفرد اليمن فإن التقزم، من يعانونالذين  األطفال من %11 يف ظل نسبة تبلغ

 األمن وانعدام ،السيئة التغذية ممارساتإن . أفغانستانبعد  فقط الثانيةأي املرتبة  األطفال، بني املزمن التغذية
 مياه تناول عن النامجة األمراض من غريهاو  واإلسهال ،التعليم والقصور يف جمال الذي تعاين منه األسر، الغذائي
 .التغذية سوءانتشار  يف تساهم عوامل كلها والتغذية الصحة برامج الوصول إىل وصعوبة ،املأمونة غري الشرب

 
ألمد  واملعريف البدين النمويواجهون خماطر  الذين ألطفالعلى ا وخاصة ،مدمرة عواقب التغذية سوءل يكون أن ميكن
 من كثري يف التغذية سوءأن يُعزى  ميكنفإنه  اليمن، يف. حيتاجوهنا اليت املغذية املواد على إذا مل حيصلوا ،طويل

 األطعمة املغذية بصورة أنواع عن فضال   األطفال، ورعاية الصحي الصرفاملتعلقة ب السيئة املمارسات إىل األحيان
 إمداداتفإن  اإلسهال، مثل املعدية األمراض ضد بالنظر إىل نظام الدفاع الوقائي الذي ميتلكونه. متنوعة أو يةكاف
إن نزوع . التغذية سوء من األطفال لوقاية مهمة هي عوامل الصحية والنظافة اجليد الصحي والصرف النظيفة املياه

 اليت تسود فيها املناطق بني العالقة يوضح اإلسهالب إىل اإلصابة بصورة كبرية التغذية سوء من يعانونالذين  األطفال
 والصرف املياه مرافق إىل الوصول إمكانية اليت تنعدم فيها بصورة أكرب واملناطق التغذية سوء مرتفعة من معدالت
 .ةاملأمون الصحي

 
 المالئمة الصحي الصرف ومرافق المأمونة الشرب مياه على الحصول

 املناطق يف حني أن حمسنة، مياه مصادر على حيصلون ال - السكان نصف من أكثر - ميين مليون 13 حوايل
 وخاصة املالئمة، الصحي الصرف مرافق إىل أيضا   سكان نصف يفتقر. هبذا الصدد تضررا   األكثر هي املناطق الريفية

 يف ملحوظ تغيري أي مل يتم رصد املاضي، العام يف. املناطق الريفية وسكان والالجئني داخليا   والنازحني املهاجرين
 .والصرف الصحي احملسنة املياه خدمات على حيصلون الذين األشخاص عددمعدل 

 
 االجتماعية التنمية تعزيز إىل الرامية اجلهود املتسارع إىل تقويض السكاين النمو يؤدي أن من املمكن على األرجح

 املياه نقص من تعاين بني الدول اليت باعتبارها حتتل املرتبة السابعة. الطبيعية ملواردا استنزاف تسريعوإىل  واالقتصادية؛
. احمللية الصراعات ، متزايد وبشكل ،ا  للمعاناةمصدر  بالفعل تشكل اليمن يف املياه ندرةفإن  العامل، يف بصورة حادة

 الريفية اجملتمعات كما أن ،، ال حتظى سواء  باحلماية أو مبشاريع التحسنياألحيان من كثري يف، املتوفرة املياه مصادر
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 ه يتم ختصيصأن إىل واألغذية الزراعة منظمة تقديرات تشري. املياه شبكات صيانة أو إنشاء على القدرةتفتقر إىل 
 توافر واحلد من املياه من كبرية كميات استنزافوهو األمر الذي يؤدي إىل  القات، إلنتاج املروية األراضي ربع

 .التحتية البنية يف ضخمة استثماراتتوظيف  يتطلبسوف  املياه على املتزايد الطلب مواكبة إن. األسواق يف الغذاء
 

 احلصول على أنظمة املياه ومرافق الصرف الصحي احملسنة :(10شكل رقم )

 
 (2013املياة و الصرف الصحي ) جمموعة: املصدر

 
  الريفية، املناطق معظم يف. املالئمة الصحي الصرف مرافق إىل االفتقار بسبب صحية وبيئية خماطر أيضا   الناس يواجه
وهو األمر الذي يشكل أمهية جزئية لعدد  الصحي، الصرف خدمات توفري عن مسؤولة حكومية هيئة توجد الفإنه 

فإن  لذلك، نتيجة. الكافية الصحية املرافق إىل يفتقرون الذين اليمنيني نسمة من مليون 12 السكان الذي يبلغ
 هذا ويتفاقم، الدوسنتاريا) والزحار الكولريا مثل املياه تنقلها اليت األمراض تفشيل يتعرضون إىل حد كبري اليمنيني

 .(اليدين لغسل الصابون تستخدمال  األسر من %21) الصحية النظافةممارسات  كفاية عدم خالل من اخلطر
 

 ال( 10 رقم الشكل نظرأ) زــوتع ذمار صنعاء، إب، احلديدة، حجة، حمافظات يف السكان من %80 من أكثر
 واجلوف أبني هي احلالة هذه اليت تعاين من األخرى احملافظات. للشرب الصاحلة املياه على احلصول يستطيعون

 .وصعدة وحلج واحملويت
  

13,100,000 

12,100,000 

 ال توجد مياه محسنة 

 ال توجد مرافق صرف صحي
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     السكان الذين يفتقرون إىل مرافق :(12شكل رقم )     السكان الذين يفتقرون إىل مصادر    :(11شكل رقم )
 الصرف الصحي املالئمة                                                     املياه احملسنة

  

 
 

 المالئمة الصحية الرعاية على الحصول
حىت اآلن، فإن . اإلنسان حقوق من حق هي معقولة وبتكلفة الشاملة الصحية الرعاية على احلصول يف املساواةإن 

 اخلدمات على احلصول إمكانية كفاية عدم من مباشرة هم من املتضررين بصورة شخص مليون 141 ما يقرب من
 واالفتقار إىل املؤهلني، املوظفني ونقص ،اليت تعرضت للتدمري أو لإلضرار هبا التحتية البنية. اليمن يف الصحية
؛ كلها عوامل تؤدي أبنيو  واجلوف وعمران وحجة صعدةحمافظات  يف وخاصة ؛اإلحالة ونظم كافية طبية جتهيزات

 توافر خالل من الصحية، اخلدمات حتسني تقييم يشري. األساسية الصحية الرعاية على احلصول فرص إىل تقويض
أكثر  الصحية الرعاية على احلصول إىل حاجة يفممن هم  الناس منأعداد  هناك أن إىلالتأهب، خدمات و  اخلدمات

ات اليت تقدير ال على م2013لعام  اليمنيف  اإلنسانية االستجابة خطة استندتلقد . سابقا   عتقديُ  كان ممابكثري 
 تظهر نفسه، الوقت، يف حني أنه يف الكافية الصحية الرعاية على حيصلون ال شخص مليون 141 تشري إىل أن

 الصحية اجملموعة: املصدر) شخص مليون 141 أي ،%31بنسبة  ذلك من أعلى هو عددال األخرية األرقام
 ،من ذوي احلاجة األشخاص عدد يف %31 بنسبة زيادة هناك أن يعين ال فإن هذا األمر ذلك، مع. (م2013

 .من ذوي احلاجة األشخاص عدد بشأن منت إىل علمنا زيادة هناك يعين أن ذلك ولكن
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 الصحية الرعاية يفتقرون إىل الذين السكان عدد  :(13شكل رقم )

 
 

 وصول تسارع الذي ضاعف منه ،التعطل هذا. الصراع مناطق يف الروتيين التحصني برامجأيضا   تعطلت لقد
عملية  يف خطرية فجوة ترك واسع، نطاق على التغذية سوءانتشار  وكذلك والالجئني اللجوء وطاليب املهاجرين

فقد  الوصول، حمدودية بسبب خاص بشكل متدنية عملية التحصني تغطية حيث اجلوف، يف. األطفال حتصني
. الثالثية اللقاحات على %12 وحصل احلصبة، ضد تطعيما   عام واحد سن دون األطفال من %1 فقط ىـتلق

  .وصعدة املهرة البيضاء، أبني،حمافظات  تشمل األخرى املتضررة احملافظات
 

 ثغرات وجود مع األمومة، رعاية  جماليف ثغرات وجود أيضا   أبنيو  وصعدة حجةحمافظات  يف عمليات التقييم تظهر
 اليت الوالدة حديثي األطفالو  الطارئة احلاالت يف التوليداملتعلقة ب والشاملة األساسية جمال الرعاية يف حادةبصورة 

الاليت يعشن مع  املضيف اجملتمع وأفراد والعائدين والالجئني واملهاجرين النازحني من إناث مليون 141 على تؤثر
لديهم  قوقاحل انتهاكات وضحايا اتالصراع جراء من نفسية بصدمات املصابني الناسأيضا ، فإن . املعاناة أصال  

  .واالجتماعي النفسي دعمال حصول علىلل أنه ال ميتلكون أي فرصة أو حمدودة فرص
 

 سليم لرصد نظام إن غياب. الفعال والعالج الوقاية جهود إىل تقويض الصحية اللوائحيؤدي عدم تطبيق أو غياب 
 ومراقبة وتنفيذ ختطيطعلى  يؤثر مما املعدية، األمراض تتبع يف يؤدي إىل كبح جهود اجلهات املعنية البالد يف األمراض

 يف بنجاح هلا االستجابةو  اإللكرتوين لإلنذار املبكر باألمراض نظامال جتريب مت قدل. األمراض إدارةاملتعلقة ب  نشطةاأل
 .تعزو  حلجو  وعدن أبني حمافظات

    
  األمراض تفشي من كبريا   خطرا   شكلت احلصاد بعد السيئة التخزين وممارسات الصحي الصرفإن عدم كفاية مرافق 

 .العامة الصحة على خطرا   وتشكل بسرعة تنتشر أن ميكن اليت األمراض من املتضررة اجملتمعات هتدد اليت
 

  

7,700,000 

950,000 

 نقص التحصين  عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات
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 املؤشرات الصحية: عدد األطباء ونسبة وفيات األطفال  :(11شكل رقم )
 

 

 

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مؤشر التنمية البشرية                             بيانات البنك الدوليالمصدر:                                                    
 

 
 واالستغالل المعاملة إساءة أشكال من اوغيره اإلنسان حقوق انتهاكات

 وطاليب واألطفال النساء معظم يواجه حيث اليمن، يف واسع نطاق علىمنتشرة  اإلنسان حقوق انتهاكات تزال ال
 احلكومة يؤدي تفتت أو غياب. خطرية انتهاكاتب اليت تتسم تهديداتال واملهاجرين والنازحني والالجئني اللجوء
 الاليت والفتيات النساء على ؤثري وهو األمر الذي القانون، سيادة تقويضإىل  املناطق من العديد يف واألمن احمللية

 من أقلالاليت يكسنب  النساء إن. متناسب غري حنو على العدالةتعرتض سبيلهم إىل  متعددة عقبات يواجهن
 العنف ويواجهن الصحية، والرعاية التعليم يف ويواجهن متييزا   ،وامللكيات األراضي حقوقا  حمدودة يفميتلكن  الرجال،

 .القرار وصنع احلكم يف ويتم متثيلهن بصورة ضئيلة اجلنس، نوع على القائم
 

 عدد الناس ممن هم حباجة إىل احلماية :(18شكل رقم )

 
 

 النساء ضد العنف
 عنها اغليت يتم اإلبالغ احلاالتأن  املؤكد من يكون يكاد. البالد أحناء مجيع يف النساء ضد مستمرا   العنفمازال 

 بسبب الفعلية احلاالت من ضئيل جزء سوى متثلال  اجلنس نوع على القائم والعنف اجلنسي العنفحاالت  من
 التماس من من هذه األعمال الناجني تشجع ال اليت السائدة الثقافية وبسبب األعراف منتظمة تقارير وجود عدم

24.5 
21.5 

18.1 

11.9 

3 

 اليمن تونس عمان سوريا األردن
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 (حالة والدة حية 1,000لكل )معدل وفيات األطفال  

 اليمن سوريا عمان أألردن العراق

2,598,000.00 

2,054,000.00 

إجمالي عدد الناس ممن  
هم بحاجة إلى خدمات 

 الحماية

األطفال ممن هم بحاجة 
 إلى الحماية
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 مثل الريفية، املناطق يف سيما ال غائبة، أهنا أو من الضعف خصصةامل حالةاإلو  االستجابة خدماتتعاين . املساعدة
. يةالشمالاملناطق  يف وصعدة وحجة عمران حمافظاتو  ،يةاجلنوباملناطق  يف وعدن حلج، الضالع، شبوةحمافظات 

لقد . صنعاء يف وتقع اليمن، يف اجلنساين العنف من للناجيات آمنا   مكانا   يوفر للنساء فقط واحد دار إيواء يوجد
 للقيام املوظفات تشجيع عجزها يف عن فضال   املسألة، هذه ملعاجلة الالزمة اخلدمات تعزيز يف أيضا   احلكومة فشلت
 .مايةاملتعلقة باحل احلساسة القضايا مع لتعاملل احلكومةإطار  يف رئيسية بأدوار

 
 متعددة مخاطر يواجهون الذين األطفال
الذين ينتمون  األطفال األول املقام يف األعداد متثل هذه. عام كل أسرهم عن األطفال من اآلالف عشرات ينفصل

 املوجودين املتدين واالقتصادي االجتماعي الوضع ذوي املهاجرين اليمنية األسرأطفال و  األفريقي، القرن منطقة إىل
 من الكثريين. السعودية العربية اململكة من تعرضوا للطرد الذين واليمنيني لعمل،غرض ال السعودية العربية اململكة يف

 .احلدودية البلدات يف ينتهي هبم املطاف السبل هبم تقطعت الذين األطفال هؤالء
 
 ،خرىاأل اخلليج دول إىل طريقهم يف اليمن إىل البحر طفل 15000حنو  عرب ،م2013 عام من األول النصف يف

 مت األوالد، سيما ال األطفال، هؤالء من صغري جزءاالستغالل. و  القسري والعمل املعاملة سوء عانوا منهم وكثري
ن قد أهن يفرتض الاليت والنساء الفتيات مصري بشأن بالغ قلق وهناك ،ةاألصلي بلداهنم إىل بأمانهم وترحيلهم إنقاذ

 من %28 فإن ،إمجاال  . االستغالل أشكال من وغريها اجلنس لتجارة ويتعرضن املهربني/  املتاجرين أيدي يفوقعن 
 املنزل يف العنف ما من أنواع نوعا   قد واجهوا الريفية املناطق يف األطفال من %148و احلضرية املناطق يف األطفال

. األزمات من وغريها اتالصراع عن الناشئة املشقة خالل من احملنة هذه تتفاقم. املدرسة يف أو اجملتمعإطار  يف أو
 على يؤثر الذي األمروهو  املدرسة، إىل طريقهم يف أو أحيائهم يف باألمان يشعرون ال األطفال من %10 من أكثر

 اجملتمع يف األسرة، يف االستقرار وعدم للعنف النفسية اآلثار إىل أن لقد أشارت التقارير. الفتيان من أكثر الفتيات
اليت  احملافظات مجيع تقريبا  لقد أشارت . اتالنزاع من املتضررة املناطق مجيع يف قد بلغت معدالت عالية املدارس ويف

 فإن الفتيان يتأثرون ،الغالب يف. والشباب املراهقني بني املخدرات تعاطي معدالت ارتفاع مت دراسة الوضع فيها إىل
باستمرار للقتل  أيضا   األطفال ، كما يتعرضاملسلحة واجلماعات العسكرية القوات يف األطفال جتنيد بسبب أعمال

 األطفال من الكثري تأثري. (احلرب خملفات من املتفجرات) املنفجرة غري احلرب وخملفات الصراعات جراء والتشويه
 .األساسية اخلدمات من وغريها الصحية والرعاية التعليم على احلصول ات على قدرهتم يفالصراع ؤثرت عندما أيضا  
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 انتهاكات حقوق األطفال :(11شكل رقم )

  

 (2013) التقارير ورفع المراقبة آلية بيانات: المصدر 

 
 

 المختلطين والمهاجرين الالجئين
 – األفريقي القرن من الغالب يف اقتصادية ألسباب واملهاجرين الالجئني ذلك يف مبا – لهجرةل الكبرية تدفقاتال

 طول على أساسا   واملهاجرين والالجئني اللجوء طاليب نتشري. والتهريب بالبشر لالجتار متزايد بشكل تكون معرضة
 اخلدمات إىل ويفتقرون إىل أبعد احلدود اإلنسان حقوق النتهاكات ويتعرضون ،ةالغربي يةواجلنوب يةالغرب سواحلال

 .أيضا   الغذائية واملواد األساسية
 

 م2013 عام يف السبل هبم تقطعت الذين واملهاجرون الالجئون  :(11شكل رقم )

 
 حتليل يشري. واألطفال النساء ذلك يف مبا ،ضعفا   األكثر الفئات على متناسب غري بشكل االنتهاكات هذه تؤثر

 الربية واحلدود يالساحل اخلط طول على ذلك يف مبا احلدودية، املناطق أحناء مجيع يف كبري اكتظاظ إىل اتاالجتاه
إىل و  املناطق، هذه يف احملدودة األساسية واخلدمات املوارد مما يؤدي إىل الضغط على السعودية، العربية اململكة مع

 طاليب محاية شروط إضعاف يف األمر يساهم هذاإن . املضيفة واجملتمعات واملهاجرين الالجئني بني التوتر زيادة
 .اقتصادية ألسباب واملهاجرين والالجئني اللجوء

 
 التعسفي االعتقال من أيضا  الذين عانوا يف املاضي  األطفال، فيهم مبن واملهاجرين، والالجئني اللجوء طاليب

 هذه معاجلة على السلطات قدرة من حيد االستقرار وانعدام اتالصراع ، كما أنوالتعذيب واخلطف واالغتصاب
 .احلماية انتهاكات إىل تؤدي من الضعفاليت تعاين  القانون املتعلقة بتطبيق الُبىن كما أن القضايا،
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 االجتاهات املتعلقة باملهاجرين املختلطني القادمني من دول القرن األفريقي حتليل  :(11شكل رقم )

 
 

 السعودية العربية المملكة من العائدين اليمنيين
 بني بالفعل عادواشخص  300500 من أكثر – السعودية العربية اململكة من اليمنيني لعائدينل املتزايد التدفقإن 

قد أدى إىل  – م2011 عام يف شخص 1005000توقعات بعودة  مع ،م2013 عاممن  وأكتوبر أبريلشهري 
 االقتصاد منها يستفيداليت  املالية التحويالتإىل تدين مستوى و  حمدودة األساسية اخلدمات الضغط على من املزيد

 .أيضا   اليمنية األسرو  بصورة عامة
 

 اليمن إىلاملالية  التحويالت اجتاهات حتليل :(10رقم ) شكل
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 العودة مناطق في العيش وسبل الخدمات على الحصول وفرص النزوح
 والعائدين داخليا   النازحين

ومل يتبق سوى  ،يةاجلنوباملناطق  يف وبصورة أساسية ،الصراعات بسبب النازحني من عودة كثري املاضي العام شهد
 والفئات العائدين تواجه. م2013 عام منتصف حبلول داخليا   نازحني( ٪10 حوايل)شخص  85800حنو 

يرتدد . يةالشمالاملناطق  ويف أبني من كل يف ،بصورة ما عيشهم، كسب سبل بناء إعادة يف هائلة صعوبات املهمشة
. بصورة فاعلة والسلطة األمن وغياب( خماطره أو) املستمر الصراع ختوفا   األصلية ديارهم إىل العودة يف النازحني بعض

 .للنازحني داخليا   األصلي إمجايل العدد من %10 بنحو يقدر ما فقط عاد ،يةالشمالاملناطق  يف
 

 والعائدين داخليا   النازحني عدد  :(20شكل رقم )

 
 

يف ظل  لناس،ل الطوعية العودة أيضا   واخلاصة العامة الذي تعرضت له املمتلكات النطاق واسع تدمريال أعاقلقد 
 يف ومعظمها شخص، 2005000وهو عدد املنازل اليت يقطنها حنو  – منزل 1005000 إىل يصل ما تعرض

 2005000 من يقرب ما فإن القتال، انتهاء من عامني بعد. كليا   أو جزئيا   تعرضت للتدمري – يةاجلنوباملناطق 
 ، ومازال بقيةواملأوى الغذائية غريملساعدات ا إىل اجةحب مازالوا – املهمشة واألسر والعائدين النازحنيمن  – شخص
 سبل فرص عدم توفر من املخاوف وكذلك منية،األ همخماوف بسبب العودة يفيرتددون  أبني من داخليا   النازحني

 طال اليت النزوح ملشكلة داخليا   للنازحني دائمة حلول إجياد إىل احلاجة على الضوء يسلطاألمر  هذاإن . العيش
 املأوى لتوفري حاجة هناكفإن  ديارهم، إىل العودة من يتمكنوا مل الذين يةالشمالاملناطق  يف للنازحنيبالنسبة . أمدها

. املخيمات يف املقيمني النازحني شخص من 125000لنحو  خاصة الغذائية غري األساسية املواد من وغري ذلك
 حمافظة يف املخيمات خارج يعيشونممن  نازح 105000البالغ عددهم حنو لقد قام الكثري من النازحني داخليا  

يف حني أن  مؤقتة مالجئإىل  حيتاجون قدمن احملتمل أهنم . ألنفسهم الذايت ارستقر اال نوع من بتحقيق حجة
 وتعزيز األساسية اخلدمات توفري تعزيز شأهنا من اليت اجملتمعية التحتية للبنية دعم إىل حباجة املضيفة اجملتمعات

 .اجلدد والسكان املضيفة اجملتمعات بني التعايش
 

  

 385,000  

 307,000  

 135,000  

 228,000  

2012

2013

 العائدون النازحون
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 النزوح  :(21شكل رقم )

 
 

 الحرب مخلفات من المتفجرات من وغيرها األرضية األلغام
 حددت وقداملناطق،  من العديد تلوث املتفجرة احلرب خملفات من وغريها املنفجرة غري الذخائرو  األلغام، تزال ال

. من هذه املخلفات التطهري إىلاليت هي حباجة  يضااألر  منمرت مربع  1051115110مساحة  الفنية املسوحات
 الريفية املناطق يف واأللغام املنفجرة غري الذخائرفإن  آمنة، مناطق اآلن تعترب احلضرية املناطق معظم أن حني يف

 محالت من الرغم على. املعيشة سبل تأسيس إعادة نعمتو  الناس حياة يدا  علىتشكل هتد تزال ال الزراعية واألراضي
 من ائلةاهل املخاطر صحيح بشكل يفهمون ال امللوثة املناطق يف الناس من كثريفإن   األلغام، خاطرمب التوعية

 على ميارسون ألعاهبم ألهنم خاص بشكل للخطريتعرضون  األوالد، سيما وال األطفال،. جمتمعاهتم يف املتفجرات
 .احليوانات يف رعي قطعان أو األراضي الزراعية يف ويعملون منازهلم، من بالقرب األرض

 
 الطبيعية الحياة عودة تعيق ضعيفةال المحلية والحكومة واالقتصادية االجتماعية العوامل

 مقاومة أكثر ولكي يصبحوا املساعدات على االعتماد جتنب على األزمات من املتضررين إن مساعدة الناس
 املال، من القليل مع. لالستمرار قابلةال املعيشة سبل تطوير أو تأسيس إعادة على قدرهتم على يتوقف للصدمات

. املستقبل يف انتعاشهم يهدد مما معيشتهم،سبل  يف االستثمار املضيفة واجملتمعات والنازحني لعائدينل فإنه ال ميكن
يبلغ . الصدد هذا يف خاص بشكل أكثر عرضة للمعاناةهم  نساء تعيلها اليت واألسر العرقية واألقليات الشباب
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 مناطق يف بينما يصل معدل البطالة إىل مستويات أعلى ،الوطين الصعيد على %83 الشباب بني البطالةمعدل 
 .املسلحة اجلماعات قبل من تجنيدال أو لمخدراتل تعاطيهم احتمال من كثريا   زيدت املعاناة هذه. النزاع

 
تعزيز دور  بسبب اإلخفاق يف. العودة مناطق يف غائبة أو جمزأة إماتكون  احمللية احلكومة، فإن األحيان من كثري يف
 قدرة تقويضفإن ذلك يؤدي بشدة إىل  ،مت استعادهتا اليت واملناطق األراضي الوصول إىل وضمان احمللية سلطةال

 الناتج من فقط %18 يف تساهم الزراعة أن من الرغم على. املعتمدة على الزراعة حياهتم استئناف على الناس
 ثلثي من ألكثر للدخل الرئيسي املصدر وتشكل العاملة، القوى نصف من أكثر فإهنا تقو بتوظيف اإلمجايل، احمللي

 .السكان
 

 العاملة القوة يف واملشاركة التضخم مؤشرات  :(22شكل رقم )

 

 (2013المصدر: بيانات البنك الدولي )

 

 
 

 (م2013) غري القادرين على االلتحاق باملدارس واألطفال املتضررة املدارس عدد  :(23)شكل رقم 

 

 (2013المصدر: مجموعة التعليم )       
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هي  منطقة 31 يف %20 التسرب معدليبلغ و  البالد، أحناء مجيع يف املدارس خارج طفل مليون 248 حنويوجد 
 املهارات ال يتمكنون من اكتساب األطفال من الكثري فإن لذلك، نتيجة. من املدارس التسرب من تضررا   األكثر

 للخطر، تعرضا   األكثر هن الطالبات. ملستقبلهم أفضل فرص وتأمني لتأسيس سبل املعيشة الناجحة حيتاجوهنا اليت
 أطفال تعليم يطرح. املبكر الزواج إلرغامهن على أن أو املال لتوفري املدارس من نسحبه يتم من أول عادة إذ أهنن

 التكاليف لتغطية وأسرهم ألطفالاليت يواجهها ا صعوباتالو  اللغوي احلاجز بسبب خاصة حتديات أيضا   الالجئني
  .العاملتعليم ا نظام ذلك يف مبا بالتعليم، املتعلقة

 
 1005000أمام حنو  شديدة صعوبات خلقمما  ،اتالصراع بسبب كليا   أو جزئيا   إما تضررت مدرسة 310 يوجد
 فإن ذلك، على عالوة. النازحني مازال حيتلها أيضا   عدن يف مدارس ست، كما أن الدراسية الفصول حلضور طفل

 الذين للطالب التعليمية البيئة توفر من حيد أبنيو  حلج عمران، صعدة،حمافظات  يف املدرسية اللوازم ضررت أو إتالف
 حنو إىل يصل مالقد أشار . والصحة السالمةاملتعلقة ب لمخاطرل ويعرضهم اتالنزاع من املتضررة املدارس يف يدرسون

 أهنم إىل تشري وصعدة حجةالضالع،  شبوة، حلج، عدن، أبني،حمافظات  يف مسح مت إجراؤه يف األطفال من 10%
 .املدرسة إىل الطريق علىكذلك و  جمتمعاهتم يف ال يشعرون باألمان عند ممارستهم ألعاهبم

 
 معدالت التسرب من املدارس :(21)شكل رقم 

 

 

 

 (2013المصدر: بيانات البنك الدولي ) (2013المصدر: بيانات البنك الدولي )

 
 اإلنسانية المساعدات وصول

 الصراعاتتؤدي . اليمن يف اإلنسانية لعملياتا خطرية تعرتض عقبة اإلنسانية املساعدات وصول تظل مسألة
 وصول منعإىل  القانونية غري التفتيش ونقاط الطبيعية واملخاطر املدنية، واالضطرابات واجلرمية واإلرهاب املسلحة

 حمافظة يفاإلنسانية  املساعدات وصولاليت تعرتض  التحدياتفإن  ،يةالشمالاملناطق  يف. اإلنسانية املساعدات
 غري والذخائر األلغام عن فضال   ،احلركة تقيد اليت القانونية غري التفتيش نقاط ناجتة عن األول املقام يف هي حجة

 وصول تعرقل احلاكمة فعليا   احمللية سلطاتفإن ال عمران، من وأجزاء واجلوف صعدة حمافظات يف. املنفجرة
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 هذه تتدخلو  ،لسيطرهتا اخلاضعة املناطق يف بذويهم املصحوبني غري حتركات تقييد طريق عناإلنسانية  املساعدات
 التدخل هذا ميثل. املستفيدين اختيار ذلك يف مبا اإلنسانية، األنشطة تنفيذ عند أيضا   األحيان بعض يف السلطات

 العدائية األعمالفإن  ،يةاجلنوباملناطق  يف. اإلنساين لعملا واستقاللية حيادو  التحيز، وعدم اإلنسانية للمبادئ خمالفة
تسود يف حمافظة . شبوةحمافظة  من أجزاء يف أقل دوحب أبني، حمافظة يف اإلنسانية العمليات تعيق املسلحة والصراعات

 تأثري هلااإلنسانية  املساعدات وصول صعوبات أن يعين وهذا اإلنسانية؛ االحتياجات من جدا   يةعال مستويات أبني
     .الناس من اآلالف مئات صاحل على واضح

 
 شديدة قيود اليت تسود فيها احملافظات أن اإلنسانية املساعدات وصولاملفروضة على  القيودتبني اخلريطة املتعلقة ب

 شبوةحمافظات  إىل وشرقا   البيضاءحمافظة  إىل وسطال يف مأربحمافظة  منمتتد  اإلنسانية املساعدات وصولعلى 
املناطق  يف اجلوف اإلنسانية املساعدات وصول على أكثر تشددا   قيود اليت تسود فيها احملافظات تشمل. وحضرموت

القيود ما بني  ترتاوح. البالد شرق يف واملهرة الغرب، يف ورمية احملويت ،يةاجلنوباملناطق  يف وأبنيالضالع  ،يةالشمال
 .األخرى احملافظات مجيع متوسطة إىل متدنية يف

 
 اإلنسانية املساعدات أوضاع وصول :(28شكل رقم )

 
 ،حبتة لوجستية نظر وجهة من اإلنسانية املساعدات وصولل عموما   مواتية األزمة من املتضررة املناطق يف التحتية البنية

  .بدائية الطرق حيث صعدة، حمافظات يف اجلبلية املناطق وبعض اجلوف الرئيسية االستثناءات وتشمل
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 وصولعلى  القيودوضع خريطة فقد مت  اإلنسانية، املساعدات وصولبرامج  علىاملفروضة  القيود أثر تقييممن أجل 
 ،بؤرة ساخنة أجزاء؛ أربعة نتيجةأفرزت ال. اإلنسانية االحتياجات شدة حجم ريطةحماذية خل اإلنسانية املساعدات

 حتديد مت(. 28 الشكل نظرأ) قليلة وبؤر ،(منخفض وصول) الشدة متوسط ،(مرتفع وصول) الشدة متوسطة
على  عالية قيود وجودب أيضا  تتميز و  شدةال من عال نطاق على على أهنا بؤر ساخنة وشبوة واجلوف أبني حمافظات

 اإلنسانية املساعدات إليصال آمنة ممرات تأمني إىل الرامية اجلهود كل يف النظر ينبغي. اإلنسانية املساعدات وصول
 املنظمات مع والشراكات احلكومية غري الفاعلة اجلهات مع املفاوضاتإجراء  ذلك يف مبا الساخنة، احملافظات يف

 يف االحتياجات شدة زيادة / أوو اإلنسانية املساعدات وصولمن حيث  إما ،تدهور أي إن. احمللية احلكومية غري
 .الساخنةإىل اجلزء الذي يشمل البؤر  احملافظاتسوف يؤدي إىل انتقال  ،شدةال متوسطة البؤرتني

 
 أولويات السنوي الذي حيددمع االستعراض نصف  م2013 اإلنسانية يف اليمن لعام االستجابة خطة تقاطعإن 

 من %11 حنو أن عن يكشف احملافظات يف كلاإلنسانية  املساعدات وصول علىاملفروضة  القيود اهلامة األنشطة
 %8 فقط. اإلنسانية املساعدات وصول على اليت تسود فيها قيود متوسطة إىل متدنية احملافظات يفتتم  األنشطة

ُتظهر . اإلنسانية املساعدات وصول على مشددة قيود اليت تسود فيها احملافظات يفتتم  األولوية ذات األنشطة من
املذكورة يف االستعراض نصف السنوي تتم  اإلنسانية األنشطة معظم أن( 22 صفحة يف 21 رقم الشكل) ريطةاخل
  .وأبني اجلوف باستثناءاإلنسانية  املساعدات وصول على اليت تسود فيها قيود متوسطة إىل متدنية احملافظات يف
 

 اإلنسانية وصول املساعدات املفروضة على شدة االحتياجات مقابل القيود  :(21شكل رقم )
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  اإلنسانية وصول املساعدات املفروضة على عمليات اجملموعات العنقودية اجلارية والقيود :(21شكل رقم )

 
 االحتياجات تقييم
 حضرموت، اجلوف، صعدة، ،حملافظات حجة اإلنسانية االحتياجات وطبيعة حبجم يتعلق فيما كبرية ثغراتتوجد 

 السنوات يف واجلوف صعدةحمافظات  يف االحتياجاتلبعض  تقييم عمليات مت إجراء وقد ،أبنيو  البيضاء، تعز،
 .إىل هذه احملافظات الوصول القدرة على عدم بسبب األخرية

 
 األويل التقييم لقد مت تدشني العمل بأداة. اليمن يف حتياجاتلال متناغم/  منسق تقييم إجراء على القدرةتتوفر 
 .املشرتكة االحتياجات تقييمل كنهجالضالع   مدينة يف مؤخرا   وتطبيقه القطاعات متعدد السريع

 
والذي  املشرتكة االحتياجات لتقييم على تأسيس برنامج تقييماملعين بال العمل فقد وافق فريق ذلك، إىل باإلضافة

أعلى  على شرتكةامل ؤشراتامل أساس على املتناغمة تقييمبشأن بيانات ال تصور ووضع البيانات تخزينب سيقوم
 .املشرتكة االحتياجات تقييم إجناز برنامج تأخرإىل  التمويل نقصلقد أدى . املستويات

 
 البيضاء، تعز، حضرموت،، اجلوف، صعدة، حجةحمافظات  يف مشرتكة عمليات تقييم جراءإل عالية إمكانيةتوجد 

تبدو (. 21 رقم الشكل نظرأ) جمموعات أربعة عن يقل ال ما يف املعلومات يف الثغرات حتديد مت حيث أبنيو 
 غري معلومات ظهرتُ  أكثر أو جمموعات مخس يف ظل أن وحجة، واجلوف صعدة حمافظات يف وضوحا   أكثر الثغرات
 صعدة حمافظات يف عمليات التقييم تكتمل مل األسرة مستوى ه علىفإن الوصول، القدرة على عدم بسبب. كاملة

 التخطيط جيري. ممكنا   ذلك كان حيثما الثغرات هذه عاجلةعلى م الشركاءيعمل و  األخرية، السنوات يف اجلوف أو
مما يتيح اجملال أمام املزيد من الرتكيز على إعداد اخلطط  الغذائي األمن رصداملتعلق ب املسح من جديدة جولةإلجراء 
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 العيش سبلل املسح الشامل الستكمال بالتخطيط املبكر اإلنعاشب تقوم اجملموعة العنقودية املتعلقة. م2011لعام 
 العليا لشؤون الالجئني املفوضية أن تقوم املقرر ومن م،2013 نوفمربشهر  حبلول رئيسية حمافظات مخس يف

 يةالشمالاملناطق  يف داخليا   للنازحني دائمةال لولمالمح احل بوضع بدعم من احلكومة اليمنية العاملي األغذية وبرنامج
   .للعمل به من قبل الوكاالت املشرتكة املعنية بالنازحني داخليا   م2011 عام من األول النصف يف اليمنمن 

 
يف اجملال  الشركاءفإن لدى الضالع،  حمافظة يفالقطاعات  متعدد السريع األويل التقييم ألداة الناجح التطبيق بعد

 حمافظة يف االحتياجات تقييممماثل ل القطاعات متعدد سريع أويل تقييم إلجراء خطط يةاجلنوباملناطق  يف اإلنساين
 .الوصول بصورة كافية القدرة علىإال أنه مازال معلقا  يف انتظار توفر  شبوة،

 
 وسائل وجود لعدم نظرا   والوقت املناطق بني م2013 عام يف مجعها مت اليت البيانات مقارنة الصعبيظل من 
إطار  تعزيزيعمل على  اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتبفإن  التوافق، يف القصور هذا ملعاجلة. موحدة ومنهجيات

 سوف. عمل معين بتقييم الوكاالت املشرتكةتأسيس فريق  خالل من املشرتكة لوكاالتل الدائمة للجنةالتقييم املوحد 
 السريع األويل التقييم أداة تطويريف سبيل  م2011 عام يف موعاتاجمل معفريق العمل املعين بالتقييم العمل  واصلي

 التقييم بيانات استخدام تبسيطبالقطاعات  متعدد السريع األويل التقييم أداة مبادرة سوف تقوم. القطاعات متعدد
 مقياس شدة أداةوتعميم  اإلنسانية الحتياجاتملوجز ا املستقبلية املراجعات ذلك يف مبا االحتياجات، حتليل توليد يف

  .حدة االحتياجات خرائط إلنتاج االحتياجات
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 الثغرات واخلطط –تقييم االحتياجات  :(21شكل رقم )
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 تحديد األولويات بحسب المجموعة –معايير الشدة 

 املؤشر جمموع النقاط القطاع / اجملموعة رقم 
 توزيع نقاط االستهالك الغذائي لألسر 1 األمن الغذائي .1

 توزيع إسرتاتيجية تكيف األسر 2
 ٪ شراء املواد الغذائية باآلجل )القوة الشرائية غري املباشرة( 1

 احلاد الشديد٪ من األطفال الذين يعانون من سوء التغذية  1 التغذية .2
 من األطفال الذين يعانون من سوء التغذية احلاد الشامل٪  10

 # من األشخاص غري القادرين على احلصول على مصادر مياه حمسنة 2 املياه والصرف الصحي والنظافة .3
 # من األشخاص غري القادرين على احلصول على مرافق صرف صحي حمسنة 2
 الصراعات / املخاطر الطبيعيةاملخاطر الصحية /  2

 ٪ من انتشار األمراض بسبب أمراض اإلسهال 1 الصحة .1
 # من األشخاص غري القادرين على احلصول على الرعاية الصحية 33
 # من تغطية حتصني األطفال دون سن عام واحد ضد احلصبة  1
 الثالثيةاللقاحات ب# من تغطية حتصني األطفال دون سن عام واحد  1

 # من انتهاكات احلماية املبلغ عنها ضد املهاجرين / الالجئني 21 القطاعات املتعددة .8
 # من املهاجرين / الالجئني املستضعفني يف أية منطقة حمددة 1
 توافر خدمات احلماية 1
 توافر املساعدات اإلنسانية 1

املستضعفني بشدة وغريهم من الذين يعانون من آثار ٪ من النازحني داخليا  / العائدين  3 احلماية .1
 الصراعات ممن هم حباجة إىل دعم نفسي واجتماعي

٪ من الناجني من انتهاكات حقوق اإلنسان ممن هم حباجة إىل دعم )قانوين، اجتماعي،  3
 نفسي، مساعدات مادية، اخل(

 قرارات مدروسة بشأن احللول الدائمةإىل دعم الختاذ ٪ من النازحني داخليا  ممن هم حباجة  1
 نازح داخلي 800املناطق اليت تستضيف أكثر من  2 محاية األطفال

 املناطق اليت يتم اإلبالغ عن وجود انتهاكات جسيمة حلقوق الطفل فيها  3
 ٪ أو أعلى20املدارس يف منطقة حمددة اليت تعاين من تسرب بنسبة  1

الناجني من العنف القائم على نوع اجلنس ممن هم حباجة إىل الدعم يف احملافظات اجلنوبية  20 اجلنسالعنف القائم على نوع 
 والشمالية  

مقدمي اخلدمات ممن هم حباجة إىل برامج التدريب املتعلقة مبنع العنف القائم على نوع  2
 اجلنس واالستجابات ذات الصلة

توافر أنشطة الدعوة إىل العنف القائم على نوع اجلنس لعشرة من األشخاص الذين يلعبون  1
 شخص(    800أدوارا  رئيسية )من أصل 

اجملتمعات احمللية ممن هي حباجة )مستهدفة( إىل التوعية بشأن القضايا املتعلقة بالعنف  ٪ من 2
 القائم على نوع اجلنس 

 املعيشة يف مرحلة ما بعد الصراعسبل  3 االنتعاش املبكر .1
 من املناطق اليت مت مسحها بسبب وجود ألغام فيها # 8
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 منع نشوب الصراعات / سبل املعيشة 1
 تنسيق وإدارة املخيمات / املأوى / .1

 املواد غري الغذائية
 من النازحني داخليا  ممن هم حباجة إىل املأوى / املواد غري الغذائية # 8
 من العائدين ممن هم حباجة إىل املأوى / املواد غري الغذائية # 8
ممن هم أفرادا  يف غاية املعاناة وحباجة إىل املأوى / املواد النازحني داخليا  / العائدين  ٪ من 8

 غري الغذائية 
 االحتياجات امليدانية املرصودة بشأن املأوى / املواد غري الغذائية 1

 من املدارس املتضررة # 3 التعليم .0
 من املدارس احملتلة # 3
 من األطفال خارج املدارس # 1
 معدل التسرب 3
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 (2الملحق رقم )
 

 (: تقديرات بعدد السكان ذوي الحاجة بحسب المحافظة1الجدول رقم )

 14,660,000              2,2,60         7,1,2,320    7,323,000     7,307,000اإلجمالي        
 م2013المصدر: مجموعة من عمليات التقييم / التقديرات، سبتمبر، 

 
 
 
 

 81األطفال دون سن  إناث ذكور   
كبار السن فوق 

 عاما   06
 إمجايل عدد احملتاجني

 )ذكور + إناث(
 1315000 115310 2125110 2135000 2215000 أبني

 1015000 105110 2135010 2135000 2835000 عدن
 1315000 115000 2115000 2315000 2015000 اجلوف
 8115000 215000 2835000 2115000 ,,,,283 البيضاء
 1015000 115210 1015010 1015000 2015000 الضالع
 158235000 115000 1115000 1115000 1105000 احلديدة

 815000 25000 215000 305000 215000 املهرة
 3025000 115000 1025000 1015000 1085000 احملويت

 3025000 125000 1115000 1805000 1135000 أمانة العاصمة
 8115000 235000 2115000 2015000 2185000 عمران
 151105000 815000 1015000 1015000 1125000 دمار

 8115000 215000 2835000 2115000 2805000 حضرموت
 151805000 815000 1185000 1105000 1005000 حجة

 153135000 885000 1115000 1115000 1015000 إب
 1115000 215000 2005000 3085000 3015000 حلج

 1115000 15000 105000 015000 115000 مأرب
 1315000 115000 2115000 2115000 2205000 رميه

 0135000 315120 1125010 1125000 1115000 صعدة
 1115000 305000 3115000 3115000 3115000 صنعاء
 3315000 135110 1115110 1125000 1115000 شبوة
 158315000 115000 1835000 1125000 1015000 تعز
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 (: المحافظات التي تعاني من معدالت مرتفعة من انعدام األمن الغذائي بصورة حادة2الجدول رقم )
 

# من الذكور يعانون  عدد السكان احملافظة
 انعدام األمن الغذائي

يعانون  اإلناث# من 
 انعدام األمن الغذائي

يعانون انعدام األمن  ٪
 الغذائي

ن يعانون انعدام مم# 
 احلاد األمن الغذائي

ن يعانون انعدام مم ٪
 احلاد األمن الغذائي

 ٪38 1035101 ٪11 105811 105310 2015010 مأرب
 ٪32 2015180 ٪11 2015010 2015010 1015018 حلج

 ٪21 1005121 ٪10 1305101 1125111 1015013 البيضاء
 ٪21 1115121 ٪12 2005120 2115111 8225011 أبني

 ٪21 1825301 ٪11 1015301 2015081 1315018 الضالع
 ٪21 2815220 ٪13 2215223 2315800 150185081 صنعاء
 ٪23 2335181 ٪81 215012 8135111 0015011 عمران

 ٪21 3085111 ٪31 1035811 3115111 258005101 إب
 ٪20 3115100 ٪11 8835812 1025110 150035021 حجة

 ٪20 8085211 ٪81 1105001 1225103 250115111 تعز
 
 

 والفتيات، الفتيان بين الحاد التغذية سوء من معدالت خطيرة من التي تعاني (: المحافظات3الجدول رقم )
 والنساء المرضعات الحوامل النساء وعدد

 

 احملافظة
# من األوالد دون سن 

 اخلامسة
# من البنات دون 

 سن اخلامسة
# من األطفال دون سن اخلامسة 

 يعانون من سوء التغذية احلاد
مستوى سوء التغذية 

 احلاد
النساء احلوامل والنساء 

 املرضعات
 115213 حرج 2815881 1215203 1315381 احلديدة
 215021 حرج 115212 125181 115803 صعدة
 115128 حرج 805211 215108 285100 اجلوف

 235030 حرج 115321 215121 225101 عدن
 185030 حرج 215118 135120 135188 رميه
 185110 حرج / خطري 215101 105311 105113 أبني

 815101 حرج / سيء 015118 115111 105111 حجة
 115111 حرج / سيء 085120 115081 115113 تعز
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(: المحافظات التي تسود فيها معدالت عالية للسكان الذين ال يستطيعون الحصول على 4الجدول رقم )
 المياه ومرافق الصرف الصحي

 
 مرافق الصرف الصحيعدد الناس الذين ال يستطيعون احلصول على  عدد الناس الذين ال يستطيعون احلصول على املياه احملافظة
 152115113 158235100 احلديدة

 158315000 151115018 تعز
 151185200 151815111 حجة
 150005101 151105023 دمار
 153135111 152885012 إب

 
 

 )أبين( يةالجنوبالمناطق وفي  المناطق الشمالية(: عدد النازحين داخليا  والعائدين في 2الجدول رقم )
 

       163,196                 2,447                 اإلجمالي            ,64,72        301,217             اإلجمالي  
 النازحني داخليا  من حمافظة صعدة *

 –م، النزوح خالل الفرتة يوليو 2013فرباير  –** النازحني يف نطاق حجة ودمار ورداع، النزوح خالل الفرتة يناير 
 م من احلشا والقفلة إىل صنعاء وعمران2013أغسطس 

  

 العائدين النازحني داخليا   احملافظات اجلنوبية )أبني( العائدين النازحني داخليا   الشماليةاحملافظات 
 1005111 000 عدن - 315110 صنعاء*
 335311 - أبني 15111 305110 عمران*
 235111 25201 حلج 825001 115018 حجة*

 001 111 شبوة - 215100 اجلوف* )تقديري(
 35111 15330 حضرموت 15011 1035011 صعدة* )تقديري(

 181 301 البيضاء - 305301 **أخرى
 211 01 املهرة   
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 العمليات الميدانية: من يعمل ماذا وأينخارطة 

 
 
 
 
 
 


