
اليمن 2015 
لمحة عامة عن 

اإلنسانية االحتياجات 
— منقحة —



أُنتجت هذه الوثيقة من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني.
إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا التقرير ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع 

القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو أي من سلطاتها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.
تصوير: عمار بامطرف

صورة الغالف: إمرأة نازحة تقوم بإعداد الطعام )عدن(
صدرت هذه النسخة المنقحة فى 23 يونيو مصححًة لخطٍأ فى التحريريونيو/حزيران 2015.

www.unocha.org/yemen

www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen

@OCHAYemen
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الجزء األول

ملخص
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االحتياجات ذات األولوية

إنتشر النزاع المسلح بسرعة في معظم أنحاء اليمن منذ منتصف مارس/آذار 2015، وكانت له عواقب وخيمة على 
المدنيين. وتشير تقديرات الشركاء اآلن إلى أن 21.1 مليون شخص - 80 في المائة من السكان - يحتاجون إلى شكٍل 

من أشكال الحماية أو المساعدة اإلنسانية، وهذا يمثل زيادة في االحتياجات بنسبة 33 في المائة منذ بدء النزاع.

۱۲٫۲ مليون

۲۱٫۱ مليون

۱ مليون ۰٫۹ مليون ۰٫۲ مليون

 أشخاص متضررون مباشرة
من النزاع

النازحون داخلياً  الجئون ومهاجرون
مستضعفون

 مجتمعات مضيفة بحاجة
إلى مساعدة

 إجمالي عدد األشخاص
 المحتاجين



5

حماية المدنيين

يتحمل المدنيون العبء األكبر 
ويشكل  اليمن،  في  للعنف 
على  جسيمة  مخاطر  النزاع 
النفسية  ورفاهيتهم  سالمتهم 

واالجتماعية.

األشخاص المتضررين من 
النزاع.

12.2مليون
إلى  بحاجة  أشخاص 
مساعدة في مجال الحماية.

11.4مليون
 بما فى ذلك 

7.3 مليون طفالً
القتلى من المدنيين

1,297
 بما فى ذلك 

135 طفالً
الجرحى من المدنيين

3,227
  بما فى ذلك  

260 طفالً

للشرب الصالحة   المياه 
والصرف الصحي

 20.4 بنحو  يقدر  ما  يحتاج 
إلى  اليمن  في  شخص  مليون 
الحفاظ  أو  لتحقيق  مساعدة 
على  الحصول  إمكانية  على 
للشرب  الصالحة  المياه 
الصحي.  الصرف  وخدمات 
عن  فضالً   - اإلسهال  انتشار 
والمالريا  الكوليرا  مخاطر 
وتفشي الديدان - تتزايد ميعاً.

إلى  بحاجة  أشخاص 
المياه  مجال  في  المساعدة 

والصرف الصحي

20.4مليون

٪۸۰
من السكان

    

بما فى ذلك

9.4مليون
على  قدرتهم  كانت  شخصاً 
األزمة  قبل  المياه  إلى  الوصول 
بسبب  بشدة  تعطلت  أو  انقطعت 

نقص الوقود.

وسبل الغذاء   مساعدات 
العيش في حاالت الطوارئ

األساسية  الغذائية  السلع 
فقط  متقطع  بشكل  متوفرة 
وقد  المحافظات.  معظم  في 
الريفية  العيش  تضررت سبل 
جراء  بشدة  والحضرية 
الغذائية  واإلمدادات  النزاع، 
الصعوبات  بسبب  تتناقص 
التي تشوب توزيع المخزونات 

التجارية وانخفاض اإلنتاج.

أشخاص يعانون من انعدام 
األمن الغذائي

12.3مليون

٪٥۰
من السكان

الزيادة منذ مارس 2015

 %15.7

بما األساسية،   الخدمات 
الصحية الرعاية  ذلك   في 

والتغذية والتعليم

الوصول  إمكانية  تدهورت 
بشدة  األساسية  الخدمات  إلى 

منذ بدء النزاع.

إلى  بحاجة  أشخاص 
الرعاية الصحية األساسية

15.2مليون
إلى  بحاجة  وطفل  امرأة 

خدمات التغذية

1.5مليون
أطفال بال فرصة للحصول 

على التعليم

التعليم2.9مليون

الطوارئ حاالت  في   المأوى 
األساسية المنزلية   واللوازم 
والمجتمعات داخلياً   للنازحين 

المضيفة

النازحين  من  العديد  يعيش 
مع أقارب أو أصدقاء، مما 
الضغط  من  مزيداً  يفرض 
الضعيفة  األسر  على 
كبير  عدد  ويعيش  بالفعل. 
المباني  في  النازحين  من 
العامة - بما في ذلك 237 

مدرسة - أو في العراء.

أشخاص بحاجة إلى المأوى 
أو  الطوارئ  حاالت  في 

اللوازم المنزلية األساسية

1.2مليون
بما فى ذلك

 1مليون نازحاً
ً داخليا

200,000
 أفراد المجتمعات المضيفة

المستضعفين

۱۲٫۲ مليون

۲۱٫۱ مليون

۱ مليون ۰٫۹ مليون ۰٫۲ مليون

 أشخاص متضررون مباشرة
من النزاع

النازحون داخلياً  الجئون ومهاجرون
مستضعفون

 مجتمعات مضيفة بحاجة
إلى مساعدة

 إجمالي عدد األشخاص
 المحتاجين
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قبل األزمة

إٌن استئناف الواردات التجارية - باإلضافة إلى التعاون الكامل من قبل األطراف الموجودة على األرض لتسهيل مرور 
المساعدات اإلنسانية بسرعة ودون عوائق - أمر ضروري لمنع المزيد من الزيادات السريعة في االحتياجات.

٪۹۰
من المواد الغذائية
كانت مستوردة

٥٤٤,۰۰۰
 طن متري من الوقود كانت

تستهلكها البالد شهرياً  

المناطق المتضررة من النزاع
وتوجد النزاع.  جراء  مباشر  بشكل  شخص  مليون   12.2 نحو   تأثر 
 أشد التركيزات في محافظات عدن وأبين والضالع ولحج وتعز وحجة
 وعمران وصعدة. ويشمل هذا الرقم الناس في المحافظات التي شهدت
المضيفة المجتمعات  وأفراد  النازحين  ذلك  في  بما  متكررة،   نزاعات 
ً داخليا نازحين  التي تستضيف  المحافظات  أيضاً   المستضعفين. ويشمل 

.دون صراع

 الشدة المقدرة لالحتياجات اإلنسانية
اليمن. قبل في  قائمة من  التي كانت  تفاقم االحتياجات  إلى  النزاع   أدى 
 وقد قدرت كل مجموعة قطاعية الشدة الحالية لالحتياجات إلى خدمات
التقديرات هذه  دمج  وتم  المحافظات.  جميع  في  القطاعية   المجموعات 
 للتوصل إلى متوسط مرجح. وتشمل المحافظات ذات االحتياجات األكثر
ومحافظة وعمران  حجة  تليها  وصعدة،  والضالع  وعدن  أبين   إلحاحاً 

.صنعاء وشبوة ولحج والتي من دون صراع

أبين

عدن

البيضاء

الضالع

الحديدة

الجوف

المهرة

المحويت

أمانة العاصمة

عمران

ذمار

حضرموت

حجة

إب

لحج

مأرب

ريمه

صعدة

صنعاء

شبوة

سوقطرة

تعز

المجموع

۰٫٥ ۰٫۱ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫٤ ٪۸۰ ٪۲

۰٫۸ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۱ ۰٫۸ ٪۱۰۰ ٪٤

۰٫۷ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫٦ ٪۸۳ ٪۳

۰٫۷ ۰٫۲ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫٦ ٪۹۰ ٪۳

۲٫۹ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۱٥٪ ٫٥۳ ٪۷

۰٫٦ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫٥ ٪۸۲ ٪۲

۰٫۱ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۱ ٪۳۸ ٪۰

۰٫٦ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫٥ ٪۷۸ ٪۲

۲٫۸ NO DATA* NO DATA* NO DATA* ۲٫٥ ٪۹۰ ٪۱۲

۱٫۰ ۰٫۱ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۹ ٪۸۷ ٪٤

۱٫۸ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۱٫٦ ٪۹۰ ٪۸

۱٫۳ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٤٪ ٫٦۳ ٪۳

۲٫۰ ۰٫۲ ۰٫۰ ۰٫٤ ۱٫۸ ٪۸۹ ٪۸

۲٫۷ ۰٫۱ ۰٫۰ ۰٫۰ ۲٫۱ ٪۸۰ ٪۱۰

۰٫۹ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۸ ٪۹۰ ٪٤

۰٫۳ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۲ ٪۷۸ ٪۱

۰٫٥ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫٤ ٪۸٥ ٪۲

۱٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۱٫۰ ٪۱۰۰ ٪٥

۱٫۱ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۱ ۱٫۰ ٪۹٥٪ ٤

۰٫٦ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫٤ ٪۷۳ ٪۲

۰٫۱ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ٪۲٤ ٪۰

۳٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۲٫۷ ٪۹۰ ٪۱۳

۲٦٫۰ ۱٫۰ ۰٫۲ ۰٫۹** ۲۱٫۱ ٪۸۱ ٪۱۰۰

عدد السكان
(بالمليون)

النازحون
(مليون)

 المضيفون
المستضعفون
 (مليون)

 الالجئون
 والمهاجرون

 ((مليون

 إجمالي
 المحتاجين
((مليون

 النسبة المئوية
 إلى إجمالي سكان

المحافظة

 النسبة المئوية
 إلى إجمالي
المحتاجين

المحتاجون
(يونيو ۲۰۱٥)

* تم تضمين بيانات الالجئين والمهاجرين الموجودين في أمانة العاصمة (مدينة صنعاء) في األرقام الخاصة بمحافظة صنعاء.
** تشمل 138,007 الجئاً ومهاجراً منتشرين في جميع أنحاء اليمن ويصعب تتبعهم بسبب كثرة االنتقال.

الشده
- + المتضررون

- +

لتلبية  التجارية  والوقود  الغذاء  واردات  على  كبير  بشكل  اليمن  يعتمد 
االحتياجات األساسية. 

منذ بدء النزاع، انخفضت الواردات إلى ما يعادل جزء صغير من مستويات 
ما قبل األزمة بسبب القيود وانعدام األمن. ويدفع انتشار نقص الوقود أسعار 
إلى االرتفاع، ويعيق  السلع األساسية  الغذائية والمياه وغيرها من  المواد 
توزيع اإلمدادات المتاحة. وقد أغلقت مرافق صحية عديدة أبوابها - بما 
المياه ومحطات الصرف لخطر  في ذلك المستشفيات، وتتعرض شبكات 
شديد، مما يؤثر على الماليين من اليمنيين. إن استئناف الواردات التجارية 
ضروري للحد من المزيد من الزيادات السريعة في االحتياجات اإلنسانية. 
لتسهيل  النزاع  أطراف  جميع  قبل  من  التعاون  إلى  حاجة  هناك  أن  كما 
إلى  عوائق  ودون  بسرعة  المدنية  اإلنسانية  اإلمدادات  بإيصال  والسماح 
جميع المناطق المتضررة التي تحتاج إلى مساعدة دون تشويٍش أو تأخير.
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أبين

عدن

البيضاء

الضالع

الحديدة

الجوف

المهرة

المحويت

أمانة العاصمة

عمران

ذمار

حضرموت

حجة

إب

لحج

مأرب

ريمه

صعدة

صنعاء

شبوة

سوقطرة

تعز

المجموع

۰٫٥ ۰٫۱ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫٤ ٪۸۰ ٪۲

۰٫۸ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۱ ۰٫۸ ٪۱۰۰ ٪٤

۰٫۷ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫٦ ٪۸۳ ٪۳

۰٫۷ ۰٫۲ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫٦ ٪۹۰ ٪۳

۲٫۹ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۱٥٪ ٫٥۳ ٪۷

۰٫٦ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫٥ ٪۸۲ ٪۲

۰٫۱ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۱ ٪۳۸ ٪۰

۰٫٦ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫٥ ٪۷۸ ٪۲

۲٫۸ NO DATA* NO DATA* NO DATA* ۲٫٥ ٪۹۰ ٪۱۲

۱٫۰ ۰٫۱ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۹ ٪۸۷ ٪٤

۱٫۸ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۱٫٦ ٪۹۰ ٪۸

۱٫۳ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٤٪ ٫٦۳ ٪۳

۲٫۰ ۰٫۲ ۰٫۰ ۰٫٤ ۱٫۸ ٪۸۹ ٪۸

۲٫۷ ۰٫۱ ۰٫۰ ۰٫۰ ۲٫۱ ٪۸۰ ٪۱۰

۰٫۹ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۸ ٪۹۰ ٪٤

۰٫۳ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۲ ٪۷۸ ٪۱

۰٫٥ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫٤ ٪۸٥ ٪۲

۱٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۱٫۰ ٪۱۰۰ ٪٥

۱٫۱ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۱ ۱٫۰ ٪۹٥٪ ٤

۰٫٦ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫٤ ٪۷۳ ٪۲

۰٫۱ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ٪۲٤ ٪۰

۳٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۲٫۷ ٪۹۰ ٪۱۳

۲٦٫۰ ۱٫۰ ۰٫۲ ۰٫۹** ۲۱٫۱ ٪۸۱ ٪۱۰۰

عدد السكان
(بالمليون)

النازحون
(مليون)

 المضيفون
المستضعفون
 (مليون)

 الالجئون
 والمهاجرون

 ((مليون

 إجمالي
 المحتاجين
((مليون

 النسبة المئوية
 إلى إجمالي سكان

المحافظة

 النسبة المئوية
 إلى إجمالي
المحتاجين

المحتاجون
(يونيو ۲۰۱٥)

* تم تضمين بيانات الالجئين والمهاجرين الموجودين في أمانة العاصمة (مدينة صنعاء) في األرقام الخاصة بمحافظة صنعاء.
** تشمل 138,007 الجئاً ومهاجراً منتشرين في جميع أنحاء اليمن ويصعب تتبعهم بسبب كثرة االنتقال.
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تأثير األزمة

يحتاج نحو 21.1 مليون شخص اآلن إلى مساعدات إنسانية في اليمن، بزيادة قدرها 33 في المائة عن أواخر عام 2014 
)15.9 مليون شخص(، وذلك نتيجة لتصاعد النزاع واألنخفاض الشديد في الواردات منذ منتصف مارس/آذار 2015. 

لقد أدى النزاع إلى تفاقم سريع في األزمة التي كانت موجودة مسبقاً في 
مستويات  وتراجع  الفقر  من  سنوات  من  اساساً  تنبع  كانت  والتي  اليمن، 
التطور وضعف سلطة الدولة وسيادة القانون، بما في ذلك انتهاكات حقوق 
اإلنسان وغيرها من أشكال سوء المعاملة. كما يمحو النزاع المكاسب التي 
تحققت في السنوات األخيرة، والتي شهدت تقديرات ألعداد المحتاجين في 
العديد من القطاعات مسجلة استقراراً أو انخفاضاً إلى حد كبير - بما في 

ذلك األمن الغذائي والتغذية والمأوى واإلنعاش المبكر والتعليم.

أثر النزاع بشكل مباشر على ما يقدر بنحو 12,2 مليون 
شخص. ونزح أكثر من مليون شخص داخل البالد، وفر 

28,000 على األقل - معظمهم من رعايا البلدان الثالثة - 
من البالد. وبحسب تقارير المرافق الصحية، لقي 2,288 

شخصاً على األقل مصرعهم وأصيب 9,755 بجراح.

وأبين  وحجة  وصعدة  عدن  في  بالنزاع  تأثراً  األشد  المناطق  وتتركز 
والضالع ولحج وتعز وصنعاء. وبدأ نزوح داخلي واسع النطاق في لحج 
المسلحة  االشتباكات  تصاعد  مع  مارس/آذار  شهر  أواخر  في  والضالع 
في الجنوب، مما أجبر ما يقرب من 250,000 شخصاً على الفرار من 
الغارات  تكيثف  المطاف. ومع  نهاية  في  المجاورة  المناطق  إلى  منازلهم 
ومايو/أيار،  أبريل/نيسان  شهري  في  البالد  شمال  في  والقصف  الجوية 
لوحظ نزوح جماعي، السيما في محافظات صعدة وعمران وحجة. وفي 
حجة  في  قبل  من  موجوداً  كان  نازحين  مخيم  تعرض  مارس/آذار،   30
للقصف، مما أدى إلى تشتيت معظم سكان المخيم البالغ عددهم 16,000 
شخصاً وآالف آخرين من المناطق المحيطة به. ووردت تقارير عن نزوح 
 8 يومي  المكثف  الجوي  القصف  أعقاب  في  صعدة،  في  النطاق  واسع 
و9 مايو/أيار، وذلك بعد تحذير من أن المحافظة بأكملها ستعتبر منطقة 
عسكرية. كما حدث نزوح كبير من صنعاء ومدينة تعز والمناطق المحيطة 
بها. وأبلغ الشركاء في الجنوب أن السكان هجروا عدة مناطق في عدن 
بسبب االشتباكات الجارية إلى حد كبير، وأن أبين قد استقبلت تدفقاً مستمراً 
من النازحين من عدن ولحج الضالع. وتتم استضافة معظم النازحين في 
المائة(،  المائة(، وإب )7 في  المائة(، وحجة )21 في  الضالع )24 في 
وعمران )6 في المائة( وأبين )5 في المائة(. وتستند هذه التقديرات إلى 
أن  المعتقد  ومن  الشركاء؛  يصدرها  التي  الفردية  التقارير  ودمج  تجميع 
التقديرات الحالية لصعدة وصنعاء وأمانة العاصمة )مدينة صنعاء( وعدن 
منخفضة. ويوجد مزيد من التفاصيل حول المنهجية في نهاية هذه الوثيقة.

أواخر مارس
النطاق  واسع  داخلي  نزوح  بدأ 
تصاعد  مع  والضالع  لحج   في 
الجنوب،  في  المسلحة  االشتباكات 
من  يقرب  ما  اضطر  مما 
250,000 شخص إلى الفرار من 
منازلهم إلى المناطق المجاورة في 

نهاية المطاف.

أبريل مارس
في  السيما  جماعي  نزوح  لوحظ 
وحجة  وعمران  صعدة  محافظات 
الجوية  الغارات  لتكثيف  نظراً 
في  البالد  شمال  في  والقصف 

شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.

30 مارس
موجود  نازحين  مخيم  تعرض 
أدى  للقصف، مما  في حجة  مسبقاً 
المخيم  سكان  معظم  تشتيت  إلى 
البالغ عددهم من 16,000 وآالف 

آخرين من المنطقة المحيطة به.

8 - 9 مايو
تم اإلبالغ عن نزوح واسع النطاق 
في صعدة في أعقاب قصف جوي 
أن  من  تحذيرات  بعد  مكثف، 
منطقة  ستعتبر  بأكملها  المحافظة 

عسكرية.
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صنعاء  من  كبير  نزوح  حدث 
المحيطة  والمناطق  تعز  ومدينة 
بها. وأبلغ الشركاء في الجنوب أن 
السكان هجروا عدة مناطق في عدن 
االشتباكات  بسبب  كبير  حد  إلى 
استقبلت  قد  أبين  وأن  الجارية، 
من  النازحين  من  مستمراً  تدفقاً 
عدن ولحج الضالع. وتتم استضافة 

 24( الضالع  في  النازحين  معظم 
في المائة(، وحجة )21 في المائة(، 
المائة(، وعمران )6  وإب )7 في 
المائة(.  في   5( وأبين  المائة(  في 
تجميع  إلى  التقديرات  هذه  وتستند 
التي  الفردية  التقارير  ودمج 
يصدرها الشركاء؛ ومن المعتقد أن 
الحالية لصعدة وصنعاء  التقديرات 

صنعاء(  )مدينة  العاصمة  وأمانة 
مزيد من  ويوجد  منخفضة.  وعدن 
نهاية  المنهجية في  التفاصيل حول 

هذه الوثيقة.

طوال فترة األزمة

حضرموت

شبوة

أبين

ريمه

 أمانة
العاصمة

الجوف

صنعاء

حجة

إب

عدن

تعز

مأرب

صعده

لحج

ذمار

الضالع

البيضاء

الحديدة

المحويت

عمران

31,500

۱٥,۹۸٤

۷۲,۷۱٦

۸,۷٤۲

۲٤۹,٥۲۹

۳٦,۸۱۳

۱۹,٤۳٤

۱,۸۲۰

٤۷,۷۰٥ ۷,۹۱۰

۳٤,۷۳٤

۲۱۲,۳۱۷

٤۲,٤۸٤

۳٥,٤۳۹

٥۱,۷۷٤

۲۳,۸٥٤

۳٥,۱۷۹

٦۲,٥٦۸

۲۹,۱٥۰

عدد النازحون
(۳۱ مايو ۲۰۱٥)

Source: IDP Task Force 

حركة النزوح الداخلي

المحويتالمحويتالمحويت

الضالعالضالع

۳٥,٤۳۹
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أبين

عدن

البيضاء

الضالع

الحديدة

الجوف

المهرة

المحويت

أمانة العاصمة

عمران

ذمار

حضرموت

حجة

إب

لحج

مأرب

ريمه

صعدة

صنعاء

شبوة

سوقطرة

تعز

المجموع

۰٫٥ ۰٫۰۱ ٪۲ ۰٫۰٥ ٪۱۰

۰٫۸ ۰٫۰۸ ٪۹ ۰٫۰۳ ٪٤

۰٫۷ ۰٫۰۰ ٪۰ ۰٫۰۰ ٪۰

۰٫۷ ۰٫۱۰ ٪۱٥ ۰٫۲۱ ٪۳۳

۲٫۹ ۰٫۰۰ ٪۰ ۰٫۰٥ ٪۲

۰٫٦ ۰٫۰۰ ٪۱ ۰٫۰۲ ٪٤

۰٫۱ ۰٫۰۰ ٪۰ ۰٫۰۰ ٪۰

۰٫٦ ۰٫۰۰ ٪۰ ۰٫۰۳ ٪٥

۲٫۸ ۰٫۰۰ ٪۰ NO DATA NO DATA

۱٫۰ ۰٫۰۰ ٪۰ ۰٫۰٦٪ ٦

۱٫۸ ۰٫۰۰ ٪۰ ۰٫۰۳ ٪۲

۱٫۳ ۰٫۰۱ ٪۰ ۰٫۰٤ ٪۳

۲٫۰ ۰٫۰۳ ٪۲ ۰٫۲٥ ٪۱۳

۲٫۷ ۰٫۰۱ ٪۰ ۰٫۰۷ ٪۳

۰٫۹ ۰٫۰٥٪ ٥ ۰٫۰٤٪ ٤

۰٫۳ ۰٫۰۱ ٪۳ ۰٫۰۱ ٪۳

۰٫٥ ۰٫۰۰ ٪۰ ۰٫۰٤ ٪۷

۱٫۰ ۰٫۰٥٪ ٥ ۰٫۰۲ ٪۲

۱٫۱ ۰٫۱۱ ٪۱۰ ۰٫۰۱ ٪۱

۰٫٦ ۰٫۰۲ ٪۳ ۰٫۰۲ ٪٤

۰٫۱ ۰٫۰۰ ٪۰ NO DATA NO DATA

۳٫۰ ۰٫۰۲ ٪۱ ۰٫۰٤ ٪۱ 

۲٦٫۰ ۱٫۰۲** ٪٤ ۱٫۰۲ ٪٤

 عدد السكان
(مليون)

 النازحون من المحافظة
(مليون)

 النسبة المئوية إلى
 السكان الذين تركوا

*منازلهم

النازحون الموجودون
(مليون)

 النسبة المئوية للنازحين إلى
 النازحون إجمالي السكان

داخلياً

* مالحظة: ٥۲ في المائة تقريباً من تقارير النزوح التي وردت حتى اآلن ال تشير إلى المواطن األصلية. وتقدم األرقام الواردة في هذا العمود البيانات المجمعة على مستوى المحافظات للمعلومات المتاحة. تم تجميع التقارير التي لم تشتمل على 
معلومات بشأن الموطن األصلي تحت  عنوان (غير محدد / فارغ) في الجزء السفلي من الجدول. 

** يشمل ٥۲۷,۹۸۲ نازحاً من أصول غير محددة.
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االقتصاد والخدمات األساسية آخذة في االنهيار نظراً 
لالنخفاض الشديد في الواردات وتزايد انعدام األمن.

لتلبية  التجارية  والوقود  الغذاء  واردات  على  كبيراً  اعتماداً  اليمن  يعتمد 
المواد  من  المائة  في   90 من  أكثر  استيراد  يتم  األساسية.  االحتياجات 
الغذائية، وكانت البالد تستهلك ما يقدر بنحو 544.000 طن متري من 
االستيراد  على  المفروضة  القيود  أدت  وقد  األزمة.  قبل  شهرياً  الوقود 
والصراع إلى تخفيض الواردات إلى ما يعادل جزء صغير من مستويات 
والوقود  الغذاء  في  النطاق  واسع  نقص  النتيجة  وكانت  األزمة.  قبل  ما 

والمياه وغيرها من اللوازم االساسية.
المياه،  وضخ  السلع،  لتوزيع  الضروري   - الوقود  تكلفة  تضاعفت  وقد 
وتشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات - اآلن أكثر من أربع مراٍت عما 
كانت عليه قبل النزاع، مما دفع بأسعار المواد الغذائية والمياه بعيداً عن 
متناول العديد من األسر. يعتمد اليمن على الشبكات التجارية لتوزيع السلع 
على المجتمعات المحلية، ولكن انعدام األمن ونقص الوقود يعرقالن عملية 
التوزيع بشدة. وتتردد شركات النقل في خدمة بعض المناطق المتضررة 
من النزاع بسبب تدخل أطراف النزاع، في حين يحول نقص الوقود دون 

التوزيع على المناطق التي تبدي شركات النقل استعدادها لخدمتها.
إن المساعدة اإلنسانية ال يمكن - وال يجب - أن تحل محل القطاع التجاري. 

انعدام األمن الغذائي يتزايد بسرعة، واإلمدادات الغذائية 
والمدخالت الزراعية متاحة بشكل متقطع فقط وبتكلفة 

أعلى بشكل ملحوظ.

يعاني ما يقرب من 12.3 مليون يمني اآلن من انعدام األمن الغذائي، بما 
في ذلك 6 مليون يواجهون خطر المجاعة، بزيادة قدرها 15.7 في المائة 
توزيع  صعوبة  في  النشط  الصراع  ساهم  وقد   .2015 مارس/آذار  منذ 
المواد الغذائية التجارية أو الحد من إمكانية وصول األسر إلى األسواق، 
في حين يؤدي التراجع الحاد في واردات الوقود والمواد الغذائية أيضاً إلى 

تفاقم حالة انعدام األمن الغذائي.
أصبحت السلع الغذائية األساسية متاحة اآلن بشكل متقطع فقط في معظم 
المحافظات، وقد ارتفعت أسعار القمح بمعدل 43 في المائة، وبنسبة تزيد 
المائة في عدن والضالع. وحتى قبل األزمة، كان 42 في  على 75 في 
المائة من إنفاق األسرة ُيخصص للطعام. وعلى الرغم من أن اليمن لديه 
مخزون تجاري من القمح يكفي لمدة ثالثة أشهر، بحسب التقارير الواردة، 
فإن النقص وارتفاع أسعار الوقود - الناتج باألساس عن انخفاض الواردات 
إلى  الغالل  توقف طحن  وقد  بالشلل.  التجاري  التوزيع  يصيبان عملية   -
دقيق أيضاً في جميع المواقع بسبب نقص الوقود. ويقدر الشركاء أن نقل 
المواد الغذائية من ميناء الحديدة إلى 16 محافظة لم يتجاوز ربع مستواه 

العادي في شهر أبريل/نيسان.

أبين

عدن

البيضاء

الضالع

الحديدة

الجوف

المهرة

المحويت

أمانة العاصمة

عمران

ذمار

حضرموت

حجة

إب

لحج

مأرب

ريمه

صعدة

صنعاء

شبوة

سوقطرة

تعز

المجموع

۰٫٥ ۰٫۰۱ ٪۲ ۰٫۰٥ ٪۱۰

۰٫۸ ۰٫۰۸ ٪۹ ۰٫۰۳ ٪٤

۰٫۷ ۰٫۰۰ ٪۰ ۰٫۰۰ ٪۰

۰٫۷ ۰٫۱۰ ٪۱٥ ۰٫۲۱ ٪۳۳

۲٫۹ ۰٫۰۰ ٪۰ ۰٫۰٥ ٪۲

۰٫٦ ۰٫۰۰ ٪۱ ۰٫۰۲ ٪٤

۰٫۱ ۰٫۰۰ ٪۰ ۰٫۰۰ ٪۰

۰٫٦ ۰٫۰۰ ٪۰ ۰٫۰۳ ٪٥

۲٫۸ ۰٫۰۰ ٪۰ NO DATA NO DATA

۱٫۰ ۰٫۰۰ ٪۰ ۰٫۰٦٪ ٦

۱٫۸ ۰٫۰۰ ٪۰ ۰٫۰۳ ٪۲

۱٫۳ ۰٫۰۱ ٪۰ ۰٫۰٤ ٪۳

۲٫۰ ۰٫۰۳ ٪۲ ۰٫۲٥ ٪۱۳

۲٫۷ ۰٫۰۱ ٪۰ ۰٫۰۷ ٪۳

۰٫۹ ۰٫۰٥٪ ٥ ۰٫۰٤٪ ٤

۰٫۳ ۰٫۰۱ ٪۳ ۰٫۰۱ ٪۳

۰٫٥ ۰٫۰۰ ٪۰ ۰٫۰٤ ٪۷

۱٫۰ ۰٫۰٥٪ ٥ ۰٫۰۲ ٪۲

۱٫۱ ۰٫۱۱ ٪۱۰ ۰٫۰۱ ٪۱

۰٫٦ ۰٫۰۲ ٪۳ ۰٫۰۲ ٪٤

۰٫۱ ۰٫۰۰ ٪۰ NO DATA NO DATA

۳٫۰ ۰٫۰۲ ٪۱ ۰٫۰٤ ٪۱ 

۲٦٫۰ ۱٫۰۲** ٪٤ ۱٫۰۲ ٪٤

 عدد السكان
(مليون)

 النازحون من المحافظة
(مليون)

 النسبة المئوية إلى
 السكان الذين تركوا

*منازلهم

النازحون الموجودون
(مليون)

 النسبة المئوية للنازحين إلى
 النازحون إجمالي السكان

داخلياً

* مالحظة: ٥۲ في المائة تقريباً من تقارير النزوح التي وردت حتى اآلن ال تشير إلى المواطن األصلية. وتقدم األرقام الواردة في هذا العمود البيانات المجمعة على مستوى المحافظات للمعلومات المتاحة. تم تجميع التقارير التي لم تشتمل على 
معلومات بشأن الموطن األصلي تحت  عنوان (غير محدد / فارغ) في الجزء السفلي من الجدول. 

** يشمل ٥۲۷,۹۸۲ نازحاً من أصول غير محددة.

النازحون داخلياً مقسمين حسب محافظاتهم 
األصلية (باآلالف)

محافظات  حسب  مقسمين  داخلياً  النازحون 
الوجهة (باآلالف)

تحركات السكان من اليمن إلى الدول المجاورة (حتى 
۲۲ مايو/أيار ۲۰۱٥)

٥۲۸

۱۰۹

۹۷

۷۷

٤۹

٤٦

۲۹

۲۳

۱۷

۱۲

۸

٦

٥

٤

٤

۱

۱

۱

۰

۰

۰

۰

سوقطرة۰
ريمة

لمحويت ا
لمهرة ا

العاصمة أمانة 
ء لبيضا ا

ذمار
عمران
الجوف
لحديدة ا

أب
حضرموت

مأرب
بين أ
ة شبو
تعز

حجة

لحج
ة صعد
عدن

لع لضا ا
صنعاء محافظة 

محدد ۲٥۰غير 

۲۱۲

۷۳

٦۳

٥۲

٤۸

٤۲

۳۷

۳٥

۳٥

۳٥

۳۲

۲۹

۲٤

۱۹

۱٦

۹

۸

۲

۰

سوقطرة
العاصمة أمانة 

لمهرة ا
ء لبيضا ا

صنعاء محافظة 
مأرب
ة صعد

الجوف
ة شبو

لمحويت ا
عدن
ذمار

حضرموت
لحج

ريمة
تعز

لحديدة ا
بين أ

عمران
أب

لع لضا ا
حجة

المصدر: فريق العمل المعني بالنازحين داخلياً، مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

۱۱,۲۰۰

۷,۸۰۰ ۷,۳۰۰

٥۰۰ ۳۲۰

ها ن غير العربيةالصومالُعما المملكة 
 السعودية 

تي جيبو

مجموع النازحين داخلياً 

۱مليون
مجموع الالجئين خارج اليمن

۲۷,۱۲۰
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عتبة  بالفعل  تجاوز  الذي   - الحاد  التغذية  سوء  استمر 
الطوارئ البالغة 10 بالمائة - في االرتفاع. 

حامل  وامرأة  الخامسة  سن  دون  طفل  مليون   1.5 بنحو  يقدر  ما  يحتاج 
تم  الحاد.  التغذية  سوء  من  الوقاية  أو  لعالج  خدمات  إلى  مرضعة  أو 
انعدام  بسبب  األقل  على  التغذية  خدمات  تقدم  مرفقاً صحياً  إغالق 160 
مجموعة  على  أثر  مما  الموظفين،  مرتبات  وتأخر  الوقود  ونقص  األمن 
سكانية تضم 450.000 طفل دون سن الخامسة - من بينهم ما يقدر بنحو 

15.000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

تضاءل توافر المياه - الذي يمثل بالفعل مشكلة كبيرة في 
بشكل   - العالم  في  المياه  ندرة  من  يعاني  بلد  أكبر  سابع 

سريع.

يحتاج ما يقدر بنحو 20.4 مليون شخص في اليمن اآلن إلى مساعدات 
إنسانية للحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بما في 
ذلك 9.4 مليون شخص انقطع أو تعطل وصولهم إلى المياه بشدة بسبب 
نقص الوقود. وتكافح شركات المياه المحلية من أجل تأمين إمدادات الوقود 
لتشغيل شبكات األنابيب. وُيقال أن تكلفة شاحنات المياه التجارية - المصدر 
بين مرتين  ما  - تضاعفت  المجتمعات  للعديد من  بالنسبة  للمياه  الرئيسي 
انعدام  بسبب  بالكامل  المناطق  بعض  خدمة  عن  وتوقفت  مرات،  وأربع 
األمن. وتؤثر هذه التطورات بشكل خاص على األشخاص الذين لم يكونوا 
متصلين بشبكات األنابيب قبل النزاع. وربما يكون الضرر الذي أصاب 
البنية التحتية للمياه والصرف الصحي جراء النزاع قد أثر على ما يقرب 
من 1.5 مليون شخص. تم إصالح بعض الضرر من قبل شركات المياه 
المحلية، في كثير من األحيان بدعم من الشركاء في المجال اإلنساني. ومع 
في  اإلصالحات  تنفيذ  الوصول  على  المفروضة  القيود  منعت  فقد  ذلك، 
جميع المناطق. تعمل معالجة مياه الصرف الصحي في صنعاء وصعدة 
بشكل جزئي فقط وهي معرضة للخطر في مدن أخرى، في حين توقف 
جمع النفايات الصلبة إلى حد كبير. وتشير تقديرات الشركاء إلى أن هذه 
الظروف تعرض ما بين 1.8 مليون و2.5 مليون طفل لخطر اإلصابة 
باإلسهال وما بين 800.000 و 1.3 مليون طفل لخطر التهابات الجهاز 

التنفسي الحادة.

الطبي  المجال  في  والعاملين  الصحية  المرافق  تعرضت 
الصحية  الرعاية  على  الحصول  إمكانية  وأُعيقت  للهجوم 
الصحية  االحتياجات  ارتفعت  الوقت،  نفس  وفي  بشدة، 

ارتفاعاً كبيراً. 

يحتاج ما يقدر بنحو 15.2 مليون شخص اآلن إلى دعم للحصول على 
وارتفاع  السكري  مرض  أدوية  تعد  ولم  األساسية.  الصحية  الرعاية 
ضغط الدم والسرطان متوفرة، وهناك نقص حاد في المستلزمات الطبية 
الدم وغيرها  وأكياس  واألدوية،  الصدمات،  - مجموعات عالج  الحرجة 
يهدد توفير  المولدات، مما  الوقود تشغيل  من الضروريات. ويمنع نقص 
الرعاية الجيدة ويهدد تخزين اللقاحات والمستلزمات الحساسة للحرارة في 

سلسلة التبريد. وقد تم اإلبالغ عن تفشي المالريا وحمى الضنك في الجنوب 
وفي المناطق المتاخمة للسعودية. وحتى 20 مايو/أيار، أكد الشركاء وقوع 
ذلك  في  بما   - الصحة  مجال  في  العاملين  على  تؤثر  أمنية  سبع حوادث 
خمس وفيات وخمس إصابات - و53 حادثاً أثرت على المرافق الصحية 
- بما في ذلك اإلتالف واالعتداءات والمضايقات األخرى. ولحقت أضرار 
بما ال يقل عن 35 مرفقاً صحياً في هذه الفترة - من بينها 17 مستشفى 
في صنعاء وعدن وتعز وحجة وصعدة ومأرب وشبوة وعمران. وفي 3 
التي  في صنعاء،  الصحة  أُصيبت غرفة عمليات وزارة  يونيو/حزيران، 

تدير جميع عمليات الطوارئ للبلد بأسره، بأضرار.

خاص  بشكل  للخطر  معرضون  والمهاجرون  الالجئون 
ما يكونوا غير  الراهن نظراً ألنهم غالباً  في ظل الوضع 

قادرين على االستفادة من شبكات الدعم المحلية. 

اليمن ما يقرب من 260.000 الجئاً وحوالي مليون مهاجر،  يستضيف 
ويعيش الكثير منهم في ظروف غير مستقرة في مخيمات ومراكز استقبال 
أكثر من 883.000 الجئ  أن  الشركاء  ويقدر  فقيرة.  ومناطق حضرية 
ومهاجر في اليمن يحتاجون إلى المساعدة اآلن، بما في ذلك المهاجرون 
الالجئون  تأثر  وقد  السعودية.  العربية  المملكة  من  المرحلون  اليمنيون 
بشكل  بها  المحيطة  والمناطق  وصنعاء  وحرض  عدن  في  والمهاجرون 
 21 في  مهاجرين  خمسة  قُتل  حرض،  ففي  الصراع.  جراء  من  خاص 
مركز  بجوار  مفتوحة  منطقة  استهدف  الذي  القصف  جراء  مايو/أيار 
االستقبال. وفي عدن، ال يزال مركز خدمات المهاجرين مفتوحاً في حي 
البساتين، ولكن انعدام األمن يهدد قدرته على تقديم الخدمات بشكل متزايد. 
وحتى اآلن، غادر اليمن أكثر من 28.000 شخص - معظمهم من رعايا 
غير  قوارب  متن  على  األحيان  من  كثير  في  وسافروا   - الثالثة  البلدان 
آمنة إلى جيبوتي أو الصومال. وتجري حالياً دراسة أكثر من 16.000 
هناك  تزال  ال  الحالي،  الوضع  من  الرغم  وعلى  إجالء.  مساعدة  طلب 
تقارير عن وصول وافدين جدد. فقد سجل الشركاء 4.000 وافد جديد من 
منطقة القرن األفريقي في أبريل/نيسان - حوالي 40 في المائة من مستوى 
إلى انخفاض حركة  مارس/آذار. ويمكن أن يعزى هذا االنخفاض جزئياً 
المراقبين وقدرتهم على تسجيل الوافدين الجدد بشكل منتظم بسبب النزاع. 
ُيقال أن طرد المهاجرين اليمنيين من المملكة العربية  وفي الوقت نفسه، 
مايو/أيار.  منتصف  حتى  يومياً  بمعدل 1.000 شخص  استمر  السعودية 
ويصل العديد من المهاجرين والالجئين معوزين وبحاجة إلى المساعدات 
غير  والمواد  والمأوى  الصحي  والصرف  والماء  الغذاء  للحياة:  المنقذة 

الغذائية والرعاية الصحية والحماية.

لقد تفاقم وضع النساء في اليمن، والالتي يواجهن، منذ فترة 
من  يحد  الذي  األمر  الجنسين  بين  المساواة  عدم  طويلة، 
كسب  وفرص  األساسية  الخدمات  على  فرص حصولهن 

العيش، بسبب النزاع المتفاقم. 

أعدادهن  قُدرت  الالتي  النازحات،  النساء  تحمل  األحيان،  من  كثير  في 
مايو/أيار، عبء  أوائل  النازحين في  المائة من مجموع  بحوالي 45 في 
إعالة أسرهن، على الرغم من صعوبة الحصول على المساعدة، وخاصة 
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خارج مجتمعاتهن. أظهرت تقييمات ما قبل األزمة في اليمن أن المرأة في 
تتناول  الغذائي في كثير من األحيان  انعدام األمن  تعاني من  التي  األسر 
أفادت  الصراع،  بدء  ومنذ  ألطفالها.  الطعام  توفير  أجل  من  أقل  كميات 
النساء أن أعباء عملهن زادت بشكل كبير، وأنهن بحاجة إلى دعم إضافي 
ال  وعدن،  تعز  مثل  القتال،  مناطق  بعض  وفي  مسؤولياتهن.  لمواجهة 
يلقي  مما  أواإلعتقال،  العنف  من  خوفاً  بحرية  التحرك  الشباب  يستطيع 
السلع  على  للحصول  تسعي  لكي  المرأة  عاتق  على  إضافية  بمسؤولية 
النظافة  مستلزمات  على  للحصول  النازحات  فرص  تكون  قد  األساسية. 
عن  بعيداً  البقاء  على  يجبرهن  مما  محدودة،  للمرأة  الصحية  اللوازم  أو 
األنظار. وقد أدى النزاع والنزوح إلى زيادة مخاطر العنف القائم على نوع 
الجنس وخاصة العنف الجنسي والعنف األسرى والزواج المبكر وممارسة 

الجنس لتلبية االحتياجات األساسية للبقاء.

تضرر األطفال بشدة جراء الصراع. 

مليون   1.8 وفقد  الحماية،  خدمات  إلى  طفالً  مليون   7.3 حوالي  يحتاج 
التعليم بسبب إغالق المدارس جراء النزاع،  طفالً فرص الحصول على 
مما يجعلهم أكثر عرضة لعمليات التجنيد أو االستغالل من قبل الجماعات 
المسلحة وغيرها من أشكال سوء المعاملة. تم إغالق ما يقرب من 3.500 
 400 أن  إلى  التقارير  وتشير  الماضيين،  الشهرين  مدار  على  مدرسة 
مدرسة على األقل قد تضررت بشكل مباشر بسبب النزاع، بما في ذلك 
96 لحقت بها أضراراً مادية، و67 احُتلت من قبل الجماعات المسلحة، 
مسح  أي  إجراء  يتم  لم  اآلن،  وحتى  داخلياً.  نازحين  تستضيف  و237 
يعرض  قد  الذي  األمر  المتضررة،  المدارس  في  المنفجرة  غير  للذخائر 
األطفال لخطر شديد. وقد زادت معدالت االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل 

بشكل كبير. فقد تحقق الشركاء من مقتل 135 طفالً في الشهرين الماضيين 
- أي ضعف مجموع األطفال الذين لقوا مصرعهم في عام 2014 تقريباً. 
وفي الفترة ذاتها، أصيب 260 طفالً بتشوهات وتم تجنيد 159 صبياً من 
الجماعات المسلحة. ويمكن أن يؤدي تضاؤل فرص الحصول على  قبل 
طفل  مليون   2.5 الى  يصل  ما  تعريض  إلى  الصحي  والصرف  المياه 
لخطر اإلصابة باإلسهال وما يقرب من 1.3 مليون طفالً لخطر اإلصابة 
األطفال  على  تظهر  أن  المحتمل  ومن  الحادة.  التنفسي  الجهاز  بالتهابات 
الذين عانوا من مواقف عصيبة تغيرات في العالقات االجتماعية والسلوك 
وردود الفعل الجسدية واالستجابة العاطفية، التي تظهر في صورة مشاكل 
النوم والكوابيس واالنطواء ومشاكل في التركيز والشعور بالذنب. وتتفاقم 

هذه المشاكل جراء عدم اليقين حول المستقبل وتعطل الروتين اليومي.



14

 الجزء الثاني

لمحات عامة عن االحتياجات 
حسب القطاع
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تشير التقديرات إلى أن ما يقدر بنحو12,3 مليون شخص في اليمن كانوا 
الغذائي في أواخر أبريل/نيسان - بزيادة قدرها  انعدام األمن  يعانون من 
15,7 في المائة منذ بداية العام. ويشمل هذا الرقم 6 مليون شخص يعانون 
من انعدام األمن الغذائي الشديد، والذى يرجح أن يكون قد ارتفع أكثر في 
األسابيع األخيرة في ظل نقص الغذاء المستمر وارتفاع األسعار. تم تسجيل 
أعلى زيادة في انعدام األمن الغذائي بين المحافظات المتضررة بشدة من 
النزاع في عدن )38,3 في المائة(، حيث تشير بيانات الرصد في األسبوع 
الثالث من مايو/أيار إلى أن دقيق القمح غير متوفر في األسواق المحلية، 
والسلع الغذائية األساسية األخرى متوفرة بشكل متقطع. وفي جميع أرجاء 
اليمن، أبلغت غالبية المحافظات أن معظم السلع الغذائية األساسية متاحة 
في  األسعار.  في  حاد  ارتفاع  النقص  رافق  وقد  فقط.  متقطع  بشكل  اآلن 
المتوسط، ارتفعت أسعار دقيق القمح بنسبة 43 في المائة منذ بدء الصراع، 
وتجاوزت الزيادات المحلية 50 في المائة في صعدة، و75 في المائة في 
عدن والضالع. ويأتي ارتفاع األسعار في وقت تباطأ فيه النشاط االقتصادي 
أو توقف تماماً في العديد من المناطق، مما يجعل شراء الغذاء أكثر صعوبة 
على األسر. وقد بدأت األسر الفقيرة بالفعل تخفيض االستهالك إلى وجبتين 
يومياً في معظم المناطق ويعتمدون على الغذاء األقل تفضيالً. كما وردت 
تقارير تفيد بأن بيع المواشي وغيرها من األصول آخذ في االزدياد، مما 
سيكون له عواقب على األمن الغذائي لألسر على المدى الطويل. ويشير 
الغذائي  األمن  لمراحل  المتكامل  التصنيف  نهج  باستخدام  األولي  التحليل 
)CPI( إلى أن 12,9 مليون شخص ربما يكونون يعيشون في المناطق 
المتكامل  التصنيف  من  الثالثة  )المرحلة  »األزمة«  ظروف  تواجه  التي 
التصنيف  الرابعة من  )المرحلة  أو »الطوارئ«  الغذائي(  لمراحل األمن 
المتوقع  الغذائي. ومن  الغذائي( في مجال األمن  المتكامل لمراحل األمن 

اعالن النتائج النهائية في منتصف يونيو/حزيران.

يمثل انعدام األمن الغذائي مشكلة مزمنة في اليمن. وتبدو الزيادات األخيرة 
والوقود  الغذاء  واردات  في  شديد  بانخفاض  األول  المقام  في  مدفوعة 
والصعوبات التي تعيق ضمان التوزيع التجاري الكافي لإلمدادات المتاحة. 
المواد  من  المائة  في   90 يستورد  اليمن  كان  النزاع،  قبل  ما  فترة  في  
الغذائية األساسية - بما في ذلك 95 في المائة من القمح - وتعتمد البالد 
التجارية. ونظراً  التوزيع  فعالية شبكة  للحفاظ على  الوقود  على واردات 
لالعتماد على الواردات في البالد، توقع تحليل في أواخر عام 2014 أن 
ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يفاقم انعدام األمن الغذائي الفوري بشكل 
بنسبة  والبنزين  الديزل  أسعار  متوسط  ارتفع  الصراع،  بدء  ومنذ  كبير. 

385 في المائة و433 في المائة على التوالي.

التغريالتقدير الحايلقبل األزمةاملحافظة

100.0%10,00020,000املهرة

51.2%170,000257,000حرضموت

38.3%183,000253,000عدن

25.3%356,000446,000عمران

24.7%198,000247,000الجوف

24.6%211,000263,000رميه

23.1%1,106,0001,362,000الحديدة

20.4%108,000130,000مأرب

19.4%217,000259,000املحويت

17.8%259,000305,000أبني

16.7%12,00014,000سقطرى

15.9%452,000524,000صنعاء

15.1%337,000388,000شبوة

15.1%1,048,0001,206,000حجة

13.3%1,180,0001,337,000إب

13.1%657,000743,000صعده

12.7%671,000756,000أمانة العاصمة

12.1%1,293,0001,449,000تعز

11.9%402,000450,000البيضاء

9.5%358,000392,000الضالع

7.4%877,000942,000ذمار

6.7%535,000571,000لحج

15.7%10,640,00012,314,000املجموع

    األمن الغذائي والزراعة                

  االتصال:
)gordon.dudi@fao.org( غوردون دودي             

التغيريات التقديرية يف عدد السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ
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(۲۰۱٥ مايو/أيار  (بالمليون،  للمحتاجين  المقدر  العدد 

(مايو/أيار۲۰۱٥) القطاعية  المجموعة  خدمات  إلى  الحاجة  شدة 

المصدر: مجموعة عمل المياه والصرف الصحي والنظافة. المناطق الداكنة تشير إلى تقدير مستوى أعلى لالحتياجات اإلنسانية على 
أساس نسبة السكان المحتاجين إلى خدمات مجموعة العمل.

الشدة
- +

أبين

عدن
البيضاء

الضالع

الحديدة

الجوف

المهرة

المحويت

عمران

ذمار

حضرموت

حجة
إب

لحج

مأرب

ريمه

صعده

حكومة صنعاء

شبوة

تعز
أمانة العاصمة

سقطرى

في المساعدة  إلى  بحاجة   أشخاص 
الصحي والصرف  المياه  مجال 

 ۲۰٫٤مليون

 وقد أدى هذا إلى ارتفاع تكاليف النقل - إيفاد شاحنة حمولة 53 طناً من 
الحديدة إلى صنعاء أصبح اآلن أكثر تكلفة بثالث أو أربع مرات عن ما 
كان عليه قبل األزمة - الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. 
ال تزال بعض مخزونات األغذية التجارية متاحة في البالد، بما في ذلك 
كميات من القمح تكفي لحوالي ثالثة أشهر اعتباراً من أواخر مايو/أيار. 
ومع ذلك، فقد انخفض التوزيع انخفاضاً حاداً بسبب نقص الوقود وانعدام 
إلى  لتحويلها  الحبوب  تعليق طحن  إلى  أيضاً  الوقود  نقص  وأدى  األمن. 
دقيق في جميع المواقع. وفي شهر أبريل/نيسان، أشارت التقارير الواردة 
إلى أن عمليات نقل المواد الغذائية من الحديدة إلى 16 محافظة قد انخفضت 
إلى ربع المعدل الطبيعي. وسوف يصبح  الوضع العام حرجاً أكثر كلما تم 
استنزاف المخزونات الغذائية الحالية، وإذا لم تدخل واردات غذائية إضافية 

إلى البالد.

إن استئناف الواردات التجارية من المواد الغذائية والوقود ضروري لمنع 
إلى  المزيد من التفاقم السريع النعدام األمن الغذائي. وهناك حاجة أيضاً 
التزام أطراف النزاع بتسهيل التوزيع التجاري واإلنساني للغذاء والوقود، 
النقل تتردد في  تفيد بأن بعض شركات  التي  التقارير  ال سيما في ضوء 

خدمة المناطق المتضررة من النزاع بسبب انعدام األمن. 

وفضالً عن الزيادات الفورية في انعدام األمن الغذائي، يؤثر النزاع الحالي 
المتضررة  المحافظات  في  والحضرية  الريفية  المعيشة  سبل  على  بشدة 
أنحاء  كبير في جميع  بشكل  األسرة  انخفض دخل  فقد  ما ورد،  وبحسب 
من  المزارعون  يتمكن  ال  أن  المرجح  من  الريفية،  المناطق  في  اليمن. 
زراعة أراضيهم لموسمين متتاليين بسبب النزوح واالشتباكات المستمرة 
ونقص المدخالت الزراعية والسمكية ونقص مياه الري والتدمير المادي 
لألصول. وُيقال أن بعض المحاصيل المعمرة المروية بدأت تذبل بالفعل 
من  ضرباً  األرض  لري  المياه  ضخ  يجعل  الذي  الوقود  نقص  بسبب 
المستحيل. ومن المرجح أن تتأثر سبل المعيشة الريفية لما يقرب من 4 

مليون شخص بشكل كبير.

 ويؤدي نقص الوقود إلى تفاقم هذه المشكلة ألن 29 في المائة من األراضي 
أكدت  وقد  المياه.  شاحنات  أو  اآلبار  بمياه  ريها  يتم  للزراعة  الصالحة 
التقييمات السريعة المحلية في محافظات أبين وعدن والضالع ولحج وحجة 
الرئيسي  السبب  هو  الوقود  نقص  أن  وتعز  وصنعاء  وصعدة  وعمران 
النعدام قدرة األسر على استخدام أصولها بشكل منتج. وتتوفر معلومات 

حول أثر مصادر الرزق غير الزراعية فى قسم اإلنعاش المبكر.
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المصدر: مجموعة عمل األمن الغذائي والزراعة. المناطق الداكنة تشير إلى تقدير مستوى أعلى لالحتياجات اإلنسانية على أساس 
نسبة السكان المحتاجين إلى خدمات مجموعة العمل.

(مايو/أيار۲۰۱٥) القطاعية  المجموعة  خدمات  إلى  الحاجة  شدة 

األمن  انعدام  من  يعانون  الذين  للسكان  المقدرة  األعداد 
(۲۰۱٥ أبريل/نيسان  (أواخر  الغذائي 

األمن انعدام  من  يعانون   أشخاص 
لغذائي ا
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بحسب تقديرات الشركاء، يحتاج ما يقدر بنحو 20,4 مليون شخصاً في 
المياه  على  الحصول  إمكانية  على  الحفاظ  أو  لتحقيق  مساعدة  إلى  اليمن 
الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي - بزيادة قدرها 52 في المائة 
منذ بداية األزمة. ويعتمد الحصول على المياه بشكل كبير على إمدادات 
الوقود للحفاظ على شبكات أنابيب المياه، وضخ المياه من األرض، وتشغيل 
شاحنات المياه التجارية. وقد انخفضت إمكانية الحصول على المياه بشدة، 
ويرجع ذلك أساساً إلى نقص الوقود، واألضرار التي لحقت بالبنية التحتية 
غير  المناطق  زيارة  عن  التقليديين  المياه  بائعي  وإحجام  النزاع،  جراء 
 9,4 أن  الشركاء  يقدر  محتاجاً،  شخصاً  مليون   20,4 بين  ومن  اآلمنة. 
مليون قد شهدوا انقطاع المياه أو تعطلها بشدة بسبب نقص الوقود. إن عودة 
الوقود إلى السوق بأسعار معقولة أمر ضروري، مما سيقلل من مستوى 

الحاجة إلى خدمات المياه والصرف الصحي بشكل كبير.
مليون   3 حوالي  تخدم   - مدن  ثماني  في  العامة  المياه  شبكات  تتعرض 
كميات  تصبح  لم  ما  عملياتها  توقف  في  يتمثل  وشيك  لخطر   - شخصاً 
أكبر من الوقود متاحة )صنعاء وعدن والحديدة والحوطة وذمار وعمران 
ال  التي  المناطق  في  اليمنيين  من  كبير  عدد  يعيش  وزنجبار(.  وصعدة 
لجلب  التجارية  المياه  شاحنات  على  ويعتمدون  األنابيب  شبكات  تخدمها 
المياه إلى مجتمعاتهم. ومنذ بداية األزمة، زادت أسعار نقل المياه إلى أكثر 
من الضعف في صنعاء، وتضاعفت أربع مرات في الحديدة، وتم اإلبالغ 
عن ارتفاعات مماثلة في مواقع أخرى. وباإلضافة إلى ذلك، فقد توقفت 
العديد من خدمات نقل المياه بالشاحنات تماماً بسبب نقص الوقود أو انعدام 

األمن. كما كان للنزاع تأثير مباشر على إمدادات المياه.

 ويشير التحليل األولي إلى أن 1,5 مليون شخصاً قد تأثروا باألضرار التي 
لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي جراء النزاع، بما في ذلك 
شبكة المياه العامة في عدن. وقد تم إصالح بعض هذه األضرار من قبل 
شركات المياه المحلية، في كثير من األحيان بدعم من الشركاء في المجال 
اإلنساني. ومع ذلك، فقد منعت صعوبات الوصول إجراء إصالحات في 

جميع المناطق المتضررة.
الصرف  مياه  معالجة  محطات  تعمل  أيضاً.  يتدهور  الصحي  الصرف 
تتوقف  أن  المرجح  ومن  مخفضة،  بقدرة  وصعدة  صنعاء  في  الصحي 
حال  في  العمل  عن  األخرى  الحضرية  المراكز  في  المعالجة  محطات 
جميع  في  الصلبة  النفايات  جمع  إيقاف  تم  الحالية.  األوضاع  استمرار 
الموظفين.  مرتبات  وتأخر  األمن  وانعدام  الوقود  نقص  بسبب  المناطق 
وعند أخذ ذلك في االعتبار، جنباً إلى جنب مع انخفاض فرص الحصول 
على المياه الصالحة للشرب، فإن هذه االتجاهات تشير إلى احتمال حدوث 
أزمة صحة عامة. وإذا استمرت الظروف الراهنة، يقدر الشركاء أن ما 
بين 1,8 مليون و 2,5 مليون طفل يمكن أن يصبحوا عرضة لإلصابة 
 1,5 تبلغ  كانت  التي  األزمة  قبل  ما  تقديرات  مع  بالمقارنة   - باإلسهال 
مليون طفالً. ويمكن أن تؤثر التهابات الجهاز التنفسي الحادة على ما بين 
ما كانوا سيمرضون لو اختلفت الظروف  800,00 و 1,3 مليون طفالً 
)مقابل 600,000 قبل األزمة(. في اليمن، تنجم 88 في المائة من حاالت 
أمراض اإلسهال عن المياه غير المأمونة، وسوء حالة الصرف الصحي، 
انتشار  إلى  تؤدي  الظروف  هذه  أن  كما  السيئة.  الصحية  والممارسات 

التهابات الجهاز التنفسي.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
 )dhkim@unicef.org(  االتصال: ديريك كيم 
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(مايو/أيار۲۰۱٥) القطاعية  المجموعة  خدمات  إلى  الحاجة  شدة 

المصدر: مجموعة عمل المياه والصرف الصحي والنظافة. المناطق الداكنة تشير إلى تقدير مستوى أعلى لالحتياجات اإلنسانية على 
أساس نسبة السكان المحتاجين إلى خدمات مجموعة العمل.
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في المساعدة  إلى  بحاجة   أشخاص 
الصحي والصرف  المياه  مجال 

 ۲۰٫٤مليون
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(۲۰۱٥ مايو/أيار  (بالمليون،  للمحتاجين  المقدر  العدد 

(مايو/أيار۲۰۱٥) القطاعية  المجموعة  خدمات  إلى  الحاجة  شدة 

المصدر: مجموعة عمل الصحة. المناطق الداكنة تشير إلى تقدير مستوى أعلى لالحتياجات اإلنسانية على أساس نسبة السكان 
المحتاجين إلى خدمات مجموعة العمل.

يقدر الشركاء أن 15.2 مليون شخصاً بحاجة إلى مساعدة إنسانية لتلبية 
قدرة  على  مباشراً  تأثيرا  للنزاع  كان  وقد  األساسية.  الصحية  احتياجاتهم 
المرافق الصحية على تقديم الخدمات. وحتى 20 مايو/أيار، أكد الشركاء 
وقوع سبعة حوادث تؤثر على العاملين في مجال الصحة - بما في ذلك 
 - الصحية  المرافق  تؤثر  حادثة  و53   - إصابات  وخمس  وفيات  خمس 
األخرى. ولحقت  والمضايقات  المادي واالعتداءات  الضرر  ذلك  في  بما 
أضرار بما ال يقل عن 35 مرفقاً صحياً في هذه الفترة - بما في ذلك 17 
مستشفى في صنعاء وعدن وتعز وحجة وصعدة ومأرب وشبوة وعمران. 
ومن المحتمل أن يكون عدد المنشآت المتضررة قد ارتفع منذ ذلك الحين، 
أُصيبت  الجديد. وفي 3 يونيو/حزيران،  التقدير  لتأكيد  وُتبذل جهود اآلن 
الجهود  يعوق  مما  بأضرار،  صنعاء  في  الصحة  وزارة  عمليات  غرفة 
المبذولة لجمع اإلحصاءات وإدارة االستجابة الصحية في حاالت الطوارئ 
على الصعيد الوطني. ويتراجع توافر الخدمات الصحية بشكل عام بسرعة 
في  أبوابها  إغالق  تواصل  المرافق  أن  الشركاء  تقارير  وتؤكد  كبيرة. 
انعدام  أو  الموظفين،  تغيب  أو  الوقود،  نقص  بسبب  المتضررة  المناطق 
األمن. قبل األزمة، كان عدد كبير من الموظفين الطبيين األجانب يعملون 
تجميع  استكمال  اآلن  ويجري  اآلن.  تقريباً  جميعاً  وقد رحلوا  اليمن،  في 

البيانات الخاصة بعدد المرافق الصحية التي ال تزال تعمل.

يفرض نقص في الوقود واألدوية والمستلزمات الطبية قيوداً شديدة على 
الخدمات في المرافق الصحية التي ال تزال مفتوحة. ووفقاً لبيانات التتبع، 
في  الصحية  المرافق  في  المقدمة  الطبية  االستشارات  عدد  انخفض  فقد 
منتصف مايو/أيار بنسبة 44 في المائة مقارنة مع مستويات ما قبل األزمة، 
المائة  في   72( األمراض  تتبع  بيانات  عن  المرافق  من  أقل  عدُد  وقدم 
مقابل 97 في المائة(. ويأتي هذا االنخفاض في وقت تشتد فيه الحاجة إلى 
الخدمات - بما في ذلك إدارة اإلصابات الجماعية. وحتى من 31 مايو/

أيار، أبلغت المرافق الصحية عن 9,755 إصابة ناجمة عن الصراع و 
المؤكد أن هذه  2,228 حالة وفاة منذ 19 مارس/آذار. ويكاد يكون من 
األرقام ال تعكس الحجم الحقيقي للخسائر، بالنظر إلى أن الكثير من الناس 
يدفنون  قد  أو  الصحية،  المرافق  إلى  الوصول  على  القدرة  لديهم  ليست 
موتاهم قبل أن يتم جمع التقارير. وتتعرض خدمات الصحة اإلنجابية أيضاً 
حوالي  فإن  الراهنة،  الظروف  استمرت  وإذا  متزايد.  نحو  على  للخطر 
257,000 امرأة حامل ستواجهن صعوبة أكبر بكثير في الحصول على 
االستئناف  وبدون  الطوارئ.  حاالت  وفي  الوالدة  قبل  التوليدية  الرعاية 
السريع للواردات التجارية واإلنسانية من الوقود واإلمدادات األخرى، فإن 
ما يقرب من 500 امرأة حامل سوف تكون عرضة لمخاطر الوفاة بشكل 

كبيرأثناء الوالدة. كما أن إدارة األمراض المزمنة والمعدية مهددة أيضاً.

مجموع الضحاياالوفياتاإلصاباتاملحافظة
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 الصحة     
 )alfreddube@msn.com( االتصال: ألفرد دوب

 الضحايا املبلغ عنهم من قبل املرافق الصحية

)19 مارس/آذار إىل 31 مايو/أيار(
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 وقد تم اإلبالغ عن تفشي المالريا وحمى الضنك في الجنوب وفي المناطق 
معدالت  انخفاض  من  الرغم  وعلى  السعودية.  العربية  للمملكة  المتاخمة 
أربع  أعلى  الضنك  حاالت حمى  أن  تبلغ  تزال  ال  المرافق  فإن  اإلبالغ، 
مرات مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت 
زيادة  عن  اإلبالغ  يستمر  كما  المائة.  في   4 بالمالريا  اإلصابة  معدالت 

كبيرة في حاالت اإلصابة بأمراض اإلسهال وااللتهاب الرئوي.

متوفرة.  والسرطان  الدم  ضغط  وارتفاع  السكري  مرض  أدوية  تعد  لم 
وأصبح النقص في اإلمدادات الطبية الحيوية - مجموعات عالج الصدمات 
واألدوية وأكياس الدم وغيرها من الضروريات - حاداً على نحو متزايد. 
ويمنع نقص الوقود تشغيل مولدات الكهرباء، مما يهدد توفير الرعاية الجيدة 
وسلسلة التبريد الخاصة بتخزين اللقاحات والمستلزمات األخرى الحساسة 
إلى  الوصول  المرضى من  أيضاً  الوقود  تكاليف  ارتفاع  للحرارة. ويمنع 

مرافق الرعاية الطبية بسبب نقص وسائل النقل.

وما لم ُتتخذ إجراءات عاجلة - بما في ذلك استئناف واردات الوقود واللوازم 
الطبية - سيواجه النظام الصحي في اليمن احتمال االنهيار التام. والمطلوب 
الصحية  المرافق  أمن  لضمان  التعاون  أيضاً  النزاع  أطراف  جميع  من 
والمضايقات  للمرافق  المباشر  االستهداف  حوادث  ضوء  في  وخاصة   -
األخرى للموظفين. وإذا استمرت األوضاع الحالية، سوف تتدهور خدمات 
أكثر  المزمنة  األمراض  عالج  وسيصبح  الجماعية،  اإلصابات  إدارة 
صعوبة، وسيظل عشرات اآلالف من األطفال بدون تطعيم، مما يعرض 

حياتهم للخطر ويهدد وضع البالد كدولة خالية من شلل األطفال.
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أمانة العاصمة

سقطرى

(۲۰۱٥ مايو/أيار  (بالمليون،  للمحتاجين  المقدر  العدد 

(مايو/أيار۲۰۱٥) القطاعية  المجموعة  خدمات  إلى  الحاجة  شدة 

المصدر: مجموعة عمل الصحة. المناطق الداكنة تشير إلى تقدير مستوى أعلى لالحتياجات اإلنسانية على أساس نسبة السكان 
المحتاجين إلى خدمات مجموعة العمل.
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المأوى خدمات  إلى  المحتاجين   عدد 
األساسية الغذائية  غير  المواد  من   وغيره 

 ۱٫۲مليون
(۲۰۱٥ مايو/أيار  (بالمليون،  للمحتاجين  المقدر  العدد 

(مايو/أيار۲۰۱٥) القطاعية  المجموعة  خدمات  إلى  الحاجة  شدة 

المصدر: مجموعة عمل المأوى والمواد غير الغذائية وتنسيق وإدارة المخيمات. المناطق الداكنة تشير إلى تقدير 
مستوى أعلى لالحتياجات اإلنسانية على أساس نسبة السكان المحتاجين إلى خدمات مجموعة العمل.

 مالحظة: تستند تقديرات االحتياجات إلى أرقام النازحين المبلغ عنها والمضيفين المستضعفين. من المرجح أن 
تكون التقارير عن النازحين في عدة مواقع - وخاصة عدن وصعدة وصنعاء - تعكس تقديرات أقل من النزوح 

الفعلي.

أو  وامرأة حامالً  الخامسة  دون سن  مليون طفالً  أن 1.5  الشركاء  يقدر 
مرضعًة )PLW( بحاجة فورية إلى خدمات التغذية المنقذة للحياة لعالج 
سوء التغذية الحاد. واجه اليمن وضعاً عصيباً في مجال التغذية قبل األزمة، 
حيث يعاني 850,000 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بما 
في ذلك 160,000 حالة شديدة. واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية 
الحاد الشديد )SAM( هم أكثر عرضة للموت من نظرائهم األصحاء تسع 
 )MAM( مرات، واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل
أدى  وقد  مرات.  ثالث  األصحاء  أقرانهم  عمر  من  للموت  أكثر عرضة 
النزاع ونقص إمدادات الوقود والعالج إلى تفاقم األزمة التي كانت موجودة 
من قبل. ومنذ بدء الصراع، أكد الشركاء أن 160 مرفقاً صحياً كانت تقدم 
يؤثر على مجموعة سكانية تضم  أبوابها، مما  أغلقت  قد  التغذية  خدمات 
الرئيسية  الخامسة. وتشمل األسباب  أكثر من 450,000 طفل دون سن 
إلغالق المرافق نقص الوقود وغياب الموظفين بسبب المخاوف األمنية أو 

الرواتب المتأخرة.

ما لم ُتتخذ إجراءات عاجلة، فإن عدد األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد 
ذلك 400,000  في  بما  المقبلة،  األسابيع  في  مليون  إلى 1.3  يرتفع  قد 
حالة محتملة من سوء التغذية الحاد الشديد. وسيكون هذا االرتفاع مدفوعاً 
بصورة رئيسية بزيادة انعدام األمن الغذائي، والفرص المتناقصة للحصول 
على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وانخفاض توافر الخدمات 
الصحية. ويزيد ارتفاع حاالت اإلصابة باإلسهال والحصبة )الذي يصبح 
الوضع  تعقيد  من  التغذية(  بسوء  المصابين  األطفال  بين  ضراوة  أكثر 

التغذوي. حاالت اإلسهال آخذة في االرتفاع بالفعل، وفقاً لتقارير الشركاء، 
ومن المرجح أن تزداد في بيئة تشمل نقص فرص الحصول على الرعاية 
الصحية، ونقص المياه الصالحة للشرب أو الصرف الصحي، وانخفاض 
معدالت التطعيم. وترتبط كل هذه االتجاهات ارتباطاً كبيراً بانخفاض شديد 
في الواردات وانعدام األمن. هناك حاجة عاجلة إلى الوقود لتشغيل المرافق 
الصحية والعيادات المتنقلة وشبكات توزيع المواد الغذائية، في حين توجد 
بأسعار  المغذي  الطعام  إمدادات  للحفاظ على  إلى واردات األغذية  حاجة 

معقولة.

يشكل سوء التغذية الحاد تهديداً مباشراً لحياة األطفال، فضالً عن عواقب 
تستمر مدى الحياة بالنسبة لمن ينجو. ويؤدي سوء التغذية المزمن )سنتان 
أو أكثر( إلى اختالالت إدراكية دائمة فيها تمنع األطفال المتضررين من 
الوصول إلى أعلى مستوى إلمكاناتهم. كما أن األطفال الذين يعانون من 
احتماالً  وأقل  المدرسة  لترك  أكثر عرضة  يكونون  المزمن  التغذية  سوء 
للعمل كبالغين. وتتوقع التقديرات أن البلدان التي تعاني من مستويات سوء 
التغذية المزمن تزيد عن 40 في المائة تفقد حوالي 3 في المائة من ناتجها 
المحلي اإلجمالي - كانت معدالت سوء التغذية المزمن في اليمن ُتقدر بنحو 

47 في المائة قبل األزمة.

التغذية         

)sabdullah@unicef.org(   االتصال: ساجا عبدهللا  
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أمانة العاصمة

سقطرى

إلى المحتاجين  والنساء   األطفال 
للحياة المنقذة  التغذية   خدمات 

 ۱٫٥مليون
(۲۰۱٥ مايو/أيار  (بالمليون،  للمحتاجين  المقدر  العدد 

(مايو/أيار۲۰۱٥) القطاعية  المجموعة  خدمات  إلى  الحاجة  شدة 

المصدر: مجموعة عمل التغذية. المناطق الداكنة تشير إلى تقدير مستوى أعلى لالحتياجات اإلنسانية على أساس نسبة السكان 
المحتاجين إلى خدمات مجموعة العمل.
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حاالت  في  اإليواء  مواد  إلى  شخصاً  مليون   1.2 بنحو  يقدر  ما  يحتاج 
الغذائية األساسية )NFIs(، بما في  الطوارئ أو غيرها من المواد غير 
ذلك مليون نازحاً و200,000 شخصاً مستضعفاً في المجتمعات المضيفة. 
ويمثل هذا زيادة بنسبة 122 في المائة منذ بداية األزمة. كانت احتياجات 
المأوى والمواد غير الغذائية قد انخفضت بشكل ملحوظ في اليمن أواخر 
إلى ديارهم، وبدأ  الجنوب  النازحين من  لعودة معظم  عام 2014، نظراً 
المدى الطويل في الشمال. وقد  للنازحين على  المستدامة  الحلول  برنامج 
والبنية  الخاصة  الممتلكات  تدمير  ألن  االتجاه  هذا  األخير  النزاع  عكس 
دون  والفتيان  والفتيات  والرجال  النساء  من  اآلالف  ترك  العامة  التحتية 

مأوى أو مستلزمات منزلية أساسية.

تؤدي زيادة حركة النازحين إلى المناطق األكثر أمناً إلى ارتفاع اإليجارات، 
ونتج عن ذلك ندرة أماكن اإلقامة المتاحة واستنزاف موارد األسر. تعيش 
األسر النازحة مع أقارب أو معارف - وال يزال هذا هو الوضع األكثر 
التقارير - األمر الذى يفرض ضغطاً إضافياً على  شيوعاً، حسب بعض 
المضيفين والذين غالباً مايعيشون حالة فقرٍا فعلى. ومع ذلك، فإن األكثر 
 237 ذلك  في  )بما  العامة  المباني  في  يعيشون  الذين  أولئك  هم  ضعفاً 
بصفة  ذلك  عن  اإلبالغ  )تم  العراء  في  أو  المؤقتة  والمنشأت  مدرسة(، 
العراء أو  المعيشة في  رئيسية في حجة وصعدة وصنعاء وعمران(. إن 
الطقس  الناس ألًذ خطير بسبب ظروف  في مالجئ غير محمية تعرض 
القاسية والتلوث البيئي والحرائق، وزيادة فرص التعرض لخطر االستغالل 

االكتظاظ  ويؤدي  الجنس.  نوع  على  القائم  العنف  ذلك  في  بما  والعنف، 
ونقص المياه وخدمات الصرف الصحي أيضاً إلى انتشار أمراض الجهاز 
التنفسي وغيرها من المخاطر الصحية. ومن دون الوصول المباشر إلى 
المأوى المالئم أو الحصول على دعم لدفع اإليجارات، سيواصل النازحون 
داخلياً على نحو متزايد إقامة مالجئ مؤقتة من المحتمل أن تكون خطيرة 
أو يتجمعون معاً في مخيمات مؤقتة تحتل المساحات المفتوحة أو المباني 
قبل  من  النبذ  في  تتمثل  إضافية  المهمشة مخاطر  الفئات  وتواجه  العامة. 

المجتمعات المضيفة وزيادة التعرض للظروف المعيشية الخطيرة.

يعتمد توفير المساعدة في مجال المأوى والمواد غير الغذائية على الوصول 
الكافي إلى المخزونات في اليمن والقدرة على شراء المستلزمات بسرعة 
من الخارج. لقد استنزفت المخزونات الموجودة داخل البالد بشكل كبير، 
والمطلوب بشكل عاجل هو آلية فعالة الستئناف الواردات بسرعة. وهناك 
إيصال  لتسهيل  النزاع  أطراف  جميع  قبل  من  التعاون  إلى  أيضاً  حاجة 
المساعدات داخل البلد بشكل قائم على المبادئ، وال سيما في ضوء التقارير 
نقل  الناقلين عن  النزاع وعزوف  التدخل من جانب أطراف  الواردة عن 

اإلمدادات إلى المناطق غير اآلمنة.

 المأوى والمستلزمات األساسية
   )mohamnas@unhcr.org( االتصال : ناصر محمد        
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المأوى خدمات  إلى  المحتاجين   عدد 
األساسية الغذائية  غير  المواد  من   وغيره 

 ۱٫۲مليون
(۲۰۱٥ مايو/أيار  (بالمليون،  للمحتاجين  المقدر  العدد 

(مايو/أيار۲۰۱٥) القطاعية  المجموعة  خدمات  إلى  الحاجة  شدة 

المصدر: مجموعة عمل المأوى والمواد غير الغذائية وتنسيق وإدارة المخيمات. المناطق الداكنة تشير إلى تقدير 
مستوى أعلى لالحتياجات اإلنسانية على أساس نسبة السكان المحتاجين إلى خدمات مجموعة العمل.

 مالحظة: تستند تقديرات االحتياجات إلى أرقام النازحين المبلغ عنها والمضيفين المستضعفين. من المرجح أن 
تكون التقارير عن النازحين في عدة مواقع - وخاصة عدن وصعدة وصنعاء - تعكس تقديرات أقل من النزوح 

الفعلي.
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(مايو/أيار۲۰۱٥) القطاعية  المجموعة  خدمات  إلى  الحاجة  شدة 

الشدة

العنف من  تعانين  الالتي  النساء   عدد 
رعاية إلى  بحاجة  والالتي   الجنسي 

٥۲,۰۰۰ 

المصدر: مجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس. المناطق الداكنة تشير إلى تقدير مستوى 
أعلى لالحتياجات اإلنسانية على أساس نسبة السكان المحتاجين إلى خدمات مجموعة العمل.

 م

يقدر الشركاء أن 11.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة الحماية، بما 
في ذلك النازحين داخلياً والالجئين والمهاجرين واألشخاص المتضررين 
من النزاع. لقد خلق النزاع في اليمن احتياجات حماية هائلة، حيث يواجه 
النفسية.  والصدمات  والنزوح  واإلصابة  الموت  خطر  زيادة  المدنيون 
أطراف  أن  من  التأكد  أجل  من  والمناصرة  للدعوة  عاجلة  حاجة  وهناك 
النزاع تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي اإلنساني 
المدنية،  التحتية  والبنية  المدنيين  لحماية  اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون 
ووفقاً  عوائق.  ودون  وسرعة  بأمان  اإلنسانية  المساعدة  تقديم  وتيسير 
لمكتب األمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان )OHCHR(، لقي 
1,297 مدنياً مصرعهم وأُصيب 3,227 آخرين حتى 7 يونيو/حزيران. 
وفي نفس الفترة، تحققت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان من 
ما يقرب من 4,699 تقريراً عن انتهاكات حقوق اإلنسان - بمتوسط 67 
تقريراً في اليوم الواحد. ويكاد يكون من المؤكد أن تقديرات أعداد الضحايا 
والتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان أقل من األعداد الحقيقية، نظراً 
لعدم اإلبالغ عن العديد من الضحايا وانتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن.

كانت المؤسسات القانونية في اليمن ضعيفة بالفعل قبل األزمة، وتدهورت 
التقييمات  أشارت  وقد  الصراع.  بشكل ملحوظ وسط  القانون  حالة سيادة 
المحلية التي أُجريت حتى اآلن إلى أن المجتمعات المحلية ال تشعر باألمان 
في مواقعها الحالية، وأن هناك مشاكل خطيرة بسبب غياب العدالة وسوء 
المحلية  المجتمعات  تحتاج  األساسية.  لحقوقهم  المتضررين  الناس  فهم 
المتضررة إلى الدعم لحماية حقوقهم، بما في ذلك تقديم المساعدة من خالل 
شبكات الحماية المجتمعية، التي يمكن أن تعزز فهم الحقوق واإلبالغ عن 

االنتهاكات.
البالد  أنحاء  جميع  في  النزاع  من  المتضررين  األشخاص  يكون  ربما 
الحزن  الصدمة  مصادر  وتشمل  النفسية.  الصدمات  من  قدراً  شهدوا  قد 
على وفيات أو إصابات ذويهم، وانتهاكات الحقوق، والنزوح، والصدمة، 
وتشمل  المستقبل.  بشأن  اليقين  وعدم  الدخل،  فقدان  عن  الناجم  والتوتر 
العواقب المحتملة اضطراب ما بعد الصدمة، واالكتئاب، وارتفاع معدالت 
العنف المنزلي، وغيرها. ويحتاج الكثير من هؤالء الناس إلى الدعم النفسي 

واالجتماعي.

 الحماية

)ridung@unhcr.org(  االتصال: شارلوت رايدونغ 
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(۲۰۱٥ مايو/أيار  (بالمليون،  للمحتاجين  المقدر  العدد 

المصدر: مجموعة عمل الحماية. المناطق الداكنة تشير إلى تقدير مستوى أعلى لالحتياجات اإلنسانية على أساس 
نسبة السكان المحتاجين إلى خدمات مجموعة العمل.
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املصابونالقتىلاملحافظة

290429عدن

206817صنعاء

203164صعدة

142554تعز 

127207إب 

98438الحديدة

52215الضالع

45204حجة

3528أبني

2462عمران

2252لحج

2224ذمار

1616شبوة

68الجوف

40مأرب

30البيضاء

29حرضموت

1,2973,227املجموع

تقديرات أعداد الضحايا املدنيني                         )26 مارس/
آذار إىل 7 يونيو/حزيران(

القائم  العنف  زيادة مخاطر  إلى  األخيرة  األونة  في  والنزوح  النزاع  أدى 
والزواج  األسرى  والعنف  الجنسي،  العنف  سيما  وال  الجنس،  نوع  على 
المبكر وممارسة الجنس لتلبية االحتياجات األساسية للبقاء. ويقدر الشركاء 
أن 52,000 امرأة من المحتمل أن تعاني من العنف الجنسي وتحتاج إلى 
تحصل  قد ال  واالجتماعي.  النفسي  والدعم  للحياة  المنقذة  الطبية  الرعاية 
النساء النازحات على مستلزمات النظافة أو اللوازم الصحية النسائية، مما 
يجبرهن على البقاء بعيداً عن األنظار. إن عدم وجود خدمات االستجابة 
المنقذة للحياة والمالذات اآلمنة للناجيات - الالتي تخشين من وصمة العار 
أو الرفض في كثير من األحيان - يفاقم هذه المشكلة. ويؤثر العنف القائم 
أولئك  ذلك  في  بما  النساء،  متناسبة على  الجنس بصورة غير  نوع  على 
الالتي تواجهن بالفعل مخاطر حماية مرتفعة، مثل النازحات وغيرهن من 

الفئات الضعيفة.

 العنف القائم على نوع الجنس
والصحة  اإلنجابية

)mofarreh@unfpa.org(  االتصال: غمدان مفرح

- +

(مايو/أيار۲۰۱٥) القطاعية  المجموعة  خدمات  إلى  الحاجة  شدة 

الشدة

العنف من  تعانين  الالتي  النساء   عدد 
رعاية إلى  بحاجة  والالتي   الجنسي 

٥۲,۰۰۰ 

المصدر: مجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس. المناطق الداكنة تشير إلى تقدير مستوى 
أعلى لالحتياجات اإلنسانية على أساس نسبة السكان المحتاجين إلى خدمات مجموعة العمل.

 م

انتهاكات رئيسية لحقوق الطفل تم التحقق منها )26 مارس/آذار 
- 22 مايو/أيار(

عدد االنتهاكاتنوع االنتهاك

135قتل األطفال

260تشويه األطفال

التجنيد أو االستغالل من قبل 

املجموعات املسلحة

159

املصدر: آلية الرصد واإلبالغ

۱٫۷۹
۱٫٦۹

۱٫٥۷
۰٫۹۸

۰٫۸٤
۰٫۸۱

۰٫٦٦
۰٫٥۹

۰٫٥۳
۰٫٤۳

۰٫۳۹
۰٫۳٥

۰٫۲۲
۰٫۲

۰٫۱٤
۰٫۰۷
۰٫۰٦
۰٫۰٦
۰٫۰٤

۰
۰
۰

(۲۰۱٥ مايو/أيار  (بالمليون،  للمحتاجين  المقدر  العدد 

المصدر: مجموعة عمل الحماية. المناطق الداكنة تشير إلى تقدير مستوى أعلى لالحتياجات اإلنسانية على أساس 
نسبة السكان المحتاجين إلى خدمات مجموعة العمل.
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والمتضررة من النزاع، ويقدر  الفئات األكثر ضعفاً  األطفال هم من بين 
خدمات  إلى  يحتاجون  متضرراً  مليون طفالً  من 7.3  أكثر  أن  الشركاء 
الحماية في الوقت الحالي. وقد زادت التقارير الواردة عن وفيات وإصابات 
األطفال، والتجنيد أو االستغالل من قبل الجماعات المسلحة زيادة كبيرة. 
على مدار شهرين فقط من النزاع، تحقق الشركاء من 260 حالة تشويه 
تم  التي  الحاالت  جميع  يعادل  ما  أي   - فتاة(  و61  صبياً   199( أطفال 
اإلبالغ عنها في عام 2014. وبلغ عدد األطفال الذين قُتلوا ضعف األعداد 
المجمعة في عام 2014 تقريباً، ووصل إلى 135 )105 صبياً و30 فتاة(. 

ووقعت معظم حوادث القتل والتشويه التي تم التحقق منها في أمانة العاصمة 
المائة(، وعدن )12  المائة(، وصعدة )13 في  )مدينة صنعاء( )32 في 
في المائة(. ووصل عدد حاالت التجنيد التي تم التحقق منها في الشهرين 
الماضيين تقريباً إلى نفس مجموع األعداد المسجلة في 2014. وقد تأثر 
159 صبياً، وخاصة في عدن )36 في المائة(، والضالع )19 في المائة(، 
غير  أطفال  عن  الواردة  التقارير  أيضاً  وتزداد  المائة(.  في   19( ولحج 
تقديرات  توفر  الرغم من عدم  أو منفصلين عن ذويهم، على  مصحوبين 
شاملة. إن األطفال الذين انفصلوا عن عائالتهم أكثر عرضة لخطر العنف 

وسوء المعاملة واالستغالل واإلهمال. 

أو  التوتر  عانوا من حاالت  الذين  األطفال  تظهر على  أن  المرجح  ومن 
الصدمة النفسية تغيرات في العالقات االجتماعية والسلوك وردود الفعل 
الجسدية والعواطف. ويمكن أن تظهر هذه اآلثار في صورة مشاكل النوم 
والكوابيس واالنطواء ومشاكل في التركيز والشعور بالذنب. ويمكن أيضاً 
أن ينجم القلق واالرتباك وانعدام األمن عن الشائعات المستمرة وعدم وجود 

معلومات موثوقة في بيئة الطوارئ.

النفسي  الدعم  وتناقص  المدارس،  إغالق  بسبب  األطفال  ويزداد ضعف 
واالجتماعي، والتحديات التي تعيق الحفاظ على آلية الرصد واإلبالغ عن 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل )MRM(، وعدم إمكانية الوصول إلى 
الخدمات الصديقة للطفل األخرى. كما أن عدم إجراء مسح للكشف عن 
المتضررة من  المحلية والمدارس  المجتمعات  المنفجرة في  الذخائر غير 
النزاع يزيد بشكل كبير من خطر موت أو إصابة األطفال، وتعتبر التوعية 
أربعة  تحديد  تم  النزاع،  قبل  ملحة.  أولوية   )MRE( األلغام  بمخاطر 
التوعية بمخاطر األلغام،  آلية الرصد واإلبالغ ،  احتياجات رئيسية هي: 
ودعم األطفال الناجين من العنف القائم على نوع الجنس، والخدمات المقدمة 
لألطفال غير المصحوبين بذويهم. وقد أدى الصراع الحالي إلى تفاقم هذه 

االحتياجات، وفي نفس الوقت حد من توافر هذه الخدمة بشكل عام.

حماية الطفل
 )mlind@unicef.org( االتصال: ميغان ليند 
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المصدر: مجموعة العمل الفرعية المعنية بحماية الطفل. المناطق الداكنة تشير إلى تقدير مستوى أعلى لالحتياجات 
اإلنسانية على أساس نسبة السكان المحتاجين إلى خدمات مجموعة العمل.

(۲۰۱٥ مايو/أيار  (بالمليون،  للمحتاجين  المقدر  العدد 

أبين

سقطرى

الضالع

المحويت

ذمار
حضرموت

ريمه

حكومة صنعاء

شبوة

أمانة العاصمة

عدن

البيضاء

الحديدة

الجوف

عمران

حجة

إب

لحج

مأرب

صعده

تعز

المهرة

الحماية خدمات  إلى  المحتاجون    األطفال 

۷,۳     مليون 
(مايو/أيار۲۰۱٥) القطاعية  المجموعة  خدمات  إلى  الحاجة  شدة 

الشدة
- +

املصدر: مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 
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يحتاج ما يقدر بنحو 2.9 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية لضمان 
الحصول على التعليم على الصعيد الوطني. وقد تضاعف هذا التقدير منذ 
بداية األزمة، ويشمل 1.8 مليون طفل فقدوا فرص الحصول على التعليم 
تماماً بعد إغالق 3,584 مدرسة منذ 26 مارس/آذار. وتعني هذه األرقام 
اليمن  المدرسة في  المائة من األطفال في سن  يقدر بنحو 47 في  أن ما 
ال يذهبون إلى المدارس اآلن، و23 في المائة من جميع المدارس مغلقة. 
وباإلضافة إلى إغالق المدارس، كان للنزاع تأثير مباشر على المدارس. 
مباشر،  بشكل  مدرسة   400 تأثرت  التعليم،  وزارة  بيانات  ألحدث  وفقاً 
داخلياً،  النازحين  تستضيف  أضرار، و237  بها  لحقت  ذلك 96  في  بما 
و67 محتلة من قبل الجماعات المسلحة. واألعداد األكبر من األطفال غير 
الملتحقين بالمدارس تزيد من مخاطر تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة 

وغير ذلك من أشكال االستغالل وسوء المعاملة.

المدارس  عدد  يزداد  أن  المرجح  فمن  الراهنة،  الظروف  استمرت  وإذا 
النازحين  األطفال  إلدماج  الدعم  إلى  عاجلة  حاجة  وهناك  المتضررة. 
داخلياً في مدارس المجتمعات المضيفة، وخلق فرص تعلم بديلة لألطفال 
غير الملتحقين بالمدارس، وتوفير المواد التعليمية األساسية. ويجب إعادة 
المرافق التعليمية إلى حالتها في فترة ما قبل األزمة في أقرب وقت ممكن. 
وال بد من إيجاد أماكن بديلة آمنة للنازحين الذين يعيشون في المدارس، 
المسلحة  الجماعات  القادم. ويجب على  الدراسي  العام  تأخير  لمنع  وذلك 
التي تحتل مدارس أن تخليها فوراً، وهناك حاجة ماسة لتنفيذ برامج سريعة 

إلزالة األلغام.

التعليم    
 )amodhesh@unicef.org( االتصال: عبدهللا مدهش 
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(مايو/أيار۲۰۱٥) القطاعية  المجموعة  خدمات  إلى  الحاجة  شدة 

المساعدة إلى  المحتاجون   األطفال 
بالتعليم التحاقهم  لضمان 
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المصدر: مجموعة عمل التعليم. المناطق الداكنة تشير إلى تقدير مستوى أعلى لالحتياجات اإلنسانية على أساس 
نسبة السكان المحتاجين إلى خدمات مجموعة العمل.
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يقل عن  ال  ما  تدمير  تم  الصناعية،  األقمار  لصور  األولي  للتحليل  وفقاً 
وتعرضت  وصنعاء.  وصعدة  عدن  في  النزاع  جراء  هيكل   2,323
األسواق والبنية التحتية االجتماعية والطرق والجسور - بما في ذلك تلك 
جراء  فادحة  ألضرار   - وتعز  إب  وبين  وحجة  صعدة  بين  تربط  التي 
القصف واالشتباكات  الواردة، أدت أسابيع من  التقارير  النزاع. وبحسب 
المسلحة في المناطق السكنية بمحافظات الضالع وعدن ولحج إلى تدمير 
العديد من المنازل الخاصة والمباني المجتمعية. وفي نفس الوقت، توقف 
جمع النفايات الصلبة والتخلص منها إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، تحتاج 
المجتمعات المحلية إلى الدعم العاجل إلدارة التخلص من الحطام والنفايات 

الصلبة األخرى.

لمواجهة  مسبقاً  موجودة  كانت  التي  االحتياجات  أيضاً  النزاع  فاقم  وقد 
مخاطر الذخائر غير المنفجرة. وأبلغ الشركاء عن تلوث جديد ناجم عن 
الذخائر غير المنفجرة في 13 محافظة )صعدة وعمران وحجة وصنعاء 
وأبين  والبيضاء  وتعز  وعدن  والحديدة  )مدينة صنعاء(  العاصمة  وأمانة 
وشبوة ولحج والضالع(، مما يشكل مخاطر هائلة على المجتمعات المحلية 
المحيطة - وخاصة األطفال. ولم يتم إجراء مسح للكشف عن الذخائر غير 
أن  يعني  وهذا  اآلن،  النزاع حتى  من  المتضررة  المدارس  في  المنفجرة 
إعادة فتح ما ال يقل عن 146 مدرسة تخدم 4,500 طفل يمكن أن تكون 
غير آمنة. وسوف يؤدي االستخدام المستمر لألسلحة المتفجرة في المناطق 
القصف  عن  االنتشار  واسعة  تقارير  ذلك  في  بما   - بالسكان  المأهولة 
العشوائي في لحج والضالع وعدن وغيرها من المواقع، فضالً عن مزاعم 
إلقاء قنابل عنقودية في صعدة - إلى استمرار تفاقم هذه المخاطر. ويعاني 
السكان المتضررون والمجتمع اإلنساني أيضاً من تعريض الطرق اآلمنة 

وفرص الوصول إلى المؤسسات للخطر. 

بالغة بسبل عيش الناس. فقد توقف العديد من  كما ألحق النزاع أضراراً 
قبل  وحتى  العمل.  عن  الخاص  القطاع  شركات  ألكبر  التابعة  المصانع 
األزمة، كانت .3 في المائة من الشركات تدرس إقالة عمالها. وقد أكد أكثر 
التقييمات في جميع المواقع  من 75 في المائة من المستطلعة أرائهم في 
أن الناس فقدوا مصادر الدخل الثابت. وفي أبريل/نيسان، انخفض معدل 
التبادل بين األجور اليومية للعمال غير المهرة وأسعار دقيق القمح بنسبة 
44 في المائة مقارنة مع شهر فبراير/شباط، وهذا يعني أن العمال غير 
أبريل/نيسان من  أكثر في  المائة  العمل 44 في  إلى  المهرة كانوا بحاجة 
أجل شراء نفس الكمية من دقيق القمح التي اشتروها في فبراير/شباط. وتم 
تلخيص هذه اآلثار تحت عنوان “األمن الغذائي والزراعة” في جزء سابق 

من هذه الوثيقة.

اإلنعاش المبكر

)federica.dispenza@undp.org( االتصال: فيدريكا ديسبينزا

المصدر: مجموعة عمل اإلنعاش المبكر. المناطق الداكنة تشير إلى تقدير مستوى أعلى لالحتياجات اإلنسانية على 
أساس نسبة السكان المحتاجين إلى خدمات مجموعة العمل.

الشدة
- +

في  النزاع  جراء  تدميرها  تم  التي  الهياكل 
وصنعاء  وصعدة    عدن 

      ۲,۳۲۳
(مايو/أيار۲۰۱٥) القطاعية  المجموعة  خدمات  إلى  الحاجة  شدة 
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تواجه العمليات اإلنسانية في اليمن زيادة كبيرة في االحتياجات من حيث 
الخدمات اللوجستية واالتصاالت. ويقدر الشركاء أن العمليات تتطلب 2 
مليون لتر من الوقود شهرياً للحفاظ على مستوى الخدمات، وهناك حاجة 
إلى إجراءات استيراد سريعة لضمان قدرة الشركاء على تقديم الخدمات 
للمحتاجين دون تأخير. ويلزم أيضاً على وجه السرعة توفير مرافق تخزين 
كافية؛ برنامج األغذية العالمي لديه حالياً ثالثة مرافق تخزين في صنعاء 
ومن  لتر.   454,000 تبلغ  إجمالية  وقود  تخزين  بقدرة  وعدن  والحديدة 
أصل خمسة مطارات دولية في اليمن، يعمل مطار واحد فقط )صنعاء( 
حالياً بشكل جزئي، ويتم إغالق الطرق على نحو متزايد بسبب إصابتها 
بأضرار أو انعدام األمن المستمر. وهناك حاجة إلى خدمة نقل جوي آمنة 
وموثوق بها لنقل الركاب والبضائع إلى وداخل اليمن، وذلك لدعم العمليات 
جيبوتي،  في  المتقدمة  اللوجستية  العمليات  مقر  لوجود  ونظراً  اإلنسانية. 
يلزم أيضاً توفير خدمات الدعم هناك. وأخيراً، يحتاج الشركاء إلى تحديث 
المعلومات عن حالة شحنات المعونة والتخزين وشحنات الوقود والشواغل 

اللوجستية األخرى بشكل متكرر.

تدهورت نظم االتصاالت في اليمن بشدة منذ بدء النزاع - وهي ضرورية 
األقمار  لصور  أولي  لتحليل  ووفقاً  اإلنسانية.  العمليات  وتنسيق  لسالمة 
وزنجبار  وعدن  وإب  وتعز  وذمار  صنعاء  مدن  تأثرت  الصناعية، 
والمناطق المحيطة بها بشدة جراء نقص نظم االتصاالت. وتأثرت أيضاً 
شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية بشدة في صعدة وحرض وعمران. 
ويكافح مقدمو خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المحليون للحفاظ 
لم يصبح  وإذا  الوقود.  ونقص  التحتية  البنية  تدمير  بسبب  الخدمات  على 
الوقود متاحاً، قد ُيلغى تفعيل الشبكات. ويعتمد إيصال المساعدات اإلنسانية 
على قدرة الشركاء على التواصل من خالل شبكة اإلنترنت، واالتصاالت 
 - الراديو  طريق  عن  واالستقبال  اإلرسال  وشبكات  والالسلكية،  السلكية 
المتوفرة حالياً من خالل مقدمي الخدمات المحليين فقط، والذين تتعرض 
والبنية  الصناعية،  األقمار  استقبال  أطباق  توفير  ويلزم  للخطر.  خدماتهم 
سبيل  )على  البديلة  الطاقة  ومصادر  الالسلكية،  اإلتصال  لشبكة  التحتية 
المثال، أنظمة الطاقة الشمسية المحمولة( لضمان توفير اتصاالت موثوقة 

ومستقلة لدعم المساعدات اإلنسانية. 

 الخدمات اللوجستية واالتصاالت 

 )qaseem.ghausy@wfp.org( مسؤول اتصال الخدمات اللوجستية: قسيم غوسي
)marta.dabbas@wfp.org( مسؤول اتصال االتصاالت: مارتا دباس



28

الملحق

المنهجية
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إلعداد أسابيع  أربعة  تخصيص  إلى  عادة  اإلنسانية  البرامج  دورة   تدعو 
بتجميع الشركاء  يقوم   .)HNO( اإلنسانية  االحتياجات  عن  عامة   لمحة 
ورشات في  معاً  ويعملون  الوطني  المستوى  على  الجديدة  التقييم   بيانات 
 عمل لالتفاق على التقديرات العامة ودوافع الحاجة. وبالنظر إلى التدهور
العامة للمحة  سريعة  مراجعة  الوثيقة  هذه  تمثل  األوضاع،  في   المستمر 
وتحدد أيام.  عشرة  في  اكتملت  وقد  السابقة،  اإلنسانية  االحتياجات   عن 

المعلومات الواردة أدناه المصطلحات األساسية:

األشخاص المحتاجون )المجموعات القطاعية(
ُطلب من مجموعات العمل القطاعية تقدير عدد األشخاص الذين يحتاجون 
إلى خدمات المجموعات القطاعية في كل محافظة، اعتماداً على البيانات 
المتاحة، وتقديرات ما قبل األزمة عن االحتياجات، وإجماع الخبراء. كما 
حددت  السابقة،  اإلنسانية  االحتياجات  عن  العامة  اللمحة  في  الحال  هو 
الخاص  التقدير  إلى  للتوصل  الخاصة  منهجيتها  قطاعية  مجموعة  كل 

بالمجموعة عن األشخاص المحتاجين.

األشخاص المحتاجون )المجموع(
المجموعات  تقديرات  كافة  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  استعرض 
محافظة.  لكل  رقم  أعلى  واختار  المحتاجين  األشخاص  عن  القطاعية 
وأصبح مجموع هذه األرقام هو العدد اإلجمالي المقدر الجديد لألشخاص 
المحتاجين. وهذا يحافظ على المنهجية المستخدمة في اللمحة العامة عن 

االحتياجات اإلنسانية السابقة.

تقديرات أعداد النازحين
السكان  بحركة  المعني  العمل  فريق  من  النازحين  أعداد  تقديرات  تأتي 
)PMTF(، الذي يضم ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية، والمفوضية السامية لشؤون الالجئين ويعمل تحت قيادة 
مجموعة الحماية. يستعرض أعضاء فريق العمل المعني بحركة السكان 
جميع تقارير النزوح الفردية، ويزيلون التكرارات ويسعون للحصول على 
توضيحات. ويتم تأييد النتيجة النهائية من قبل الفريق القطري اإلنساني. 
 ،ACTED منظمة قدمتها  التي  البيانات  إلى  األخيرة  التقديرات  وتستند 
لالجئين،  الدنماركي  والمجلس  االجتماعية،  للرعاية  الخيرية  والجمعية 
والوحدة  بالمحافظة،  الصحة  ومكتب  بالمحافظات،  الطوارئ  ولجان 
واللجنة  األطفال،  ورعاية  حماية  ومؤسسة  للجميع،  والمؤسسة  التنفيذية، 
وجيل  حضرموت،  ساحل  مديريات   - واإلغاثة  المدني  للقطاع  العامة 
والمؤسسة  اإلسالمية،  والمساعدة  داخلياً،  النازحين  ومركز  قات،  بال 
المستقبل،  للتنمية وحقوق اإلنسان، ومنظمة متطوعون من أجل  الوطنية 
ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة إنقاذ الطفولة الدولية، والهالل 
وال  اليمن.  نساء  واتحاد  اليمن،  في  اإلنساني  والمنتدى  اليمني،  األحمر 
تزال البيانات المجمعة من بعض المحافظات، بما في ذلك عدن وصنعاء 
)األرقام ال تشمل أمانة العاصمة )مدينة صنعاء(( وصعدة، تعتبر منخفضة 
بالمقارنة بالنزوح الفعلي. ال يزال عدم الوصول وضعف االتصاالت في 
هذه المحافظات يمنع الشركاء من تقييم الوضع على نحو أفضل واإلبالغ 
وتثليث  الوضع  مراقبة  العمل  فريق  يواصل  وسوف  اإلحصاءات.  عن 

المعلومات لتحديد مكان وعدد النازحين داخلياً.

األشخاص المتضررون بشكل مباشر
يمثل األشخاص المتضررون بشكل مباشر مجموع رقمين: عدد سكان ما 
قبل األزمة في المناطق التي تشهد صراعات متكررة أو ضربات جوية، 
وأعداد النازحين في المناطق التي ال تشهد صراعات متكررة أو ضربات 
األشخاص  كبديل عن  النازحين  أعداد  أخذ  يتم  الثانية،  الحالة  في  جوية. 
المتضررين في المناطق التي ال تتأثر مباشرة بالنزاع. وذلك ألن النازحين 
داخلياً أنفسهم مدرجون تلقائياً بالفعل عن طريق إحصاء السكان في فترة ما 
قبل األزمة في المناطق المتأثرة بالنزاع )التي فر منها النازحون داخلياً(. 
ويمكن تنقيح هذا النهج عندما تتوفر بيانات على مستوى المحافظات عن 

أصول النازحين.

شدة الحاجة إلى خدمات المجموعة القطاعية )الخرائط في الجزء الثاني(
كل  من  ُطلب  الصراع،  بدء  منذ  وطنية  تقييمات  إجراء  لعدم  نظراً 
االحتياجات  لشدة  الخبراء  بإجماع  يحظى  تقدير  تقديم  قطاعية  مجموعة 
خالل  نقاط.  خمس  من  مكون  مقياس  باستخدام  وذلك  محافظة،  كل  في 
هذه المناقشات، استعرضت جميع المجموعات القطاعية البيانات السياقية 
داخلياً،  النازحين  )تقديرات  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  يقدمها  التي 
واألشخاص المتضررين من الصراع والضحايا، وتوافر الغذاء، وتقديرات 
لكل  األزمة(  قبل  ما  فترة  في  المحتاجين  ألعداد  القطاعية  المجموعات 
خاصة  معايير  مجموعة  كل  حددت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  محافظة. 
للمجموعة القطاعية وتم تنقيحها لكل محافظة، إما على أساس بيانات جديدة 
أو معلومات الخبراء. ونتيجة لذلك، اتفق أعضاء المجموعة على درجة 
لكل محافظة تقدر مستوى الشدة في تلك المحافظة. وتنسجم تلك الدرجات 
المجموعة  إلى خدمات  التي تحتاج  السكان  لنسبة  التقريبية  التقديرات  مع 
وتم  وصنعاء.  عمان  من  مشاركة  المناقشات  جميع  وتضمنت  القطاعية. 

التوصل إلى أرقام أكثر دقة تقدر عدد المحتاجين بعد هذه العملية.

شدة االحتياجات المقدرة في مختلف المجموعات القطاعية )الخريطة في 
صفحة 6(

كما  القطاعية  المجموعات  منحتها  التي  االحتياجات  درجات  إلى  استناداً 
لشدة  هو مذكور أعاله، أعد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تقديراً عاماً 
التقدير عن طريق  هذا  تحديد  وتم  المجموعات.  مختلف  في  االحتياجات 
حساب متوسط جميع درجات المجموعات القطاعية، مع منح مجموعات 
العمل المنقذة للحياة )األمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي، والصحة، 
درجات،  ثالث  والحماية(  الغذائية،  غير  والمواد  والمأوى  والتغذية، 
والمجموعات األخرى )اإلنعاش المبكر، والتعليم( درجتين. وكانت نتيجة 
الحماية الشاملة هي متوسط ثالث درجات فردية: الحماية، وحماية الطفل، 

والعنف القائم على نوع الجنس.


