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صدرت هذه الوثيقة نيابة عن الفريق القطري اإلنساني والشركاء.

تستعرض هذه الوثيقة الفهم المشترك للفريق القطري اإلنساني المشترك لألزمة، بما في ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحاً واألعداد التقديرية لألشخاص الذين 
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PART I:  REFERENCE MAP
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إجمالي عدد األشخاص المحتاجين
(باآلالف)
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المصدر: الفريق المعني بالحركة السكانية؛ والمجموعات القطاعية.

االحتياج الشديد: أشخاص يحتاجون مساعدات فورية إلنقاذ أرواحهم والبقاء على قيد الحياة. االحتياج المتوسط: أشخاص يحتاجون لمساعدات تساعدهم على المحافظة على استقرار أوضاعهم ومنع انزالقهم إلى مستويات االحتياج الشديد. المخطط الشريطي مرتب حسب النسبة المئوية 
إلجمالي عدد السكان المحتاجين مقابل إجمالي العدد المقّدر للسكان في كل محافظة. 

تستند أرقام إجمالي عدد السكان على تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء للعام 2016م المعدلة وفقا للحركات السكانية (عمليات النزوح والعودة) كما تم تقديرها في التقرير الحادي عشر لفريق العمل المعني بالحركات السكانية. وللمزيد من المعلومات حول طريقة تقدير أعداد السكان 
المحتاجين والسكان ذوي االحتياجات الشديدة، أنظر في ملحق "الطريقة المنهجية" واألجزاء الخاصة بالقطاعات كٌل على حدة.
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االحتياجات األساسية  
للبقاء على قيد الحياة 

الخدمات األساسية 
والبنية التحتية  1234

مع توافر البيانات النوعية أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2014، يستند تحليل هذا العام على منهجية أكثر دقَّة لتقدير مدى احتياج 
الناس للمساعدة وشدة احتياجاتهم.وقد قدرت االحتياجات ذات األولوية لعام 2017 أقل من العام الماضي بنحو 10 في المائة. لكن هذا 

االنخفاض إنما يعكس تحسن عملية جمع البيانات، وال يمكن بأي حال من األحوال أن يفسر على أنه "تحسٌن" في الوضع اإلنساني 
الكارثي في اليمن. ولالطالع على شرح كامل للمنهجية، بما في ذلك معايير تحديد "شّدة االحتياج"، انظر مرفق المنهجية. 

اإلنسانية
وأهم األرقام

هناك ما يُقدر بحوالي 18.8 ماليين شخص في اليمن بحاجة إلى نوعٍ من أنواع المساعدة اإلنسانية أو الحماية، منهم 10.3 ماليين شخص
في حاجة شديدة للمساعدات. وقد أدى النزاع المتصاعد منذ مارس 2015 إلى أزمة حماية كبيرة عرضت سالمة الماليين وحقوقهم

األساسية للخطر، وجعلتهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة. 

 القضايا اإلنسانية الرئيسية

حماية المدنيين

ظهرت أزمة حماية شديدة في اليمن
حيث تتعرض سالمة المدنيين 

ومصالحهم وحقوقهم األساسية لمخاطر
شديدة. وأسفرت مدة تزيد عن 19 شهراً

من النزاع إلى قتل أو جرح ما يقرب
من 44,000 شخص ونزوح أكثر
من 3 ماليين شخص من منازلهم. 

كما استهدف أطراف النزاع البنية التحتية
المدنية الخاصة والعامة، بما في ذلك
325 هجمة تم التحقق والتأكد منها 
استهدفت مدارس وأسواقاً وطرقات 

وغيرها من المواقع. وبدأت معدالت 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق األطفال، 
والعنف القائم على النوع االجتماعي 

في االرتفاع بسرعة شديدة.

هناك الماليين من األشخاص في اليمن
بحاجة إلى المساعدة لضمان بقائهم 

على قيد الحياة بشكل أساسي. وهناك 
ما يُقدر بنحو 14 ماليين شخص يعانون 

من انعدام األمن الغذائي (بما في ذلك 
7 ماليين يواجهون انعدام األمن الغذائي
الشديد)؛ و14.4 ماليين  شخص يفتقرون

إلى مياه الشرب اآلمنة أو الصرف
الصحي، و14.7 ماليين  شخص يفتقرون

إلى الرعاية الصحية المناسبة؛ 
و3.3 ماليين  شخص يعانون من سوء 
التغذية الحاد،  بما في ذلك 462,000 

طفل يواجهون سوء التغذية الحاد
"الوخيم". ومن بين 18.8 ماليين شخص 

يحتاجون إلى نوع من المساعدة، هناك 
10.3 ماليين شخص في حاجة شديدة

للمساعدة. 

انهيار سبل العيش 
والقطاع الخاص

تتعرض الخدمات األساسية والمؤسسات
ً التي تقدمها لالنهيار ، مما يشكل ضغطا

هائالً على االستجابة اإلنسانية. هناك
45 في المائة فقط من المرافق الصحية

الزالت تعمل، وحتى هذه المرافق تواجه
النقص الحاد في األدوية والمعدات 

والموظفين. وهناك أكثر من 1,600 مدرسة 
من المدارس المتضررة من النزاع غير 

صالحة لالستخدام، ومليونا طفل 
خارج المدارس. عالوة على عدم دفع

معظم رواتب القطاع العام - التي يعتمد
عليها حوالي 30 في المائة من السكان -

 بشكل منتظم في األشهر القليلة
الماضية.

أدى النزاع والقيود المفروضة على الواردات
والتعامالت المالية إلى تدمير سبل العيش، 
ودفع الماليين من الناس إلى االعتماد على 

المساعدات اإلنسانية أو استراتيجيات المواجهة 
السلبية. كما ارتفعت أسعار السلع األساسية 
في المتوسط بنحو 26 في المائة مما كانت 
عليه قبل األزمة مع تآكل القدرة الشرائية 
إلى حد كبير، وتوفر معظم السلع بشكل 

متقطع في األسواق. باإلضافة إلى ذلك،  
ال يمكن للشركاء في المجال اإلنساني أن يكونوا 
بديًال للقطاع التجاري الفعال، الذي يتم تقويضه 

عمداً.

الجزء األول: االحتياجات اإلنسانية وأهم األرقام 

االحتياجات 
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األشخاص
الذين هم بحاجة

شديدة للمساعدات

 النازحون

الالجئون
والمهاجرون 

(1) الجهاز المركزي لإلحصاء باليمن

.(2016)
(2) المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون

الالجئين (أكتوبر 2016).

(3) تم الحساب بطرح أعداد "تحركات

السكان" من أعداد "األشخاص المحتاجين
للمساعدات".

(4) تشمل األرقام النازحين بسبب النزاعات

والكوارث الطبيعية. فرق العمل المعنية 
بحركة السكان، تقرير الحادي   عشر 

(أكتوبر 2016).

(5) يشير التقسيم إلى بلدان المنشأ.
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المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي (2016).  المصدر: األمم المتحدة (سبتمبر 2016).

 

       
 

13.1

201220132014201520152016

1 8.8

 (ماليين شخص)

 

* تشمل الحوادث الغارات الجوية، واالشتباكات
المسلحة، والقصف والعبوات الناسفة

أدى النزاع الذي دام ألكثر من 19 شهرا إلى تدمير اليمن، وخلف وراءه 18.8 ماليين شخص في حاجة إلى المساعدات
اإلنسانية والحماية - بما في ذلك 10.3 ماليين شخص في حاجة شديدة للمساعدات. يدفع هذا النزاع البالد بسرعة نحو

االنهيار االجتماعي واالقتصادي والمؤسسي.

النزاع ونقاط الضعف المزمنة

أزمة الحماية واسعة النطاق

حتى قبل 25 مارس 2015، عندما تصاعد النزاع في اليمن،
كانت البالد تواجه مستويات هائلة من االحتياجات اإلنسانية، مع احتياج

15.9 ماليين شخص لنوعٍ من المساعدات اإلنسانية أو الحماية في
أواخر عام 2014 

اتسمت العمليات القتالية بالقسوة الشديدة. وأفادت المنشآت 
الصحية حتى 25 أكتوبر 2016 عن إصابات بلغت حوالي 

44,000 حالة (بما في ذلك ما يقرب من 7,100 حالة وفاة) –
أي قتل أو إصابة حوالي 75 شخصاً يومياً في المتوسط. 

تســجل هذه األرقام عدداً أقل بكثير من الحجم الحقيقي 
للخســائر بســبب ضعف قدرة المنشآت الصحية على إعداد التقارير

بعد 19 شــهراً من النزاع وعدم قدرة الكثير من الناس على
الوصــول إلــى الرعاية الصحية أصال. أبدت الدول األعضاء

في األمم المتحدة، ومنظمات األمم المتحدة، والشــركاء في المجال 
اإلنســاني ومنظمات حقوق اإلنســان، مخاوف جدية بشأن سير النزاع، 
حيث يُنتهك القانون اإلنســاني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنســان 

مــن قبل جميع أطراف النزاع.

والتدهورالبيئي، والنزاع المتقطع، وضعف ســيادة القانون - بما
في ذلك انتهاكات واســعة النطاق لحقوق اإلنسان.

ارتفع عدد األشــخاص الذين يحتاجون إلى المســاعدات اإلنسانية 
بشــكل ثابت في الفترة من عام 2012 إلى 2014، في حين

انخفــض نصيــب الفــرد من الناتج المحلي اإلجمالي  - والذي يعد
بالفعل األدنى فى العالم العربي - بنســبة أقل قليالً من 50 في

المائــة مــن 590 دوالر إلى 326 دوالر أمريكي للفرد 
الواحد بين عامي 2012 و 2015 وبنســبة 35 في المائة في 

عام 2015 وحده. ومنذ تصاعد النزاع، قدرت الســلطات الحكومية 
تراجع الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد بنســبة حوالي 35 في 

المائة، وارتفاع التضخم بنســبة 30 في المائة. كما أدى تأثير األزمة
إلى مزيد من تقليص فاعلية آليات التكيف التي تبنتها األســر المعرضة

للمخاطر إلى أبعد من ذلك، وخلفت المزيد من األشــخاص الذين
هم بحاجة إلى المســاعدات اإلنسانية. 

أســفرت الفترة التي زادت عن 19 شــهراً من النزاع إلى تفاقم نقاط 
الضعف المزمنة وخلفت ما يقدر بحوالي 18.8 ماليين  شــخص
في حاجة إلى المســاعدات اإلنســانية والحماية – أي ما يزيد بنســبة

20 في المائة تقريباً منذ أواخر عام 2014. ويشــمل هذا 10.3 ماليين 
شــخص في حاجة شــديدة للمساعدات، ممن يحتاجون للمساعدات 
بشــكل عاجل وفوري في قطاع واحد على األقل إلنقاذ حياتهم. 

نتيجة النزاع، الذي تســبب في انتشــار أزمة الحماية، والنزوح القسري،
والتدهور االقتصادي الحاد، وانهيار الخدمات والمؤسســات األساسية،

ارتفعت االحتياجات اإلنســانية بشــكل حاد في جميع القطاعات.
ويتناول هذا الفصل هذه العوامل الكامنة وتأثيرها على الوضع اإلنســاني

العــام، بينمــا يتناول الجزء الثاني من هذا الكتيب تحليل االحتياجات 
الخاصة بكل قطاع.

المصدر: برنامج المساعدات المجتمعية 2013، ونظرة عامة على االحتياجات
اإلنسانية 2015، ونظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية 2015 (ُمنقح)،

ونظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية 2016،ونظرة عامة على االحتياجات
اإلنسانية 2017. 
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المحلي منذ 2015

التغير في معدل
 التضخم منذ 2015 
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المصدر:  منظمة الصحة العالمية (سبتمبر 2016). 

  

 الجزء األول: تأثير األزمة

عدد حوادث النزاع (يناير – سبتمبر 2016) 

حتى تاريخ أواخر عام 2016، استمر النزاع الدائر بين القوات التي
يدعمها التحالف، وقوات الحوثيين/صالح، ومجموعات أخرى 
مما تسبب في أضرار فادحة في البنى التحتية العامة والخاصة،

وعرقلة التسليم السريع للمساعدات اإلنسانية. بعد أكثر من 19 شهراً 
من القتال، خلقت أطراف النزاع أزمة الحماية

المنتشرة التي تسببت في مواجهة الماليين من المدنيين لتهديدات كبيرة فيما يتعلق 
بسالمتهم، بينما تكافح الفئات الضعيفة من أجل البقاء على قيد الحياة. إن أطراف 

النزاع مطالبون باالمتثال اللتزاماتهم بموجب القانون الدولي اإلنساني وحقوق 
اإلنسان.

مصادر تابعة لالمم المتحدة المعلن عنها من قبل المنشآت الصحية 1عدد إصابات العاملين في المجال الصحي منذ مارس 2015

المصدر: األمم المتحدة (1 يونيو - 30 سبتمبر 2016).

حوادث النزاع
7 - 1

20 - 8
41 - 21
66 - 42

135 - 67

(*) تشمل الحوادث: الغارات الجوية، 
القتال المسلح، والعبوات الناسفة.

ً جريحا 31 قتيالً 13
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جّراء النزاع. المصدر: منظمة الصحة العالمية (حتى تاريخ 25 أكتوبر 2016).
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PART I: IMPACT OF THE CRISIS
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PART I: IMPACT OF THE CRISIS
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النزوح القسري والعائدون 

القيود المفروضة على الواردات والتحركات

يظل ما يقرب من 2.2 مليون شخص نازحين في اليمن حتى أكتوبر 2016
ولجأ أكثر من نصف النازحين إلى حجة وتعز وصنعاء، ونحو 77 في المائة

منهم يعيشون مع أسٍر مضيفة أو في مساكن ُمَؤّجرة، ويعانون فعليًا من شح
الموارد.  تتواصل عملية النزوح في المناطق التي ال يزال النزاع قائماً فيها،

مما يطغى إلى حٍد كبير على أعداد العائدين.  ظل إجمالي أعداد النازحين
مستقراً إلى حٍد ما في العام الماضي، حيث تراوح بين 2.1 مليون

و2.8 مليون شخص، مع زيادة أعداد العائدين. وبعد 19 شهراً من النزاع،
ازداد متوسط مدة النزوح أيًضا إلى حد كبير حيث زادت فترة نزوح تسعين في

المائة من النازحين حالياً عن 10 أشهر، مما يؤثر على قدرتهم – وقدرة
األسر المضيفة – على التكيف. 

وعاد أكثر من مليون نازحٍ مؤقتاً إلى مناطق سكناهم األصلية، على الرغم
من أنَّ استدامة هذه العودة ال تزال غير مستقرة.  ويتركز ما يقرب من

70 في المائة من العائدين في عدن وصنعاء وتعز حيث أكثر من
85 في المائة منهم يعيشون في منازلهم األصلية. كما يعيش عدد كبير
في المنازل المتضررة كونهم غير قادرين على تحمل تكاليف عمليات

اإلصالح، كما يواجهون مخاطر جمة تتعلق بالحماية.
(لالطالع على المزيد من المعلومات عن احتياجات النازحين والعائدين،

يرجى الرجوع إلى "المجموعات األكثر عرضةً للخطر" و"تصورات األشخاص
المتضررين" أدناه).

التدهور االقتصادي الحاد

يتم تدمير االقتصاد اليمني عمداً حيث قدرت النتائج األولية لتقييم احتياجات
الكوارث أنَّ حجم الدمار في البنية التحتية والخسائر األخرى قد جاوز

19 مليار دوالر - أي ما يعادل نحو نصف الناتج المحلي اإلجمالي في
عام 2013.  ويُقدر البنك الدولي أنَّ معدل الفقر في اليمن قد تضاعف

إلى 62 في المائة، وهناك الماليين من الناس اآلن غير قادرين على
تلبية احتياجاتهم األساسية بشكٍل مستقل. وتتسبب في هذا االنهيار سياسات

متعمدة وتكتيكات بعينها وفي مناسبات عدة، استهدف أطراف النزاع البنية 
التحتية االقتصادية الرئيسية مثل الموانئ والطرق والجسور والمصانع 

واألسواق عن طريق الغارات الجوية والقصف أو غيرها من الهجمات. 
كما فرضوا أيضاً قيوداً مشددة على الوصول، األمر الذي من شأنه تعطيل 

تدفق بضائع القطاع الخاص الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة، 
بما في ذلك المواد الغذائية، والوقود واألدوية. هناك الماليين من الناس 

اآلن غير قادرين على تلبية احتياجاتهم بشكل مستقل نتيجة التراجع 
االقتصادي – الذي  نشأ في حد ذاته نتيجة لسياسات متعمدة.  كما أدت 
القيود المفروضة على الواردات، والتحركات والمعامالت المالية إلى 

تعطيل القطاع التجاري وإعاقة وصول المساعدات اإلنسانية.
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المصدر:  وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني (2016).

 مليار دوالر

المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 
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1: غير فعالة للغاية؛ 
7: فعال للغاية

الهدر في اإلنفاق
الحكومي 

 الجزء األول: تأثير األزمة

والنتيجة النهائية هي بيئة اقتصادية أصبحت السلع األساسية فيها
نادرة للغاية ومرتفعة التكلفة، عالوة على وجودها بعيداً عن متناول

الناس. ويواجه الشركاء في المجال اإلنساني ضغوًطا متزايدة للتعويض
عن القطاع التجاري بأكمله، األمر الذي يفوق قدراتها والدور

المناسب للعمل اإلنساني.

كما فرضت قوات الحوثي/صالح وغيرها من القوات في بعض األحيان
قيوداً تعجيزية على الناس وعلى اإلمدادات األساسية فيما يتعلق

بدخول المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك القيود
المتكررة في منطقة تعز والمناطق القريبة منها.  كما تواترت تقارير

أيضا عن األلغام األرضية التي تزرع في كثير من المناطق،
بما في ذلك على طول أجزاء من الساحل الغربي األمر الذي يمنع

الصيادين من توفير الدخل ألسرهم في منطقة يتنامى فيها الجوع وسوء
التغذية. وتتأخر السلطات في صنعاء وغيرها من المناطق في إعطاء

التصاريح لألنشطة اإلنسانية ، بما في ذلك تأشيرات دخول العاملين في 
المجال اإلنساني، وطلبات الحركة إليصال ومراقبة المساعدات،

 احتياطي النقد األجنبي عجز الموازنة العامة

 يناير – يونيو يناير – يونيو

تقديرات القدرات في المؤسسات
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تحويل األموال العامة
بسبب الفساد

1: شائعة جداً؛ 
ً 7: ال يحدث أبدا

يفرض أطراف النزاع بشكل روتيني قيوداً صارمة على تحركات
األشخاص والبضائع والمساعدات اإلنسانية. وزادت القيود

على الواردات، من جانب التحالف، فضالً عن الغارات
الجوية على البنى التحتية مثل ميناء الحديدة من األعباء اإلنسانية

وذلك بالحد من الواردات التجارية في البالد بشكٍل كبير.
وكانت اليمن قبل األزمة تستورد أكثر من 90 في المائة من

احتياجاتها الغذائية من الخارج، وكانت البالد تستخدم ما يقدر بحوالي
544,000 طن متري من الوقود شهرياً.  وفي أغسطس 2016،

انخفضت واردات الوقود إلى 24 في المائة من االحتياجات المقدرة،
ووصلت الواردات الغذائية إلى أدنى مستوى لها هذا العام. 
منذ أغسطس 2016، حظر التحالف وحكومة اليمن أيضا

الرحالت التجارية إلى مطار صنعاء. وتقدر الخطوط الجوية 
اليمنية أنَّ ماال يقل عن ثلث الركاب كانوا يسافرون قبل الحظر إلى الخارج

للحصول على الرعاية الطبية، في كثير من األحيان للعالج من
األمراض المزمنة التي يكون عالجها في اليمن شبه معدوًما

نتيجة لصعوبة االستيراد جزئياً.  وإجماالً، فإن هذا يعني أنَّ أكثر
من 6,500 شخص لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية

بسبب إغالق المجال الجوي المدني. وتقدر الخطوط الجوية اليمنية
أيضاً وجود 18000 شخص من اليمنيين تقطعت بهم السبل في الخارج.
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 الجزء األول: تأثير األزمة

لم يتمكن الشركاء في المجال اإلنساني في صنعاء من سحب أكثر من
400,000 لایر يومياً من البنوك (حوالي 1,300 دوالر). ويتراجع هذا

المبلغ إلى أقل من ذلك في مدينة الحديدة ليصل في حده األعلى إلى
200,000 لایر يمني فقط في اليوم يمكن سحبها من البنوك. 

انهيار الخدمات األساسية والمؤسسات 

تتسبب عوامل النزاع والنزوح والتهاوي االقتصادي في ضغوط شديدة
على الخدمات األساسية الضرورية والمؤسسات التي تعمل على تقديمها،

األمر الذي يدفع هذه المؤسسات نحو اإلنهيار الكلّي. وتستند البرامج اإلنسانية 
في اليمن على تصور وجود الحد األدنى على األقل من الخدمات الحكومية 
في قطاعات رئيسية مثل الصحة، والمياه، والتعليم والحماية االجتماعية. 
ومع ذلك، هناك العديد من األدلة المتزايدة التي تشير إلى انهيار مؤسسي 
وشيك عبر قطاعات واسعة في البالد. أوضحت تقارير وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي في صنعاء أن احتياطيات النقد األجنبي بالبنك المركزي 
قد انخفضت من 4.7 مليار دوالر في أواخر عام 2014 إلى أقل من

1 مليار دوالر في سبتمبر 2016. وقد تضاعف عجز الموازنة العامة 
تقريباً في العام الماضي، إلى حوالي 1.8 مليار دوالر. عالوة على التعثر 
في سداد رواتب الموظفين في المنشآت الصحية والمعلمين والعاملين في 

القطاع العام على نحو متزايد، مما خلف وراءه 1.25 مليون موظفاً بالدولة 
و6.9 مليون معال - أو ما يقرب من 30 في المائة من السكان - دون دخل
في وقت تعاني فيه البلد من نقص السلع وارتفاع األسعار. وعلى الرغم من

التزام الحكومة بمعالجة مسألة دفع الرواتب المتأخرة، إال أن عملية نقل
البنك المركزي إلى عدن لم تحل مشكلة الرواتب هذه حتى أواخر شهر أكتوبر. 

وبدأت الخدمات االجتماعية التي تقدمها الدولة في االنهيار سريعاً بينما 
ارتفعت الحاجة إليها. وفي أغسطس، أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان  

في صنعاء أنها لم تعد قادرة على تغطية التكاليف التشغيلية للخدمات الصحية. 
حتى تاريخ أكتوبر عام 2016، لم يكن هناك سوى 45 في المائة من المرافق

الصحية تعمل؛ وتراجع هذا المعدل إلى أقل من 25% في المائة في
خمس محافظات، بما في ذلك مأرب والجوف والضالع. كما زاد تغيب

الموظفين األساسيين – كاألطباء، ومستشاري التغذية والمعلمين - حيث
سعى هؤالء الموظفون للبحث عن بدائل إلعالة أسرهم. وعلى رأس الضغوط 

لتعويض القطاع التجاري المتعثر، دعى الشركاء في المجال اإلنساني لسّد 
الفجوات الناجمة عن انهيار المؤسسات العامة، وهو األمر الذي يخرج عن 
قدراتهم وال يمكنهم تحمله. ويجب على جميع األطراف المعنية العمل على
وقف هذا االنهيار، بما في ذلك من خالل إعادة االرتباط االنتقائي لبرامج

التنمية، والتي تم تجميدها بشكٍل كبير منذ مطلع 2015.  

أزمة السيولة ونقص السلع وارتفاع األسعار
كان النزاع  والتدهور االقتصادي الشديد والقيود المفروضة جميعاً من العوامل

التي ساهمت في نقص السلع األساسية وارتفاع األسعار، مما جعل من الصعب،
لماليين اليمنيين، توفير الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات حتى عند 

توافرها في األسواق فلعدة أشهر، تقريباً كانت جميع السلع األساسية متاحة|
فقط بشكل متقطع في معظم األماكن، وارتفعت أسعار السلع األساسية في شهر 

أغسطس في المتوسط بنسبة 26 في المائة عما كانت عليه قبل األزمة. 
وكان تأثير ارتفاع األسعار على األسر اليمنية ملحوظاً، نظراً إلى انخفاض

القدرة الشرائية بشكٍل كبير مع استمرار تقلص أو اختفاء فرص العيش.

وفي الوقت نفسه، تعاني اليمن من أزمة سيولة حادة دفعت الناس والتجار
والشركاء في المجال اإلنساني لمواجهة صعوبات عند تحويل األموال النقدية

إلى داخل وإلى كافة أنحاء البالد. ومع استمرار النزاع وقيود االستيراد، أصبحت 
البنوك مترددة بشكل متزايد في تقديم خطابات االئتمان المصرفي للتجار اليمنيين. 

ويقال إّن هذا التردد قد نما منذ قرار الحكومة في سبتمبر بنقل البنك المركزي 
اليمني من صنعاء إلى عدن. كانت لهذه التطورات تأثيٌر واضٌح على القدرة 

على تمويل واردات الغذاء والدواء، واإلمدادات الحيوية األخرى، مما ضاعف 
من تأثير القيود المفروضة على االستيراد المباشر، وزاد في تقييد قدرة الناس 

على الوصول إلى السيولة بدرجة كبيرة. 

على الرغم من أزمة السيولة، ظل الحّد األدنى من الخدمات المصرفية متاحاً 
في العديد من المناطق. وأقرت المؤسسات الثالث األكثر شيوعاً للتحويالت 

النقدية المحلية - مكتب بريد اليمن، وبنك األمل ومصرف الكريمي - 
وجود 894 فرعاُ نشطاً أو وكيالً معتمداً في اإلجمالي في جميع المديريات، 

على الرغم من توقف 24 في المائة من مكاتب البريد عن العمل. 
عند دراسة الوضع مع وفرة السلع بشكل متفرق على األقل في األسواق، 
يثير هذا احتمال وجود حاجة أقوى للمساعدات النقدية المتعددة القطاعات 

لمساعدة اليمنيين على التعامل في زمن النزاع، والتدهور االقتصادي واالنهيار 
المؤسسي. وتحتاج هذه المسألة المزيد من التحليل، ال سيما فيما يتعلق بكيفية 

ضمان بيئة تمكينية سليمة، وتقليل مخاطر الحماية، والتغلب على القيود الداخلية
والخارجية على المعامالت المالية. وحتى تاريخ أكتوبر عام 2015، 

الواردات الغذائية الشهرية وتقلب األسعار (مارس- أغسطس عام 2016)

المصدر: المجموعات اللوجستية (أغسطس 2016).
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المصدر: المجموعات اللوجستية (أغسطس 2016).
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والتخليص الجمركي لإلمدادات الحيوية. وإن كان يمكن حل هذه القيود في
بعض األحيان من خالل الحوار، إال أنَّ الوقت المهدور يمثل عبئاً 

غير مقبول بالنسبة لألشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات.



09

  

 

 

 الجزء األول: تأثير األزمة

لم يتمكن الشركاء في المجال اإلنساني في صنعاء من سحب أكثر من
400,000 لایر يومياً من البنوك (حوالي 1,300 دوالر). ويتراجع هذا

المبلغ إلى أقل من ذلك في مدينة الحديدة ليصل في حده األعلى إلى
200,000 لایر يمني فقط في اليوم يمكن سحبها من البنوك. 

انهيار الخدمات األساسية والمؤسسات 

تتسبب عوامل النزاع والنزوح والتهاوي االقتصادي في ضغوط شديدة
على الخدمات األساسية الضرورية والمؤسسات التي تعمل على تقديمها،

األمر الذي يدفع هذه المؤسسات نحو اإلنهيار الكلّي. وتستند البرامج اإلنسانية 
في اليمن على تصور وجود الحد األدنى على األقل من الخدمات الحكومية 
في قطاعات رئيسية مثل الصحة، والمياه، والتعليم والحماية االجتماعية. 
ومع ذلك، هناك العديد من األدلة المتزايدة التي تشير إلى انهيار مؤسسي 
وشيك عبر قطاعات واسعة في البالد. أوضحت تقارير وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي في صنعاء أن احتياطيات النقد األجنبي بالبنك المركزي 
قد انخفضت من 4.7 مليار دوالر في أواخر عام 2014 إلى أقل من

1 مليار دوالر في سبتمبر 2016. وقد تضاعف عجز الموازنة العامة 
تقريباً في العام الماضي، إلى حوالي 1.8 مليار دوالر. عالوة على التعثر 
في سداد رواتب الموظفين في المنشآت الصحية والمعلمين والعاملين في 

القطاع العام على نحو متزايد، مما خلف وراءه 1.25 مليون موظفاً بالدولة 
و6.9 مليون معال - أو ما يقرب من 30 في المائة من السكان - دون دخل
في وقت تعاني فيه البلد من نقص السلع وارتفاع األسعار. وعلى الرغم من

التزام الحكومة بمعالجة مسألة دفع الرواتب المتأخرة، إال أن عملية نقل
البنك المركزي إلى عدن لم تحل مشكلة الرواتب هذه حتى أواخر شهر أكتوبر. 

وبدأت الخدمات االجتماعية التي تقدمها الدولة في االنهيار سريعاً بينما 
ارتفعت الحاجة إليها. وفي أغسطس، أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان  

في صنعاء أنها لم تعد قادرة على تغطية التكاليف التشغيلية للخدمات الصحية. 
حتى تاريخ أكتوبر عام 2016، لم يكن هناك سوى 45 في المائة من المرافق

الصحية تعمل؛ وتراجع هذا المعدل إلى أقل من 25% في المائة في
خمس محافظات، بما في ذلك مأرب والجوف والضالع. كما زاد تغيب

الموظفين األساسيين – كاألطباء، ومستشاري التغذية والمعلمين - حيث
سعى هؤالء الموظفون للبحث عن بدائل إلعالة أسرهم. وعلى رأس الضغوط 

لتعويض القطاع التجاري المتعثر، دعى الشركاء في المجال اإلنساني لسّد 
الفجوات الناجمة عن انهيار المؤسسات العامة، وهو األمر الذي يخرج عن 
قدراتهم وال يمكنهم تحمله. ويجب على جميع األطراف المعنية العمل على
وقف هذا االنهيار، بما في ذلك من خالل إعادة االرتباط االنتقائي لبرامج

التنمية، والتي تم تجميدها بشكٍل كبير منذ مطلع 2015.  

أزمة السيولة ونقص السلع وارتفاع األسعار
كان النزاع  والتدهور االقتصادي الشديد والقيود المفروضة جميعاً من العوامل

التي ساهمت في نقص السلع األساسية وارتفاع األسعار، مما جعل من الصعب،
لماليين اليمنيين، توفير الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات حتى عند 

توافرها في األسواق فلعدة أشهر، تقريباً كانت جميع السلع األساسية متاحة|
فقط بشكل متقطع في معظم األماكن، وارتفعت أسعار السلع األساسية في شهر 

أغسطس في المتوسط بنسبة 26 في المائة عما كانت عليه قبل األزمة. 
وكان تأثير ارتفاع األسعار على األسر اليمنية ملحوظاً، نظراً إلى انخفاض

القدرة الشرائية بشكٍل كبير مع استمرار تقلص أو اختفاء فرص العيش.

وفي الوقت نفسه، تعاني اليمن من أزمة سيولة حادة دفعت الناس والتجار
والشركاء في المجال اإلنساني لمواجهة صعوبات عند تحويل األموال النقدية

إلى داخل وإلى كافة أنحاء البالد. ومع استمرار النزاع وقيود االستيراد، أصبحت 
البنوك مترددة بشكل متزايد في تقديم خطابات االئتمان المصرفي للتجار اليمنيين. 

ويقال إّن هذا التردد قد نما منذ قرار الحكومة في سبتمبر بنقل البنك المركزي 
اليمني من صنعاء إلى عدن. كانت لهذه التطورات تأثيٌر واضٌح على القدرة 

على تمويل واردات الغذاء والدواء، واإلمدادات الحيوية األخرى، مما ضاعف 
من تأثير القيود المفروضة على االستيراد المباشر، وزاد في تقييد قدرة الناس 

على الوصول إلى السيولة بدرجة كبيرة. 

على الرغم من أزمة السيولة، ظل الحّد األدنى من الخدمات المصرفية متاحاً 
في العديد من المناطق. وأقرت المؤسسات الثالث األكثر شيوعاً للتحويالت 

النقدية المحلية - مكتب بريد اليمن، وبنك األمل ومصرف الكريمي - 
وجود 894 فرعاُ نشطاً أو وكيالً معتمداً في اإلجمالي في جميع المديريات، 

على الرغم من توقف 24 في المائة من مكاتب البريد عن العمل. 
عند دراسة الوضع مع وفرة السلع بشكل متفرق على األقل في األسواق، 
يثير هذا احتمال وجود حاجة أقوى للمساعدات النقدية المتعددة القطاعات 

لمساعدة اليمنيين على التعامل في زمن النزاع، والتدهور االقتصادي واالنهيار 
المؤسسي. وتحتاج هذه المسألة المزيد من التحليل، ال سيما فيما يتعلق بكيفية 

ضمان بيئة تمكينية سليمة، وتقليل مخاطر الحماية، والتغلب على القيود الداخلية
والخارجية على المعامالت المالية. وحتى تاريخ أكتوبر عام 2015، 

الواردات الغذائية الشهرية وتقلب األسعار (مارس- أغسطس عام 2016)

المصدر: المجموعات اللوجستية (أغسطس 2016).
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والتخليص الجمركي لإلمدادات الحيوية. وإن كان يمكن حل هذه القيود في
بعض األحيان من خالل الحوار، إال أنَّ الوقت المهدور يمثل عبئاً 

غير مقبول بالنسبة لألشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات.
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سبتمبر 2016

المصدر: برنامج األغذية العالمي (سبتمبر 2016). 

  

المصدر: مؤسسة البريد وبنك األمل ومصرف الكريمي. يونيو 2016.
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 الجزء األول: تأثير األزمة

االحتياجات اإلنسانية المتزايدة في القطاعات الرئيسية
خلف النزاع الذي دام ألكثر من 19 شهراً ما يقدر بحوالي 18.8 ماليين

شخص في حاجة إلى نوعٍ من أنواع المساعدات أو الحماية من أجل
تلبية احتياجاتهم األساسية، بما في ذلك 10.3 ماليين شخص في حاجة

شديدة للمساعدات. ويمثل هذا زيادة قدرها 20 في المائة تقريباً منذ أواخر
عام 2014، ويرجع ذلك إلى الزيادات في القطاعات الرئيسية.

ويعد الرقم التقديري لألشخاص المحتاجين للمساعدات (18.8 ماليين شخص)
أقل من الرقم المحدد لعام 2016 ( 21.2 ماليين شخص).  

وهذه التغييرات ال تعكس تحسناً في الوضع اإلنساني الكارثي في اليمن، 
وإنما توضح تحسين التركيز على األولويات.

األمن الغذائي والزراعة

يعاني ما يقدر بنحو 14 ماليين شخص حالياً من انعدام األمن الغذائي،
بما في ذلك 7 ماليين شخص ال يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم التالية.

ويعكس هذا الوضع زيادة بنسبة 33 في المائة منذ أواخر عام 2014. 
تعرض اإلنتاج الزراعي، الذي يعمل فيه أكثر من نصف السكان، إلى 

االنخفاض بشكل كبير بسبب انعدام األمن، وارتفاع التكاليف، وعدم توافر 
المدخالت الزراعية بشكل منتظم. كما تضرر قطاع الثروة السمكية بشكل

كبير مع تراجع بنسبة 50 في المائة في َعدد الصيادين بسبب تأثير األزمة. 

المياه والصرف الصحي والنظافة

هناك ما يقدر بنحو 14.4 ماليين شخص بحاجة إلى مساعدة لضمان الحصول
على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، بما في ذلك 8.2 ماليين
 في حاجة شديدة للمساعدات. ويمثل هذا زيادة بنسبة 8 في المائة منذ أواخر 

عام 2014، حيث شدة االحتياجات قد ازدادت.

الصحة
هناك ما يقدر بنحو 14.8 ماليين شخص ال يستطيعون الحصول على الرعاية

الصحية األساسية، بما في ذلك 8.8 ماليين يعيشون في المناطق المحرومة 
من الخدمات. كما أنَّ هناك نقًصا مزمنًا في المواد الطبية ، وال يوجد سوى 

45 في المائة من المنشآت الصحية قيد العمل. وفي أكتوبر عام 2016، 
كان هناك 274 على األقل من المرافق الصحية التي تعرضت للضرر أو 
الدمار نتيجة النزاع، عالوة على قتل 13 شخصاً وإصابة 31 آخرين من 

العاملين في مجال الصحة. 

التغذية
يعاني نحو 3.3 ماليين من األطفال والنساء الحوامل أو المرضعات من سوء

التغذية الحاّد، بما في ذلك 462,000 طفل دون سن 5 يعانون من سوء التغذية
الحاد الوخيم. ويمثل هذا زيادة بنسبة 57 في المائة منذ أواخر عام 2015، كما

يمثل تهديداً على حياة المتضررين وعلى أوضاعهم الصحية بقية حياتهم.

اإليواء والمواد األساسية

هناك ما يقدر بنحو 4.5 ماليين شخصاً يحتاجون الى مأوى طارئ أو
للمستلزمات المنزلية األساسية، بما في ذلك النازحين والمجتمعات المضيفة
والعائدين األوائل. وتظهر هذه االحتياجات كنتيجة للنزوح المرتبط بالنزاع

المستمر، فضالً عن العودة األولية لبعض المناطق.

حماية 

هناك نحو 11.3 ماليين شخص بحاجة إلى المساعدة لحماية سالمتهم وكرامتهم
أوحقوقهم  األساسية، بما في ذلك 2.9 ماليين شخص يعيشون في المناطق

المتضررة بشكل حاد. ويحتاج األشخاص الضعفاء للخدمات القانونية
والنفسية واالجتماعية وغيرها، بما في ذلك حماية األطفال عبر دعم ضحايا

العنف القائم على النوع االجتماعي.

التعليم

هناك حوالي مليونا طفل في سن الدراسة خارج المدارس ويحتاجون
للمساندة للحصول على حقهم في التعليم. عالوة على وجود أكثر من 1,600 مدرسة
غير صالحة لالستخدام حالياً بسبب األضرار الناجمة عن النزاعات واستضافتها

للنازحين، أو الستغاللها ألغراض غير تعليمية.

سبل العيش وقدرات المرونة والصمود لدى المجتمعات المحلية

فقد ما يقدر بحوالي 8 ماليين يمني سبل معيشتهم أو يعيشون في مجتمعات
ال تتوفر فيها أدنى الخدمات األساسية. وتحتاج المجتمعات للدعم لتعزيز

صمودها، بما في ذلك إزالة األلغام وغيرها من المتفجرات في حوالي 15 محافظة.

عدد العاملين في مجال الصحة لكل 10,000 شخصحالة المنشآت الصحية

المنشآت الصحية ال تعمل
جزئياً / كلياً  (٪)

الحد: 22 عامل في مجال الصحة لكل 10,000 نسمة

المصدر: منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، التقرير النهائي (أكتوبر 2016).
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المصدر: منظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة، التقرير األخير (أكتوبر 2016).
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المصدر: منظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة، التقرير األخير (أكتوبر 2016).

الحد األدنى: 22 عامل في المجال الصحي لكل 10,000 شخص 
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 الجزء األول: تأثير األزمة

االحتياجات اإلنسانية المتزايدة في القطاعات الرئيسية
خلف النزاع الذي دام ألكثر من 19 شهراً ما يقدر بحوالي 18.8 ماليين

شخص في حاجة إلى نوعٍ من أنواع المساعدات أو الحماية من أجل
تلبية احتياجاتهم األساسية، بما في ذلك 10.3 ماليين شخص في حاجة

شديدة للمساعدات. ويمثل هذا زيادة قدرها 20 في المائة تقريباً منذ أواخر
عام 2014، ويرجع ذلك إلى الزيادات في القطاعات الرئيسية.

ويعد الرقم التقديري لألشخاص المحتاجين للمساعدات (18.8 ماليين شخص)
أقل من الرقم المحدد لعام 2016 ( 21.2 ماليين شخص).  

وهذه التغييرات ال تعكس تحسناً في الوضع اإلنساني الكارثي في اليمن، 
وإنما توضح تحسين التركيز على األولويات.

األمن الغذائي والزراعة

يعاني ما يقدر بنحو 14 ماليين شخص حالياً من انعدام األمن الغذائي،
بما في ذلك 7 ماليين شخص ال يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم التالية.

ويعكس هذا الوضع زيادة بنسبة 33 في المائة منذ أواخر عام 2014. 
تعرض اإلنتاج الزراعي، الذي يعمل فيه أكثر من نصف السكان، إلى 

االنخفاض بشكل كبير بسبب انعدام األمن، وارتفاع التكاليف، وعدم توافر 
المدخالت الزراعية بشكل منتظم. كما تضرر قطاع الثروة السمكية بشكل

كبير مع تراجع بنسبة 50 في المائة في َعدد الصيادين بسبب تأثير األزمة. 

المياه والصرف الصحي والنظافة

هناك ما يقدر بنحو 14.4 ماليين شخص بحاجة إلى مساعدة لضمان الحصول
على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، بما في ذلك 8.2 ماليين
 في حاجة شديدة للمساعدات. ويمثل هذا زيادة بنسبة 8 في المائة منذ أواخر 

عام 2014، حيث شدة االحتياجات قد ازدادت.

الصحة
هناك ما يقدر بنحو 14.8 ماليين شخص ال يستطيعون الحصول على الرعاية

الصحية األساسية، بما في ذلك 8.8 ماليين يعيشون في المناطق المحرومة 
من الخدمات. كما أنَّ هناك نقًصا مزمنًا في المواد الطبية ، وال يوجد سوى 

45 في المائة من المنشآت الصحية قيد العمل. وفي أكتوبر عام 2016، 
كان هناك 274 على األقل من المرافق الصحية التي تعرضت للضرر أو 
الدمار نتيجة النزاع، عالوة على قتل 13 شخصاً وإصابة 31 آخرين من 

العاملين في مجال الصحة. 

التغذية
يعاني نحو 3.3 ماليين من األطفال والنساء الحوامل أو المرضعات من سوء

التغذية الحاّد، بما في ذلك 462,000 طفل دون سن 5 يعانون من سوء التغذية
الحاد الوخيم. ويمثل هذا زيادة بنسبة 57 في المائة منذ أواخر عام 2015، كما

يمثل تهديداً على حياة المتضررين وعلى أوضاعهم الصحية بقية حياتهم.

اإليواء والمواد األساسية

هناك ما يقدر بنحو 4.5 ماليين شخصاً يحتاجون الى مأوى طارئ أو
للمستلزمات المنزلية األساسية، بما في ذلك النازحين والمجتمعات المضيفة
والعائدين األوائل. وتظهر هذه االحتياجات كنتيجة للنزوح المرتبط بالنزاع

المستمر، فضالً عن العودة األولية لبعض المناطق.

حماية 

هناك نحو 11.3 ماليين شخص بحاجة إلى المساعدة لحماية سالمتهم وكرامتهم
أوحقوقهم  األساسية، بما في ذلك 2.9 ماليين شخص يعيشون في المناطق

المتضررة بشكل حاد. ويحتاج األشخاص الضعفاء للخدمات القانونية
والنفسية واالجتماعية وغيرها، بما في ذلك حماية األطفال عبر دعم ضحايا

العنف القائم على النوع االجتماعي.

التعليم

هناك حوالي مليونا طفل في سن الدراسة خارج المدارس ويحتاجون
للمساندة للحصول على حقهم في التعليم. عالوة على وجود أكثر من 1,600 مدرسة
غير صالحة لالستخدام حالياً بسبب األضرار الناجمة عن النزاعات واستضافتها

للنازحين، أو الستغاللها ألغراض غير تعليمية.

سبل العيش وقدرات المرونة والصمود لدى المجتمعات المحلية

فقد ما يقدر بحوالي 8 ماليين يمني سبل معيشتهم أو يعيشون في مجتمعات
ال تتوفر فيها أدنى الخدمات األساسية. وتحتاج المجتمعات للدعم لتعزيز

صمودها، بما في ذلك إزالة األلغام وغيرها من المتفجرات في حوالي 15 محافظة.

عدد العاملين في مجال الصحة لكل 10,000 شخصحالة المنشآت الصحية

المنشآت الصحية ال تعمل
جزئياً / كلياً  (٪)

الحد: 22 عامل في مجال الصحة لكل 10,000 نسمة

المصدر: منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، التقرير النهائي (أكتوبر 2016).
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المصدر: منظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة، التقرير األخير (أكتوبر 2016).
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المصدر: منظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة، التقرير األخير (أكتوبر 2016).

الحد األدنى: 22 عامل في المجال الصحي لكل 10,000 شخص 
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الجدول الزمني

 الجزء األول: تأثیر األزمة

6 أكتوبر 2016مایو وأغسطس 2016

24 أكتوبر 2016

4 أكتوبر 2016

التصاعد السریع للنزاع  یوم 19 مارس، وتفجیرات انتحاریة استھدفت مسجدین في صنعاء، مما أسفر عن مقتل ما یقرب من 150 شخصًا وإصابة 350 شخصًا. قوات الحوثي/صالح تتقدم جنوبًا باتجاه
تعز، ولحج وعدن.  یوم 26 مارس، بدأ تحالف العسكري بقیادة السعودیة في القصف الجوي. عالوة على تصاعد القتال والغارات الجویة بسرعة في جمیع أنحاء البالد.

إعصاران متتالیان یضربان الساحل الجنوبي وجزیرة سقطرى، مما أسفر عن مقتل عشرة على األقل وتسبب في فیضانات واسعة النطاق. تعّد األعاصیر التي تضرب الشواطئ 
الیمنیة نادرة إلى حّد كبیر، إال أنَّ التعاقب السریع لإلعصارین كان غیر مسبوقًا تقریًبا. 

19-26 مارس 2015

نوفمبر 2015

12 مایو 2015

1 یولیو 2015

بدء ھدنة إنسانیة لمدة خمسة أیام. تم 
اإلبالغ عن انتھاكات متكررة.

تغیر الخطوط األمامیة في النزاع إلى حد كبیر. وبدأت القوات التي
یدعھما التحالف في السیطرة على عدن في أواخر یولیو، والتوسع

في أجزاء كبیرة من جنوب الیمن في منتصف أغسطس. اشتباكات كبیرة،
تدعمھا غارات جویة، تندلع في تعز، وتقع المدینة تحت الحصار.

أواخر سبتمبر إلى أوائل أكتوبر 2015منتصف یولیو إلى منتصف أغسطس 2015
ضربت غارات جویة اثنین من حفالت الزفاف، مما أسفر عن

مقتل أكثر من 150 شخصًا. ووقع الھجوم األول یوم 28 سبتمبر
في تعز ومقتل أكثر من 130 شخصًا. أما الضربة الثانیة أصابت

ذمار، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا على األقل.

18 أغسطس 2015
ضربت الغارات الجویة میناء الحدیدة، وتم تدمیر البنیة

التحتیة الحیویة في أكبر میناء في الیمن. قبل األزمة
كانت غالبیة واردات الیمن  تتم عبر میناء الحدیدة -

ذلك المیناء الضروري لتدفق  الغذاء، والدواء والوقود للبالد.

األمم المتحدة ُتصنف الیمن
 في "المستوى الثالث" من الطوارئ – 

وھو أعلى مستوى.

الدولة اإلسالمیة تعلن مسؤولیتھا عن الھجمات
التي استھدفت قوات  التحالف ومسؤولي الحكومة الیمنیة
في فندق القصر في عدن ومصلین في مسجد في صنعاء.

مقتل 22 شخصًا على األقل في الھجمات.

6 أكتوبر 2015

15 دیسمبر 2015
وقف إطالق النار یدخل حیز التنفیذ عندما یبدأ

األطراف محادثات السالم التي ترعاھا األمم المتحدة
في سویسرا. تم اإلبالغ عن انتھاكات متكررة أثناء

وقف إطالق النار.

أغسطس 2016
تأجیل محادثات السالم في الكویت دون التوصل الى اتفاق في 6 اغسطس.

شتباكات وغارات جویة مكثفة بعد ذلك على الفور. ضربت الغارات
الجویة في أغسطس سوق مزدحمة في صنعاء، ومدرسة في صعدة،

باإلضافة إلى مستشفى تابعة لمنظمة أطباء بال حدود في حجة.
كما قتل مسلحون الدولة اإلسالمیة 60 شخصًا على األقل في ھجوم

انتحاري في عدن. وإغالق مطار صنعاء أمام حركة المرور المدنیة.

8 أكتوبر 2016
غارات جویة متعددة على قاعة المناسبات االجتماعیة 

في صنعاء ومقتل 140 شخصًا على األقل وإصابة 
أكثر من 600 في واحدة من أسوأ أحداث القتل 

والجرح في النزاع.

10 أبریل 2016
دخول تجدید وقف األعمال القتالیة حیز التنفیذ.

بعد تأجیلھ عدة مرات، وبدء محادثات
السالم التي ترعاھا األمم المتحدة في الكویت

في 21 إبریل.

ضرب ھجوم صاروخي منطقة مدنیة تعز، مما أسفر عن 
مقتل 10 شخصًا - معظمھم من األطفال. استمرار القصف 
العشوائي على مناطق مدنیة مأھولة في تعز من قبل قوات 

تابعة للحوثي منذ أغسطس 2015.

منذ بدایة ینایر 2016

انتھاء وقف إطالق النار رسمیا
مع انتھاء محادثات السالم دون نتیجة.

تصاعد االشتباكات والغارات الجویة في
جمیع أنحاء البالد.

11 سبتمبر 2016

غارة جویة تضرب حفارًا أثناء
القیام بحفر بئر للمیاه في صنعاء.

ضربات تالیة تضرب أول المستجیبین
وصوًال إلى مكان الحادث.

مبعوث األمین العام لألمم المتحدة یسلم 
خریطة الطریق المقترحة ألطراف النزاع.

األمطار الغزیرة في شھري مایو وأغسطس تتسبب في حدوث 
سیول في سبع محافظات. ویقدر الشركاء مقتل 70 شخصًا 

نتیجة الفیضانات، مع وجود أكثر من 35,000 شخص
في حاجة للمساعدات.

وزارة الصحة تعلن عن تفشي وباء الكولیرا. 
تم حتى 25 أكتوبر تأكید وجود 51 حالة في

تسع محافظات، وجاري فحص 1148 حالة مشتبھ بھا.
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األشخاص ذوي االحتياج

                                                   
                                                   
                                                                                                      

إجمالي أعداد األشخاص المحتاجين للمساعدات
حسب النوع والالجئين والمهاجرين
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 ماليين شخص18.8

ماليين نشخص10.3

 الجزء األول: تقسيم الفئات المحتاجة

تقسيم 

هناك ما يقرب من 18.8 ماليين يمني اآلن في حاجة إلى المساعدات اإلنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10.3 ماليين 
شخص في حاجة شديدة للمساعدات، عالوة على ارتفاع االحتياجات بنسبة 15 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل األزمة.

مع توافر البيانات النوعية أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2014، يستند تحليل هذا 
العام على منهجية أكثر دقة إلى حد كبير لتقدير مدى احتياج الكثير من الناس للمساعدة 
وشدة احتياجاتهم. وقدرت االحتياجات ذات األولوية لعام 2017 أقل من العام الماضي 
بنحو 10 في المائة. ال يعكس هذا االنخفاض إال تحسن عملية جمع البيانات، وال يمكن 

بأي حال من األحوال أن يفسر على أنه "تحسٌن" في الوضع اإلنساني الكارثي 
في اليمن. لالطالع على شرح كامل للمنهجية، بما في ذلك معايير تحديد 

"شّدة االحتياج"، انظر مرفق المنهجية. 

 أعداد األشخاص المحتاجين للمساعدات

أعداد األشخاص في  حاجة شديدة للمساعدات

أعداد األشخاص المحتاجين للمساعدات حسب المجموعة أو القطاع *

إجمالي عدد األشخاص المحتاجين للمساعدات 
إجمالي عدد األشخاص في حاجة شديدة للمساعدات

األمن الغذائي
والزراعة 

اإليواء والمواد
غير الغذائية

 الالجئون والمهاجرون
األشخاص المحتاجين

للمساعدات 

 (**) تقدر المجموعات أعداد الناس في اليمن ممن لديهم احتياجات قطاعية، باستثناء الالجئين والمهاجرين. يشير الرسم البياني "المستدير" على اليسار لتقديرات المجموعات فقط وال يشمل الالجئين أو المهاجرين. تقدم القطاعات
المتعددة لشؤون الالجئين والمهاجرين تقديرات االحتياجات القطاعية لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في اليمن. تظهر هذه األرقام في عمود "قطاع الالجئين والمهاجرين" في الجدول على اليمين.

إجمالي عدد المحتاجين بشّدة 
للمساعدات

اإلجمالي وشّدة االحتياج
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إجمالي أعداد األشخاص المحتاجين للمساعدات
حسب النوع والالجئين والمهاجرين

(*) 

0.15

0.11

0.11

0.22

0.14

0.03

(**)

إجمالي عدد المحتاجين 

الذكوراإلناث

7.5 7.3

7.4 7.1

7.1 7.0

5.7 5.5

1.7 2.8

1.2 1.1

0.34 0.12

2.22.3

الذكور اإلناث
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4.2 4.0

3.5 3.5
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1.5 2.5

0.6 0.54

2.0 1.9

0.02 0.01

2.3 
1.1 

4.0 
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0.46
  0.03
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14.5 
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14.1 

  

 ماليين شخص18.8

ماليين نشخص10.3

 الجزء األول: تقسيم الفئات المحتاجة

تقسيم 

هناك ما يقرب من 18.8 ماليين يمني اآلن في حاجة إلى المساعدات اإلنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10.3 ماليين 
شخص في حاجة شديدة للمساعدات، عالوة على ارتفاع االحتياجات بنسبة 15 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل األزمة.
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بنحو 10 في المائة. ال يعكس هذا االنخفاض إال تحسن عملية جمع البيانات، وال يمكن 

بأي حال من األحوال أن يفسر على أنه "تحسٌن" في الوضع اإلنساني الكارثي 
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إجمالي عدد األشخاص المحتاجين للمساعدات 
إجمالي عدد األشخاص في حاجة شديدة للمساعدات
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والزراعة 

اإليواء والمواد
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 (**) تقدر المجموعات أعداد الناس في اليمن ممن لديهم احتياجات قطاعية، باستثناء الالجئين والمهاجرين. يشير الرسم البياني "المستدير" على اليسار لتقديرات المجموعات فقط وال يشمل الالجئين أو المهاجرين. تقدم القطاعات
المتعددة لشؤون الالجئين والمهاجرين تقديرات االحتياجات القطاعية لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في اليمن. تظهر هذه األرقام في عمود "قطاع الالجئين والمهاجرين" في الجدول على اليمين.

إجمالي عدد المحتاجين بشّدة 
للمساعدات

اإلجمالي وشّدة االحتياج
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PART I: BREAKDOWN OF PEOPLE IN NEED
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المصدر: الفريق المعني بحركة السكان (أكتوبر 2016).
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ً الجزء األول: الفئات األشّد ضعفا

يؤثر نطاق األزمة وتعقيداتها في اليمن على المجموعات السكانية بشكل مختلف وتتعرض بعض الفئات لمخاطر
أكبر من غيرها. ومن ضمن إجمالي 18.8 ماليين شخص يعانون، الفئات األشّد ضعفاً بين المتضررين

هم من النازحين، والنساء، واألطفال، واألقليات، والالجئين والمهاجرين.

النازحون داخلياً والعائدون والمجتمعات المضيفة 

يقدر عدد النازحين داخلياً في الوقت الحالي بنحو 2.2 ماليين شخص، ويعيش
77 بالمائة منهم إما مع مجتمعات مضيفة (1.2 ماليين شخص) أو في مساكن 
مؤجرة (480,000 شخص). وال يعد النزوح وحده مؤشراً على الفقر ولكنه 

يشكل عامل خطر هاماً عندما يمتد النزوح لفترات أطول.
وامتد نزوح 90 في المائة من النازحين حتى اآلن ألكثر من 10 أشهر

بما في ذلك 85 بالمائة ممن نزحوا لمدة تزيد عن سنة.
ً ووسط التدهور االقتصادي الحاد والنزوح طويل األمد، فإن النازحين داخليا

والمضيفين لهم يستنزفون الكميات االحتياطية بسرعة. ويشكل النازحون داخلياً 
ممن ال يستطيعون تحمل تكاليف المسكن المستأجر أو المعيشة مع المجتمعات 

المضيفة أكثر الفئات ضعفاً. ويعيش حوالي 19 بالمائة في المباني العامة 
أو مراكز التجمعات أو في المستوطنات الطبيعية المنتشرة.

وعادة ما تكون الخدمات في هذه المواقع محدودة ويواجه السكان مخاطر حماية
بالغة تشمل االستغالل والعنف القائم على النوع االجتماعي.

وباإلضافة إلي ذلك، عاد أكثر من مليون شخص بقليل إلى مناطقهم األصلية 
ويعيش 86 بالمائة منهم في مساكنهم السابقة. وتزايد عدد العائدين كثيراً في 

الفترة بين مارس ومايو 2016 وهو األمر الذي قد يعكس االستقرار الكبير 
في بعض المناطق أو تراجع النزاع أثناء الفترة من أبريل إلي أغسطس. 

تسلط المعلومات المتوفرة، بشأن الظروف التي تواجه العائدين، الضوء أيضاً على
ضعفهم. وتشير مصادر المعلومات الرئيسية في 69 بالمائة من المواقع المقدرة على

على المستوى الوطني إلى عيش العائدين في منازل متضررة وتشير
16 بالمائة من المواقع إلى أنَّ المنازل السابقة للعائدين ال تصلح للسكن. كما 

أشاروا إلي أنَّ مواد البناء مكلفة للغاية بالنسبة للعائدين في 45 بالمائة من المواقع،
وأنهم ال يستطيعون تحمل تكاليف اإليجار في 41 بالمائة من المواقع.  كما 

يواجه العائدون مخاطر حماية بالغة تشمل وجود ألغام أرضية في أماكن إقامتهم 
أو بالقرب منها أو االعتماد على استراتيجيات تعايش سلبية لتلبية احتياجاتهم في ظل 

غياب سبل المعيشة التي يمكن االعتماد عليها.

 النازحون حسب المديرية

أعداد النازحين (باأللف) 

العائدون حسب المديرية

أعداد النازحون (باأللف) 

18.7 - 6.01

39.2 - 18.8

71.7 - 39.3 

120 - 71.8

الفئات
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المصدر: آليات الرصد واإلبالغ (يناير 2015 - سبتمبر 2016).

النساء والفتيات 

تعاني النساء والفتيات في اليمن قبل األزمة الحالية من عدم المساواة المتأصلة
بسبب النوع االجتماعي وهو ما يحد من حصولهن على الخدمات وسبل المعيشة
وغيرها من الفرص نتيجة المعايير االجتماعية السائدة. وأدى النزاع في العديد 

من الحاالت إلي تفاقم هذه القيود.  وتواجه النساء والفتيات عدداً من نقاط الضعف 
الخاصة. وتواجه األسر، التي تعولها إمرأة، تحديات إضافية كلما سعين نحو 
توفير ما تحتاجه عائالتهن، في بيئة صعبة نظراً العتمادهن في الغالب على 

استراتيجيات تعايش سلبية تتركهن عرضة لالستغالل واإليذاء.  وتشير مصادر
المعلومات الرئيسية في البالد إلى أن 10.3 بالمائة من األسر النازحة داخلياً 

تعولها النساء بما في ذلك 2.6 بالمائة تعولها نساء قاصرات. 
يظل زواج األطفال مسألة بالغة الخطورة نظراً لزواج 52 بالمائة من الفتيات 

اليمنيات قبل بلوغهن سن 18 عاماً وزواج 14 بالمائة قبل بلوغهن 15 عاماً.  
وتشير التقارير إلي زيادة معدالت زواج األطفال حيث تبحث العائالت عن المهر
 للتعايش مع الصعوبات المتعلقة بالنزاع.  وأشار تقييٌم للنازحين داخلياً في تعز 

إلى حمل 8 بالمائة من البنات التي تبلغ من العمر 12 إلي 17 عاما مما يدل 
على انتشار الزواج المبكر. 

كما يصاحب النزاع المتصاعد والنزوح، مخاطر أكبر للعنف القائم على النوع
االجتماعي بما في ذلك اإليذاء الجنسي. وأظهرت مناقشات مع مجموعات
مركزة، قيام النساء بالتعبير عن الضيق النفسي نتيجة العنف والخوف من

أعضاء العائلة والخوف من االعتقال واالحتجاز بينما أظهرت المناقشات قيام
الرجال بالتعبير عن الضيق نتيجة فقدان سبل المعيشة وتقييد حركتهم وإجبارهم

على العمل. وقد تؤدي هذه الضغوط بين الذكور إلي مستويات متزايدة من
العنف المنزلي وهو ما يعرض المزيد من النساء إلي الخطر.

وسجل نظام إدارة المعلومات الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي
8,031 حادثة في الفترة بين يناير وسبتمبر 2016 من بينها 64 بالمائة حاالت

إيذاء عاطفي أو نفسي (3,373 حالة) أو إعتداء جسدي (1,767 حالة).
وبالرغم من ذلك، ال يزال الحجم الحقيقي بالتأكيد أكبر من ذلك بكثير في ظل

المعايير االجتماعية التي التشجع على اإلبالغ.

األطفال

يقع األطفال ضمن أكثر الجماعات المستضعفة والتي تتأثر بالنزاع على نحو
غير متكافئ. وقام نظام المراقبة ورفع التقارير بتوثيق 1,309 حالة وفاة طفل
 نتيجة العنف الدائر في الفترة ما بين يناير 2015 وسبتمبر 2016 باإلضافة
 إلى 1,950 حالة إصابة طفل. وتم توثيق 1,275 حالة تجنيد أطفال أيضا 

من قبل الجماعات المسلحة في نفس الفترة. وتزايدت االنتهاكات الجسيمة 
لحقوق الطفل نتيجة استمرار النزاع. وأثناء الربع األول من عام 2016، 

تزايد عدد الوفيات واإلصابات بين األطفال بنسبة 19 بالمائة مقارنة بالربع 
األخير من عام 2015 (تزايد من 374 طفل إلي 445 طفل). وعالوة 

على ذلك، فإنَّ توثيق حاالت تجنيد األطفال واستخدامهم تزايد بنسبة 35 بالمائة 
مقارنة بالربع األخير من عام 2015 (تزايد الحاالت الموثقة من 103 إلي 140). 

واستمر اختطاف األطفال واحتجازهم قسريا خالل عام 2016.  
ويضر النزاع أيضا كثيرا بحصول الطفل على التعليم. حيث تم قصف المدارس 
أثناء العمليات البرية والغارات الجوية إذ يقدر الشركاء أن نحو 1,604 مدرسة 

ال تصلح حاليا لالستخدام نتيجة الضرر أو وجود نازحين داخليا أو سيطرة 
الجماعات المسلحة عليها. ويوجد نحو مليونا طفل خارج المدرسة مما 

يعرض مستقبلهم للخطر الحقًا. ومن المحتمل أن يُظهر األطفال الذين عانوا 
من تلك المواقف العصيبة تغيرات في العالقات االجتماعية والسلوك وردود 

األفعال الجسدية واالستجابة العاطفية وظهور مشاكل النوم والكوابيس 
واالنسحاب والتركيز على المشاكل والشعور بالذنب.  وتتفاقم هذه اآلثار

نتيجة الغموض بشأن المستقبل واختالل روتينهم اليومي. 

األقليات

تعايشت فئات مختلفة في اليمن لعدة قرون بما في ذلك مجموعات مختلفة 
من المسلمين وأتباعهم وأقليات دينية غير مسلمة.  ويؤكد العديد من اليمنيين 
من جماعات مختلفة أنَّ الطائفية "غير يمنية" وأنها تتعارض مع قرون من 

العادات في المجتمع اليمني.  وبالرغم من ذلك، وبعد 19 شهرا من النزاع، 
أصبحت االنقسامات أكثر وضوًحا بين بعض الجماعات التي تنافست من 
أجل الموارد المتاحة وتصاعدت الطائفية في بعض المناطق.  وفي بعض 

الحاالت، أصبحت جماعات األقليات هدفًا لإلعتقال (على سبيل المثال، 
التقارير الواردة بشأن اعتقال البهائيين في أغسطس في صنعاء) أو الترحيل 

(على سبيل المثال، التقارير الواردة بشأن ترحيل "الشماليين" من 
المديريات الجنوبية). وقد لعب الفقر والتهميش اإلجتماعي واإلقتصادي 

ً الجزء األول: الفئات األشّد ضعفا

األطفال المتضررون من االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل يناير 2015 - سبتمبر 2016

األطفال المتضررين باالنتهاكات
الجسيمة لحقوق الطفل
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طفل متضرر من انتهاكات جسيمة
لحقوق الطفل منذ يناير 2015 

في جميع أنحاء اليمن

حاالت التجنيد واستخدام األطفال
من قبل أطراف النزاع في اليمن

1617

دوًرا أيًضا في قدرة الجماعات المتطرفة على الحشد والتجنيد 
والترويج لصالح الطائفية وبشكٍل خاص فيما بين الشباب. وبغض 

النظر عن االختالفات الدينية، فقد استمر التمييز الطائفي ضد فئات 
المهمشين مثل المهمشين لعدة أجيال، وعادة ما تكون فئات المهمشين 
أكثر فقًرا وأكثر ضعفًا. واشتد هذا الضعف أثناء النزاع وخصوًصا 
بشأن الحصول على الخدمات. ويتطلب األمر عناية خاصة لضمان 
حق األقليات في الحصول على المساعدات اإلنسانية وإيصالها لهم 

بشكل عادل.

الالجئون وطالبو اللجوء السياسي والمهاجرون في اليمن
تقدر السلطات الحكومية إجمالي عدد الالجئين وطالبي اللجوء السياسي 

(300,000 – 400,000) والمهاجرين من السكان بنحو
1,7 مليون إلى مليوني شخص على أقصى تقدير مع قيام العديد منهم 
بالتوقف في اليمن مؤقتًا في طريقهم نحو المملكة العربية السعودية أو 
غيرها من الدول الخليجية. وبالرغم من النزاع الدائر والرحلة المليئة 
بالمخاطر، لوحظ ما يقرب من 97,900 وافد جديد في الفترة ما بين 
يناير وسبتمبر 2016 – أعلى معدل منذ بدء التسجيل في دفاتر في 

2006. إنَّ معظم الوافدين الجدد في حاجة شديدة إلي المساعدات 
االنسانية األساسية والحماية. ويعد ما يقارب من 35 بالمائة منهم 
أطفاًال قصًرا دون مرافقين. ومن المتوقع استمرار نفس معدالت 

الوصول في ظل غياب تغير جوهري في الوضع في القرن األفريقي.
ومنذ أكتوبر 2016، يقدر شركاء العمل اإلنساني أن نحو 

460,000 الجئ وطالب لجوء سياسي ومهاجر مستضعف 
يحتاجون إلي المساعدات االنسانية. ويشمل هذا أكثر من 

278,000 الجئ وطالب لجوء سياسي مسجلين رسميًا لدى 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 90 بالمائة منهم 

صوماليين الجئين من أول وهلة.  

يمثل األثيوبيون معظم طالبي اللجوء السياسى حيث وصل العديد منهم 
عبر تدفقات الهجرة المختلطة. وتعيش الغالبية العظمي من الالجئين 

وطالبي اللجوء السياسي في الجنوب مع وجود أعداد كبيرة من 
المهاجرين أيًضا في الجنوب وتجمعات كبيرة في صنعاء والحديدة 
وحجة. ويوجد مجموعة كبيرة نسبيًا من "السكان المتنقلين" في إب 
وتعز ومأرب حيث يعد إيصال المساعدات االنسانية والحماية أمرا 

بالغ الصعوبة. 
وقد أثر النزاع بشكل كبير على قدرة اليمن على استيعاب الالجئين 

وطالبي اللجوء السياسي والمهاجرين أو تقديم الخدمات األساسية 
لهم. وتعد مسألة نطاق الحماية المتقلص أمًرا هاًما. وعادة ما يعاني 
الالجؤون وطالبو اللجوء السياسي والمهاجرون الجدد من مخاطر 

حماية بالغة أو انتهاكات قبيل وصولهم وتشمل االضطهاد أو النزاع 
أو االبتزاز أو االختطاف أو التجويع أو األسر الُمطول من قبل 

المهربين أو العصابات اإلجرامية.  وتُظهر أجهزة مراقبة الحماية 
عدم الحصول على وثائق الحالة الشخصية للمهاجرين مما يعيق 

حريتهم في التحرك والحصول على سبل المعيشة. 
وقد يواجه المهاجرون أيًضا االعتقال واالحتجاز والعودة القهرية 

عبر المياه الخطرة. وتعاني النساء واألطفال بشكٍل خاص من مخاطر 
انتهاك حقوقهم بما في ذلك السخرة والتجنيد واالستغالل؛ وتنتشر 

حوادث انتهاكات لحماية الطفل والعنف الجنسي على نطاق واسع. 
وعادة ما يمتلك الالجؤون وطالبو اللجوء السياسي والمهاجرون معرفة 
محدودة بشأن حقوقهم والخدمات المتاحة ونقًصا في الموارد الشخصية 

والشبكات. وتشمل الحاجة لخدمات الحماية الرئيسية والمساعدات 
القانونية والدعم النفسي والمساعدة على العودة الطوعية والمنح النقدية 
وبرامج القبول االنساني وتحويلهم إلى خدمات أخرى (تشمل خدمات 

الحماية من العنف الجنسي وحماية الطفل) والحلول المستدامة.
وبغض النظر عن حاجات الحماية المباشرة، يصل العديد من الالجئين 
وطالبي اللجوء السياسي والمهاجرين في حالة بائسة ويحتاجون بشكٍل 
عاجٍل إلى الرعاية الصحية والغذاء ومياه الشرب والمواد غير الغذائية 

والمأوى اآلمن المؤقت والحصول على المرافق الصحية النظيفة.  
وقد تجبرهم شدة العوز إلى هذه الحاجات وصعوبة الحصول عليها 
إلى اإلعتماد المتزايد على وسائل التعايش السلبية التي تشكل بالفعل 

مخاطر حماية بالغة. 

 الجزء األول: تقسيم الفئات المحتاجة

1,767
 اإلعتداء الجسدي

398
 اإلعتداء الجنسي

 اإلغتصاب الزواج باإلجبار الحرمان من الموارد

المصدر : المجموعات الفرعية للعنف على أساس النوع (يوليو 2016). 

حوادث العنف على أساس النوع في 2016
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 490116 1,887
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المدارس المتضررة حسب المديرية 

Source: Education Cluster (as of 25 Oct 2016).
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المصدر: مجموعة التعليم (حتى تاريخ  25 أكتوبر 2016). 
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دوًرا أيًضا في قدرة الجماعات المتطرفة على الحشد والتجنيد 
والترويج لصالح الطائفية وبشكٍل خاص فيما بين الشباب. وبغض 

النظر عن االختالفات الدينية، فقد استمر التمييز الطائفي ضد فئات 
المهمشين مثل المهمشين لعدة أجيال، وعادة ما تكون فئات المهمشين 
أكثر فقًرا وأكثر ضعفًا. واشتد هذا الضعف أثناء النزاع وخصوًصا 
بشأن الحصول على الخدمات. ويتطلب األمر عناية خاصة لضمان 
حق األقليات في الحصول على المساعدات اإلنسانية وإيصالها لهم 

بشكل عادل.

الالجئون وطالبو اللجوء السياسي والمهاجرون في اليمن
تقدر السلطات الحكومية إجمالي عدد الالجئين وطالبي اللجوء السياسي 

(300,000 – 400,000) والمهاجرين من السكان بنحو
1,7 مليون إلى مليوني شخص على أقصى تقدير مع قيام العديد منهم 
بالتوقف في اليمن مؤقتًا في طريقهم نحو المملكة العربية السعودية أو 
غيرها من الدول الخليجية. وبالرغم من النزاع الدائر والرحلة المليئة 
بالمخاطر، لوحظ ما يقرب من 97,900 وافد جديد في الفترة ما بين 
يناير وسبتمبر 2016 – أعلى معدل منذ بدء التسجيل في دفاتر في 

2006. إنَّ معظم الوافدين الجدد في حاجة شديدة إلي المساعدات 
االنسانية األساسية والحماية. ويعد ما يقارب من 35 بالمائة منهم 
أطفاًال قصًرا دون مرافقين. ومن المتوقع استمرار نفس معدالت 

الوصول في ظل غياب تغير جوهري في الوضع في القرن األفريقي.
ومنذ أكتوبر 2016، يقدر شركاء العمل اإلنساني أن نحو 

460,000 الجئ وطالب لجوء سياسي ومهاجر مستضعف 
يحتاجون إلي المساعدات االنسانية. ويشمل هذا أكثر من 

278,000 الجئ وطالب لجوء سياسي مسجلين رسميًا لدى 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 90 بالمائة منهم 

صوماليين الجئين من أول وهلة.  

يمثل األثيوبيون معظم طالبي اللجوء السياسى حيث وصل العديد منهم 
عبر تدفقات الهجرة المختلطة. وتعيش الغالبية العظمي من الالجئين 

وطالبي اللجوء السياسي في الجنوب مع وجود أعداد كبيرة من 
المهاجرين أيًضا في الجنوب وتجمعات كبيرة في صنعاء والحديدة 
وحجة. ويوجد مجموعة كبيرة نسبيًا من "السكان المتنقلين" في إب 
وتعز ومأرب حيث يعد إيصال المساعدات االنسانية والحماية أمرا 

بالغ الصعوبة. 
وقد أثر النزاع بشكل كبير على قدرة اليمن على استيعاب الالجئين 

وطالبي اللجوء السياسي والمهاجرين أو تقديم الخدمات األساسية 
لهم. وتعد مسألة نطاق الحماية المتقلص أمًرا هاًما. وعادة ما يعاني 
الالجؤون وطالبو اللجوء السياسي والمهاجرون الجدد من مخاطر 

حماية بالغة أو انتهاكات قبيل وصولهم وتشمل االضطهاد أو النزاع 
أو االبتزاز أو االختطاف أو التجويع أو األسر الُمطول من قبل 

المهربين أو العصابات اإلجرامية.  وتُظهر أجهزة مراقبة الحماية 
عدم الحصول على وثائق الحالة الشخصية للمهاجرين مما يعيق 

حريتهم في التحرك والحصول على سبل المعيشة. 
وقد يواجه المهاجرون أيًضا االعتقال واالحتجاز والعودة القهرية 

عبر المياه الخطرة. وتعاني النساء واألطفال بشكٍل خاص من مخاطر 
انتهاك حقوقهم بما في ذلك السخرة والتجنيد واالستغالل؛ وتنتشر 

حوادث انتهاكات لحماية الطفل والعنف الجنسي على نطاق واسع. 
وعادة ما يمتلك الالجؤون وطالبو اللجوء السياسي والمهاجرون معرفة 
محدودة بشأن حقوقهم والخدمات المتاحة ونقًصا في الموارد الشخصية 

والشبكات. وتشمل الحاجة لخدمات الحماية الرئيسية والمساعدات 
القانونية والدعم النفسي والمساعدة على العودة الطوعية والمنح النقدية 
وبرامج القبول االنساني وتحويلهم إلى خدمات أخرى (تشمل خدمات 

الحماية من العنف الجنسي وحماية الطفل) والحلول المستدامة.
وبغض النظر عن حاجات الحماية المباشرة، يصل العديد من الالجئين 
وطالبي اللجوء السياسي والمهاجرين في حالة بائسة ويحتاجون بشكٍل 
عاجٍل إلى الرعاية الصحية والغذاء ومياه الشرب والمواد غير الغذائية 

والمأوى اآلمن المؤقت والحصول على المرافق الصحية النظيفة.  
وقد تجبرهم شدة العوز إلى هذه الحاجات وصعوبة الحصول عليها 
إلى اإلعتماد المتزايد على وسائل التعايش السلبية التي تشكل بالفعل 

مخاطر حماية بالغة. 

 الجزء األول: تقسيم الفئات المحتاجة

1,767
 اإلعتداء الجسدي

398
 اإلعتداء الجنسي

 اإلغتصاب الزواج باإلجبار الحرمان من الموارد

المصدر : المجموعات الفرعية للعنف على أساس النوع (يوليو 2016). 

حوادث العنف على أساس النوع في 2016

8,031
حادثة

3,373

 490116 1,887

 /اإلستغالل النفسي
 العاطفي

المدارس المتضررة حسب المديرية 

Source: Education Cluster (as of 25 Oct 2016).
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المصدر: مجموعة التعليم (حتى تاريخ  25 أكتوبر 2016). 
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PART I: MOST VULNERABLE GROUPS

المصدر: المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (سبتمبر 2016).

القادمون الجدد إلى اليمن (2014 - 2016)
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الجزء األول: شدة االحتیاجات

تتركز معظم االحتیاجات الشدیدة في القطاعات المتعددة في مناطق النزاع الدائر أو مناطق یوجد بھا عدد كبیر من النازحین 
داخلًیا.  وقد حاولت العدید من ھذه المناطق التغلب على التحدیات المزمنة فیما یتعلق باألمن الغذائي والتغذیة والمیاه 

والرعایة الصحیة قبل األزمة الحالیة.  وأدى النزاع الدائر لما یزید عن 19 شھًرا إلى تفاقم ھذا الوضع مما دفع المزید من 
المالیین للوقوع في دائرة االحتیاج اإلنساني. 

إنَّ المناطق التي تشــھد أعلى مســتوى من االحتیاجات الشدیدة الملحة من 
القطاعات تتطلب اســتجابة متكاملة لضمان الخدمات األساســیة من إنقاذ األرواح 

والحمایة.  ویجب أن تشــمل ھذه الجھود متفقًا علیھ مع أطراف النزاع لضمان 
وصول ســریع دون إعاقة وبشــكٍل خاص في مناطق النزاع الدائر.

ویعد تحلیل العنف على مســتوى القطاعات لھذا العام نتیجة لشــفافیة تقدیرات 
العنف الخاصة بالقطاع القائمة على مؤشــرات محددة؛ وتظھر المزید من 

التفاصیــل في ملحق المنھجیة. 

شدة االحتیاجات حسب المدیریة 2016

 أمانة
العاصمة

 ال توجد بیانات حدیثة
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الجزء االول: تصورات المتضررين

تقييم المواقع (الفريق المعني بالحركة السكانية):
النازحون داخلياً والمجتمعات المضيفة والعائدون

تقييم الموقع
J

other*

61
%

 الصحة/ الدعم الطبي األدوات المنزلية الدعم المالي المأوى/ المسكن الوصول للدخل الغذاء تعليم األطفال مياه الشرب

المصدر: الفريق المعني بتحركات السكان، تقييم الموقع (سبتمبر 2016). * خدمات أو سلع أخرى غير محددة.

ترتيب أولويات 
العائدين 

تصورات 

المتضررين
ساعدت التقديرات في عام 2016 بشكٍل كبير على تحسين فهم أولويات المتضررين ورؤيتهم لالستجابة. ويضع قطاع كبير 

من النازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة والعائدين، الغذاء في مقدمة أولوياتهم يليه المأوى والمياه. ويشعر نحو نصف 
المتضررين الخاضعين للداراسة أنَّ المساعدات االنسانية قامت بتلبية حاجات المجتمع بشكٍل جزئي على األقل ولكن يعرف 

أقل من النصف كيفية الحصول على المساعدات أو تقديم مالحظات إلى شركاء العمل اإلنساني. 

استطلع فريق العمل حول التحركات السكانية في الفترة بين يونيو وسبتمبر أراء 
المبلغين الرئيسيين الذين يغطون 3,292 موقعًا فرديًا في كل محافظات البلد من 

أجل تحديد النازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة 

والعائدين من اإلحتياجات. وتقدم النتائج معلومات قيمة حول احتياجات كل قطاع 
وأولوياته بين هذه الجماعات وتحسن بشكل كبير عملية إثبات االحتياجات الستجابة 

متكاملة عام 2017. 

أولويات االحتياجات بين النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة في المواقع التي تم تقييمها 
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النازحين 
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 الجوف المهرة حضرموت
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 عمران حجة
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28 - 1 

95 - 51 
176 - 115 
284 - 249 
568 - 402 

 سقطري

المصدر: فرق العمل المعنية بحركة السكان (أكتوبر 2016). 

3,292
إجمالي المواقع 
التي تمت تغطيتها 

مواقع النازحين 
والمجتمعات المضيفة 

2,978 
مواقع 

العائدين 

314 

Community Perceptions

67%
of affected people 
think that the most 
vulnerable and in 
need are receiving 
humanitarian 
assistance.

66%
of affected people 
are satisfied with the  
assistance being 
provided.

12%
of affected people 
believe that 
humanitarian 
assistance is 
meeting priority 
needs.

56% of respondents indicated that they do not have the information 
needed to access humanitarian assistance.

55%
of respondents do not know how to provide feedback/complaints 
to humanitarian agencies

14%
Where to access
humanitarian
assistance

Who is entitled 
to assistance

9%14%
How to register for 
humanitarian
assistance

TOP 3 INFORMATION NEEDS من أفراد العينة أشاروا إلى أنهم لم يكن لديهم المعلومات الالزمة للوصول %56
للمساعدات اإلنسانية.

من أفراد العينة ال يعرفون كيفية تقديم التغذية الراجعة / الشكاوى إلى 
الوكاالت اإلنسانية. %55

أعلى 3 احتياجات للمعلومات 

الجزء االول: تصورات المتضررين

وكان الغذاء في قمة ســلم أولويات المجموعات الثالث، يليه المأوى 
والميــاه. وقــد أدرجــت نتائج كل قطاع في تحليل المجموعات القطاعية 

لشــدة اإلحتياجات وتظهر نتائج تقييم الموقع الخاصة بكل قطاع في 
فصول القطاع أدناه. وســيتم نشــر التقرير الشــامل لتقييم الموقع لفريق 

العمل حول التحركات الســكانية في نوفمبر.
المســح الميداني بخصوص المشاركة المجتمعية

ومن أجل تحسين تصور األشخاص المتضررين للعمل االنساني، أجرى 
فريق عمل المشاركة المجتمعية استبيانًا قصيًرا في 16 محافظة، 

استطلعت فيه أراء 944 شخًصا متضرًرا (كان منهم 35 بالمائة من 
النساء) بدًءا بالمناطق التي يقدم فيه الشركاء الدعم.  وأظهرت النتائج أنَّ 

هناك مجاًال  كبيًرا للتحسين في كيفية إشراك الشركاء للمتضررين في 
التخطيط والتنفيذ والرقابة على المساعدات. 

وتتعلق أهم المعلومات حول اإلحتياجات، بتقييم المســاعدات االنســانية 
– من يســتحقها وكيف يســجل نفســه وأين يتلقي المساعدات وكيف يقدم 

تعليقا. ويشــير أكثر من نصف المتضررين (56 بالمائة) أنهم ال 
يمتلكون هذه المعلومات. كما يشــعر المتضررون أنه ال يتم الوفاء 

بأولويات المجتمع – شــعر 12 بالمائة فقط من المســتجيبين أنَّ 
المســاعدات االنســانية تدعم المجتمع في تحقيق أولوياته من الحاجات.  
بينما أشــار 51 بالمائة إلى أنَّ المســاعدات اإلنســانية ال تحقق ذلك. وفي 
نفس الوقت، شــعر 66 بالمائة من المتضررين بالرضا عن المســاعدات 

اإلنســانية التي تم تقديمها في مجتمعاتهم. إنَّ التناقض الواضح بين 
الموافقة المنخفضة نســبيًا بشــأن تحقيق الدعم ألولويات المجتمع 

والرضا األعلى نســبيًا حول الدعم الحالي، يشــير إلى وجود فجوة بين 
مــا يضعــه المجتمــع في مقدمة أولوياته وما يتم تقديمه بالفعل. 

وكانت العديد من نتائج االســتبيان أكثر وضوًحا بين الســيدات والنســاء 
حيث أشــار عدد أقل من اإلناث إلى تحقيق المســاعدات االنسانية 

ألولويات المجتمع وأشــار عدد أقل إلى الرضا عن المســاعدات المقدمة 
وأشــار الثلث فقط إلى وجود معلومات لديهم حول كيفية الحصول على 

المساعدات. 

نتائج المشاركة المجتمعية

تصورات المجتمع 

من المتضررين يشعرون 
بالرضا تجاه المساعدات 

المقدمة. 

من المتضررين يعتقدون 
أن المساعدات اإلنسانية 
تفي  باالحتياجات ذات 

األولوية.

 االحتياج للمعلومات

فريق العمل المعني بحركة السكان: المواقع المغطاة 

 أمانة
 العاصمة

ترتيب االحتياجات حسب األولويات  التغطية
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المبلغ عنها ذاتيا
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من المتضررين يعتقدون 
أن الفئات األكثر ضعفاً 

وبحاجة للمساعدات يتلقون 
المساعدات اإلنسانية.
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%56%71%8%13

%65%35

%14%9
من لهم الحق في 

الحصول على المساعدات 
كيفية التسجيل للحصول على 

المساعدات اإلنسانية 

%14
أماكن الوصول إلى 

المساعدات اإلنسانية 
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األولوية.

 االحتياج للمعلومات

فريق العمل المعني بحركة السكان: المواقع المغطاة 

 أمانة
 العاصمة

ترتيب االحتياجات حسب األولويات  التغطية

%28

%19

%15

 مياه الشرب

 الغذاء

الخدمات الصحية

األشخاص المتضررون
الذي أمكن الوصول إليهم 

األماكن التي تقدم فيها 
المنظمات المساعدات 

المناطق الريفية 
المبلغ عنها ذاتيا

%88%58

944

%66
من المتضررين يعتقدون 
أن الفئات األكثر ضعفاً 

وبحاجة للمساعدات يتلقون 
المساعدات اإلنسانية.

%67

%58%72

%12

%56%71%8%13

%65%35

%14%9
من لهم الحق في 

الحصول على المساعدات 
كيفية التسجيل للحصول على 

المساعدات اإلنسانية 

%14
أماكن الوصول إلى 

المساعدات اإلنسانية 



المعلومات الخاصة بكل قطاع

الباب الثاني:
االستعراض الشامل لالحتياجات
مقسم حسب القطاع

األمن الغذائي والزراعة

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

الصحة

التغذية

المأوى والمواد غير الغذائية
تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات

الحماية

التعليم

التشغيل أثناء الطوارئ والتأهيل المجتمعي

االحتياجات التشغيلية
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ماليين14.1
شخص ماليين7

شخص

%49
F%51

M

%49
F%51

M

%49
F

%55 %45 

%55 %45 

%55 %45 

WASH

Health

shelter

protection

education

%62
F

%38
M Nutrition%75 %25 

أشخاص بالغينأطفال

Children

(gordon.dudi@fao.org)مسؤول االتصال: جوردون دودي 

شدة االحتياجات

درجة الشدة
-

+

منخفض

مرتفع

استعراض شامل

األمن الغذائي والزراعة

الجزء الثاني: األمن الغذائي والزراعة

•  يعاني 14.1 ماليين شــخص من انعدام األمن الغذائي، وهناك 
من بينهم أكثر من 7 ماليين شــخص - أو ربع مجموع الســكان – 
يعانون بشــدة من حالة انعدام األمن الغذائي؛ وهو ما يمثل زيادة 

بنســبة 33% منذ أواخر عام 2014.
•  منذ شــهر ســبتمبر 2016، زاد متوســط سعر الحد األدنى الشهري لسلة 

األغذية بنســبة 20% مما كان عليه قبل تفاقم األزمة في مارس 2015. وتأتي 
ارتفاعات األســعار في وقت تتالشــى فيه ســبل العيش، األمر الذي يدفع بالمزيد 

مــن الناس نحو انعدام األمن الغذائي.
•  تعتبر ســبل عيش 50% من ســكان الريف اليمني في خطر بســبب االنخفاض 
الحاد في اإلنتاج الزراعي. ولقد تأثر قطاع صيد الســمك أيًضا تأثراً كبيراً مع 

تعرض ســبل عيش أكثر من 500 ألف شــخص للخطر.

السكان المتضررون
يقدر الشــركاء وجود 14.1 ماليين شــخص (51% من الســكان) يعانون حالياً 
من انعدام األمن الغذائي، ومن بينهم 7 ماليين شــخص يعانون بشــدة من حالة 

انعدام األمن الغذائي؛ وهو ما يمثل زيادة بنســبة 33% منذ أواخر عام 2014. 
ويشــير مصطلح "الفئات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي" إلى األشــخاص 
الذين يفتقرون لســبل موثوقة للحصول على كميات كافية من الطعام المغذي.

المديريات ذات أعلى معدالت ســوء التغذية الحاد العام وأعلى معدالت النعدام 
األمــن الغذائــي (التصنيــف المرحلي المتكامل – المرحلة 4، التصنيف المرحلي 

المتكامــل – المرحلــة 3) هــي أكثر المديريات تضرراً من جراء انعدام األمن 
الغذائي. وداخل هذه المديريات، تشــمل الفئات األشــد ضعفاً وعرضة لألضرار:

• األســر النازحة واألسر المستضيفة للنازحين؛ 
• األســر التي تضم أطفاًال دون ســن الخامســة أو النساء الحوامل أو المرضعات؛

• األســر التي تضم أطفاالً دون الخامســة من العمر يعانون من ســوء التغذية الحاد 
الوخيم أو ســوء التغذية الحاد المتوسط؛

• األســر التي تعيلها النســاء أو األطفال أو كبار الســن أو المرضى بأمراض 
مزمنة أو أفراد األســرة ذوي اإلعاقات الجسدية؛

• األســر التي ال تمتلك أي أصول منتجة أو أي وســيلة يمكن االعتماد عليها تدر 
الدخل؛

• األســر الموجودة ضمن المجتمعات المهمشــة (المهمشون على سبيل المثال).

االحتياجات اإلنسانية
النزاع، وانعدام األمن، والقيود المفروضة على االســتيراد، واالقتصاد المنهار، 
ونقــاط الضعــف المزمنــة هي جميعاً عوامل تؤدي إلى انعدام األمن الغذائي في 

اليمن. فلقد اســتمر تفاقم وضع انعدام األمن الغذائي بســبب عدم انتظام توافر 
الســلع الغذائية األساســية، وعدم كفاية الوقود، ونقص فرص الحصول على الدخل 

أو العمل، عالوة على تعطل األســواق والتجارة. وقد فاقم تعليق برامج شــبكات 
األمان واألشــغال العامة من هذه االتجاهات، مخلفًا 14.1 ماليين شــخص يعانون 

مــن انعــدام في حالة من انعدام األمن الغذائي.

عدد األشخاص المحتاجين 
(شدة االحتياج)

عدد األشخاص المحتاجين 
(إجماًال)

بحسب السن بحسب النوع االجتماعي

معدالت شدة االحتياجات التي حددتها مجموعة الزراعة واألمن الغذائي 
مأخوذة من التصنيف المتكامل للمراحل، المراحل من 1 إلى 5.

يعتمــد اليمــن اعتمــاًدا كبيًرا على الواردات الغذائية لتلبية الطلب المحلي حيث 
بلغت نســبة االســتيراد 90 بالمائة من القمح و100% من األرز قبل مارس 

2015، األمر الذي يتســبب في ضعف اليمنيين بشــكل خاص لتقلب أســعار المواد 
الغذائية. يضع هذا غالبية األســر الضعيفة في وضع محفوف بالمخاطر فيما 

يتعلــق باألمــن الغذائــي،  وخاصة في ضوء تقلبات الواردات نتيجة للقيود 
المفروضة على الشــحن والخدمات المصرفية. ومنذ شــهر سبتمبر عام 2016، 

زاد متوســط ســعر الحد األدنى الشــهري لسلة األغذية بنسبة 20% أعلى مما كان 
عليه قبل األزمة. يتشــابه هذا االتجاه مع المحاصيل األساســية المنتجة محليًا 

(الذرة الرفيعة، والدخن، والذرة الصفراء، والشــعير) حيث ارتفعت أســعار شهر 
ســبتمبر بأكثر من 50% مقارنة بمســتويات ما قبل األزمة. 

%49

ذكور
إناث%51

العدد التقديري للسكان المحتاجين
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أشخاص بالغينأطفال

Children

(gordon.dudi@fao.org)مسؤول االتصال: جوردون دودي 

شدة االحتياجات

درجة الشدة
-

+

منخفض

مرتفع

استعراض شامل

األمن الغذائي والزراعة

الجزء الثاني: األمن الغذائي والزراعة

•  يعاني 14.1 ماليين شــخص من انعدام األمن الغذائي، وهناك 
من بينهم أكثر من 7 ماليين شــخص - أو ربع مجموع الســكان – 
يعانون بشــدة من حالة انعدام األمن الغذائي؛ وهو ما يمثل زيادة 

بنســبة 33% منذ أواخر عام 2014.
•  منذ شــهر ســبتمبر 2016، زاد متوســط سعر الحد األدنى الشهري لسلة 

األغذية بنســبة 20% مما كان عليه قبل تفاقم األزمة في مارس 2015. وتأتي 
ارتفاعات األســعار في وقت تتالشــى فيه ســبل العيش، األمر الذي يدفع بالمزيد 

مــن الناس نحو انعدام األمن الغذائي.
•  تعتبر ســبل عيش 50% من ســكان الريف اليمني في خطر بســبب االنخفاض 
الحاد في اإلنتاج الزراعي. ولقد تأثر قطاع صيد الســمك أيًضا تأثراً كبيراً مع 

تعرض ســبل عيش أكثر من 500 ألف شــخص للخطر.

السكان المتضررون
يقدر الشــركاء وجود 14.1 ماليين شــخص (51% من الســكان) يعانون حالياً 
من انعدام األمن الغذائي، ومن بينهم 7 ماليين شــخص يعانون بشــدة من حالة 

انعدام األمن الغذائي؛ وهو ما يمثل زيادة بنســبة 33% منذ أواخر عام 2014. 
ويشــير مصطلح "الفئات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي" إلى األشــخاص 
الذين يفتقرون لســبل موثوقة للحصول على كميات كافية من الطعام المغذي.

المديريات ذات أعلى معدالت ســوء التغذية الحاد العام وأعلى معدالت النعدام 
األمــن الغذائــي (التصنيــف المرحلي المتكامل – المرحلة 4، التصنيف المرحلي 

المتكامــل – المرحلــة 3) هــي أكثر المديريات تضرراً من جراء انعدام األمن 
الغذائي. وداخل هذه المديريات، تشــمل الفئات األشــد ضعفاً وعرضة لألضرار:

• األســر النازحة واألسر المستضيفة للنازحين؛ 
• األســر التي تضم أطفاًال دون ســن الخامســة أو النساء الحوامل أو المرضعات؛

• األســر التي تضم أطفاالً دون الخامســة من العمر يعانون من ســوء التغذية الحاد 
الوخيم أو ســوء التغذية الحاد المتوسط؛

• األســر التي تعيلها النســاء أو األطفال أو كبار الســن أو المرضى بأمراض 
مزمنة أو أفراد األســرة ذوي اإلعاقات الجسدية؛

• األســر التي ال تمتلك أي أصول منتجة أو أي وســيلة يمكن االعتماد عليها تدر 
الدخل؛

• األســر الموجودة ضمن المجتمعات المهمشــة (المهمشون على سبيل المثال).

االحتياجات اإلنسانية
النزاع، وانعدام األمن، والقيود المفروضة على االســتيراد، واالقتصاد المنهار، 
ونقــاط الضعــف المزمنــة هي جميعاً عوامل تؤدي إلى انعدام األمن الغذائي في 

اليمن. فلقد اســتمر تفاقم وضع انعدام األمن الغذائي بســبب عدم انتظام توافر 
الســلع الغذائية األساســية، وعدم كفاية الوقود، ونقص فرص الحصول على الدخل 

أو العمل، عالوة على تعطل األســواق والتجارة. وقد فاقم تعليق برامج شــبكات 
األمان واألشــغال العامة من هذه االتجاهات، مخلفًا 14.1 ماليين شــخص يعانون 

مــن انعــدام في حالة من انعدام األمن الغذائي.

عدد األشخاص المحتاجين 
(شدة االحتياج)

عدد األشخاص المحتاجين 
(إجماًال)

بحسب السن بحسب النوع االجتماعي

معدالت شدة االحتياجات التي حددتها مجموعة الزراعة واألمن الغذائي 
مأخوذة من التصنيف المتكامل للمراحل، المراحل من 1 إلى 5.

يعتمــد اليمــن اعتمــاًدا كبيًرا على الواردات الغذائية لتلبية الطلب المحلي حيث 
بلغت نســبة االســتيراد 90 بالمائة من القمح و100% من األرز قبل مارس 

2015، األمر الذي يتســبب في ضعف اليمنيين بشــكل خاص لتقلب أســعار المواد 
الغذائية. يضع هذا غالبية األســر الضعيفة في وضع محفوف بالمخاطر فيما 

يتعلــق باألمــن الغذائــي،  وخاصة في ضوء تقلبات الواردات نتيجة للقيود 
المفروضة على الشــحن والخدمات المصرفية. ومنذ شــهر سبتمبر عام 2016، 

زاد متوســط ســعر الحد األدنى الشــهري لسلة األغذية بنسبة 20% أعلى مما كان 
عليه قبل األزمة. يتشــابه هذا االتجاه مع المحاصيل األساســية المنتجة محليًا 

(الذرة الرفيعة، والدخن، والذرة الصفراء، والشــعير) حيث ارتفعت أســعار شهر 
ســبتمبر بأكثر من 50% مقارنة بمســتويات ما قبل األزمة. 

%49
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العدد التقديري للسكان المحتاجين



24
احتياجات الحماية ذات الصلة

PRICE OF BASIC FOOD BASKET (YER) HOUSEHOLD FOOD CONSUMPTION LEVELS REDUCED COPING STRATEGIES INDEX (rCSI)

مقبولة

المصدر: برنامج األغذية العالمي (سبتمبر 2016).
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المصدر: برنامج األغذية العالمي (سبتمبر 2016).

2,382 2,670 22,72

1, 983
متوسط السعر 
(قبل األزمة)

سبتمبر شهر واحد   3 أشهر   6 أشهر  

الجزء الثاني: األمن الغذائي والزراعة

وبلغ متوســط أســعار الوقود في ســبتمبر نحو 25% أعلى مما كان عليه قبل 
األزمة، ما يزيد من تكاليف توزيع األغذية التجارية، وهو ما يســهم بدوره في 

ارتفاع األســعار وندرة الســلع في بعض المناطق. لقد عانى قطاع الزراعة كثيًرا 
مــن النــزاع الدائــر فــي اليمن (وهو قطاع يعمل به ما يزيد عن 50% من اليمنيين 

في المناطق الريفية). وقد انخفض اإلنتاج بســبب انعدام األمن، وارتفاع 
التكاليف، وعدم انتظام توافر مســتلزمات اإلنتاج الزراعي (البذور، واألســمدة، 
واألدوات الزراعيــة، واألعــالف الحيوانية، وإيجارات اآلالت، والوقود الالزم 

لتشــغيل مضخات الري). وتأثر قطاع الثروة الســمكية أيًضا تأثراً كبيراً مع 
تعرض ســبل عيش أكثر من 500 ألف شــخص للخطر الجســيم. وتشير تقديرات 
منظمة األغذية والزراعة إلى أن عدد الصيادين قد انخفض بنســبة 50% بســبب 
ارتفاع أســعار الوقود، وعدم وجود مرافق التبريد، ومنع الصادرات الســمكية إلى 

الــدول المجــاورة، وتدمير معدات الصيد ومحدودية القدرة على الوصول إلى 
مناطق الصيد. ورغم أن الســلع الغذائية ال تزال على األقل متوفرة بشــكل متقطع 
في معظم المواقع، إال أنَّ ارتفاع األســعار ووجود نقص على المســتوى المحلي 
يعني أنَّ الغذاء اليزال بعيًدا عن متناول الكثير من األشــخاص، ســواء أكان ذلك 
بســبب غيابه من األســواق أو بســبب عدم القدرة على تحمل تكلفته. ووفقا لتقييم 

المواقع الذي أعده الفريق المعني بحركة الســكان، فقد حدد أهم مزودي 
المعلومــات فــي 95% مــن المواقع التي جرى تقييمها في جميع المديريات ارتفاع 
األســعار على أنه المشــكلة الرئيســية المرتبطة بالغذاء التي تواجه األسرة النازحة 
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األســعار (48% و36% على التوالي من المواقع التي جرى تقييمها).
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المصدر: برنامج األغذية العالمي (سبتمبر 2016).
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Children Adults

Children Adults

Children Adults

نظرة عامة
•  14.5 ماليين شــخص يحتاجون للمســاندة لتلبية احتياجاتهم 

األساســية من المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، بما في 
ذلك 8.2 ماليين شــخص ممن هم في حاجة شــديدة. وقد ازداد 

هذا الرقم خالل الـ19 شــهراً الماضية بنســبة 8 في المائة.
• الحصول على مياه الشــرب هو أولوية رئيســية للنازحين؛ حيث أنَّ النزوح 

واســع النطاق ولفترات طويلة يضع عبئا إضافياً على مصادر المياه الشــحيحة 
أصالً.

• تســاهم شــبكات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية في أزمة 
الصحة العامة، مما يســاهم في زيادة كبيرة في معدالت ســوء التغذية وتفشــي 

وباء الكوليرا وحمى الضنك والجرب المســجلة في 2016.
• خالل النزاع، تضررت البنية التحتية األساســية ولوازم المياه والصرف 

الصحي والنظافة العامة؛ وهناك حاجة إلى بذل جهود عاجلة لمنع شــبكات 
المياه والصرف الصحي من االنهيار، وتقديم الخدمات ألولئك الذين يعيشــون 

في أماكن بنيتها الحالية ليســت ســليمة أو ال يمكن دعمها.

السكان المتضررون

الجزء الثاني: المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

االحتياجات اإلنسانية
تعاني الشــبكات العامة للمياه والصرف الصحي من االنهيار في البمن التي كانت 

أصال تحتل قبل األزمة الحالية المركز الســابع في التصنيف العالمي للبلدان 
حســب ندرة المياه. وقد تم اســتهداف البنية التحتية للمياه واإلضرار بها من قبل 

أطراف النزاع مرارا.

ماليين 14.5
شخص ماليين 8.2

شخص

عدد األشخاص المحتاجين 
(شدة االحتياج)

عدد األشخاص المحتاجين 
(إجماًال)

بحسب السنبحسب الجنس

أشخاص بالغينأطفال

%49
%51
إناثذكور

شدة االحتياجات

أعداد المحتاجين التقديرية

كافحــت المناطــق المتضــررة من النزاع أيضاً في مواجهة األعاصير النادرة في 
نهاية عام 2015 والفيضانات في كل من مواســم األمطار في 2016.

في جميع أنحاء البالد، خفضت شــبكات المياه في المناطق الريفية والحضرية 
الخدمات أو توقف عملها تماماً، والســلطات المحلية للمياه في معظم المدن لم تعد 
قــادرة علــى الحفــاظ على أو إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. 
يٌعد ذلك نتيجة مباشــرة لنقص الوقود الالزم لتشــغيل مضخات المياه، وعدم قدرة 

المســتهلكين على دفع فواتير المياه الخاصة بهم، واألضرار المتصلة بالنزاع. 
كما أنَّ عدم الحصول على المياه الصالحة للشــرب وفيضان الصرف الصحي 

وتراكم النفايات الصلبة في الشــوارع يســاهم في أزمة صحية عامة.

%55 %45 

يحتاج 14.5 ماليين من اليمنيين إلى المســاعدة اإلنســانية من أجل 
الوصول بشــكل دائم للمياه المأمونة والمرافق األساســية للصرف الصحي 

والنظافة العامة، بما في ذلك 8.2 ماليين شــخص هم في حاجة شــديدة 
للدعم. إنَّ المياه الصالحة للشــرب تُعد أولوية رئيســية للنازحين 

والمجتمعــات المحليــة المضيفة والعائدين. كما وضعت مصادر معلومات 
رئيســية في 17.4 في المائة من المواقع التي تم تقييمها في اليمن مياه 

الشــرب على رأس قائمة األولويات للنازحين؛ ويصل هذا الرقم إلى 
20.8 فــي المائــة في المجتمعات المضيفة للنازحين. وتُظهر مصادر 

معلومــات لتعقــب النــزوح أيضاً أنَّ 19 في المائة من النازحين يقيمون في 
مراكز جماعية أو مســتوطنات عشــوائية، التي غالباً ما تكون فيها مرافق 
الميــاه والصــرف الصحــي والنظافة العامة ضئيلة أو معدومة.  إنَّ غالبية 

النازحين يعيشــون مع عائالت مضيفة أو يســتأجرون السكن، لكن النزوح 
طويــل األمــد وارتفاع أعداد النازحين في بعض المواقع يمثل ضغطاً 
اســتثنائياً على مصادر المياه الشــحيحة، وخاصة في محافظات تعز 

والجــوف وحجة وصنعاء ومأرب .
شــهدت غالبية الناس الذين يعيشــون في المناطق الحضرية انخفاضا أو 

انقطاعا كامال في المياه التي يحصلون عليها من خالل الشــبكة العامة، بما 
في ذلك من يعيشــون في المدن الكبرى مثل صنعاء وعدن وتعز والحديدة؛ 

حيث أنَّ ضعف أداء شــبكات الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف 
يمثل تهديداً خطيراً للناس في المناطق المكتظة بالســكان في عدن 

وحضرمــوت وحجــة والحديدة وإب وصعده  وصنعاء وتعز.
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الميــاه والصــرف الصحــي والنظافة العامة ضئيلة أو معدومة.  إنَّ غالبية 

النازحين يعيشــون مع عائالت مضيفة أو يســتأجرون السكن، لكن النزوح 
طويــل األمــد وارتفاع أعداد النازحين في بعض المواقع يمثل ضغطاً 
اســتثنائياً على مصادر المياه الشــحيحة، وخاصة في محافظات تعز 

والجــوف وحجة وصنعاء ومأرب .
شــهدت غالبية الناس الذين يعيشــون في المناطق الحضرية انخفاضا أو 

انقطاعا كامال في المياه التي يحصلون عليها من خالل الشــبكة العامة، بما 
في ذلك من يعيشــون في المدن الكبرى مثل صنعاء وعدن وتعز والحديدة؛ 

حيث أنَّ ضعف أداء شــبكات الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف 
يمثل تهديداً خطيراً للناس في المناطق المكتظة بالســكان في عدن 

وحضرمــوت وحجــة والحديدة وإب وصعده  وصنعاء وتعز.
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المصدر: تقديرات الهيئة العامة إلمدادات المياه في المناطق الريفية؛ شركات المياه المحلية.

%53%50
النسبة المئوية لعدد السكان في 

المناطق التي تقدر فيها سعة 
شبكات المياه المتبقية 
النسبة المئوية لعدد السكان من 0% إلى %20

في المناطق التي تقدر فيها 
سعة شبكات المياه المتبقية 

من 90% إلى %100

النسبة المئوية لعدد السكان في المناطق التي 
تقدر فيها سعة شبكات المياه المتبقية

 من 40% إلى %60

%44
12.1 ماليين

%37
10.1 ماليين

%17
4.6 ماليين

 

الجزء الثاني: المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

إنَّ تفشــي وباء الكوليرا وحمى الضنك والجرب في الفترة األخيرة كان دليالً 
على الوضع الســيئ للمياه  والصرف الصحي والنظافة العامة في اليمن.  كما 

ا، التي ترتبط بشــكل غير مباشــر بمياه الشرب  ازدادت معدالت ســوء التغذية أيضَّ
الملوثة وتدهور حالة الصرف الصحي والنظافة العامة.  وهناك حاجة ماســة إلى 
المســاعدة على نطاق واســع ومستدام للموارد البشرية والمواد االستهالكية والبنية 

التحتية للحفاظ على تشــغيل شــبكات المياه والصرف الصحي ومنع انهيارها 
بالكامل.

يكافح النازحون للعثور على خدمات مياه شــرب وصرف صحي ونظافة صحية 
صالحة وكافية.  كما أنَّ النزوح لفترة طويلة وعلى نطاق واســع يســبب عبئاً 

إضافياً على مصادر المياه في المجتمعات المضيفة.  تشــير مصادر معلومات 
رئيســية في حوالي 50 في المائة من المواقع التي تم تقييمها في جميع أنحاء 

ا من مياه  البــالد أنَّــه لــم يحصل النازحون وال المجتمعات المضيفة على 15 لترَّ
الشــرب كحد أدنى يومياً؛ حيث أنَّ قيود الحصول على المياه التي تم تحديدها في 

معظــم األحيــان للنازحين والمجتمعات المضيفة في هذه المواقع هي ارتفاع 
األســعار (60 في المائة من المواقع)، وبعد المســافة للوصول إلى مصادر المياه 
(50 فــي المائــة)، وجــودة المياه (33 في المائة). كما أنَّ النتائج المتعلقة بأماكن 

العائدين اتجهت نحو مزيد من ارتفاع األســعار (70 في المائة). وفيما يتعلق 
بالصرف الصحي، إنَّ أكثر المشــاكل التي تم تحديدها في كثير من األحيان 

للنازحين هي: توافر أقل من مرحاض واحد لكل 20 شــخصاً (40 في المائة من 
المواقــع التــي تــم تقييمها)، وأعداد قليلة جداً من الحمامات (31 في المائة) وعدم 
وجود مرافق منفصلة للنســاء (30 في المائة) . وكانت اإلجابات من المجتمعات 

المضيفــة مماثلة بوجه عام.

احتياجات الحماية ذات الصلة
دراســة حديثة أجرتها أوكســفام وكير وجين كاب تُبين أنَّ النســاء في اليمن يمضين 

وقتاً أكثر من الرجال في جلب المياه؛ وأشــارت اســتطالعات ســابقة أنَّ النساء 
واألطفال هم المســؤولون األساســيون عن هذه المهمة. نتيجة لتعطل عمل مصادر 

المياه األساســية في العديد من األســر، فإن إحضار المياه غالباً ما يعني الســفر 
لمســافات أبعد، األمر الذي يشــكل أخطاراً إضافية لسالمة وكرامة األطفال 

والنســاء، مما يجعلهم أكثر عرضة للعنف القائم على النوع االجتماعي. كما أنَّ 
األطفال أيضاً يبقون خارج المدرســة من أجل المســاعدة في األعمال المنزلية، بما 

في ذلك إحضار المياه. وتواجه النســاء والفتيات - خاصة في المراكز الجماعية 
للنازحين أو المســتوطنات العشــوائية، مخاطر أكبر بسبب عدم وجود مراحيض 
منفصلة مع األقفال واإلضاءة الكافية. وقد تم اســتهداف البنية التحتية للمياه من 
ض الناس الذين  يجمعون المياه أو يقومون إجراء  قبــل أطــراف النــزاع، مما عرَّ

إصالحات  لمخاطر كبيرة.

كما وردت حوادث تم فيها اســتهداف النازحين المهمشــين من قبل نازحين آخرين 
وجماعــات محلية أثناء البحث عن موارد للمياه.

التغييرات األساسية في 2016

انخفضت أعداد المحتاجين لمســاعدات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 
من 19.3 لتصل إلى 14.5 ماليين شــخص. وهذا يعكس منهجية أكثر صرامة 
(أنظر أدناه)، وليس تحســناً في أوضاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

التي ال تزال مخيفة. في أواخر عام 2014، قدر الشــركاء أنَّ  13.4 ماليين 
شــخص يحتاجون إلى دعم المياه والصرف الصحي والنظافة العامة. وقد ســاعد 
النزاع في فترة الـ 19 شــهراً الماضية على زيادة هذا الرقم بنســبة 8 في المائة، 

وعلى تعميق شــدة احتياجات الناس.
تقع االحتياجات في أكثر المناطق المكتظة بالســكان وتفاقمت مؤخراً بســبب تفشــي 

األمراض مثل حمى الضنك والكوليرا. وارتفعت معدالت ســوء التغذية أيضا 
وارتبطت بشــكل غير مباشــر بأوضاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة. 
لذلك أصبح الحصول على المياه الصالحة للشــرب والمراحيض ومواد النظافة 

العامة أكثر إلحاحاً في المناطق التي تعاني من ســوء التغذية الحاد. ونتيجة لزيادة 
حجــم ومــدة النــزوح، فإنَّ النازحين والمجتمعات المضيفة بحاجة إلى حلول فعالة 
من حيث التكلفة لتوفر لهم حلوالً مســتدامة للوصول إلى المياه الصالحة للشــرب.

منهجية تحليل االحتياجات
تــم تعديــل منهجيــة تقديــر أعداد المحتاجين لتركز فقط على من هم في حاجة ملحة 
ومســتمرة للحصول على المســاعدة اإلنســانية لتلبية احتياجاتهم األساسية من المياه 

والصرف الصحي والنظافة العامة. وارتبطت هذه التقديرات بدرجات شــدة 
االحتياج المحددة من قبل المجموعة القطاعية للمؤشــرات المرتبطة بشــكل مباشــر 

وغير مباشــر بأوضاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة. وتشــمل 
المؤشــرات أداء شــبكات المياه وإدارة النفايات الصلبة (باســتخدام البيانات التي تم 

جمعها من قبل هيئات المياه والصرف الصحي اليمنية وعقد المشــاورات مع 
الشــركاء الميدانيين)، والبيانات ذات الصلة من المجموعات القطاعية األخرى 
(المعدالت العالمية لســوء التغذية الحاد، وما إلى ذلك) وكذلك البيانات المتعلقة 

بالميــاه والصــرف الصحــي والنظافة العامة الصادرة عن تقييم مواقع فرق العمل 
المعنية بحركة الســكان TFPM والمشاورات الميدانية.

للحصول على قائمة كاملة من المؤشــرات واألســاليب المستخدمة في تحليل 
القطاعــات (ولمحــة عامــة عن كيفية الجمع بين هذه القطاعات وبين القطاعات 
األخرى إليجاد تقديرات االحتياجات اإلنســانية بين القطاعات)، انظر ملحق 

المنهجية.

أعداد السكان حسب وضع شبكات المياه بالمناطقعدم كفاية الحصول على المياه

النسبة المئوية للمواقع التي تم تقييمها والتي حصل فيها كل فرد في األسر 
النازحة/ المجتمعات المضيفة على 15 لتر يومي من المياه الصالحة للشرب.

النازحين المجتمعات المضيفة

المصدر: تقييم مواقع فريق العمل المعني بحركة السكان TFPM (سبتمبر 2016).

مجموع المواقع التي شملها المسح (النازحين والمجتمعات المضيفة): 2,978

المصدر: تقييم مواقع فريق العمل المعني بحركة السكان TFPM (سبتمبر 2016).

 المجتمعات المضيفة

%21

النازحين

%17

مجموع المواقع التي شملها المسح (النازحين والمجتمعات المضيفة): 2,978

مياه الشرب باعتبارها أعلى االحتياجات ذات األولوية  

النسبة المئوية للمواقع التي تم تقييمها والتي اعتبر فيها كل فرد في األسر 
النازحة/ المجتمعات المضيفة مياه الشرب كحاجة أولوية قصوى.
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الصحة

 ومن المرجح أنَّ األزمة المالية التي واجهتها وزارة الصحة العامة والســكان 
ســاعدت على ترك مســاحات واســعة من اليمن بدون خدمات صحية، وخاصة في 

المناطــق النائيــة التي ال تصل إليها خدمات القطاع الخاص.
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الجزء الثاني: الصحة

نظرة عامة
• 14.8 ماليين شــخص بحاجة إلى المســاعدة لضمان الحصول 
على ما يكفي من الرعاية الصحية – 8.8 ماليين شــخص منهم 

في حاجة شــديدة. وهذا يمثل زيادة بنســبة 76 في المائة منذ 
أواخــر عــام 2014، مما يدل على مدى انهيار النظام الصحي 

بعد 19 شــهراً من النزاع.

• يعمل فقط 45 في المائة من المرافق الصحية في 16 محافظة شــملتها 
الدراســة. حتى تاريخ أواخر عام 2016، انخفضت تغطية التحصين االعتيادي 
(اللقاح الخماســي (3) بنســبة 64 في المائة؛ الحصبة والحصبة األلمانية بنســبة 

59 في المائة).

• تركــز معــدل الوفيــات بين األمهات واألطفال والمرضى الذين يعانون من 
األمراض غير المعدية أو ســوء التغذية أو األمراض المعدية الذين ال 

يســتطيعون الحصول على الرعاية نتيجة للنزاع. إنَّ تفشــي الكوليرا واإلسهال 
المائــي الحــاد في عام 2016 يُبين نطاق هذا التهديد.

• عدم دفع المرتبات لموظفي الصحة وصعوبات اســتيراد األدوية واإلمدادات 
الحيوية األخرى تســتنزف قدرات القطاع الصحي العام، في حين ال تزال 

الخدمــات الصحيــة فــي القطاع الخاص إلى حٍد كبيٍر بعيًدا عن المتناول نظراً 
الرتفاع التكاليف.

السكان المتضررون
حدد الشــركاء في مجال الصحة أعداد المتضررين بنحو  14.8 ماليين شــخص 

يعيشــون في مناطق دون خدمات صحية كافية أو متضررين بســبب اإلصابة 
باألمراض بنســبة عالية، من بينهم 8.8 ماليين يعيشــون في المناطق المتضررة 

بشــدة والتي تحتاج إلى المســاعدات بصورة عاجلة لضمان الرعاية الصحية 
األساســية. وهذا يمثل زيادة بنســبة 76 في المائة منذ أواخر عام 2014، مما 

يدل على المدى الســيئ الذي كان فيه النظام الصحي بالفعل نتيجة للنزاع.

أكثــر الفئــات ضعفَّــا هم المرضى المصابون بأمراٍض مزمنة والذين ال يتوفر 
عالجهم بســهولة بســبب صعوبات االســتيراد أو ارتفاع األسعار أو نقص العاملين 
في المجال الصحي أو الخدمات. األمهات واألطفال دون ســن الخامســة هم أيًضا 

عرضة للمخاطر بشــكل خاص - وما يقرب من 3.3 ماليين من األمهات 
واألطفال الذين يعانون من ســوء التغذية الحاد ممن هم أكثر عرضة لإلصابة 

باألمراض. يمثل ارتفاع معدالت ســوء التغذية الحاد خطراً كبيراً من حيث 
التعرض للوفيات تحت ســن الخامســة، بينما انخفاض تغطية المناعة االعتيادية 

يعــرض مزيــداً مــن األطفال إلى األمراض التي تهدد الحياة. كما أن الجرحى في 
النزاع أيضا يتضررون بشــكل مباشــر ويحتاجون إلى عناية صحية. حتى تاريخ 

25 أكتوبــر، أبلغــت المرافــق الصحية عن أكثر من  43,000 من الضحايا 
المرتبطيــن بالنــزاع. هــذا الرقم هو بالتأكيد أقل من الحقيقة في ضوء معدالت 

اإلبــالغ المتفاوتــة وعجــز كثير من الناس للوصول إلى المرافق الصحية بأية حال 
من األحوال.

عدد المحتاجون
(ممن هم في حاجة شديدة)

عدد المحتاجون
(اإلجمالي)

ماليين 14.8
شخص ماليين 8.8

شخص
التقسيم حسب الفئة العمريةالتقسيم حسب النوع

أشخاص بالغينأطفال

%49
%51
إناثذكور

شدة االحتياجات

أعداد المحتاجين التقديرية

االحتياجات اإلنسانية
االحتياجات اإلنســانية الملحة هي الوصول إلى الحد األدنى من الرعاية الصحية 

لألشــخاص الذين تتعرض حياتهم للخطر بســبب المرض أو اإلصابة؛ حيث أنَّ 
45 في المائة من المرافق الصحية فقط مازالت تعمل في 16 محافظة شــملتها 

الدراســة. وصل هذا المعدل إلى أقل من 20 في المائة من المنشــآت في عدد من 
المديريــات المتضــررة مــن النزاع، بما في ذلك مأرب والجوف وآل البيضاء، 

تحركات الســكان على نطاق واســع تؤدي كذلك إلى احتياجات صحية كبيرة بين 
النازحين والمجتمعات المضيفة والعائدين؛ حيث إن فقدان ســبل العيش 

واالكتظــاظ والظــروف غيــر الصحية التي تواجه الكثير من هؤالء الناس هي 
ســبب رئيســي للتعرض لألمراض المعدية، والتي تفاقمت بسبب غياب الخدمات 

الصحية في العديد من المناطق، وخاصة خارج المراكز الســكانية الرئيســية. 

%55 %45 
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الصحة

 ومن المرجح أنَّ األزمة المالية التي واجهتها وزارة الصحة العامة والســكان 
ســاعدت على ترك مســاحات واســعة من اليمن بدون خدمات صحية، وخاصة في 

المناطــق النائيــة التي ال تصل إليها خدمات القطاع الخاص.

shibibk@who.intمسئول االتصال: خالد شبيب 
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الجزء الثاني: الصحة

نظرة عامة
• 14.8 ماليين شــخص بحاجة إلى المســاعدة لضمان الحصول 
على ما يكفي من الرعاية الصحية – 8.8 ماليين شــخص منهم 

في حاجة شــديدة. وهذا يمثل زيادة بنســبة 76 في المائة منذ 
أواخــر عــام 2014، مما يدل على مدى انهيار النظام الصحي 

بعد 19 شــهراً من النزاع.

• يعمل فقط 45 في المائة من المرافق الصحية في 16 محافظة شــملتها 
الدراســة. حتى تاريخ أواخر عام 2016، انخفضت تغطية التحصين االعتيادي 
(اللقاح الخماســي (3) بنســبة 64 في المائة؛ الحصبة والحصبة األلمانية بنســبة 

59 في المائة).

• تركــز معــدل الوفيــات بين األمهات واألطفال والمرضى الذين يعانون من 
األمراض غير المعدية أو ســوء التغذية أو األمراض المعدية الذين ال 

يســتطيعون الحصول على الرعاية نتيجة للنزاع. إنَّ تفشــي الكوليرا واإلسهال 
المائــي الحــاد في عام 2016 يُبين نطاق هذا التهديد.

• عدم دفع المرتبات لموظفي الصحة وصعوبات اســتيراد األدوية واإلمدادات 
الحيوية األخرى تســتنزف قدرات القطاع الصحي العام، في حين ال تزال 

الخدمــات الصحيــة فــي القطاع الخاص إلى حٍد كبيٍر بعيًدا عن المتناول نظراً 
الرتفاع التكاليف.

السكان المتضررون
حدد الشــركاء في مجال الصحة أعداد المتضررين بنحو  14.8 ماليين شــخص 

يعيشــون في مناطق دون خدمات صحية كافية أو متضررين بســبب اإلصابة 
باألمراض بنســبة عالية، من بينهم 8.8 ماليين يعيشــون في المناطق المتضررة 

بشــدة والتي تحتاج إلى المســاعدات بصورة عاجلة لضمان الرعاية الصحية 
األساســية. وهذا يمثل زيادة بنســبة 76 في المائة منذ أواخر عام 2014، مما 

يدل على المدى الســيئ الذي كان فيه النظام الصحي بالفعل نتيجة للنزاع.

أكثــر الفئــات ضعفَّــا هم المرضى المصابون بأمراٍض مزمنة والذين ال يتوفر 
عالجهم بســهولة بســبب صعوبات االســتيراد أو ارتفاع األسعار أو نقص العاملين 
في المجال الصحي أو الخدمات. األمهات واألطفال دون ســن الخامســة هم أيًضا 

عرضة للمخاطر بشــكل خاص - وما يقرب من 3.3 ماليين من األمهات 
واألطفال الذين يعانون من ســوء التغذية الحاد ممن هم أكثر عرضة لإلصابة 

باألمراض. يمثل ارتفاع معدالت ســوء التغذية الحاد خطراً كبيراً من حيث 
التعرض للوفيات تحت ســن الخامســة، بينما انخفاض تغطية المناعة االعتيادية 

يعــرض مزيــداً مــن األطفال إلى األمراض التي تهدد الحياة. كما أن الجرحى في 
النزاع أيضا يتضررون بشــكل مباشــر ويحتاجون إلى عناية صحية. حتى تاريخ 

25 أكتوبــر، أبلغــت المرافــق الصحية عن أكثر من  43,000 من الضحايا 
المرتبطيــن بالنــزاع. هــذا الرقم هو بالتأكيد أقل من الحقيقة في ضوء معدالت 

اإلبــالغ المتفاوتــة وعجــز كثير من الناس للوصول إلى المرافق الصحية بأية حال 
من األحوال.

عدد المحتاجون
(ممن هم في حاجة شديدة)

عدد المحتاجون
(اإلجمالي)

ماليين 14.8
شخص ماليين 8.8

شخص
التقسيم حسب الفئة العمريةالتقسيم حسب النوع

أشخاص بالغينأطفال
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شدة االحتياجات

أعداد المحتاجين التقديرية

االحتياجات اإلنسانية
االحتياجات اإلنســانية الملحة هي الوصول إلى الحد األدنى من الرعاية الصحية 

لألشــخاص الذين تتعرض حياتهم للخطر بســبب المرض أو اإلصابة؛ حيث أنَّ 
45 في المائة من المرافق الصحية فقط مازالت تعمل في 16 محافظة شــملتها 

الدراســة. وصل هذا المعدل إلى أقل من 20 في المائة من المنشــآت في عدد من 
المديريــات المتضــررة مــن النزاع، بما في ذلك مأرب والجوف وآل البيضاء، 

تحركات الســكان على نطاق واســع تؤدي كذلك إلى احتياجات صحية كبيرة بين 
النازحين والمجتمعات المضيفة والعائدين؛ حيث إن فقدان ســبل العيش 

واالكتظــاظ والظــروف غيــر الصحية التي تواجه الكثير من هؤالء الناس هي 
ســبب رئيســي للتعرض لألمراض المعدية، والتي تفاقمت بسبب غياب الخدمات 

الصحية في العديد من المناطق، وخاصة خارج المراكز الســكانية الرئيســية. 

%55 %45 
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المصدر: الفریق المعني بحركة السكان، تقییمات المواقع (سبتمبر 2016). *أجریت التقییمات في 2,978 موقعًا من مواقع المھجرین 
داخلًیا في 22 محافظة.
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الجزء الثاني: الصحة

وأقــل مــن 30 فــي المائة في تعز وصعدة والضالع. إنَّ نتائج التقییم المیداني 
لفریق العمل المعني بحركة الســكان تؤكد عدم وجود واســع النطاق للرعایة 

الصحیة. ذكرت مصادر رئیســیة للمعلومات في 38 في المائة من المواقع التي 
تــم تقییمھــا للنازحیــن والمجتمعات المضیفة أنھ لیس ھناك خدمات صحیة متوفرة 

في مجتمعاتھم على اإلطالق؛ وذكرت مصادر معلومات رئیســیة في 46 في 
المائة من المواقع، عندما كانت الخدمات متاحة، أنَّ ارتفاع األســعار منع الناس 

من الحصول على الرعایة، وأشــار 40 في المائة من المواقع إلى نقص الخدمات 
المتاحة.

اســتندت البرامج الصحیة اإلنســانیة التي ُنفذت في عامي 2015 و2016 إلى 
الحد األدنى على األقل من قدرات وزارة الصحة العامة والســكان لتوفیر 

الخدمات. ومع إعالن وزارة الصحة العامة والســكان في أغســطس 2016 أنَّ 
تمویل الوزارة لم یعد قادًرا على تغطیة التكالیف التشــغیلیة، فمن المرجح أْن 

یزید الضغط على الشــركاء في المجال اإلنســاني لســد ھذه الفجوة الھائلة.

وفي ضوء جمیع ھذه التحدیات، تتضمن االحتیاجات الرئیســیة التي البد من 
تناولھا عبر جمیع الفئات الســكانیة ما یلي:

• عدم الحصول على الرعایة األساســیة والعالجیة المنقذة للحیاة واالنھیار في 
برامج الصحة العامة، األمر الذي من شــأنھ أن یزید من خطر تفشــي األمراض 

المعدیــة ویــؤدي إلى معدالت مفرطة ال یمكن تجنبھا لإلصابة باألمراض 
والوفیات (على ســبیل المثال، الحصبة والكولیرا واإلســھال المائي الحاد في عام 

2016) عالوة على احتمال تفشــي األمراض عبر الحدود.

• نقص األدویة األساســیة، واإلمدادات، وخطوط األنابیب التي یمكن االعتماد 
علیھــا، والعاملیــن فــي المجال الصحي نتیجة للقیود المفروضة على الواردات 
والمعامالت المالیة، فضًال عن أزمة میزانیة وزارة الصحة العامة والســكان.

• تراجع معدالت التغطیة التحصینیة بســبب غیاب البرامج الموســعة للتحصین 
الروتیني وغیاب المرافق الصحیة العاملة التي یتم من خاللھا تأســیس التوعیة.

• معالجــة الصدمات الناجمة عن النزاع.

احتیاجات الحمایة ذات الصلة

یتعرض الرجال والنســاء واألطفال الذي یحصلون على الخدمات الصحیة في 
مناطق النزاع لمخاطر الموت أو اإلصابة في حالة اســتھداف أطراف النزاع 
للمرفق الصحي بشــكل مباشــر أو غیر مباشــر. وحتى تاریخ  أكتوبر 2016، 

تضــرر 274 مرفًقــا صحًیــا مــن جراء النزاع – بما في ذلك 69 مرفًقا صحًیا تم 
تدمیرھــا؛ وتقــع ثلــث المرافق الصحیة التي تم تدمیرھا في محافظة صعدة.

تحتاج النســاء أیًضا إلى خدمات مناســبة – بما في ذلك األماكن المســتقلة – حتى 
یمكنھن الحصول على الرعایة الصحیة بشــكل أمن، وینطبق األمر نفســھ على 
ضحایــا العنــف القائــم على النوع االجتماعي، بما في ذلك األطفال. ووفًقا لتقییم 

المواقع الذي أعده الفریق المعني بحركة الســكان؛ فقد أشــارت المصادر الرئیســیة 
للمعلومــات إلــى توافــر خدمات الصحة اإلنجابیة فقط في 32% من مواقع 

المھجریــن داخلًیــا والمجتمعات المضیفة التي خضعت للتقییم؛ ویتراجع ھذا 
المعــدل إلــى 28% فــي مواقع العائدین. وفي المناطق التي تتوافر فیھا الخدمات 

الصحیــة، ال یكــون ھنــاك عامالت صحیات في 19% من مواقع المھجرین داخلًیا 
والمجتمعات المضیفة أو 16% من مواقع العائدین. وھذا یشــكل عائًقا كبیًرا أمام 

النســاء والفتیات التي تســعى للحصول على خدمات الرعایة الصحیة.

وأخیًرا، ُینظر إلى ارتفاع األســعار، بما في ذلك أســعار خدمات الرعایة الصحیة، 
على أنھا تشــجع اســتراتیجیات المواجھة الســلبیة. وقد تؤدي ھذه القرارات إلى 
الوصــم داخــل المجتمعــات المحلیة والمزید من التھمیش، األمر الذي یؤدي إلى 

انخفاض الحالة الصحیة.

التغیرات الرئیسیة في عام 2016
تتمثل أبرز التغیرات التي حدثت منذ العام الماضي في تســارع وتیرة انھیار 
النظام الصحي، الســیما على ضوء إعالن وزارة الصحة العامة والســكان في 

أغســطس أنھا لم تعد قادرة على تغطیة التكالیف التشــغیلیة للوزارة. ونتیجة لذلك، 
فإن الوزارة تعمل مع الشــركاء في المجال اإلنســاني على تحدید أولویات الموارد 

المالیة وإعادة توزیعھا من أجل اســتھداف االحتیاجات الصحیة األكثر إلحاًحا 
كأولویة.

الخدمات الصحیة المتاحة في المواقع التي جرى تقییمھا*

الحاالت 
الطارئة

الخدمات 
المعملیة

العملیات الجراحیة 
البسیطة

قسم 
العیادات الخارجیة

األشعة السینیةال یوجد

المرفق الصحي *المصدر: الفریق المعني بحركة السكان، تقییمات المواقع (سبتمبر 2016).

إجمالي عدد المواقع التي خضعت للتقییم (2,978)عدد المواقع حسب نوع القید

نقص السعر 
الخدمات

ُبعد المرفق 
الصحي

عدد المرافق 
الصحیة

نوعیة المرافق 
الصحیة

الطبیبات 
المتاحات

حالة 
المرفق الصحي

األمن

1,365
1,1661,118

781658565

14686
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الجزء الثاني: الصحة

اســتمرار القيود المفروضة على الواردات والمعامالت المالية يؤدي أيًضا إلى 
العديد من "الوفيات الصامتة" بين المرضى الذين ال يســتطيعون تحمل تكاليف 
العالجات الضرورية أو ال يمكنهم العثور عليها. ومع اســتمرار تدهور الحالة 
العامة لســبل كســب العيش، تنخفض قدرة الناس على تحمل تكاليف الرعاية – 

التي كان ُيدفع 70% منها قبل األزمة من المصاريف النثرية- انخفاًضا ســريًعا 
نتيجة نضوب شــبكات األمان التقليدية واســتنفاد المدخرات.

اعتمد الشــركاء في مجال الصحة عشــرة مؤشــرات لتقييم مدى خطورة الوضع 
الصحي في جميع المناطق اليمنية، وذلك باالســتناد في المقام األول إلى تقييم 

نظام المســح الجغرافي لمدى توافر الموارد الصحية لعام 2016، وبيانات 
مراقبة األمراض لعام 2016، والمشــاورات مع الشــركاء الميدانيين. جاء ما 

يقرب من 96% من بيانات المؤشــرات من عمليات التقييم وآليات الرصد، في 
حين أُخذ 4% من هذه البيانات من مشــاورات أجريت مع الشــركاء في المجال 
اإلنســاني على الصعيد الميداني. تم ترجيح المؤشــرات بطرق مختلفة للوصول 

إلــى عالمــات مركبــة لتقييم مدى الخطورة في كل منطقة. وتم ربط هذه العالمات 
بعد ذلك بتقديرات ســكان المناطق لألشــخاص المحتاجين ومن هم في أمس 

الحاجة.

لإلطالع على قائمة كاملة بالمؤشــرات واألســاليب المستخدمة في تحليل 
القطاعات (واســتعراض شــامل لكيفية الجمع بينها مع قطاعات أخرى للوصول 

إلى تقديرات متعددة القطاعات لالســتعراض الشــامل لالحتياجات اإلنسانية)، 
انظر ملحق المنهجية.

المنهجية المستخدمة لتحليل االحتياجات
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الجزء الثاني: الصحة
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إلــى عالمــات مركبــة لتقييم مدى الخطورة في كل منطقة. وتم ربط هذه العالمات 
بعد ذلك بتقديرات ســكان المناطق لألشــخاص المحتاجين ومن هم في أمس 

الحاجة.

لإلطالع على قائمة كاملة بالمؤشــرات واألســاليب المستخدمة في تحليل 
القطاعات (واســتعراض شــامل لكيفية الجمع بينها مع قطاعات أخرى للوصول 

إلى تقديرات متعددة القطاعات لالســتعراض الشــامل لالحتياجات اإلنسانية)، 
انظر ملحق المنهجية.

المنهجية المستخدمة لتحليل االحتياجات
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السكان المتضررون

الجزء الثاني: التغذية

استعراض شامل
• يحتاج 4.5 ماليين شــخص تقريبًا إلى خدمات عالج ســوء 

التغذية أو الوقاية منها، ومن بينهم هناك 4 ماليين شــخص هم 
فــي أمــس الحاجة لهذه الخدمات، ويعيش هؤالء في المناطق 

األكثــر تضــرًرا. يمثل هذا الرقم زيادة قدرها 148% منذ أواخر 
عام 2014.

• ومن بين الســكان المحتاجين، هناك ما يقرب من 462 ألف طفل يعانون حاليًا 
من ســوء التغذية الحاد الوخيم – وهي زيادة قدرها 200% تقريبًا منذ

عــام 2014.  يعانــي 1.7 مليــون طفل و1.1 مليون امرأة حامل أو مرضعة 
من ســوء التغذية الحاد المتوسط.

• تصل المعدالت العامة لســوء التغذية الحاد إلى 31% في بعض المواقع – 
وتتجــاوز هــذه المعدالت ضعف عتبة الطوارئ. تتركز االحتياجات األكثر 

إلحاًحــا فــي محافظــات الحديدة وحجة وأمانة العاصمة وصعدة وتعز وإب وذمار 
وحضرموت ولحج وعدن.

• يحتــاج مــا يقــرب من 1.2 مليون طفل رضيع وصغير إلى خدمات التغذية 
الوقائية، بما في ذلك اتباع نظام غذائي عالي الطاقة والدعم بشــأن تغذية 

األطفال الرضع والصغار.

ترتفع معدالت ســوء التغذية ارتفاًعا ســريعًا نتيجة للضعف المزمن و19 شــهًرا 
من النزاع، مما يؤثر ســلبًا على بوادر التحســن التي ُســجلت في نهاية عام 

2014. ويقدر الشــركاء حاليًا احتياج 4.5 ماليين شــخص إلى الخدمات العالجية 
لســوء التغذية أو الوقاية منها – وهي زيادة تبلغ 148% منذ أواخر عام 

2014. ويعتبر األطفال دون ســن الخامســة - بما في ذلك الرضع - والنســاء 
الحوامــل والمرضعــات هم الفئة األكثر تضرًرا من جراء ذلك.

ومن بين األشــخاص المحتاجين لهذه الخدمات والبالغ عددهم 4.5 ماليين 
شــخص، يُقدر حاليًا وجود ما يقرب من 3.3 ماليين شــخص يعانون من ســوء 

التغذية الحاد، بما في ذلك 462 ألف حالة من حاالت ســوء التغذية الحاد الوخيم 
لدى األطفال و2.8 ماليين طفل وامرأة حامل أو مرضعة متضررين من ســوء 
التغذية الحاد المتوســط. احتمال تعرض األطفال الذين يعانون من ســوء التغذية 
الحاد الوخيم للوفاة يزيد بواقع عشــرة أضعاف مقارنة بنظرائهم ممن يتمتعون 
بحالة صحية جيدة؛ بينما يزيد احتمال تعرض األطفال الذين يعانون من ســوء 
التغذية الحاد المتوســط للوفاة بواقع ثالثة أضعاف. ســوء التغذية الحاد يضعف 
جهاز المناعة، مما يجعل المعانين منه عرضة أكبر بشــكل ملحوظ لإلصابة 
باألمــراض المعديــة. كمــا قد يعاني األطفال المتضررين من التقزم  وضعف 

اإلدراك الدائــم مــدى الحياة نتيجة لهذه الحالة المرضية.

االحتياجات اإلنسانية
لقد ســاهم النزاع إســهاًما كبيًرا في الحالة الكارثية للتغذية في اليمن. وقد تســارعت 
الخدمات الصحية في االنهيار، وال يعمل ســوى 45% من المرافق بكامل طاقتها 

على الصعيد الوطني (انظر قســم "الصحة" أعاله). وقد فاقم النزاع أيًضا من 
العوامل الرئيســية المســببة لســوء التغذية، بما في ذلك نقص المياه والتشرد وسوء 

الصرف الصحي، وهي عوامل أدت جميعها إلى تعزيز انتشــار أمراض مثل 
اإلســهال والحصبة التي يكون األشــخاص الذين يعانون من ســوء التغذية أكثر 

عرضة لإلصابة بها بشــكل خاص. ويلعب أيًضا تزايد انعدام األمن الغذائي دوًرا 
خطيًرا أيًضا في حالة التغذية المتردية للســكان.

تم االنتهاء من دراســات الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية في 
ثماني محافظات منذ أغســطس 2015، وهي: البيضاء وتعز وحجة والحديدة 

وصعدة وصنعاء وعدن ولحج. وتكشــف هذه الدراســات عن ارتفاع معدالت ســوء 
التغذيــة الحــاد العــام عن عتبة الطوارئ، التي تبلغ 15%، في جميع المواقع في 

محافظــات الحديــدة وعدن وصعدة، مع معدالت مرتفعة بالمثل في بعض 

عدد المحتاجون 
(ممن هم في حاجة ماسة)

عدد المحتاجون 
(اإلجمالي)

ماليين 4.5
شخص ماليين 4

شخص
التقسيم حسب الفئة العمريةالتقسيم حسب النوع

أشخاص بالغينأطفال

شدة االحتياجات

أعداد المحتاجين التقديرية

%75 %25 
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حاالت المعالجة من سوء 
التغذية الحاد المتوسط

حاالت المعالجة من سوء 
التغذية الحاد الوخيم

 زيادة بنسبة
%48

  

2016
  

2015
المصدر: اليونيسف، منظمة العمل على مكافحة الجوع (يناير - أغسطس 2015 ويناير – يونيو 2016).
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Treatment of pregnant/ 
lactating women 

عدد المواقع الخاضعة للتقييم 
بحسب نوع الحاجة

نشاط التغذية الالزم

*إلى المرافق الصحية

حاالت المعالجة من سوء التغذية الحاد الوخيم وسوء التغذية أنشطة التغذية األكثر احتياًجا
الحاد المتوسط والتي يتم إدخالها على أساس شهري*   

الجزء الثاني: التغذية

المناطق في محاقظات تعز وحجة ولحج وصنعاء. وبلغت معدالت ســوء التغذية 
الحــاد العــام 31 فــي المائــة في بعض المناطق من محافظة الحديدة – وهو ما يزيد 

عــن ضعــف عتبــة الطوارئ. وتتراوح معدالت التقزم ما بين 16,7% في عدن 
لتصــل إلــى معــدل صادم يبلغ 78% في بعض مناطق محافظة صعدة. كما حددت 

هذه الدراســات ارتباًطا كبيًرا بين وجود اإلســهال والتهابات الجهاز التنفسي 
الحــادة مــن ناحية، ونقص التغذية من ناحية أخرى.

األطفال تحت ســن الخامســة والحوامل المرضعات هم أكثر الفئات تضرًرا جراء 
األزمــة الحاليــة.  ومهــدد الحماية األهم والمرتبط بعملية تقديم العناصر التغذوية 

لألطفــال والحوامــل والمرضعــات اليوم مرتبط بما تقوم به قوات التحالف من 
اســتهداٍف للمرافق الصحية.  إضافةً إلى أنه في العام 2016 تم إغالق 

117 مركز تغذية عالجية بســبب النزاع (القصف الجوي، والقتال على 
األرض، ومغــادرة العامليــن الصحيين) مما أدى إلى حرمان األطفال والحوامل 

والمرضعــات لخدمــات التغذيــة المالئمة.  ونضيف أنَّ إيجاد  مكاٍن مخصٍص 
لعمليــة اإلرضــاع في مراكز التغذية أو بالقرب منها يعد تحديًا 

بحد ذاته.

احتياجات الحماية ذات الصلة

التغيرات الرئيسية في عام 2016
لقد زاد عدد األشــخاص الذين يحتاجون إلى الخدمات العالجية لســوء التغذية أو 
الوقاية منها بنســبة 148% منذ أواخر عام 2014، وبنســبة 48% تقريبًا منذ 
العام الماضي. تنمو معدالت حدوث اإلصابة بســوء التغذية ودرجة خطورتها 
بوتيرة ســريعة. ووفقاً للتقديرات، فلقد زادت حاالت ســوء التغذية الحاد الوخيم 
حاليًا بواقع 44% مقارنة بالعام الماضي، وزادت حاالت ســوء التغذية الحاد 
المتوســط الحالية بواقع 55%. وذكر الشــركاء وجود زيادة قدرها 48% في 

حاالت 

المعالجة من ســوء التغذية عند مقارنة الفترة ما بين يناير وحتى أغســطس 
2015 بنفــس الفتــرة مــن عام 2016 - بما في ذلك زيادة قدرها 54% في 

حاالت المعالجة من ســوء التغذية الحاد الوخيم. وتعتبر الزيادة النســبية األســرع 
في حاالت المعالجة من ســوء التغذية الحاد الوخيم مصدر قلق بالغ.

النتائج التي توصلت إليها دراســات الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت 
االنتقاليــة التــي أجريــت في ثماني محافظات في عامي 2015 و2016 تم 

اســتخدامها لتقييم األشــخاص المحتاجين وتقييم درجة خطورة وضع التغذية في 
جميع المناطق بهذه المحافظات. ومن المقرر إتمام الدراســات الجديدة أو 

المكررة للرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية في األشــهر المقبلة في 
مديريات عمران ولحج وحجة وشــبوة والضالع وعدن، ومن المقرر إجراء 

الدراســات الالحقة في الحديدة وإب والجوف وأبين وحضرموت.

وفي المديريات التي لم تتوافر فيها نتائج لدراســات الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة 
والحاالت االنتقالية، فقد اســتعرضت المشــاورات مع الشركاء في المجال 

اإلنســاني الميداني البيانات التي تم الحصول عليها من تقييمات ســابقة لوضع 
التغذية، بما في ذلك دراســات الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية 

لعام 2014، ومؤشــر وضع األمن الغذائي الشــامل، واالستقصاء الديمغرافي 
والصحي لعام 2013، والتغيرات المقدرة وفقًا لتقارير الشــركاء ومعلومات 

أخرى.

لإلطالع على قائمة كاملة بالمؤشــرات واألســاليب المستخدمة في تحليل 
القطاعات (واســتعراض شــامل لكيفية الجمع بينها مع قطاعات أخرى للوصول 

إلى تقديرات متعددة القطاعات لالســتعراض الشــامل لالحتياجات اإلنسانية)، 
انظر مرفق المنهجية.

المنهجية المستخدمة لتحليل االحتياجات

المصدر: الفريق المعني بحركة السكان، تقييمات المواقع (سبتمبر 2016).

من يناير وحتى أغسطسمن يناير وحتى يونيو
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المصدر: مجموعة التغذية، أكتوبر 2016.
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حاالت المعالجة من سوء 
التغذية الحاد المتوسط

حاالت المعالجة من سوء 
التغذية الحاد الوخيم
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المصدر: اليونيسف، منظمة العمل على مكافحة الجوع (يناير - أغسطس 2015 ويناير – يونيو 2016).
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عدد المواقع الخاضعة للتقييم 
بحسب نوع الحاجة

نشاط التغذية الالزم

*إلى المرافق الصحية

حاالت المعالجة من سوء التغذية الحاد الوخيم وسوء التغذية أنشطة التغذية األكثر احتياًجا
الحاد المتوسط والتي يتم إدخالها على أساس شهري*   

الجزء الثاني: التغذية

المناطق في محاقظات تعز وحجة ولحج وصنعاء. وبلغت معدالت ســوء التغذية 
الحــاد العــام 31 فــي المائــة في بعض المناطق من محافظة الحديدة – وهو ما يزيد 

عــن ضعــف عتبــة الطوارئ. وتتراوح معدالت التقزم ما بين 16,7% في عدن 
لتصــل إلــى معــدل صادم يبلغ 78% في بعض مناطق محافظة صعدة. كما حددت 

هذه الدراســات ارتباًطا كبيًرا بين وجود اإلســهال والتهابات الجهاز التنفسي 
الحــادة مــن ناحية، ونقص التغذية من ناحية أخرى.

األطفال تحت ســن الخامســة والحوامل المرضعات هم أكثر الفئات تضرًرا جراء 
األزمــة الحاليــة.  ومهــدد الحماية األهم والمرتبط بعملية تقديم العناصر التغذوية 

لألطفــال والحوامــل والمرضعــات اليوم مرتبط بما تقوم به قوات التحالف من 
اســتهداٍف للمرافق الصحية.  إضافةً إلى أنه في العام 2016 تم إغالق 

117 مركز تغذية عالجية بســبب النزاع (القصف الجوي، والقتال على 
األرض، ومغــادرة العامليــن الصحيين) مما أدى إلى حرمان األطفال والحوامل 

والمرضعــات لخدمــات التغذيــة المالئمة.  ونضيف أنَّ إيجاد  مكاٍن مخصٍص 
لعمليــة اإلرضــاع في مراكز التغذية أو بالقرب منها يعد تحديًا 

بحد ذاته.

احتياجات الحماية ذات الصلة

التغيرات الرئيسية في عام 2016
لقد زاد عدد األشــخاص الذين يحتاجون إلى الخدمات العالجية لســوء التغذية أو 
الوقاية منها بنســبة 148% منذ أواخر عام 2014، وبنســبة 48% تقريبًا منذ 
العام الماضي. تنمو معدالت حدوث اإلصابة بســوء التغذية ودرجة خطورتها 
بوتيرة ســريعة. ووفقاً للتقديرات، فلقد زادت حاالت ســوء التغذية الحاد الوخيم 
حاليًا بواقع 44% مقارنة بالعام الماضي، وزادت حاالت ســوء التغذية الحاد 
المتوســط الحالية بواقع 55%. وذكر الشــركاء وجود زيادة قدرها 48% في 

حاالت 

المعالجة من ســوء التغذية عند مقارنة الفترة ما بين يناير وحتى أغســطس 
2015 بنفــس الفتــرة مــن عام 2016 - بما في ذلك زيادة قدرها 54% في 

حاالت المعالجة من ســوء التغذية الحاد الوخيم. وتعتبر الزيادة النســبية األســرع 
في حاالت المعالجة من ســوء التغذية الحاد الوخيم مصدر قلق بالغ.

النتائج التي توصلت إليها دراســات الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت 
االنتقاليــة التــي أجريــت في ثماني محافظات في عامي 2015 و2016 تم 

اســتخدامها لتقييم األشــخاص المحتاجين وتقييم درجة خطورة وضع التغذية في 
جميع المناطق بهذه المحافظات. ومن المقرر إتمام الدراســات الجديدة أو 

المكررة للرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية في األشــهر المقبلة في 
مديريات عمران ولحج وحجة وشــبوة والضالع وعدن، ومن المقرر إجراء 

الدراســات الالحقة في الحديدة وإب والجوف وأبين وحضرموت.

وفي المديريات التي لم تتوافر فيها نتائج لدراســات الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة 
والحاالت االنتقالية، فقد اســتعرضت المشــاورات مع الشركاء في المجال 

اإلنســاني الميداني البيانات التي تم الحصول عليها من تقييمات ســابقة لوضع 
التغذية، بما في ذلك دراســات الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية 

لعام 2014، ومؤشــر وضع األمن الغذائي الشــامل، واالستقصاء الديمغرافي 
والصحي لعام 2013، والتغيرات المقدرة وفقًا لتقارير الشــركاء ومعلومات 

أخرى.

لإلطالع على قائمة كاملة بالمؤشــرات واألســاليب المستخدمة في تحليل 
القطاعات (واســتعراض شــامل لكيفية الجمع بينها مع قطاعات أخرى للوصول 

إلى تقديرات متعددة القطاعات لالســتعراض الشــامل لالحتياجات اإلنسانية)، 
انظر مرفق المنهجية.

المنهجية المستخدمة لتحليل االحتياجات

المصدر: الفريق المعني بحركة السكان، تقييمات المواقع (سبتمبر 2016).

من يناير وحتى أغسطسمن يناير وحتى يونيو

174
154

113 109

المصدر: مجموعة التغذية، أكتوبر 2016.

  

 

  

 
   

%39

%25%21

%10%5

األشخاص المحتاجين بحسب وضع التغذية  

سوء التغذية الحاد المتوسط
األطفال دون سن الخامسة

سوء التغذية الحاد المتوسط
النساء الحوامل 

والمرضعات
الوقاية

6-24 شهًرا

سوء التغذية الحاد الوخيم
األطفال دون سن الخامسة

الوقاية 
0326-5 أشهر

345

360

375

636

توفير المغذيات الدقيقة936

معالجة األطفال من سوء 
التغذية الحاد

الدعم للرضع الذين ال يرضعون 
رضاعة طبيعية واألطفال

توفير أغذية عالية الطاقة

الدعم للرضاعة الطبيعية

معالجة النساء الحوامل أو 
المرضعات



32

(NFIS) المأوى والمواد غير الغذائية
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OVERVIEW 
• More than 4.5 million people 
require assistance with shelter, non-
food items (NFIs), or management of 
collective centres in which they are 

living. Of these people, 3.9 million are in areas of acute need. 

2014 – the result of large-scale population movements during 

•  Violent clashes, indiscriminate shelling and air strikes have 

million people are currently displaced, 51 per cent of whom 
are sheltering in Taizz, Hajjah and Sana’a. Approximately 90 
per cent of IDPs have been displaced for at least 10 months.

•  An additional 1 million people have returned to their areas 
of origin. Of all returnees, 68 per cent have returned to 33 
districts in Aden, Amanat Al Asimah and Taizz. However, 
the sustainability of their return is precarious.

•  About 55 per cent of IDPs are living with host communities, 
straining already scarce resources, and 19 per cent are living 
in collective centres or spontaneous settlements that require 
basic services. Among returnees, 86 per cent have returned 
to their original homes. 

AFFECTED POPULATION
An estimated 4.5 million people in Yemen currently require 
shelter support, non-food items (NFIs), or camp coordination 

vulnerable include IDPs sheltering in collective centres and 
spontaneous settlements (about 420,000 people), as well as the 

at least 10 months ago and are increasingly exhausting their 
coping mechanisms. Vulnerable host communities already 
struggling with scarce resources also require assistance, 
particularly given that 55 per cent of IDPs are living with 
host communities. About 1 million people have returned 
to their areas of origin (86 per cent to their original homes) 
and require basic services and other support to ensure the 
sustainability of their return and move towards recovery.

crisis, including people living in poverty, women, children, 
the elderly, people with serious illness, people living with 
disabilities, female-headed households, minority groups and 
IDPs living in the open and public buildings. 

(NFIS) الجزء الثاني: المأوى والمواد غير الغذائية

نظرة عامة
• يحتاج أكثر من 4.5 ماليين شــخص إلى 
المســاعدة فيما يتعلق بالمأوى والمواد غير 

الغذائيــة (NFIs) أو إلى إدارة المراكز 
الجماعية التي يعيشــون فيها. ومن بين هؤالء
األشــخاص، هناك 3.9 ماليين شــخص موجودون في مناطق ذات احتياجات 
حادة.  ويمثل ذلك زيادة ضخمة بنســبة 748 في المائة موجودون منذ أواخر 

عام 2014، وهو ما نجم عن تحرك ســكاني على نطاق واســع خالل فترة نزاع 
امتدت على مدار 19 شــهًرا.

• فقد أجبرت النزاعات العنيفة والقصف العشــوائي والغارات الجوية ماليين 
األشــخاص على الفرار من منازلهم. حيث نزح حاليًا حوالي 2.2 مليون 

شــخص من منازلهم، 51 في المائة منهم يلتجأون في تعز وحجة وصنعاء. 
وحوالي 90 في المائة من األشــخاص النازحين داخليًا (IDPs) قد نزحوا لمدة

10 أشهر على األقل.
• عاد مليون شــخص آخرون إلى مناطقهم األصلية. ومن بين كل األشــخاص 
الذيــن عــادوا إلــى مناطقهم، عاد 68 في المائة منهم إلى 33 منطقة في عدن 

وأمانة العاصمة وتعز. ومع ذلك، ال يوجد اســتقرار فيما يتعلق باســتدامة 
عودتهم.

• حوالي 55 في المائة من األشــخاص النازحين داخليًا يعيشــون في المجتمعات 
المضيفــة، ممــا يمثــل المزيد من الضغط واإلجهاد على الموارد النادرة بالفعل، 

في حين أن 19 في المائة منهم يعيشــون في مراكز جماعية أو في مســتوطنات 
عشــوائية تتطلب توفير الخدمات األساســية. ومن بين العائدين، 86 في المائة 

منهــم عادوا إلى منازلهم األصلية.

السكان المتضررون

هناك عدد يقدر بحوالي 4.5 ماليين شــخص في اليمن يحتاجون حاليًا إلى الدعم 
بتوفير المأوى والمواد غير الغذائية (NFIs)، أو يحتاجون إلى عمليات تنســيق 
المخيمات وخدمات إدارتها. ويشــتمل ذلك على 3.9 ماليين شــخص يعيشــون في 

المناطق المتأثرة بشــدة من النزاعات. واألشــخاص األكثر تأثًرا باألضرار هم 
األشــخاص النازحون داخليًا الذين يحتمون في المراكز الجماعية وفي 

المســتوطنات العشــوائية (حوالي 420 ألف شخص)، باإلضافة إلى األشخاص 
النازحين منذ فترات طويلة - فنســبة 90 في المائة من األشــخاص النازحين 

داخليًا فروا من منازلهم منذ ما ال يقل عن 10 أشــهر ويســتنفدون آليات التأقلم 
المتاحة لهم بشــكل تصاعدي ومتزايد. كما تتطلب المجتمعات المضيفة الضعيفة 

والمعرضة للخطر والتي تعاني بالفعل من ندرة الموارد كذلك المســاعدة، 
خصوصا أن 55 في المائة من النازحين داخليًا يعيشــون مع المجتمعات 

المضيفة. وقد عاد حوالي مليون شــخص إلى المناطق األصلية الخاصة بهم
(86 في المائة من هؤالء األشــخاص عادوا إلى منازلهم األصلية) ويحتاجون 
إلى خدمات أساســية وغير ذلك من وســائل الدعم من أجل التحقق من إســتدامة 

عودتهم ومن االستشــفاء مما حدث.

ويتأثر األشــخاص من ذوي االحتياجات الخاصة تأثرا خاًصا باألزمة، بما في 
ذلك األشــخاص الذين يعيشــون في فقر مدقع والنســاء واألطفال وكبار السن 

واألشــخاص المصابين بأمراٍض عضاٍل واألشــخاص المعاقين والعائالت التي 
ترعاها النســاء ومجموعات األقليات واألشــخاص النازحين داخليًا والذين يعيشون 

فــي العراء وفي المباني العامة.

عدد المحتاجين 
(ممن هم في حاجة شديدة)

عدد المحتاجين 
(اإلجمالي)

ماليين 4.5
شخص ماليين 3.9

شخص
التقسيم حسب الفئة العمريةالتقسيم حسب النوع

%49
%51
إناثذكور

أشخاص بالغينأطفال

شدة االحتياجات

أعداد المحتاجين التقديرية

االحتياجات اإلنسانية

لقد تســبب النزوح وتدمير المنازل والبنية التحتية في ظهور حاجة ضخمة إلى 
المــآوي والمــواد غيــر الغذائية. وقد تغيرت أنماط المآوي منذ بداية النزاع، وتوفر 

البيانات التي أصبحت متاحة بشــكٍل أفضل اآلن بما يســمح بإدراك طول مدة 
إزاحة األشــخاص المتأثرين وحالة المأوى واحتياجات األشــخاص النازحين 

داخليًا.
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(NFIS) الجزء الثاني: المأوى والمواد غير الغذائية

ومن بين األشــخاص النازحين داخليًا والمقدر عددهم بـ 2.2 مليون شــخص،
19 في المائة (420 ألف شــخص) يعيشــون في مراكز جماعية أو في 

مســتوطنات عشــوائية. وفي هذا السياق، هناك حاجة ضرورية لعمليات تنسيق 
المخيمات وعمليات إدارة المخيمات لضمان توفير ظروف معيشــية تضمن 

الكرامة واألمان. وحوالي 55 في المائة من األشــخاص النازحين داخليًا 
(1.2 مليون شــخص) يعيشــون في المجتمعات المضيفة، في حين يحتاجون هم 
والمجتمعــات المضيفــة للدعــم الخاص بالمأوى والمواد غير الغذائية. وفقًا "لتقييم 

الموقع" الذي تم إجراؤه من خالل فريق العمل المعني بحركة الســكان 
(TFPM)، فقد أشــارت المصادر الرئيســية للمعلومات في حوالي 80 في المائة 
من المواقع التي تم تقييمها في مختلف أرجاء البلد، إلى أنَّ اإلزدحام الشــديد هو 

أحد المشــكالت الرئيســية التي ظهرت فيما يتعلق بالمآوى. وأكثر المشكالت 
األخرى التي تم تحديدها تشــمل أضرار المنازل (30 في المائة من المواقع) ثمن 
المواد المطلوبة إلصالح تلك المنازل (36 في المائة من تلك المواقع). كما أشــار 

األشــخاص النازحون داخليًا والمجتمعات المضيفة إلى ارتفاع القيمة اإليجارية 
(44 في المائة من المواقع التي يقيم بها األشــخاص النازحون داخليًا و14 في 

المائة من المجتمعات المضيفة)، بما يشــير إلى مدى اســتنزاف فترة اإلزاحة 
الطويلة للموارد. واحتياجات الموارد التي تمت اإلشــارة إليها بأكبر قدر ممكن 

لألشــخاص النازحين داخليًا كانت خيام العائالت (63 في المائة من المواقع التي 
تــم تقييمهــا)، والمجموعــات الخاصة بحاالت الطوارئ في المأوي (61 في المائة) 

ومتطلبات فصل الشــتاء (55 في المائة). وقد تم تحديد االحتياجات الرئيســية 
المطلوبــة مــن المواد غير الغذائية بحيث تضم مجموعات أدوات المطابخ 

والبطانيات والمالبس (للنســاء) والبطانيات والمراتب والمالبس (للرجال).

ويواجه حوالي مليون من العائدين احتياجات مشــابهة لكن بديناميكيات مختلفة. 
ولقد أشــارت المصادر المطلعة الرئيســية في مواقع العائدين في مختلف أرجاء 

البالد إلى أن الضرر الذي لحق بالمنازل هو أكبر األمور التي تثير مشــكلة 
المــأوى (فــي 68 فــي المائة من المواقع)، باإلضافة إلى صعوبة تحمل نفقات 

المتطلبات الالزمة إلصالح المنازل (بنســبة 45% من الحاالت) وعدم القدرة 
على دفع اإليجار (في 41 في المائة من الحاالت) باإلضافة إلى االزدحام الشــديد 

(فــي 30 فــي المائــة من الحاالت). وتعد أكثر احتياجات المأوى والمواد غير 
الغذائية التي تم تحديدها للعائدين مشــابهة لتلك الخاصة باألشــخاص النازحين 

داخليًا إلى حٍد كبير، في حين أنَّ نســبة أعلى من المواقع تحدد اإلعانات 
اإليجاريــة علــى أنهــا الضرورة األكثر أولوية (في 30 في المائة من الحاالت).

احتياجات الحماية ذات الصلة 

غالبًا ما يقع األشــخاص النازحون داخليًا الذين يعيشــون في مراكز جماعية أو في 
مســتوطنات عشــوائية تحت خطر الطرد، خصوًصا إذا كانوا يعيشــون في مباٍن 

عامة مثل المدارس. كما تشــيع كذلك النزاعات على األراضي في تلك المواقع، 
وتقــول عائــالت النازحيــن أنه يمكن أْن يتعرضوا للتحرش من المجتمعات المحلية 

بســبب ندرة الموارد، خصوًصا األشــخاص النازحين داخليًا والذين ينتمون إلى 

مجموعات مهمشــة، مثل المهّمشــين. كما تواجه المراكز الجماعية والمستوطنات 
العشــوائية كذلك قدًرا كبيًرا من المخاطر المتعلقة بالحماية بســبب عدم توافر 

الخصوصية ومحدودية الوصول إلى الخدمات واالزدحام الشــديد. كما يمكن أن 
يخلق عدم توافر اإلدارات المناســبة في المواقع أو غياب التنســيق إلى خلق بيئة 

تســاعد على العنف واالســتغالل، بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي. 
وفي بعض الحاالت، تجد مجموعات المهمشــين أنفســها مســتبعدة من كل المراكز 

الجماعية ومن كل المســتوطنات العشــوائية تماًما، مما يدفعهم إلى النوم في العراء 
ملتحفين السماء.

ويجب أن يتنافس األشــخاص النازحون داخليًا في بيئات االســتضافة في أغلب 
الحاالت مع اآلخرين ومع البيئات التي تســتضيفهم للحصول على الموارد التي 
تتســم بالندرة. وتكون المجتمعات المضيفة واقعة تحت أقصى مســتويات الضغط 
بشــكل متزايد، حيث تضطر العديد منها إلى مشــاركة الموارد الضئيلة بها ألكثر 

من عام. وال تشــير البيانات المتاحة بعد إلى أن التوترات االجتماعية قد أصبحت 
مشــكلة واســعة النطاق: فقد أشــارت المصادر الرئيسية المطلعة في سبعة في المائة 

فقــط مــن المواقــع التي تم تقييمها في مختلف أرجاء الدولة إلى تواجد تهديدات 
تعتمد على الحالة في المجتمعات التي يعيشــون بها. ومع ذلك، تبدو التقارير التي 

تشــير إلى حدوث توترات أكثر حدوثًا وتكراًرا، ويمكن أن تتزايد وتيرة هذا 
االتجاه مع اســتنزاف الموارد المتاحة.

التغييرات الرئيسية في عام 2016

زادت تقديرات األشــخاص الذين يحتاجون إلى المأوى والمواد غير الغذائية 
وكذلك إلى خدمات التنســيق أو اإلدارة بنســبة 748 في المائة منذ أواخر عام 

2014 وبنســبة 64 في المائة منذ عام 2015. وهذه الزيادات نجمت عن 
اســتمرار النزاع وتحركات الســكان. كما انتقلت التركزات الرئيسية من 

األشــخاص النازحين داخليًا واألشــخاص العائدين إلى مناطقهم والمنتقلين ليكونوا 
في الخطوط األمامية للنزاع. إنَّ طول مدة النزاع تســتنزف بشــكٍل كبير من قدرة 

األشــخاص المتأثرين على التأقلم بما يتجاوز قدراتهم، كما تتدهور قدرة 
المجتمعــات المضيفة على الصمود بوتيرة ثابتة.

لقد ســمح توفرالبيانات حول األشــخاص النازحين داخليًا واألشخاص العائدين إلى 
مناطقهــم والمجتمعــات المضيفة، بتنفيذ منهجية أكثر صرامة لتحليل االحتياجات. 

وقد اعتمدت تقديرات األشــخاص المحتاجين على إجمالي عدد األشــخاص النازحين 
داخليًا واألشــخاص العائدين إلى مناطقهم، باإلضافة إلى 55 في المائة من 

األشــخاص النازحين داخليًا كإشــارة إلى المجتمعات المضيفة المتأثرة بشــكل مباشر 
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المصدر: فريق العمل المعني بحركة السكان (TFPM)، تقييمات الموقع (سبتمبر 2016).

المواد غير الغذائية

أكبر أربع مشكالت تتعلق بالمواد غير الغذائية (لألشخاص 
النازحين داخليًا، واألشخاص العائدين إلى مناطقهم)
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المصدر: فريق العمل المعني بحركة السكان (TFPM)، تقييمات الموقع (سبتمبر 2016).المصدر: فريق العمل المعني بحركة السكان (TFPM) (أكتوبر 2016).
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(NFIS) الجزء الثاني: المأوى والمواد غير الغذائية

ومن بين األشــخاص النازحين داخليًا والمقدر عددهم بـ 2.2 مليون شــخص،
19 في المائة (420 ألف شــخص) يعيشــون في مراكز جماعية أو في 

مســتوطنات عشــوائية. وفي هذا السياق، هناك حاجة ضرورية لعمليات تنسيق 
المخيمات وعمليات إدارة المخيمات لضمان توفير ظروف معيشــية تضمن 

الكرامة واألمان. وحوالي 55 في المائة من األشــخاص النازحين داخليًا 
(1.2 مليون شــخص) يعيشــون في المجتمعات المضيفة، في حين يحتاجون هم 
والمجتمعــات المضيفــة للدعــم الخاص بالمأوى والمواد غير الغذائية. وفقًا "لتقييم 

الموقع" الذي تم إجراؤه من خالل فريق العمل المعني بحركة الســكان 
(TFPM)، فقد أشــارت المصادر الرئيســية للمعلومات في حوالي 80 في المائة 
من المواقع التي تم تقييمها في مختلف أرجاء البلد، إلى أنَّ اإلزدحام الشــديد هو 

أحد المشــكالت الرئيســية التي ظهرت فيما يتعلق بالمآوى. وأكثر المشكالت 
األخرى التي تم تحديدها تشــمل أضرار المنازل (30 في المائة من المواقع) ثمن 
المواد المطلوبة إلصالح تلك المنازل (36 في المائة من تلك المواقع). كما أشــار 

األشــخاص النازحون داخليًا والمجتمعات المضيفة إلى ارتفاع القيمة اإليجارية 
(44 في المائة من المواقع التي يقيم بها األشــخاص النازحون داخليًا و14 في 

المائة من المجتمعات المضيفة)، بما يشــير إلى مدى اســتنزاف فترة اإلزاحة 
الطويلة للموارد. واحتياجات الموارد التي تمت اإلشــارة إليها بأكبر قدر ممكن 

لألشــخاص النازحين داخليًا كانت خيام العائالت (63 في المائة من المواقع التي 
تــم تقييمهــا)، والمجموعــات الخاصة بحاالت الطوارئ في المأوي (61 في المائة) 

ومتطلبات فصل الشــتاء (55 في المائة). وقد تم تحديد االحتياجات الرئيســية 
المطلوبــة مــن المواد غير الغذائية بحيث تضم مجموعات أدوات المطابخ 

والبطانيات والمالبس (للنســاء) والبطانيات والمراتب والمالبس (للرجال).

ويواجه حوالي مليون من العائدين احتياجات مشــابهة لكن بديناميكيات مختلفة. 
ولقد أشــارت المصادر المطلعة الرئيســية في مواقع العائدين في مختلف أرجاء 

البالد إلى أن الضرر الذي لحق بالمنازل هو أكبر األمور التي تثير مشــكلة 
المــأوى (فــي 68 فــي المائة من المواقع)، باإلضافة إلى صعوبة تحمل نفقات 

المتطلبات الالزمة إلصالح المنازل (بنســبة 45% من الحاالت) وعدم القدرة 
على دفع اإليجار (في 41 في المائة من الحاالت) باإلضافة إلى االزدحام الشــديد 

(فــي 30 فــي المائــة من الحاالت). وتعد أكثر احتياجات المأوى والمواد غير 
الغذائية التي تم تحديدها للعائدين مشــابهة لتلك الخاصة باألشــخاص النازحين 

داخليًا إلى حٍد كبير، في حين أنَّ نســبة أعلى من المواقع تحدد اإلعانات 
اإليجاريــة علــى أنهــا الضرورة األكثر أولوية (في 30 في المائة من الحاالت).

احتياجات الحماية ذات الصلة 

غالبًا ما يقع األشــخاص النازحون داخليًا الذين يعيشــون في مراكز جماعية أو في 
مســتوطنات عشــوائية تحت خطر الطرد، خصوًصا إذا كانوا يعيشــون في مباٍن 

عامة مثل المدارس. كما تشــيع كذلك النزاعات على األراضي في تلك المواقع، 
وتقــول عائــالت النازحيــن أنه يمكن أْن يتعرضوا للتحرش من المجتمعات المحلية 

بســبب ندرة الموارد، خصوًصا األشــخاص النازحين داخليًا والذين ينتمون إلى 

مجموعات مهمشــة، مثل المهّمشــين. كما تواجه المراكز الجماعية والمستوطنات 
العشــوائية كذلك قدًرا كبيًرا من المخاطر المتعلقة بالحماية بســبب عدم توافر 

الخصوصية ومحدودية الوصول إلى الخدمات واالزدحام الشــديد. كما يمكن أن 
يخلق عدم توافر اإلدارات المناســبة في المواقع أو غياب التنســيق إلى خلق بيئة 

تســاعد على العنف واالســتغالل، بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي. 
وفي بعض الحاالت، تجد مجموعات المهمشــين أنفســها مســتبعدة من كل المراكز 

الجماعية ومن كل المســتوطنات العشــوائية تماًما، مما يدفعهم إلى النوم في العراء 
ملتحفين السماء.

ويجب أن يتنافس األشــخاص النازحون داخليًا في بيئات االســتضافة في أغلب 
الحاالت مع اآلخرين ومع البيئات التي تســتضيفهم للحصول على الموارد التي 
تتســم بالندرة. وتكون المجتمعات المضيفة واقعة تحت أقصى مســتويات الضغط 
بشــكل متزايد، حيث تضطر العديد منها إلى مشــاركة الموارد الضئيلة بها ألكثر 

من عام. وال تشــير البيانات المتاحة بعد إلى أن التوترات االجتماعية قد أصبحت 
مشــكلة واســعة النطاق: فقد أشــارت المصادر الرئيسية المطلعة في سبعة في المائة 

فقــط مــن المواقــع التي تم تقييمها في مختلف أرجاء الدولة إلى تواجد تهديدات 
تعتمد على الحالة في المجتمعات التي يعيشــون بها. ومع ذلك، تبدو التقارير التي 

تشــير إلى حدوث توترات أكثر حدوثًا وتكراًرا، ويمكن أن تتزايد وتيرة هذا 
االتجاه مع اســتنزاف الموارد المتاحة.

التغييرات الرئيسية في عام 2016

زادت تقديرات األشــخاص الذين يحتاجون إلى المأوى والمواد غير الغذائية 
وكذلك إلى خدمات التنســيق أو اإلدارة بنســبة 748 في المائة منذ أواخر عام 

2014 وبنســبة 64 في المائة منذ عام 2015. وهذه الزيادات نجمت عن 
اســتمرار النزاع وتحركات الســكان. كما انتقلت التركزات الرئيسية من 

األشــخاص النازحين داخليًا واألشــخاص العائدين إلى مناطقهم والمنتقلين ليكونوا 
في الخطوط األمامية للنزاع. إنَّ طول مدة النزاع تســتنزف بشــكٍل كبير من قدرة 

األشــخاص المتأثرين على التأقلم بما يتجاوز قدراتهم، كما تتدهور قدرة 
المجتمعــات المضيفة على الصمود بوتيرة ثابتة.

لقد ســمح توفرالبيانات حول األشــخاص النازحين داخليًا واألشخاص العائدين إلى 
مناطقهــم والمجتمعــات المضيفة، بتنفيذ منهجية أكثر صرامة لتحليل االحتياجات. 

وقد اعتمدت تقديرات األشــخاص المحتاجين على إجمالي عدد األشــخاص النازحين 
داخليًا واألشــخاص العائدين إلى مناطقهم، باإلضافة إلى 55 في المائة من 

األشــخاص النازحين داخليًا كإشــارة إلى المجتمعات المضيفة المتأثرة بشــكل مباشر 
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المصدر: فريق العمل المعني بحركة السكان (TFPM)، تقييمات الموقع (سبتمبر 2016).

المواد غير الغذائية

أكبر أربع مشكالت تتعلق بالمواد غير الغذائية (لألشخاص 
النازحين داخليًا، واألشخاص العائدين إلى مناطقهم)
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(NFIS) الجزء الثاني: المأوى والمواد غير الغذائية

(مع األخذ بعين االعتبار أنَّ 55% من األشــخاص النازحين داخلًيا يعيشــون مع 
المضيفين وفًقا لتقرير فريق العمل المعني بحركة الســكان الحادي عشــر). 

اعتمدت حدة االحتياجات في هذه الفئة على مجموعة تضم خمس مؤشــرات يتم 
قياســها على مســتوى المديرية اعتماًدا على التقرير الحادي عشــر لفريق العمل 

المعني بحركة الســكان وتقييم الموقع الخاص بفريق العمل المعني بحركة الســكان 
وقاعدة بيانات مجموعات المآوى/المواد غير الغذائية/ تنســيق المعســكر وإدارته 

للمراكز الجماعية والمســتوطنات، باإلضافة إلى نتائج مناقشــات "دلفي" للخبراء.  
بالنســبة ألحد المؤشــرات، قام الشــركاء من الميدانيين بتقديم تغذيتهم الراجعة على 

شــكل استشــارات منظمة. وقد تم تجميع نتائج المؤشــرات في شكل تقدير مجمع 
لحــدة االحتياجات لكل محافظة في الدولة.

لالطالع على قائمة كاملة بالمؤشــرات واألســاليب المســتخدمة في تحليل القطاع 
(ونظرة عامة على كيف تم تجميعها مع القطاعات األخرى من أجل إنشــاء 

تقديرات النظرة العامة على االحتياجات اإلنســانية (HNO)، يرجى االطالع 
على ملحق المنهجية.
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الجزء الثاني: الحماية

khanmo@unhcr.orgالشخص المسؤول: محمد خان 
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السكان المتضررون

الحماية

• يحتاج حوالي 11.3 ماليين شــخص إلى الحماية، بما في ذلك 
2.9 ماليين شــخص يعيشــون في المناطق األكثر تأثًرا بالنزاع.

       • ووفقًا لألوضاع في شــهر أكتوبر 2016، تم اإلبالغ عن 
وقوع 11,332 ضحية من المدنيين من خالل مراقبي حقوق اإلنســان على 

المســتوى المجتمعي منذ تصاعد وتيرة النزاع، بما في ذلك 4,125 حالة وفاة
و7,207 حالــة إصابــة. وهــذه األرقام ال تعطي بالتأكيد العدد الحقيقي للضحايا 

من المدنيين بســبب محدودية آليات التقارير واإلبالغ.1

• وفــي عــام 2016، ذكــر نظام إدارة معلومات (IMS) العنف القائم على النوع 
االجتماعــي (GBV) إلــى وقــوع 8,031 حالة للعنف القائم على النوع. وهناك 

حوالي مليون طفل نازح ومشــرد في اليمن. لقد قام الفريق القطري لألمم 
المتحــدة المختــص بآليــات المتابعة والتقارير بالتحقق من 699 حالة انتهاك 

جسيمة لحقوق الطفل.

رغم أنَّ كل الســكان المتضررين في اليمن تقريبًا يواجهون مخاطر تتعلق بنقص 
الحماية، إال أنَّ الشــركاء من العاملين في المجال اإلنســاني يقدرون عدد 

األشــخاص المحتاجين إلى الحماية والمســاعدة فيما يتعلق بالعنف القائم على 
النوع وحقوق األطفال بما يصل إلى 11.3 مليون شــخص. وتكون هذه المســاعدة 
ضرورية بشــكل خاص لألشــخاص من ذوي االحتياجات الخاصة أو ممن يعانون 

من مخاطر معينة، بما في ذلك النازحين داخليًا واألشــخاص العائدين إلى 
مناطقهم والمنازل التي ترعاها نســاء أو أطفال واألرامل واألشــخاص من كبار 
الســن والمعاقين أو المصابين بأمراض مزمنة والمجموعات المهمشــة والناجين 

مــن العنــف القائــم على النوع وأولئك المعرضين لذات الخطر، باإلضافة إلى 
األطفال المتأثرين بالنزاع.

ويواجــه المدنيــون تحديــات خطيرة فيما يتعلق بالحماية، بما في ذلك مخاطر الوفاة 
واإلصابة أثناء العمليات العدائية وتقييد حرية الحركة والصدمات النفســية 

الناجمة عن النزاع. والكثير من هؤالء األشــخاص ال تتوفر لديهم المعلومات 
المتعلقة بالمســاعدة اإلنســانية واستنزفوا مواردهم المالية وفقدوا وثائقهم المدنية 

الخاصة وال يمكنهم الوصول إلى المســاعدة القانونية إال في أضيق الحدود. 
وبشــكل غير متســق، فإن النســاء والفتيات معرضات ألشكال مختلفة من العنف 

القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك العنف الجنســي والعنف المنزلي 
والزواج القســري والمبكر ورفض إتاحة الموارد واإليذاء النفســي والعاطفي. 

وباإلضافة إلى ذلك، يســتمر قتل أو تشــويه األطفال، كما يســتمر تعرضهم 
لمخاطــر األلغام/المتفجــرات المتبقية من آثار الحروب (ERW) / الذخائر التي 

لم تنفجر (UXO) وتجنيدهم من خالل الجماعات المســلحة وفصلهم عن أســرهم 
وتعريضهم للضغوط النفســية واالستغالل.

واعتمــاًدا علــى تحليل البيانات المتاحة حول الضحايا من المدنيين والنزوح 
وانتهــاكات حقــوق األطفال وحوادث العنف القائم على النوع، باإلضافة إلى 

المالحظات التي ترد من الشــركاء الميدانيين، تم تحديد أهم االحتياجات فيما 
يتعلــق بالحمايــة في المديريات التالية: عدن، والحديدة، وعمران، وأمانة 

العاصمــة، وذمــار، وحجة، وإب، وريمة، وصعدة، وصنعاء، وتعز. وهناك 
حوالي 2.9 ماليين شــخص يعيشــون في تلك المديريات، ويحتاجون إلى الدعم 

1. ال تعد أرقام الضحايا من المدنيين الصادرة عن مكتب المفوض الســامي لحقوق اإلنســان (OHCHR) مجموعة 
فرعية من أرقام الضحايا الصادرة عن المنشــآت التابعة لمنظمة الصحة العالمية. فهي تمثل جهوًدا مســتقلة باســتخدام 

منهجيات مختلفة وال يمكن أن تتم مقارنتها معًا أو التشــبيه بينها. ورغم اعتبار كال األرقام أقل من الواقع، إال أن 
كال الجهتين توفران فهًما قوميًا للمخاطر المتزايدة التي يواجهها الســكان.

عدد المحتاجين 
(ممن هم في حاجة شديدة)

عدد المحتاجين 
(اإلجمالي)

ماليين 11.3
شخص ماليين 2.9

شخص
التقسيم حسب الفئة العمريةالتقسيم حسب النوع

إناثذكور
أشخاص بالغينأطفال

شدة االحتياجات

يشتمل ذلك على المجموعة الرئيسية والمجموعات الفرعية لحماية األطفال والحماية من العنف القائم على النوع.

يشتمل ذلك على المجموعة الرئيسية والمجموعات الفرعية لحماية األطفال والحماية من العنف القائم على النوع.

أعداد المحتاجين التقديرية

االحتياجات اإلنسانية
يحتاج األشخاص المعرضون للخطر والمتأثرون بالنزاع إلى الوصول إلى 

المعلومات المتعلقة بالحقوق الخاصة بالنازحين باإلضافة إلى إتاحة المساعدة 
اإلنسانية لهم؛ وإدارة الحاالت واإلحالة إلى موفري الخدمات؛ واالستشارات 

النفسية؛ والمساعدة المالية غير المشروطة للوفاء باالحتياجات األساسية وتجنب 
اللجوء
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الحماية

• يحتاج حوالي 11.3 ماليين شــخص إلى الحماية، بما في ذلك 
2.9 ماليين شــخص يعيشــون في المناطق األكثر تأثًرا بالنزاع.

       • ووفقًا لألوضاع في شــهر أكتوبر 2016، تم اإلبالغ عن 
وقوع 11,332 ضحية من المدنيين من خالل مراقبي حقوق اإلنســان على 

المســتوى المجتمعي منذ تصاعد وتيرة النزاع، بما في ذلك 4,125 حالة وفاة
و7,207 حالــة إصابــة. وهــذه األرقام ال تعطي بالتأكيد العدد الحقيقي للضحايا 

من المدنيين بســبب محدودية آليات التقارير واإلبالغ.1

• وفــي عــام 2016، ذكــر نظام إدارة معلومات (IMS) العنف القائم على النوع 
االجتماعــي (GBV) إلــى وقــوع 8,031 حالة للعنف القائم على النوع. وهناك 

حوالي مليون طفل نازح ومشــرد في اليمن. لقد قام الفريق القطري لألمم 
المتحــدة المختــص بآليــات المتابعة والتقارير بالتحقق من 699 حالة انتهاك 

جسيمة لحقوق الطفل.

رغم أنَّ كل الســكان المتضررين في اليمن تقريبًا يواجهون مخاطر تتعلق بنقص 
الحماية، إال أنَّ الشــركاء من العاملين في المجال اإلنســاني يقدرون عدد 

األشــخاص المحتاجين إلى الحماية والمســاعدة فيما يتعلق بالعنف القائم على 
النوع وحقوق األطفال بما يصل إلى 11.3 مليون شــخص. وتكون هذه المســاعدة 
ضرورية بشــكل خاص لألشــخاص من ذوي االحتياجات الخاصة أو ممن يعانون 

من مخاطر معينة، بما في ذلك النازحين داخليًا واألشــخاص العائدين إلى 
مناطقهم والمنازل التي ترعاها نســاء أو أطفال واألرامل واألشــخاص من كبار 
الســن والمعاقين أو المصابين بأمراض مزمنة والمجموعات المهمشــة والناجين 

مــن العنــف القائــم على النوع وأولئك المعرضين لذات الخطر، باإلضافة إلى 
األطفال المتأثرين بالنزاع.

ويواجــه المدنيــون تحديــات خطيرة فيما يتعلق بالحماية، بما في ذلك مخاطر الوفاة 
واإلصابة أثناء العمليات العدائية وتقييد حرية الحركة والصدمات النفســية 

الناجمة عن النزاع. والكثير من هؤالء األشــخاص ال تتوفر لديهم المعلومات 
المتعلقة بالمســاعدة اإلنســانية واستنزفوا مواردهم المالية وفقدوا وثائقهم المدنية 

الخاصة وال يمكنهم الوصول إلى المســاعدة القانونية إال في أضيق الحدود. 
وبشــكل غير متســق، فإن النســاء والفتيات معرضات ألشكال مختلفة من العنف 

القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك العنف الجنســي والعنف المنزلي 
والزواج القســري والمبكر ورفض إتاحة الموارد واإليذاء النفســي والعاطفي. 

وباإلضافة إلى ذلك، يســتمر قتل أو تشــويه األطفال، كما يســتمر تعرضهم 
لمخاطــر األلغام/المتفجــرات المتبقية من آثار الحروب (ERW) / الذخائر التي 

لم تنفجر (UXO) وتجنيدهم من خالل الجماعات المســلحة وفصلهم عن أســرهم 
وتعريضهم للضغوط النفســية واالستغالل.

واعتمــاًدا علــى تحليل البيانات المتاحة حول الضحايا من المدنيين والنزوح 
وانتهــاكات حقــوق األطفال وحوادث العنف القائم على النوع، باإلضافة إلى 

المالحظات التي ترد من الشــركاء الميدانيين، تم تحديد أهم االحتياجات فيما 
يتعلــق بالحمايــة في المديريات التالية: عدن، والحديدة، وعمران، وأمانة 

العاصمــة، وذمــار، وحجة، وإب، وريمة، وصعدة، وصنعاء، وتعز. وهناك 
حوالي 2.9 ماليين شــخص يعيشــون في تلك المديريات، ويحتاجون إلى الدعم 

1. ال تعد أرقام الضحايا من المدنيين الصادرة عن مكتب المفوض الســامي لحقوق اإلنســان (OHCHR) مجموعة 
فرعية من أرقام الضحايا الصادرة عن المنشــآت التابعة لمنظمة الصحة العالمية. فهي تمثل جهوًدا مســتقلة باســتخدام 

منهجيات مختلفة وال يمكن أن تتم مقارنتها معًا أو التشــبيه بينها. ورغم اعتبار كال األرقام أقل من الواقع، إال أن 
كال الجهتين توفران فهًما قوميًا للمخاطر المتزايدة التي يواجهها الســكان.

عدد المحتاجين 
(ممن هم في حاجة شديدة)

عدد المحتاجين 
(اإلجمالي)

ماليين 11.3
شخص ماليين 2.9

شخص
التقسيم حسب الفئة العمريةالتقسيم حسب النوع

إناثذكور
أشخاص بالغينأطفال

شدة االحتياجات

يشتمل ذلك على المجموعة الرئيسية والمجموعات الفرعية لحماية األطفال والحماية من العنف القائم على النوع.

يشتمل ذلك على المجموعة الرئيسية والمجموعات الفرعية لحماية األطفال والحماية من العنف القائم على النوع.

أعداد المحتاجين التقديرية

االحتياجات اإلنسانية
يحتاج األشخاص المعرضون للخطر والمتأثرون بالنزاع إلى الوصول إلى 

المعلومات المتعلقة بالحقوق الخاصة بالنازحين باإلضافة إلى إتاحة المساعدة 
اإلنسانية لهم؛ وإدارة الحاالت واإلحالة إلى موفري الخدمات؛ واالستشارات 

النفسية؛ والمساعدة المالية غير المشروطة للوفاء باالحتياجات األساسية وتجنب 
اللجوء
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إلى اســتراتيجيات التأقلم الســلبية؛ واإلرشادات القانونية والمساعدة القانونية 
المباشــرة؛ كما تحتاج شــبكات الحماية المعتمدة على المجتمع إلى الدعم. ومن 
أجل دعم بيئة تســاعد على إدراك الحقوق المتاحة للمشــردين، يحتاج الشــركاء 

العاملين في المجال اإلنســاني، في مختلف القطاعات، إلى بناء القدرات والدعم 
الفني من أجل تعميم الحماية. يمكن أن تســتفيد الســلطات المحلية من التدريب 
على مبادئ العمل اإلنســاني وبرامج الحماية وحقوق اإلنســان الدولية وقانون 
العمل اإلنســاني. مع الوضع في االعتبار العدد المحدود للشــركاء العاملين في 

مجــال الحمايــة بالمنظمات غير الحكومية الدولية (INGO)، هناك حاجة لتقوية 
قدرات الشــركاء المحليين من أجل توفير الحماية.

ارتفع عدد حاالت العنف القائم على النوع بشــدة منذ تصاعد حدة ووتيرة النزاع 
في مارس عام 2015. وتكشــف المقارنة بين الربع األول من عام 2015 (أي 

الفترة التي ســبقت النزاع) ونفس الفترة في عام 2016 ارتفاًعا بنســبة 
63 فــي المائــة فــي حوادث العنف القائم على النوع التي يتم إبالغ نظام إدارة 

معلومات العنف القائم على النوع بها. كما تتزايد المخاطر كذلك نتيجة للتشــرد 
لفتــرات طويلــة. وفقـًـا للتقييم الميداني الصادر عن فريق العمل المعني بحركة 

الســكان، فإن 10.3 في المائة من أســر النازحين داخليًا ترعاها إناث، بما في 
ذلك 2.6 في المائة منها ترعاها فتيات أقل من عمر الثامنة عشــرة. وبين 

المجتمعات المضيفة واألشــخاص العائدين إلى مناطقهم، فإن نســبة األسر التي 
ترعاهــا اإلنــاث هــي 5.4 في المائة و3.4 في المائة على التوالي. ويمكن أن 

تواجه اإلناث الالتي تضطلعن برعاية أســرهن مخاطر متزايدة فيما يتعلق 
بالعنف القائم على النوع أثناء ســعيهن نحو توفير ســبل العيش ألســرهن. يحتاج 

الناجــون مــن حــوادث العنف القائم على النوع والمجموعات المعرضة للخطر إلى 
الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع اآلمنة والســرية ومتعددة 

القطاعات، بما في ذلك إدارة الحاالت وإحالتها في الوقت المناســب والمأوى في 
حاالت الطوارئ والمســاعدة القانونية وبرامج ســبل كسب العيش. وفي يخص 

جانب الوقاية، يتطلب الشــركاء العاملون في المجال اإلنســاني، في مختلف 
القطاعــات، التدريــب والتوجيه الفني والدعم لضمان توفير اإلجراءات الالزمة 

لمنــع مخاطــر وتهديدات العنف القائم على النوع والتخفيف من حدتها.

إن االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنســان آخذة في التزايد نتيجة للنزاع. تكشــف 
المقارنــة بيــن الربــع األول لعام 2015 (أي ما قبل النزاع) وبين نفس الفترة في 

عــام 2016 أنَّ حــاالت الوفــاة واإلصابة المؤكدة لألطفال قد وصلت إلى أكثر من 
الضعف. منذ يناير 2015، تم التحقق كذلك من تســجيل 1,275 حالة من 

حــاالت تجنيــد األطفــال، إال أنَّ النطاق الحقيقي لهذه الظاهرة أكبر بكثير. يتطلب 
األطفال المعرضون النتهاكات عنيفة لحقوقهم اســتجابة حماية شــاملة، بما في 

ذلك إدارة الحالة واإلحاالت الطبية والمســاعدة إلعادة التأهيل والدعم النفســي من 
خالل الوصول إلى مســاحات وشــبكات حماية األطفال المعتمدة على المجتمع. 
لمنع إصابة األطفال بالضرر، فإن تعريفهم بمخاطر األلغام وتوفير الرســائل 

بالوقايــة فيمــا يتعلــق بالتجنيد تعد من األمور الضرورية. ويحتاج األطفال الذين 
يتم إطالقهم من خالل المجموعات المســلحة إلى المســاعدة من أجل إعادة 

االندمــاج االجتماعــي االقتصادي. وفي نفس الوقت، يحتاج األطفال بدون مرافق 
والمنفصليــن عــن ذويهــم، بما في ذلك األطفال الذين يتم اإلتجار فيهم، إلى 

المســاعدة والدعم فيما يتعلق بتتبع أســرهم وإعادة لم شــملهم باإلضافة إلى خدمات 
الرعايــة المؤقتــة. وفقـًـا لتقييم الموقع الصادر عن فرقة العمل المعنية بحركة 

الســكان، قّدرت المصادر الرئيســية المطلعة أن هناك أكثر من ســبعة آالف طفل 
بدون مرافق يعيشــون في مجتمعات األشــخاص النازحين داخليًا وأكثر من

19 ألف طفل مثلهم يعيشــون في المجتمعات المضيفة. كما تقدر المصادر 
المطلعة الرئيســية كذلك أن ما يصل إلى 10 في المائة من منازل األشــخاص 

النازحين داخليًا كان يرعاها صغار مقارنةً بنســبة 4 في المائة في المنازل 
المجتمعية المضيفة.

تقــوم العائــالت المتأثــرة بالنزاع والتي ال تمتلك دخالً أو التي يكون دخلها محدوًدا 
بترتيــب أولويــة احتياجاتهــا في كل القطاعات، رغم أن أفرادها قد ال يكونون 

قادرين على الوفاء باحتياجاتهم إال من خالل اللجوء إلى اســتراتيجيات التأقلم 
الســلبية. على ســبيل المثال، إذا كانت تكاليف الســعي نحو الوصول إلى وسائل 
العــالج القانونيــة تمثــل عقبةً في طريق الحصول عليها، يمكن أن يختار بعض 

األفراد عدم الســعي للحصول على تلك الحقوق.

كما يمكن أن يجبر الفقر كذلك األســر التي تتأثر بالنزاع على المشــاركة في 
اســتراتيجيات التأقلم الســلبية التي تضعهم أمام خطر محتم بالتعرض للعنف القائم 
على النوع وغير ذلك من المخاطر المرتبطة بالحماية. على ســبيل المثال، يمكن 

أن تؤدي مشــاركة المأوى مع اآلخرين إلى االزدحام الشــديد، مما يثير مخاطر 
نقص الخصوصية واالســتغالل الجنســي. وبنفس الطريقة، يمكن أن يعرض 
التســول، كوســيلة للحصول على الدخل، األفراد، خصوًصا النساء واألطفال 

والفتيات، لالســتغالل والتحرش وربما التعدي البدني أو الجنســي.

ومع طول أمد النزاع، تلجأ المزيد من األســر إلى آليات التأقلم الســلبية والتي 
غالبًا ما تؤدي إلى تأثيرات دائمة على أطفال تلك األســر. وتشــتمل أمثلة ذلك على 

تســرب األطفال من المدارس إلشــراكهم في عمالة األطفال وفصلهم عن أســرهم 
وتزويج الفتيات في ســن مبكرة وإرســال األطفال إلى المجموعات أو القوى 
المســلحة. ويعد المراهقون من المجموعات األكثر عرضة لتبني الســلوكيات 

الخطيرة وآليات التأقلم والتي غالبًا ما تضعهم أمام خطر أكبر يتمثل في إســاءة 
التعامل واالستغالل.

استراتيجيات التأقلم

األطفال الذين تعرضوا للقتل / التشويه من خالل القوات المسلحة 
والمجموعات المسلحة (يناير 2015 إلى سبتمبر 2016)
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أعلى خمس محافظات حسب حوادث العنف القائم على النوع

المصدر: نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع بها (يناير 2015 - أغسطس 2016).
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التغييرات الرئيسية في عام 2016

الجزء الثاني: الحماية

انخفض عدد األشــخاص الذين يحتاجون إلى الحماية بمقدار 2.8 مليون شــخص 
منذ إصدار النظرة العامة على االحتياجات اإلنســانية (HNO) لعام 2016 

بســبب تطبيق منهجية أكثر صرامة (انظر أدناه). وال يمكن تفســير هذا االنخفاض 
على أنه تحســن في وضع الحماية في اليمن، والذي ما زال رهيبًا ومســتمًرا في 
التدهــور. وتقريبـًـا، يواجــه كل المدنيين في اليمن حاليًا مخاطر حادة فيما يتعلق 

بالحماية.

وقد تغيرت ديناميكيات النزوح بشــكٍل كبير منذ عام 2015، خصوًصا مع عودة 
ما يزيد على مليون شــخص إلى مناطقهم األصلية بشــكل مؤقت. وقد ال تكون تلك 

العودة مناســبة في ضوء حالة عدم األمان المنتشــرة، ويســتمر األشخاص في 
النزوح في أماكن جديدة بســبب النزاع المســتمر في أجزاء أخرى من الدولة. 

ومن خالل نزوح أكثر من 90 في المائة من األشــخاص النازحين داخليًا ألكثر 
من 10 أشــهر، تتزايد الحاجة إلى المســاعدة النقدية من أجل الوفاء باالحتياجات 
المتعلقة بالحماية بين األشــخاص النازحين داخليًا واألشــخاص الذين عادوا إلى 
مناطقهم األصلية مع اســتنزاف األشــخاص لمدخراتهم ومعاناتهم من أجل تأمين 

مصادر دخل يمكن االعتماد عليها. ويجد األشــخاص الذين يعودون إلى مناطقهم 
األصليــة، فــي الكثيــر من الحاالت، منازلهم األصلية قد تضررت أو دمرت أو 

يقطنها آخرون، مما يؤدي إلى ظهور تحديات فيما يتعلق باســتعادة الممتلكات أو 
التعرض لإلزاحة الثانوية.

كمــا تغيــرت ديناميكيــات النزاع كذلك، مع حدوث الغارات الجوية في عام 2016 
في منطقة جغرافية واســعة النطاق، واســتمرار التلوث الناجم عن األلغام 

األرضيــة والمتفجــرات المتبقية من آثار الحروب/الذخائر التي لم تنفجر، في 
فرض خطر التعرض للوفاة أو اإلصابة بشــكل مســتمر، خصوًصا لألطفال. 

ويزداد عدد األطفال الذين يتم اعتقالهم وأســرهم بشــكل غير قانوني. وكما ذكرنا 
أعــاله، فقــد زاد عــدد حاالت العنف القائم على النوع، حيث يكون الناجون في 

الغالب عرضةً ألنواع مختلفة من أشــكال العنف القائم على النوع ومعدالت أعلى 
من الرجال والصبيان الذين يتعرضون للهجوم. ومع تســارع انهيار النظام 

الصحــي، فــإنَّ الخدمــات الطبية المقدمة للناجين من أي نوع من أنواع اإليذاء 
تصبح محدودة بشــكل متزايد.

منهجية تحليل االحتياجات 

تم اســتخدام تســعة مؤشــرات لشدة االحتياجات ومقاييس الحدة المرتبطة بها من 
أجل تقدير حدة االحتياجات. ومن بين تلك المؤشــرات، هناك أربعة مؤشــرات 

تتعلق بالحماية العامة وثالثة مؤشــرات تتعلق بالعنف القائم على النوع ومؤشــران 
يتعلقــان بحمايــة األطفــال. وقد حدد كل مكون من تلك المكونات (أي الحماية 

والعنــف القائــم علــى النوع وحماية األطفال) حدود لنتائج حدة االحتياجات والنتائج 
التقديرية لكل مديرية اعتماًدا على البيانات المتاحة أو االستشــارات على 

المســتوى الميداني مع الشــركاء عندما ال تكون البيانات متوفرة. وتشــتمل مصادر 
 (MRM) البيانــات علــى آليات المراقبة الموضوعة، مثل آلية المراقبة والتقارير
ونظــام إدارة معلومــات العنــف القائم على النوع (GBV IMS) وتتبع الضحايا 

بين المدنيين من خالل مكتب المفوض الســامي لحقوق اإلنســان. وقد تم أخذ 
المتوســط من نتائج حدة االحتياجات لعمل نتيجة مجمعة لحدة الحماية لكل 

المديريات في الدولة. وقامت المجموعة االستشــارية لتوجيه مجموعات الحماية 
بمراجعة كل النتائج المجمعة والتصديق عليها. وتم إنشــاء تقديرات لألشــخاص 

المحتاجين في كل مكون، وعلى المســتوى المجمع، اعتماًدا على نتائج حدة 
االحتياجات للمحافظة.

لالطالع على قائمة كاملة بالمؤشــرات واألســاليب المســتخدمة في تحليل القطاع 
(ونظرة عامة على كيفية تجميعها مع القطاعات األخرى من أجل إنشــاء تقديرات 
النظرة العامة على االحتياجات اإلنســانية (HNO)، يرجى االطالع على ملحق 

المنهجية.

حدة الحماية لالحتياجات (المجموعة الرئيسية فقط)  

حدة االحتياجات فيما يتعلق بحماية األطفال (المجموعة الفرعية فقط)

الحدة
ال توجد بيانات حالية

الحدة
ال توجد بيانات حالية

شّدة االحتياجات فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع (المجموعة الفرعية فقط) 
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التغييرات الرئيسية في عام 2016

الجزء الثاني: الحماية

انخفض عدد األشــخاص الذين يحتاجون إلى الحماية بمقدار 2.8 مليون شــخص 
منذ إصدار النظرة العامة على االحتياجات اإلنســانية (HNO) لعام 2016 

بســبب تطبيق منهجية أكثر صرامة (انظر أدناه). وال يمكن تفســير هذا االنخفاض 
على أنه تحســن في وضع الحماية في اليمن، والذي ما زال رهيبًا ومســتمًرا في 
التدهــور. وتقريبـًـا، يواجــه كل المدنيين في اليمن حاليًا مخاطر حادة فيما يتعلق 

بالحماية.

وقد تغيرت ديناميكيات النزوح بشــكٍل كبير منذ عام 2015، خصوًصا مع عودة 
ما يزيد على مليون شــخص إلى مناطقهم األصلية بشــكل مؤقت. وقد ال تكون تلك 

العودة مناســبة في ضوء حالة عدم األمان المنتشــرة، ويســتمر األشخاص في 
النزوح في أماكن جديدة بســبب النزاع المســتمر في أجزاء أخرى من الدولة. 

ومن خالل نزوح أكثر من 90 في المائة من األشــخاص النازحين داخليًا ألكثر 
من 10 أشــهر، تتزايد الحاجة إلى المســاعدة النقدية من أجل الوفاء باالحتياجات 
المتعلقة بالحماية بين األشــخاص النازحين داخليًا واألشــخاص الذين عادوا إلى 
مناطقهم األصلية مع اســتنزاف األشــخاص لمدخراتهم ومعاناتهم من أجل تأمين 

مصادر دخل يمكن االعتماد عليها. ويجد األشــخاص الذين يعودون إلى مناطقهم 
األصليــة، فــي الكثيــر من الحاالت، منازلهم األصلية قد تضررت أو دمرت أو 

يقطنها آخرون، مما يؤدي إلى ظهور تحديات فيما يتعلق باســتعادة الممتلكات أو 
التعرض لإلزاحة الثانوية.

كمــا تغيــرت ديناميكيــات النزاع كذلك، مع حدوث الغارات الجوية في عام 2016 
في منطقة جغرافية واســعة النطاق، واســتمرار التلوث الناجم عن األلغام 

األرضيــة والمتفجــرات المتبقية من آثار الحروب/الذخائر التي لم تنفجر، في 
فرض خطر التعرض للوفاة أو اإلصابة بشــكل مســتمر، خصوًصا لألطفال. 

ويزداد عدد األطفال الذين يتم اعتقالهم وأســرهم بشــكل غير قانوني. وكما ذكرنا 
أعــاله، فقــد زاد عــدد حاالت العنف القائم على النوع، حيث يكون الناجون في 

الغالب عرضةً ألنواع مختلفة من أشــكال العنف القائم على النوع ومعدالت أعلى 
من الرجال والصبيان الذين يتعرضون للهجوم. ومع تســارع انهيار النظام 

الصحــي، فــإنَّ الخدمــات الطبية المقدمة للناجين من أي نوع من أنواع اإليذاء 
تصبح محدودة بشــكل متزايد.

منهجية تحليل االحتياجات 

تم اســتخدام تســعة مؤشــرات لشدة االحتياجات ومقاييس الحدة المرتبطة بها من 
أجل تقدير حدة االحتياجات. ومن بين تلك المؤشــرات، هناك أربعة مؤشــرات 

تتعلق بالحماية العامة وثالثة مؤشــرات تتعلق بالعنف القائم على النوع ومؤشــران 
يتعلقــان بحمايــة األطفــال. وقد حدد كل مكون من تلك المكونات (أي الحماية 

والعنــف القائــم علــى النوع وحماية األطفال) حدود لنتائج حدة االحتياجات والنتائج 
التقديرية لكل مديرية اعتماًدا على البيانات المتاحة أو االستشــارات على 

المســتوى الميداني مع الشــركاء عندما ال تكون البيانات متوفرة. وتشــتمل مصادر 
 (MRM) البيانــات علــى آليات المراقبة الموضوعة، مثل آلية المراقبة والتقارير
ونظــام إدارة معلومــات العنــف القائم على النوع (GBV IMS) وتتبع الضحايا 

بين المدنيين من خالل مكتب المفوض الســامي لحقوق اإلنســان. وقد تم أخذ 
المتوســط من نتائج حدة االحتياجات لعمل نتيجة مجمعة لحدة الحماية لكل 

المديريات في الدولة. وقامت المجموعة االستشــارية لتوجيه مجموعات الحماية 
بمراجعة كل النتائج المجمعة والتصديق عليها. وتم إنشــاء تقديرات لألشــخاص 

المحتاجين في كل مكون، وعلى المســتوى المجمع، اعتماًدا على نتائج حدة 
االحتياجات للمحافظة.

لالطالع على قائمة كاملة بالمؤشــرات واألســاليب المســتخدمة في تحليل القطاع 
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حدة الحماية لالحتياجات (المجموعة الرئيسية فقط)  

حدة االحتياجات فيما يتعلق بحماية األطفال (المجموعة الفرعية فقط)

الحدة
ال توجد بيانات حالية

الحدة
ال توجد بيانات حالية

شّدة االحتياجات فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع (المجموعة الفرعية فقط) 
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OVERVIE

•  Altogether, 2.3 million people need support to ensure that 

•  More than 1,600 schools across the country have been 

presence of IDPs or occupation by armed groups.  

•  Resources available to education authorities have declined 
substantially, decreasing authorities’ ability to ensure 
continuity of the education system. 

AFFECTED

that 2 million children are currently out of school in Yemen. 

as well as 513,000 IDP children. Altogether, 2.3 million people 
– including students, parents and teachers – require support 

Displaced children are at higher risk of missing education. Boys 
face higher risks of recruitment by armed groups, while girls 
face higher risk of being held back from school. 

HUMAN

that 1,604 schools across the country are currently directly 

720,000 students. As of September 2016, 248 schools had been 
destroyed by shelling or air strikes, and 1,164 had been partially 

in 167 schools – considerably less that the 737 schools that 

Finally, 25 schools – almost all in Taizz – are being occupied by 
armed groups in a violation of international humanitarian law. 
Altogether, 33 schools have experienced occupation by armed 

are among the total IDP population of 2.2 million, and these 

in the form of school rehabilitation. alternative education 

Contact: Afkar Al Shami (
التعليم

الشخص المسؤول: أفكار الشامي

الجزء الثاني: التعليم

aalshami@unicef.org

نظرة عامة 

• هناك حوالي مليوني طفل تســربوا حاليًا من المدارس في 
اليمن. ويمثل ذلك نســبة 27 في المائة من أطفال اليمن في ســن 

المدرســة والمقدر عددهم بـ 7.3 ماليين طفل، بما يشــمل 
513 ألــف طفل من األطفال النازحين داخليًا.

• وبشــكل إجمالي، هناك 2.3 ماليين شــخص يحتاجون إلى الدعم لضمان قدرة 
األطفال المتأثرين باألزمة على الوصول إلى التعليم. ويشــتمل ذلك

على 1.1 مليون شــخص يعيشــون في المناطق المتأثرة بشــدة من النزاع.

• وقد تأثرت أكثر من 1,600 مدرســة في مختلف أرجاء الدولة بالنزاع، بما في 
ذلك التلف الناجم عن النزاع أو نزوح األشــخاص داخليًا أو بســبب احتالل 

المجموعات المسلحة لها.

• وقد انخفضت الموارد المتاحة لســلطات التعليم بشــكل كبير، بما يؤدي إلى تقليل 
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تقدر مجموعة التعليم ووزارة التربية والتعليم عدد األطفال المتســربين من 
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المجموعات المســلحة، في حين أنَّ الفتيات تواجهن خطًرا أعلى يتمثل في منعهن 
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السكان المتضررون

االحتياجات اإلنسانية 
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شــكل إعادة تأهيل المدارس وحلول التعليم البديلة

عدد المحتاجين 
(ممن هم في حاجة ماسة)

عدد المحتاجين 
(اإلجمالي)

ماليين 2.3
شخص ماليين 1.1

شخص
التقسيم حسب الفئة العمريةالتقسيم حسب النوع

أطفالإناثذكور

شدة االحتياجات

درجة الشدة

أعداد المحتاجين التقديرية

منخفض

مرتفع

ومســتلزمات المدارس والتدريب والتواصل مع المعلمين واألســر.

 (WASH) يعد غياب الحمامات ومنشــآت المياه والصرف الصحي والنظافة
واحًدا من األســباب الرئيســية لتســرب الفتيات من المدرسة. باإلضافة إلى ذلك، 

يشــير اســتطالع حديث للرأي تم تنفيذه في ســت من المناطق األشد تأثًرا بالنزاع 
في محافظة عمران إلى أنَّ الســبب الرئيســي لعدم إشــراك الفتيات والصبيان في 

المدارس يرجع إلى بعد المدارس عن تلك المنشــآت.

احتياجات الحماية ذات الصلة
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منهجية تحليل االحتياجات

الجزء الثاني: التعليم

وتقل احتمالية حصول األطفال المهمشــين على حقوقهم فيما يتعلق بالتعليم 
األساســي والثانوي مقارنةً باألطفال من باقي الفئات العامة للشــعب. وفقط، 

40 في المئة من الصبيان المهمشــين مســجلين في المدارس مقارنةً بنســبة %74 
من نظرائهم من باقي الفئات العامة للشــعب؛ في حين أنَّ 37% فقط من الفتيات 

المهمشــات مســجالت في المدارس مقارنة بـ 62 في المائة من الفتيات غير 
المهمشــات في هذه المرحلة العمرية.

زادت نســبة الفقر بشــدة بين الســكان. وقد أدت عدم قدرة السلطات على دفع 
رواتــب العامليــن فــي القطاع المدني إلى عدم إعطاء التعليم األولوية الالزمة. وقد 
أصبحــت الفتيــات معرضــات لخطر أكبر حيث أنَّ تعليم الصبيان ينظر إليه على 
أنــه أكثــر أهمية.  كمــا أصبح الصبيان أكثر عرضة للتجنيد والكثير من المعلمين 

في عدد من المديريات يضربون عن العمل بســبب نقص المرتبات، وهو ما يؤثر 
بشــكل شــديد على الدراســة. وهناك احتمالية النهيار النظام التعليمي بسبب تدهور 

األوضاع.

التغييرات الرئيسية في عام 2016

تم اســتخدام أربع مؤشــرات لتقدير حدة احتياجات التعليم في كل محافظات اليمن. 
وقد تم اســتخدام البيانات المتوفرة من وزارة التربية والتعليم وفريق العمل 

المعني  بحركة الســكان وغير ذلك من المصادر مثل المســح الخاص بتســرب 
األطفال من المدارس (OOSC) في محافظة عمران (يناير 2016) ومســح 
تواجد المهمشــين في تعز (أكتوبر 2014) من أجل قياس تلك المؤشــرات متى 

أمكن. في حالة فقد البيانات، اعتمد الشــركاء على عملية تشــاورية منظمة مع 
الشــركاء الميدانيين. وقد تم دمج نتائج المؤشــرات في متوســط تقديري لكل 

المديريات. تم إنشــاء تقديرات األشــخاص المحتاجين من معدل اشتراك عام 
2013 المطبق على المديريات التي تتلقى نتائج حدة مركبة تشــير إلى الحاجة 

إلى الحصول على المســاعدة الخارجية. وبعد ذلك، تم تعديل هذه األرقام 
لتوقعات النمو الســكاني والنزوح الحالي.

لالطالع على قائمة كاملة بالمؤشــرات واألســاليب المســتخدمة في تحليل القطاع 
(ونظرة عامة على كيف تم تجميعها مع القطاعات األخرى من أجل إنشــاء 

تقديرات النظرة العامة على االحتياجات اإلنســانية (HNO)، يرجى االطالع 
على ملحق المنهجية.

عدد المدارس المتأثرة بسبب النزاع
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المصدر: مجموعة التعليم.
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منهجية تحليل االحتياجات

الجزء الثاني: التعليم
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ال توجد بيانات حالية
الحدة

-

+

stean.tshiband@undp.orgالشخص المسؤول: ستين تشيباند

الجزء الثاني: التوظيف في حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل المجتمعي

نظرة عامة 

• هنــاك 15 مديريــة تأكد تلوثها باأللغام األرضية والذخائر التي 
لم تنفجر (UXO) أو هناك شــك في تلوثها، مما يؤدي إلى 
وضع المجتمعات في خطر باإلضافة إلى إعاقة االستشــفاء.

• لقد كان للنزاع أثر خطير على ســبل العيش وعلى شــبكات األمان األساســية. 
ويتــرك تعليــق برامج الحماية االجتماعية مثل صندوق الرعاية االجتماعية 

والصندوق االجتماعي للتنمية الماليين من األشــخاص بدون أي مصدر للدخل 
أو العمل.

• ومع بناء القدرات والدعم بالشــكل الكافي، يمكن أن تؤدي المنظمات المجتمعية 
المحلية إلى زيادة دورها في مجال االســتجابة اإلنســانية، بما يؤدي، بشــكٍل 
كبيٍر، إلى توســيع نطاق وصولها إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها 

المتضررون المشاركة المجتمعية.

السكان المتضررون
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شدة االحتياجات

االحتياجات اإلنسانية 

أسعار السلع، في حين أنَّ شبكات السالمة االجتماعية ضعيفة أو غير موجودة. 
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احتياجات الحماية ذات الصلة

لقد أثرت فترة النزاع التي تجاوزت 19 شهًرا على الديناميكيات االجتماعية داخل 
نطاق المجتمعات في المناطق المتأثرة. وقد اشتمل ذلك على زيادة االستقطاب 

االجتماعي والوصول غير المتسق إلى الحماية األساسية وشبكات األمان 
االجتماعي.  وفي هذا السياق، فإن األقليات والمجموعات المهمشة قد تكون 

محرومة بوجه خاص.

لقد كان تأثير النزاع على الشركات الخاصة كبيراً على وجه الخصوص على 
الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) المملوكة للنساء، والتي تم إغالقها 

بأعداد كبيرة. وقد أدى ذلك إلى زيادة مدى المخاطر التي تتعرض لها النساء من 
الناحية االجتماعية واالقتصادية.

كما يمثل خطر التعرض لإلصابة والوفاة الناجمة عن األلغام والذخائر التي لم 
تنفجر عقبة أمام الوصول إلى سبل العيش والخدمات األساسية.

لقد زادت قدرات مركز التعامل اليمني مع األلغام في عام 2016 نتيجة للتواصل 
والتدريب. وقد أدى ذلك إلى تحسين البيئة الشاملة لتنفيذ األنشطة المتعلقة باأللغام، 

وهو األمر الذي كان تاريخيا يمثل الكثير من التحديات في اليمن.

التغييرات الرئيسية في عام 2016  

التوظيف في حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل المجتمعي
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 المديريات التي بها تلوث مؤكد
وأنشطة للتخلص منه

المصدر: مجموعة التوظيف في حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل المجتمعي (EECR)  (30 سبتمبر 2016).
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* التلوث في حضرموت محدود ومركز بشكل رئيسي في المناطق الجنوبية على الحدود مع شبوة.

الجزء الثاني: التوظيف في حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل المجتمعي

منهجية تحليل االحتياجات

يعتمد تحليل حدة االحتياجات على خمس مؤشــرات تمت مناقشــتها من خالل 
شــركاء العمل اإلنســاني العاملين في المواقع الميدانية في لقاءات نقاشــية  لتوفير 
المالحظات. وقد أدت هذه الجلســات إلى منح النتائج لكل مؤشــر من المؤشــرات، 
ثم تم بعد ذلك أخذ متوســطها في شــكل نتيجة واحدة مركبة لكل المديريات متى 

كانت النتائج متاحة لثالثة مؤشــرات على األقل من بين المؤشــرات الخمســة.

كمــا اعتمــدت المجموعــة كذلك على العديد من التقييمات الموضوعية والتحليالت 
والدراســات عند بناء تحليل النظرة العامة على االحتياجات اإلنســانية.

وقد اشــتمل ذلك على تقييم قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية في اليمن 
وتحليل تســعة شــركاء يعملون في مجال تنفيذ اإلجراءات وفريق العمل المعني  

بحركة الســكان باإلضافة إلى النتائج المبدئية لتقييم االحتياجات في حاالت 
الكــوارث (DNA) والمدعوم من البنك الدولي.

لالطالع على قائمة كاملة بالمؤشــرات واألســاليب المســتخدمة في تحليل القطاع 
(وأخذ نظرة عامة على كيف تم تجميعها مع القطاعات األخرى من أجل إنشــاء 

تقديرات النظرة العامة على االحتياجات اإلنســانية (HNO)، يرجى االطالع 
على ملحق المنهجية.

التلوث باأللغام األرضية وأنشطة التخلص منها

المديريات التي بها تلوث
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الجزء الثاني: االحتياجات التشغيلية

FUEL ALLOCATED AND TRANSPORTED
SEA PASSENGER SERVICE SITES  PROVIDED WITH ETC SERVICES

  

االحتياجات التشغيلية

نظرة عامة 
تركز النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية 

على احتياجات األشخاص المتضررين في اليمن. 
ومع ذلك، فإنها تأخذ بعين االعتبار، بعض 

االحتياجات التشغيلية بشكٍل أوسع والتي يجب أن 
يتم الوفاء بها من أجل توفير المساعدة في مختلف أرجاء البلد. وسيتم التعبير عن 
المزيد من المتطلبات األكثر دقة في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 2017.

مع وجود 18.8 مليون شخص في حاجة إلى أنواع معينة من المساعدة، فإن 
نطاق االستجابة للطوارئ يتطلب عملية معقدة من الناحية اللوجيستية. وفي نفس 

الوقت، فإن الموقف األمني المعقد والضغط الذي تتعرض له مختلف الجهات 
الفاعلة أثناء التعامل مع البنية التحتية والخدمات المحدودة يحدان من قدرة 

الشركاء على الوفاء باألهداف. وبالتالي، يلزم استخدام مجموعة اللوجيستيات 
لدعم التنسيق بين اللوجيستيات اإلنسانية من أجل التعامل مع الفجوات التي تظهر 

في الخدمات والمعلومات اللوجيستية وللتخفيف من حدة العقبات التي تعيق 
تحركات المساعدة اإلنسانية، خصوًصا في الحديدة وعدن وصنعاء. وعلى وجه 

الخصوص، يحتاج الشركاء إلى المساعدة من أجل التغلب على ضعف القدرة 
على الوصول إلى المناطق المتأثرة بالنزاع؛ والتحقق من نقل البضائع والمواد 

بشكل يمكن االعتماد عليه إلى اليمن ومنها وداخلها؛ والتخلص من االزدحام 
لحركات الدعم في نقاط الدخول الرئيسية؛ وتعويض البنية التحتية غير الكافية أو 

التالفة؛ والتحقق من توافر كميات كافية من الوقود بأسعار معقولة.

اللوجيستيات

 (ETC) االتصاالت في حاالت الطوارئ

إن نقص وسائل االتصال وخدمات اإلنترنت التي يمكن االعتماد عليها – 
باإلضافة إلى نقص البنية التحتية ونقص المعدات الضرورية ووجود صعوبات 

في استيراد المستلزمات الضرورية، تحد بشدة من قدرة الشركاء على العمل. لقد 
تأثرت شبكات االتصاالت بشدة بسبب النزاع، ويحتاج الشركاء إلى المساعدة 

للتحقق من عمل االتصاالت وشبكة اإلنترنت ودعم تقنيات المعلومات، – على 
وجه الخصوص في المحاور الميدانية في صنعاء وصعدة والحديدة وإب وعدن، 

بشكل جيد. كما يطلب العاملون في المجال اإلنساني كذلك توفير حلول تعمل 
بالطاقة الشمسية ويمكن االعتماد عليها للتغلب على انقطاع الطاقة وعجز الوقود. 

ويبقى توفير هذه الخدمات أمًرا ضرورًيا لتحقيق السالمة واألمان والفاعلية 
للبرامج اإلنسانية.

خدمات نقل الركاب عبر البحر إلى عدنالوقود المخصص (أبريل 2015 إلى سبتمبر 2016)

المصدر: مجموعة اللوجيستيات (سبتمبر 2016).

المواقع التي تم توفير خدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ

قارب بين عدنإبصعدةالحديدةصنعاء
الوكاالت

إمكانية
االتصال باإلنترنت

22

 

11

 

11

2

11

2

المصدر: مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ (ETC)  (30 سبتمبر 2016).

خدمات االتصاالت
األمنية

3.5 M
لتًرا

50
شريك

283
عامًال في المجال 

اإلنساني

18
منظمة شريكة

المصدر: مجموعة اللوجيستيات (سبتمبر 2016).
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16 

Community Perceptions

67%
of affected people 
think that the most 
vulnerable and in 
need are receiving 
humanitarian 
assistance.

66%
of affected people 
are satisfied with the  
assistance being 
provided.

12%
of affected people 
believe that 
humanitarian 
assistance is 
meeting priority 
needs.
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يمكــن االطــالع على التقييمــات المكتملة في الموقع:

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/
yemen/document/.completed-assessment-2016-hno

الملحق: التقييمات ومنهجية فجوات المعلومات

منذ بداية عام 2016، تشارك 41 من الشركاء العاملين في المجاالت 
اإلنسانية 141 تقريًرا تقييميًا عبر مجموعة عمل التقييم والمراقبة 

(AMWG)، بما يعني تقريبًا ضعف العدد الذي تم رفعه من التقارير
في العام الماضي. وأغلب التقييمات كانت بين القطاعات وذات نطاق 

جغرافي محدود. ويغطي العدد األكبر من التقارير المجتمعات في أبين 
وعدن وعمران وحجة وصعدة. ومع ذلك، فإن معدالت التقارير ما 
تزال منخفضة إلى حد كبير، وكان من المقدر إنتاج عدد أكبر بكثير 

من التقييمات. إن تحسين معدالت التقارير يظل أولوية عليا.
رغم تحقيق تقدم جوهري من خالل تقييم النازحين داخليًا والمعادين 
إلى مناطقهم األصلية عبر فرقة العمل المعنية بحركة السكان وغير

ذلك من المبادرات التي تمت هذا العام، إال أن مراجعة تقارير التقييم 
تلقي الضوء على فجوة معلوماتية شائعة، تتمثل في عدم توافر إطار 
عمل شامل لالحتياجات لفهم نقاط الضعف وآليات تأقلم المجتمعات 

والمنازل واألفراد. وهذا يعني بذل قدر كبير من الجهد لتجاوز أولويات
مستوى المجتمع وإجراء مقابالت شخصية مع الشخصيات الرئيسية 

المطلعة لتجميع المزيد من المعلومات على مستوى العائالت فيما يتعلق 
باالحتياجات والقدرات الحالية وتأثيرات المساعدة اإلنسانية. في حين 

أنه يمكن الحصول على بعض هذه المعلومات من خالل تقييمات 
المستوى المجتمعي، إال أنها تتطلب كذلك األساليب التي تكون أكثر 
تركيًزا والتي تتسم بالقوة من الناحية اإلحصائية مبنية على تحليالت 

تتعلق بالنوع والحماية. ويتطلب تحقيق ذلك الموارد المتخصصة 
والدعم المستدام، خصوًصا في ضوء التحديات التي تواجه التقييمات 

وتجميع المعلومات في بعض أجزاء الدولة.

المديريات التي لها تقييمات

مديرية تم تقييمها

affected people 
reached

944

Coverage Priority Needs

where organisations
provide assistance

were in self-reported
rural areas

88% 58%

65% 35%

28%

19%

15%

Drinking water

Food

Health services

األمن الغذائيالقطاعات المتنوعة

الحمايةالتغذيةالصحةالمياه والصرف الصحي والنظافة

الالجئون والمهاجروناالتصاالت في حاالت الطوارئالتعليم التوظيف في حاالت الطوارئ
وإعادة التأهيل المجتمعي
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الملحق: المنهجية

بناًء على المالحظات التي تم الحصول عليها من المساهمين الرئيسيين في
 (HCT) العام الماضي، استطاع الفريق القُطري اإلنساني في اليمن

تحسين منهجية تحليل االحتياجات لهذا العام بشكِل كبير.  التزم الشركاء 
بأربعة تحسينات هامة: 1) تقدير عدد األشخاص المحتاجين (بشكل إجمالي 
وحسب القطاع) بما يميز بين األشخاص المحتاجين بشكل حاد وفوري عن 
األشخاص الذين تكون حاجتهم معتدلة؛ و2) توفير تحليل لشّدة االحتياجات

وأعداد األشخاص المحتاجين على مستوى المديريات؛ و3) التخلص 
من المركزية فيما يتعلق بالتحليل وتضمين المزيد من المدخالت 

المباشرة من الشركاء العاملين في المواقع الميدانية؛ و4) استخدام 
البيانات لتكون بمثابة المصدر ذا األولوية لتحليل االحتياجات، مع االعتماد 

على التقديرات غير المباشرة بشكل رئيسي فقط عندما ال تكون 
البيانات متاحة.

حدة االحتياجات الخاصة بالقطاع
ُطلب من كل قطاع تقدير حدة االحتياجات في القطاع الخاص بهم لكل 
المديريات البالغة 333 مديرية في اليمن، باستخدام مقياس للحدة متفق 

عليه بشكل متبادل ويتكون من سبع نقاط (من 0 إلى 6). بدًءا من يونيو، 
 (OCHA) عمل كل قطاع مع الشركاء ومع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
من أجل تحديد مجموعة من المؤشرات التي يمكن أن تقدر حدة االحتياجات
بأفضل شكل ممكن في القطاع الخاص بهم، وكان من المتوقع أن يتم توفير 

مجموعة بيانات على مستوى القطاعات على األقل جزئياً بحلول 
الخامس عشر من سبتمبر. اشتمل هذا العمل على االتفاق على حدود

لقيم المؤشرات باإلضافة إلى مقياس الحدة المكون من سبع نقاط للتحقق
من إمكانية تجميع مجموعة البيانات من المجموعات المختلفة عبر

المجموعات، رغم أنه يمكن استخدام مجموعة بيانات متنوعة للغاية. 
وبالتوازي، عمل الشركاء من أجل تنظيم وتنفيذ التقييمات بما يمكن أن 

يوفر البيانات لتعبئة مقاييس الحدة. وقد اشتمل ذلك على تقييمات خاصة 
بالقطاعات، مثل نظام تعيين إتاحة الموارد الصحية (HERAMS) أو 
االستطالعات الذكية (SMART)، باإلضافة إلى تقييم الموقع الخاص 

بفرقة العمل المعنية بحركة السكان، مما يمكن أن يؤدي إلى إنتاج البيانات 
لقطاعات متنوعة. 

كما اعتمد الشركاء كذلك على آليات المراقبة المحددة مثل آلية المراقبة 
والتقارير (MRM) أو النظام اإللكتروني للتحذير المبكر والمراقبة من 

.(e-DEWS) األمراض

مع الوضع في االعتبار بيئة تجميع البيانات التي غالبًا ما تكون صعبة في 
اليمن، اتفق الشركاء على أنَّ البيانات الرقمية الدقيقة قد ال تكون متاحة لكل 

المؤشرات في المديريات البالغة 333 مديرية. وكوسيلة احتياطية، تمت 
ترجمة كل مؤشر إلى سؤال في مناقشة مركزة مزودة بخيارات إجابة 

مرتبطة بمقياس حدة االحتياجات المكون من سبع نقاط. قام مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية (OCHA) بتنظيم ورش عمل لتحليل االحتياجات في 

مراكز العمليات اإلنسانية الميدانية الخمسة (صنعاء وإب وصعدة والحديدة 
وعدن) في شهري أغسطس وسبتمبر وتم فيها تجميع أكثر من 400 شخص 

من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات 
التي تتخذ من الخليج مقًرا لها والمنظمات غير الحكومية المحلية والسلطات 

المحلية من أجل مراجعة هذه األسئلة وتوفير اإلجابات عبر تحليل دلفي. 
وهذه المنهجية سليمة وصحيحة من الناحية المنهجية، وتم استخدامها بالفعل 

في برامج العمل اإلنساني وغيرها من البرامج في مختلف أنحاء العالم. 
وقد تم استخدام نتائج دلفي من أجل تثليث النتائج المعتمدة على البيانات أو 

لتحل محل النتائج المعتمدة على البيانات في المديريات التي لم تتح لها 
أي بيانات. كما ساهمت بشدة كذلك في التخلص من المركزية لمجمل 

أعمال التحليل.

وبمجرد تجميع كل البيانات ونتائج دلفي، قامت المجموعات بترجمة تلك النتائج إلى 
نتائج لحدة االحتياجات (من 0 إلى 6) وفقًا للحدود الموجودة في مقاييس حدة 

االحتياجات المتفق عليها. وبعد ذلك، قامت كل مجموعة بجمع نتائج المؤشرات 
الفردية للحصول على نتيجة حدة احتياجات مركبة لكل مديرية. وقد تم تقرير صيغ 

إنشاء النتائج المركبة من خالل المجموعات اعتماًدا على االتفاقية الفنية الداخلية 
(المتوسط البسيط والمتوسط المقدر وما إلى ذلك). وتعد نتائج حدة االحتياجات المركبة 

األساس لكل خرائط حدة االحتياجات الخاصة بالقطاعات في النظرة العامة على 
االحتياجات اإلنسانية (HNO) لعام 2017. تظهر قائمة كاملة من مؤشرات حدة القطاع 

والمصادر في الجدول الموجود في نهاية هذا الملحق.

حدة االحتياجات بين القطاعات
تتداخل حدة االحتياجات بين القطاعات مع تحليل الحدة لكل القطاعات من أجل تحديد 

المديريات التي تتركز بها حدة االحتياجات بأعلى درجة ممكنة عبر القطاعات المختلفة. 
قامت المجموعات بحساب نتائج الحدة المركبة لكل مديرية. وبعد ذلك، تمت إضافة نتائج 
المجموعات لكل مديرية معًا من أجل إنشاء "مجموع حدة االحتياجات" لكل المديريات. 

ولم يتم تضمين النتائج المركبة من مجموعة التوظيف في حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل 
المجتمعي في هذا التحليل بسبب نقص البيانات والتي فرضت أن يتم االعتماد على تحليل 

دلفي فقط للحصول على نتائج التوظيف في حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل المجتمعي.

وبعد أن تم إنشاء مجموعات حدة االحتياجات، قامت آلية التنسيق بين المجموعات 
(ICCM) في اليمن بالتصديق على مقياس حدة مكون من سبع نقاط (من 0 إلى 6) يتم 
وفقًا له "تقييم" تلك القيم، وقامت بتطبيق هذا المقياس على كل مديرية وفقًا لذلك. وتشير 
النتيجة من 2 إلى 3 إلى أن حاجة األشخاص تكون معتدلة، حيث يحتاجون إلى مساعدة 

لتحقيق االستقرار في أوضاعهم ومنعهم من االنزالق نحو هاوية الحاجة الحادة. أما 
النتيجة من 4 إلى 6 فتشير إلى األشخاص الذين تكون حاجتهم حادة، والذين يتطلبون

المساعدة الفورية لحفظ حياتهم وحمايتها. وتعد نتيجة هذه العملية هي األساس لخريطة 
حدة االحتياجات بين القطاعات في فصل "حدة االحتياجات" في النظرة العامة على 

االحتياجات اإلنسانية (HNO) لعام 2017.

التقديرات الخاصة بالقطاعات لألشخاص المحتاجين (الحادة / المعتدلة)

قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (OCHA) بتصميم منهجية مرنة للمجموعات من 
أجل تقدير األشخاص المحتاجين (PIN)، بما في ذلك التمييز بين الحاجة الحادة والحاجة

المعتدلة. ومع إدراك أن المجموعات تمتلك درجات متنوعة من البيانات التي يمكن أن 
تعتمد تقديرات األشخاص المحتاجين على مستوى المديرية عليها، تم توفير ثالثة خيارات 

للحفاظ على المرونة بدون التضحية بالدقة.
وبموجب الخيار األول، تقوم المجموعات بتصميم المنهجية الخاصة بها بشكل كامل. 
وقد كانت مجموعة األمن الغذائي والزراعة (FSAC) هي المجموعة الوحيدة التي 
اختارت هذا الخيار، حيث جعلت كل التقديرات تعتمد على بيانات تصنيف المرحلة 

المتكامل (IPC) الذي تمت إعادة تحليله بشكل خفيف على مستوى المديرية . 
وتصنيف المرحلة المتكامل عبارة عن منهجية مميزة تشتمل على خمس مراحل لحالة 

عدم األمن الغذائي الحادة - 1: الحد األدنى، و2: مضغوط، و3: أزمة، و4: حالة طوارئ،
و5: مجاعة.

المنهجية
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الملحق: المنهجية

وبموجب الخيار الثاني، تقوم المجموعات بتصميم المنهجية الخاصة بها من 
أجل تقدير إجمالي األشخاص المحتاجين بدون تمييز بين األشخاص 

المحتاجين حاجة معتدلة وحاجة حادة. وهذا الخيار كان يتناسب بأفضل شكل 
ممكن مع المجموعات التي تعتمد منهجية واضحة وبيانات كافية 

إلنشاء تقديرات األشخاص المحتاجين اإلجمالية على مستوى المديرية، 
ولكنها تفتقر إلى منهجية إلنتاج التمييز بين الحاجة الحادة والحاجة المعتدلة. 
وبعد أن قامت المجموعات بإنتاج تقديرات األشخاص المحتاجين باستخدام 

 (OCHA) المنهجيات الخاصة بها، قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
بتصنيف كل تقدير لألشخاص المحتاجين على مستوى المديرية اعتماًدا 
على نتيجة حدة االحتياجات المركبة للمجموعة. فإذا كانت المديرية قد 
حصلت على النتيجة 2 أو 3، فإنه كان يتم تصنيف حاجة األشخاص 
المحتاجين في المديرية على أنها "معتدلة". أما إذا كانت المديرية قد 

حصلت على النتيجة 4 أو 5 أو 6، فإنه كان يتم تصنيف حاجة األشخاص 
المحتاجين في المديرية على أنها "حادة". ولم يتم تضمين تقديرات 
األشخاص المحتاجين للمحافظات التي سّجلت 0 أو 1 في تقديرات 

األشخاص المحتاجين اإلجمالية. وبموجب هذه المنهجية، تم تمييز تقديرات 
األشخاص المحتاجين على مستوى المديريات بين الحاجة الحادة والحاجة 
المعتدلة، إال أن التقديرات على مستوى المديرية ال تفعل ذلك. وقد اختارت

ثالث مجموعات الخيار الثاني، وهي: التغذية، والمأوى / المواد غير 
الغذائية / تنسيق وإدارة المخيمات، والتعليم. كما اختارت القطاعات المتعددة 

لالجئين والمهاجرين الخيار الثاني كذلك.

بموجب الخيار الثالث، اعتمدت المجموعات على نتائج الحدة المركبة الخاصة 
بها لتقدير إجمالي األشخاص المحتاجين وتحديد فئات هذه التقديرات على 

أنها معتدلة أو حادة. وقد تناسب هذا الخيار بأفضل شكل ممكن مع المجموعات 
التي كانت تفتقر إلى البيانات الكافية لدعم تقديرات األشخاص المحتاجين على 

مستوى المديرية. وقد تم ربط نتائج الحدة بعدد كبير من تقديرات النسب 
المئوية إلجمالي عدد سكان المديريات  (تم تعديل ذلك للنازحين)، بحيث 
تساوي كل نقطة من نقاط النتائج (من 0 إلى 6) 15 في المائة من عدد 

السكان (0 = 0 في المائة؛ و6 = 90 في المائة). على سبيل المثال، إذا 
تلقت المديرية نتيجة 5، فإن ذلك يعني تقدير أن نسبة 75 في المائة من 

العدد المعدل للسكان في هذه المديرية يعانون من الحاجة، ويمكن تصنيف 
أولئك السكان على أنهم من األشخاص المحتاجين حاجة حادة. وكما هو 

الحال في الخيار الثاني، تميّز تقديرات األشخاص المحتاجين على مستوى 
المديريات بين الحاجة الحادة والحاجة المعتدلة، إال أن التقديرات على مستوى 

المديرية ال تفعل ذلك. وقد اختارت أربع مجموعات الخيار الثالث، 
وهي: مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة، ومجموعة الصحة، 

ومجموعة الحماية ومجموعة التوظيف في حاالت الطوارئ وإعادة 
التأهيل المجتمعي.

تقديرات بين القطاعات لألشخاص المحتاجين (حاجة حادة / حاجة معتدلة)

قّدر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (OCHA) إجمالي األشخاص المحتاجين في 
اليمن في مختلف القطاعات من خالل ثالث خطوات: 1) تحديد تقدير األشخاص 

المحتاجين اإلجمالي ألعلى مجموعة مفردة في كل مديرية؛ 2) إضافة تقدير 
الالجئين والمهاجرين المحتاجين في كل مديرية إلى رقم األشخاص المحتاجين 

ألعلى مجموعة مفردة؛ 3) جمع كل إجماليات مستوى المديرية معًا. وتوفر 
هذه المنهجية تقديرات إلجمالي األشخاص المحتاجين على مستوى المديرية 

بدون تكرار التعداد.

لتصنيف إجمالي األشخاص المحتاجين على أن حاجتهم حادة أو معتدلة، اعتمد 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على نتائج حدة احتياجات القطاعات وإجمالي 

األشخاص المحتاجين لكل مديرية. وتم تصنيف النتيجة 2 والنتيجة 3 على أنها 
معتدلة، في حين تم تصنيف النتائج 4 و5 و6 على أنها حادة. وبعد ذلك، 

تم تطبيق النسبة بين النتائج المعتدلة والحادة في كل مديرية على األشخاص 
المحتاجين في كل مديرية (على سبيل المثال، إذا كانت نسبة 45 في المائة من 
نتائج حدة القطاع أقل من النطاق الحاد (4 إلى 6)، تم تصنيف حاجة 45 في 
المائة من إجمالي األشخاص المحتاجين على أنها حادة، و55 في المائة على 

أنها معتدلة).

الالجئون وطالبو حق اللجوء السياسي والمهاجرون

تم تطوير تقديرات السكان من الالجئين وطالبي اللجوء السياسي والمهاجرين 
على مستوى المديرية باستخدام تقديرات 2014 كأساس. وقد تم تعديل تلك 

األرقام األساسية باستخدام بيانات الوافدين الجدد وقاعدة بيانات برنامج تسجيل
 (UNHCR) الخاص بمفوضية األمم المتحدة السامية proGres

من أجل استنتاج إحصائيات وملفات تعريف الالجئين وطالبي اللجوء السياسي. 
كما تم كذلك استخدام االستشارات المعتمدة على المواقع الميدانية في محاور 

العمل اإلنساني (منهجية دلفي) لتجميع المالحظات من الشركاء العاملين
في المواقع الميدانية المختلفة. كما تم كذلك الرجوع إلى تقارير الخدمات التي تم 

توفيرها العام الماضي من خالل ActivityInfo، باإلضافة إلى تنفيذ مختلف 
التقييمات من خالل مجموعة الحماية والجهات الفاعلة األخرى. وقد وفّر تحليل 
مصادر المعلومات هذه نتائج الحدة النهائية وتقديرات السكان المحتاجين حسب 

كل مديرية.



47

 

الملحق: المنهجية

وبموجب الخيار الثاني، تقوم المجموعات بتصميم المنهجية الخاصة بها من 
أجل تقدير إجمالي األشخاص المحتاجين بدون تمييز بين األشخاص 

المحتاجين حاجة معتدلة وحاجة حادة. وهذا الخيار كان يتناسب بأفضل شكل 
ممكن مع المجموعات التي تعتمد منهجية واضحة وبيانات كافية 

إلنشاء تقديرات األشخاص المحتاجين اإلجمالية على مستوى المديرية، 
ولكنها تفتقر إلى منهجية إلنتاج التمييز بين الحاجة الحادة والحاجة المعتدلة. 
وبعد أن قامت المجموعات بإنتاج تقديرات األشخاص المحتاجين باستخدام 

 (OCHA) المنهجيات الخاصة بها، قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
بتصنيف كل تقدير لألشخاص المحتاجين على مستوى المديرية اعتماًدا 
على نتيجة حدة االحتياجات المركبة للمجموعة. فإذا كانت المديرية قد 
حصلت على النتيجة 2 أو 3، فإنه كان يتم تصنيف حاجة األشخاص 
المحتاجين في المديرية على أنها "معتدلة". أما إذا كانت المديرية قد 

حصلت على النتيجة 4 أو 5 أو 6، فإنه كان يتم تصنيف حاجة األشخاص 
المحتاجين في المديرية على أنها "حادة". ولم يتم تضمين تقديرات 
األشخاص المحتاجين للمحافظات التي سّجلت 0 أو 1 في تقديرات 

األشخاص المحتاجين اإلجمالية. وبموجب هذه المنهجية، تم تمييز تقديرات 
األشخاص المحتاجين على مستوى المديريات بين الحاجة الحادة والحاجة 
المعتدلة، إال أن التقديرات على مستوى المديرية ال تفعل ذلك. وقد اختارت

ثالث مجموعات الخيار الثاني، وهي: التغذية، والمأوى / المواد غير 
الغذائية / تنسيق وإدارة المخيمات، والتعليم. كما اختارت القطاعات المتعددة 

لالجئين والمهاجرين الخيار الثاني كذلك.

بموجب الخيار الثالث، اعتمدت المجموعات على نتائج الحدة المركبة الخاصة 
بها لتقدير إجمالي األشخاص المحتاجين وتحديد فئات هذه التقديرات على 

أنها معتدلة أو حادة. وقد تناسب هذا الخيار بأفضل شكل ممكن مع المجموعات 
التي كانت تفتقر إلى البيانات الكافية لدعم تقديرات األشخاص المحتاجين على 

مستوى المديرية. وقد تم ربط نتائج الحدة بعدد كبير من تقديرات النسب 
المئوية إلجمالي عدد سكان المديريات  (تم تعديل ذلك للنازحين)، بحيث 
تساوي كل نقطة من نقاط النتائج (من 0 إلى 6) 15 في المائة من عدد 

السكان (0 = 0 في المائة؛ و6 = 90 في المائة). على سبيل المثال، إذا 
تلقت المديرية نتيجة 5، فإن ذلك يعني تقدير أن نسبة 75 في المائة من 

العدد المعدل للسكان في هذه المديرية يعانون من الحاجة، ويمكن تصنيف 
أولئك السكان على أنهم من األشخاص المحتاجين حاجة حادة. وكما هو 

الحال في الخيار الثاني، تميّز تقديرات األشخاص المحتاجين على مستوى 
المديريات بين الحاجة الحادة والحاجة المعتدلة، إال أن التقديرات على مستوى 

المديرية ال تفعل ذلك. وقد اختارت أربع مجموعات الخيار الثالث، 
وهي: مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة، ومجموعة الصحة، 

ومجموعة الحماية ومجموعة التوظيف في حاالت الطوارئ وإعادة 
التأهيل المجتمعي.

تقديرات بين القطاعات لألشخاص المحتاجين (حاجة حادة / حاجة معتدلة)

قّدر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (OCHA) إجمالي األشخاص المحتاجين في 
اليمن في مختلف القطاعات من خالل ثالث خطوات: 1) تحديد تقدير األشخاص 

المحتاجين اإلجمالي ألعلى مجموعة مفردة في كل مديرية؛ 2) إضافة تقدير 
الالجئين والمهاجرين المحتاجين في كل مديرية إلى رقم األشخاص المحتاجين 

ألعلى مجموعة مفردة؛ 3) جمع كل إجماليات مستوى المديرية معًا. وتوفر 
هذه المنهجية تقديرات إلجمالي األشخاص المحتاجين على مستوى المديرية 

بدون تكرار التعداد.

لتصنيف إجمالي األشخاص المحتاجين على أن حاجتهم حادة أو معتدلة، اعتمد 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على نتائج حدة احتياجات القطاعات وإجمالي 

األشخاص المحتاجين لكل مديرية. وتم تصنيف النتيجة 2 والنتيجة 3 على أنها 
معتدلة، في حين تم تصنيف النتائج 4 و5 و6 على أنها حادة. وبعد ذلك، 

تم تطبيق النسبة بين النتائج المعتدلة والحادة في كل مديرية على األشخاص 
المحتاجين في كل مديرية (على سبيل المثال، إذا كانت نسبة 45 في المائة من 
نتائج حدة القطاع أقل من النطاق الحاد (4 إلى 6)، تم تصنيف حاجة 45 في 
المائة من إجمالي األشخاص المحتاجين على أنها حادة، و55 في المائة على 

أنها معتدلة).

الالجئون وطالبو حق اللجوء السياسي والمهاجرون

تم تطوير تقديرات السكان من الالجئين وطالبي اللجوء السياسي والمهاجرين 
على مستوى المديرية باستخدام تقديرات 2014 كأساس. وقد تم تعديل تلك 

األرقام األساسية باستخدام بيانات الوافدين الجدد وقاعدة بيانات برنامج تسجيل
 (UNHCR) الخاص بمفوضية األمم المتحدة السامية proGres

من أجل استنتاج إحصائيات وملفات تعريف الالجئين وطالبي اللجوء السياسي. 
كما تم كذلك استخدام االستشارات المعتمدة على المواقع الميدانية في محاور 

العمل اإلنساني (منهجية دلفي) لتجميع المالحظات من الشركاء العاملين
في المواقع الميدانية المختلفة. كما تم كذلك الرجوع إلى تقارير الخدمات التي تم 

توفيرها العام الماضي من خالل ActivityInfo، باإلضافة إلى تنفيذ مختلف 
التقييمات من خالل مجموعة الحماية والجهات الفاعلة األخرى. وقد وفّر تحليل 
مصادر المعلومات هذه نتائج الحدة النهائية وتقديرات السكان المحتاجين حسب 

كل مديرية.
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مصدر البياناتالمؤشرالمجموعة أو القطاع

تصنيف المرحلة المتكاملة )برنامج الغذاء العالمي تحليل تصنيف المرحلة المتكاملة )IPC( )يوليو 2016(األمن الغذائي والزراعة 
 ،)FAO( منظمة األغذية والزراعة ،)WFP(

الحكومة، الشركاء(

المياه والصرف الصحي والنظافة 
الشخصية

األشخاص النازحون داخلًيا والعائدون إلى مناطقهم األصلية كنسبة مئوية من سكان 
المجتمعات المضيفة

تقييم الموقع الخاص بفرقة العمل المعنية بحركة 
السكان

تحديد أولوية المياه والصحة والنظافة الشخصية حسب األشخاص النازحين داخلًيا / 
األشخاص العائدين إلى مناطقهم األصلية / المضيفين

تقييم الموقع الخاص بفرقة العمل المعنية بحركة 
السكان

)AWD( النظام اإللكتروني للتحذير المبكر والمراقبة حاالت وقوع اإلسهال المائي الحاد
من األمراض )وزير الصحة العامة والسكان 

)MoPHP(، منظمة الصحة العالمية(

االستطالعات الذكية )SMART(، وزير الصحة انتشار سوء التغذية الحاد العام )GAM( بين األطفال دون سن الخامسة
العامة والسكان )MoPHP(، مجموعة التغذية

gARWP، دلفيالعمل المقدر ألنظمة المياه في المديرية 

gARWP، دلفيوظائف الصرف الصحي البيئي المقدرة

دلفي فقطحدوث الفيضانات في المديرية

إتاحة المياه )أو نقصها( - نسبة السكان الذين يفون بمتطلبات الوصول القياسية لمياه الصحة
الشرب )15 لتًرا في اليوم(

دلفي فقط

نظام مراقبة إتاحة الموارد الصحية )HERAMS( عدد العاملين في القطاع الصحي )األطباء + الممرضات + القابالت( لكل 10,000 نسمة.
لعام 2016 )وزير الصحة العامة والسكان 

)MoPHP(، منظمة الصحة العالمية(

عدد المنشآت الصحية التي توفر الرعاية األساسية لحاالت الوالدة الطارئة لكل 
50,0000 نسمة

 )HERAMS( نظام مراقبة إتاحة الموارد الصحية
لعام 2016 )وزير الصحة العامة والسكان 

)MoPHP(، منظمة الصحة العالمية(

)AWD( النظام اإللكتروني للتحذير المبكر والمراقبة عدد الحاالت أو الحوادث المتعلقة باإلسهال المائي الحاد
من األمراض )وزير الصحة العامة والسكان 

)MoPHP(، منظمة الصحة العالمية(

النظام اإللكتروني للتحذير المبكر والمراقبة عدد الحاالت أو الحوادث المتعلقة بالحصبة
من األمراض )وزير الصحة العامة والسكان 

)MoPHP(، منظمة الصحة العالمية(

النظام اإللكتروني للتحذير المبكر والمراقبة عدد الحاالت أو الحوادث المتعلقة بحمى الضنك
من األمراض )وزير الصحة العامة والسكان 

)MoPHP(، منظمة الصحة العالمية(

نظام المراقبة المتكاملة لألمراض واالستجابة تغطية تطعيم الخماسي 3
بها )IDSR( لعام 2015 )وزير الصحة العامة 
والسكان )MoPHP(، منظمة الصحة العالمية(

نظام المراقبة المتكاملة لألمراض واالستجابة تغطية لقاح الحصبة )من 6 أشهر إلى 15 عاًما(
بها )IDSR( لعام 2015 )وزير الصحة العامة 
والسكان )MoPHP(، منظمة الصحة العالمية(

نظام مراقبة إتاحة الموارد الصحية )HERAMS( عدد الحاالت الصحية العاملة والنسبة المئوية لها
لعام 2016 )وزير الصحة العامة والسكان 

)MoPHP(، منظمة الصحة العالمية(

MAM وزير الصحة معدل ،)SMART( االستطالعات الذكية
العامة والسكان )MoPHP(، مجموعة التغذية

استطالعات الرأي الذكية SMART لعام 2015-معدل سوء التغذية الحاد العام )الهزال لدى األطفال(التغذية
2016؛ التحقق من بيانات ما قبل 2015 عبر دلفي

نسبة األطفال الرضع األقل من عمر 6 أشهر الذين يرضعون رضاعة طبيعية بشكل 
كامل

استطالعات الرأي الذكية SMART لعام 2015-
2016؛ التحقق من بيانات ما قبل 2015 عبر دلفي

استطالعات الرأي الذكية SMART لعام 2015-انتشار سوء التغذية المزمن لدى األطفال )التقزم(
2016؛ التحقق من بيانات ما قبل 2015 عبر دلفي

المأوى، والمواد غير الغذائية، وتنسيق 
المخيمات وإدارتها

فرقة العمل المعنية بحركة السكانمعدل األشخاص النازحين / المجتمع المضيف

فرقة العمل المعنية بحركة السكانمدة النزوح

فرقة العمل المعنية بحركة السكاناألسر التي تعيش في المراكز الجماعية والمواقع العشوائية

فرقة العمل المعنية بحركة السكان، دلفيالمنازل التالفة / المتضررة حسب الموقع.

فرقة العمل المعنية بحركة السكان، مراقبة مجموعة معدل االحتياجات / االستجابة في الموقع
المأوى والعناصر غير الغذائية وتنسيق المعسكر 

وإدارته
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مصدر البياناتالمؤشرالمجموعة أو القطاع

الحماية
)بما يشتمل على المجموعات الفرعية 

لحماية األطفال والعنف القائم على النوع 
االجتماعي(

مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، دلفيعدد الضحايا المبلغ عنهم من المدنيين )القتلى أو المصابين(

فرقة العمل المعنية بحركة السكان، دلفيمعدل األشخاص النازحين داخلًيا إلى المضيفين

فرقة العمل المعنية بحركة السكان، دلفيتواجد األشخاص المعرضين لنقاط الضعف / ذوي االحتياجات الخاصة

فرقة العمل المعنية بحركة السكان، دلفيالتصورات المجتمعية فيما يتعلق بالمساعدة اإلنسانية للوفاء باالحتياجات ذات األولوية

وزارة التعليم، اليونيسيف، دلفيتأثير الصراع على بيئة حماية األطفال، بما في ذلك مساحات التعلم

عدد األشخاص الذين تعرضوا لحوادث مؤكدة ومبلغ عنها النتهاكات حقوق األطفال من 
خالل آلية المراقبة والتقارير

آلية المراقبة والتقارير حول االنتهاكات الخطيرة 
لحقوق اإلنسان أثناء الصراعات

صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية إتاحة خدمات العنف القائم على النوع اآلمنة متعددة القطاعات
)UNFPA(، دلفي

نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع عدد حوادث العنف القائم على النوع التي يتم اإلبالغ عنها
االجتماعي )GBV IMS(، دلفي

االزدحام ونقص الخصوصية في مستوطنات األشخاص النازحين داخلًيا والمجتمعات 
المضيفة

فرقة العمل المعنية بحركة السكان، دلفي

وزارة التعليم، اليونيسيف، دلفيوصول األطفال إلى التعليم في المديرية )معدل التسجيل(التعليم

وزارة التعليم، اليونيسيف، دلفيالنسبة المئوية للمدارس العاملة في المديرية

الضغط المحتمل على المنشآت التعليمية في المجتمع المضيف بسبب تسجيل األطفال 
النازحين داخلًيا

فرقة العمل المعنية بحركة السكان، دلفي

التشغيل في حاالت الطوارئ وإعادة 
التأهيل المجتمعي

دلفي فقطتواجد األلغام والذخائر التي لم تنفجر والمتفجرات، ودرجة المسح أو التنظيف

دلفي فقطسبل كسب العيش وتوليد الدخل من خالل التوظيف والعمل الخاص

دلفي فقطحالة توفير الخدمات األساسية

دلفي فقطإتاحة المنظمات غير الحكومية القومية التي تمتلك القدرات الجيدة لتنفيذ االستجابة

مستوى الصراع والتماسك االجتماعي )بما في ذلك تسجيل الشباب في المجموعات 
المسلحة(

دلفي فقط






