
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
   

 
  

 النشرة اإلنسانية
 اليمن

 م2013نوفمبر  5 –أكتوبر  6| العشرون العدد 

 في هذا العدد

 2ص انخفاض عدد المهاجرين القادمين من أفريقيا 
 3ص التحيز ضد المرأة يضر بتعليم الفتيات

  4ص انتشار سوء التغذية والتقزم 
 5ص القات يستنزف المياه الجوفيةإنتاج 

 
 

  

 مقتطفات سريعة 
دماج منطقة النزاع المسلح في  أدى •

صول المساعدات اإلنسانية إلى منع و

الف األشخاص المحتاجين آإلى 

 للمساعدات.

المهاجرين األفارقة عدد انخفاض  •

 خالل ٪25اليمن بنسبة إلى القادمين 

، مقارنة م2013الربع الثاني من عام 

 .م2012مع نفس الفترة من عام 

عشر دول أكبر اليمن من بين ُتعتبر  •

عمالة مشاكل في  في في العالم

 األطفال.

األطفال عدد أكثر من نصف يعاني  •

شملتها الدراسة من منطقة  106في 

 التقزم ونقص الوزن.

أدى إلى القات االنتاج السريع لشجرة  •

 الموارد المائية في اليمناستنزاف 

 .بدرجة كبيرة

 امقأر
سكان ال يستطيعون 

احلصول على املياه الصاحلة 
 للشرب وخدمات الصرف 

13.1  
 مليون 

سكان يعانون من انعدام 
 األمن الغذائي

10.5  
 مليون 

سكان ال حيصلون على 
 الرعاية الصحية

6.4  
 مليون 

أطفال يعانون من سوء 
 التغذية احلاد

 مليون  1

 306,964 نازحون

 227,954 عائدون
 242,944 الجئون

لالجئني اأعداد املهاجرين/ 
 62,194 م2013الواصلني خالل 

برنامج ، المصدر: مفوضية األمم المتحدة لالجئين
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ألغذية العالمي، ا

 منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف

 التمويل
 :(دوالر أمريكي) المطلوب

 مليون 704
 عقب مراجعة طلب التمويل

 

 :المموَّل

51٪ 
 

 الشمال المناطق في المتصاعد يشعل أزمة  نزاعال
 األدوية في دماجفي الغذائية ونقص لمواد ا ية في وصولمحدود
المساعدات اإلنسانية آلالف وصول قطع  المناطق الشمالية من اليمن فيبين الحوثيين والسلفيين في االقتتال تسبب 

التقارير تشير إلى إال أن ، اً محدودأصبح هذه المنطقة الدخول الى كما أن محافظة صعدة. ب دماجمنطقة المدنيين في 
لمصدر طبي  وفقاً تضررت  المحليةكما أن العيادة والماء والدواء.  ئيةالغذاالمواد نقص تعاني من ثالث قرى وجود 

 . ووفقاً وطفلامرأة  1,000التجأ إليه قرابة  الذيفي أحد المباني  تحت األرضيفي الطابق المرضى عالج وأصبحت ت
 حواليويعيش شبكة المياه.  ، كما تضررت كذلكنفاذ األدويةألطفال بسبب لتحصين اللنفس المصدر، توقف برنامج 

، شخص 100أكثر من قتل مإلى غسطس أشهر قصف منذ التكرار قد أدي  ،في منطقة دماج تقريباً  شخص 29,000
 كم شمال دماج مع استمرار االشتباكات 8مسافة صوت اطالق النار من مدينة صعدة على بعد  وباإلمكان سماع 

 إمدادات الوقود وغاز الطهي لمحافظة صعدة.توقفت . كما المسلحة
 في شمال اليمن  نزاعالمناطق خريطة تظهر  

 نيعالق اجرحى ال يزالوالالعديد من وأسرة على األقل،  50نزوح 

كم جنوب دماج. وتفيد مصادر أخرى أن  4الصحوة على بعد منطقة أسرة على األقل إلى  50في نزوح القتال  تسبب
نوفمبر،  4يوم في . هذه البيانات منلم يتم بعد التحقق  إال أنه ،إلى ثالث قرى أخرى تعائلة أخرى قد نزح 150

إال أن اللجنة صرحت  ،بجروح خطيرة لتلقي العالجمصابين  شخصاً  23بإجالء مر للصليب األحقامت اللجنة الدولية 
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تقييم مخزونها بإعادة قد قامت المنظمات اإلنسانية األخرى وكانت دماج.  داخلأنه ال يزال هناك المزيد من الجرحى ب
تم االتفاق على وقف إطالق  وقد .االشتباكاتدماج بسبب استمرار الدخول إلى م تتمكن من لإال أنها في مدينة صعدة 

اتفاق آخر كما استمر عن اشتباكات متفرقة. نفس اليوم وفي وقت الحق في  غير أنه تم اإلبالغنوفمبر،  4في النار 
 القتال.تجدد ثالثة أسابيع قبل لمدة بوساطة الحكومة في شهر أغسطس النار  وقف إطالقل

 الحكومة تطالب باحترام حقوق اإلنسان
فوري لما وصفته بانتهاكات حقوق الوقف الوقف إطالق النار وبأكتوبر  20 في وزارة حقوق االنسان اليمنية تطالب

منطقة نها "تراقب بقلق بالغ وأسف عميق األحداث المؤسفة التي تجري في أدماج. وقالت الوزارة منطقة اإلنسان في 
منازل في تدمرت نساء وأطفال قتلوا وهناك تقارير غير مؤكدة أن تشير و". بحياة األشخاص هناكالتي أودت ودماج 

 نوفمبر.شهر أكتوبر وأوائل شهر والقصف من قبل الحوثيين في أواخر أيام من الحصار  عشرةخالل دماج منطقة 
اع بسرعة قد نزعمال اإلغاثة أن الفشل في حل الرى وي

شخص  29,000حوالي بالحاق الضرر يؤدي إلى 
 نزاعكما أن امتداد رقعة اليعيشون في منطقة دماج. 

شخص في مناطق  50,000ؤثر على ييمكن أن 
 صعدة وحجة وعمران والجوف.محافظات في ة مجاور

 المهاجرين والالجئينعدد انخفاض حاد في 

 من توافدللحّد وسط تزايد الجهود اإلقليمية انخفاض 
 المهاجرين

اليمن من إلى انخفض عدد المهاجرين الذين يصلون 
خالل األشهر القليلة كبير منطقة القرن األفريقي بشكل 

وهناك منظمة الدولية للهجرة. مصادر ل الماضية وفقاً 
دخل حوالي م أنه في الربع الثاني من هذا العاتظهر لهجرة المختلطة اإلقليمية سكرتارية مراقبة ابيانات جمعتها 

 ٪25 أقل بنسبة العدد هذاو ،والبحر األحمرالعربي بحر عبر الإلى اليمن شخص من المهاجرين والالجئين  16,948
خمسة وهناك . ٪42بنسبة  2013وأقل من الربع األول من عام  2012من عام فس الفترة في نلعدد ل مقارنة
البحر عرض ن لقوا حتفهم حتى اآلن أو فقدوا في ومهاجر

مع هذا العام، مقارنة البحر العربي األحمر وخليج عدن و
 .2011في عام مهاجر  131و  2012في عام مهاجر  43

للحد من الهجرة  هاتكثيف جهودبالحكومات في المنطقة تقوم 
النظر عن التغييرات في سياسات بغض . والنظاميةغير 

عززت المملكة العربية السعودية فقد العمالة المهاجرة، 
الصومال تشديد العقوبات على تعتزم و ،هاالرقابة على حدود

وقد أدخلت إثيوبيا نقاط تفتيش في  ،االتجار بالبشر وتهريبهم
العتراض ودوالي داوا ديرومحطات الحافالت في جيجيغا 

 لى اليمن.المتوجهين إ النظاميينالمهاجرين غير 
 أن الهجرة المختلطة اإلقليمية إلىمنظمة تقرير ز عكما أو

وزيادة السيئة ظروف الطقس هذه األعداد يعود إلى انخفاض 
تعز من قبل السلطات اليمنية. سواحل محافظة في دوريات ال

على بعد  إياليومشتبه بهم في مهرب صومالي وأثيوبي  19باعتقال اً مؤخر الصومالفي شرطة بونتالند قامت وقد 
كل من نوفمبر في صنعاء يحضره  13-11 خالل الفترةكم غرب بوساسو. ومن المزمع عقد مؤتمر إقليمي  25

الحماية ير توفخيارات إطار في وسينظر المؤتمر  ،ثيوبيا وجيبوتي والصومال وكينياأحكومات اليمن والسعودية و
 ووضع خطة عمل إقليمية. منشأالوحمالت التوعية في بلدان أوطانهم إلى الالجئين القانونية وتمويل إعادة 

 عامل يمني مهاجر  400,000لعودة اليمن تستعد 
اليمنيين المنظمة الدولية للهجرة االستعداد لمساعدة عدد كبير من العمال من طلبت السلطات المحلية في محافظة حجة 

بهدف وضع مهلة تصحيحية في وقت سابق تم ومن المملكة العربية السعودية.  تهمالمهاجرين الذين من المتوقع عود
نوفمبر.  5في موعدها  ىانتهأوضاعهم في المملكة العربية السعودية بتصحيح النظاميين لسماح للعمال األجانب غير ا
 المهاجرين غير النظاميين.اليمنيين من العمال عدد كبير  عودةل تأخيرهذه المهلة التصحيحية نتج عن  و

  

 
منطقة في  كانسالآالف تضر بيؤدي إلى أزمة قد  نزاعاستمرار ال

 دماج.
 كابريز استديوز الصورة: 

 
 مفوضية شؤون الالجئين : المصدر

عشرات ل المحتملةالعودة 
اليمنيين اآلالف من العمال 
 تدفعن أالمهاجرين يمكن 

 فقدان إلىالعديد من األسر ب

 الغذائي هاأمن

التوصل إلى عدم  قد يؤدي
ق الضرر إلى الحا سريع حل

شخص  29,000بحوالي 

 يعيشون في منطقة دماج
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لتصريحات  ، وفقاً يمني إلى بلدهم 300,000أبريل، عاد أكثر من شهر منذ إقرار قانون العمالة األجنبية الجديد في 
صف هؤالء اليمني. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن حوالي ن المغتربينشؤون  وكيل وزارةض يعاعبد القادر السيد 

نتج عن ذلك ا محرض، ممدينة الحدودي بالقرب من الطوال  منفذ عبريونيو وسبتمبر شهري بين ما  واالعائدين وصل
عادوا  ٪98 ،ذكورهم من المن العائدين  ٪93. أمريكيمليون دوالر  1.5 حواليبـقدر ت في التحويالت الماليةخسارة 

سابقاً أكثر  من المملكة العربية السعوديةكانوا ممن تم ترحيلهم منهم  ٪69، في حين رسمية وثائقحملهم لبسبب عدم 
وزيادة المساعدات الغذائية وغير الغذائية في منطقة دورات مياه طارئة بناء تعتزم المنظمة الدولية للهجرة و. من مرة
في المملكة العربية  يمنيمليون ما ال يقل عن  يعمللعائدين. ل الطارئةلالحتياجات االستجابة وتوسيع الطوال 

عودة ن الحكومة اليمنية تتوقع أكتوبر أ 29مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في لوكيل الوزارة صرح قد و ،السعودية
 شخص على األقل في األشهر المقبلة. 400,000

 التحيز ضد المرأة يضر بتعليم الفتيات 
  الصف السادس نثلثي النساء اليمنيات ال يتجاوز تعليمه

لمؤشر الفجوة  شملتها الدراسة، وفقاً دولة  136من بين عدم المساواة بين الجنسين مرتبة في أسوأ على اليمن حصلت 
فيما الدول على ترتيب المؤشر يعمل هذا المنتدى االقتصادي العالمي. أصدره الذي  2013 االجتماعي في النوع

، االقتصادية قدرتها على سد الفجوة بين الجنسين في أربعة مجاالت رئيسية هي: المشاركة والفرصيتعلق بمدى 
 االقتصادية.الفرص  تكافؤو ،المشاركة السياسيةولعلمي، التحصيل او، الصمودالتمكين السياسي، والصحة وو

مسح األساس الميداني عالوة على ذلك، أظهر و. من النساء في التعليمكثر فرص مضاعفة أالرجال في اليمن لدى 
، االبتدائيبعد الصف السادس يواصلون تعليمهم أكثر من نصف الرجال اليمنيين بينما  أنهيوليو في شهر الذي أجري 

الوضع  كما أن. رحلة األساسيةمن المالصف السادس  عدينيترس ال االمديلتحقن بالالتي ما يقرب من ثلثي النساء إن ف
في المناطق مع تلك الالتي يعشن مقارنة لنيل التعليم األساسي أقل الفتيات فرص تمتلك أسوأ في المناطق الريفية حيث 

أغلب  تكانو. تزويجهنلرس لتوفير المال أو امن المدإخراجهن يتم هن أول من الفتيات ف، بشكل عامالحضرية. 
ثلث تلك كما أن  .لمياه والصرف الصحيامرافق في وتعاني من نقص  معلماتبدون المدارس التي شملتها الدراسة 

ربع تلك المدارس وكان . المدارس ال يوجد بها ماء
 .فقط دورات مياه تستخدمها الفتيات تحتوي على

أربع في سبتمبر تم إجراء تقييم سريع في شهر 
التعاون  وجدت منظمةمحافظة صعدة، بمناطق 

أن العديد من   ACTEDالفني والتنمية الفرنسية
وأغلقت أربعة  تركوا الدراسةالتالميذ المسجلين قد 

المباني نتيجة انهيار مدارس  10أصل من مدراس 
مدراس األخرى فجميعها ما الستة أما . بشكل جزئي

ال توجد بها و ،نزاعالأثناء قد تضررت  ةعدا واحد
بها دورات مياه يوجد فقط مدراس وأربعة  ،مياه

ال يخصص أي منها حمامات خاصة سليمة و
 .بالفتيات

األسوء  دولالعشر البلد بين مما يضع كعمال ينتهي بهم الحال المدرسة في اليمن الذين يتركون كثير من األطفال الإن 
الذي  2014لعام لمؤشر عمالة األطفال  مشاكل عمالة األطفال، وفقاً في شملتها الدراسة) دولة  197أصل (من 

في منطقتين فهذا العام. في حسن بشكل عام يتلمدارس قد االلتحاق بافإن فكرية. ومع ذلك، المابلكروفت نشرته مؤسسة 
مما سمح  هاالعام الماضي وأعيد فتحاالقتتال في خالل مدرسة  27من أصل مدرسة  24أغلقت محافظة عمران، ب

 ).بنات 2,222 - بنين 4,184(الفصول الدراسية إلى طفل  6,406بعودة 

 جديدة لحقوق المرأة في الدستور الجديددفعة 
بضمان جديد الدستور والنساء، يطالبن الالفتيات بحقوق االعتراف زيادة من أجل تقوم الناشطات اليمنيات بالدفع 

للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنتدى المرأة للدراسات  القانون اليمني، وفقاً إن حماية والمساواة للمرأة. ال
الدستور الجديد في نهاية مؤتمر يتم طرح مشروع ن أن المقرر وم ،ضد المرأةيمارس التمييز والتدريب في اليمن، 

 .عقده الحوار الوطني الجاري
  

 
 مكتب اليونيسيفالمصدر: 

الفئات اإلناث أول عادة ما تكون 
المدفوعة لترك التعليم في 

لتوفير المال أو إما رس االمد

 جازولل

على مدى  ف اليمنيصنجرى ت
في  السنوات الماضيةالخمس 

 136 بين المرتبة األخيرة من
مؤشر  اتدراسشملتها دولة 

في النوع االجتماعي الفجوة 
لمنتدى االقتصادي اعن  الصادرة
 العالمي
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في من المشاركين  ٪28وألن 
هم من مؤتمر الحوار الوطني 

أصل فقط ثالثة من هناك النساء، 
تسع لجان عمل ترأسها نساء. 

الزواج النقاش وتشمل القضايا قيد 
المبكر وزيادة مشاركة المرأة في 

صنع القرار وضمانات حقوق 
اإلنسان والمقترحات إلى الحكومة 

من  ٪30لديها تمثيل بأن يكون 
ليونيسيف، لمنظمة ا النساء. وفقاً 

الفتاة هناك تحيز واضح ضد 
في المجتمع اليمني. على والمرأة 

من نساء اليمن  ٪19سبيل المثال، 
تزوجن نة س 49و  15سن بين 

 ٪38، و الخامسة عشرةقبل سن 
بين  نمن الذين تتراوح أعماره

قبل سنة تزوجن  24إلى  20
 سنة. 18سن  نبلوغه

 

 
 الحاجة الملحة لمعالجة سوء التغذية والتقزم 

 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد  1,060,000يقدر أن نحو 
طفل  279,146حاد، منهم يعاني من سوء التغذية الفي اليمن طفل دون سن الخامسة  1,060,000 إن حوالي 

 ٪57. نحو الشديديعانون من سوء التغذية الحاد 
، الخامسة توقف عن النمومن األطفال دون سن 

كما أن . يعاني من التقزم الشديدحالة واحدة مع 
ما حيث أن  انتشار نقص الوزن مرتفع بالمثل

الخامسة يقرب من نصف األطفال دون سن 
من )، وحوالي واحد ٪43(نقصت أوزانهم 

. وأشار أطفال نقص وزنه بشكل حادستة أصل 
إلى يف في شهر يوليو اليونيسلمنظمة تقرير 

من احتمالية زيادة عمر األطفال الذين يعاني 
إن األطفال الذين تلقت التقزم حتى سن الثانية. 

هم أقل عرضة للمعاناة من أمهاتهم التعليم 
مستوى كما أن الالتقزم بأي شكل من األشكال. 

اليمن يحتل سوء التغذية المزمن في لالحرج 
المرتبة الثانية بعد أفغانستان. ويعزى ذلك 

حالة انعدام األمن انتشار إلى بصورة رئيسية 
الغذائي والمشاكل الصحية الناجمة عن سوء 

 المال لتلقي العالج الطبي.قلة توفر والرعاية الصحية غير كافية و ،مرافق المياه والصرف الصحي

 ن هذا العاماآلحتى تم معالجتها سوء التغذية حاالت من  ٪36فقط 
على الرغم من هذا و. 2012مقارنة مع عام  2013في عام بصورة طفيفة ازداد سوء التغذية الحاد إن معدل 
من الحاالت في األشهر التسعة األولى من عام فقط  ٪36عالج من قد تمكن شركاء مجموعة التغذية فاالرتفاع، 

حتى اآلن)، تم استالمها التمويل احتياجات من  ٪42افي (إلى عدم وجود التمويل الكفي معظمه ، ويرجع ذلك 2013
الحاالت ال تزال دون غالبية الوصول إلى المناطق المتضررة. ونتيجة لذلك، فإن ضعف والقدرة الفنية المحدودة و

 صعدة والجوف ولحج وتعز وحجة وأبين.محافظات في تتركز التي لم يتم عالجها معظم الحاالت ف ،عالج
  

 
 البنك الدولي المصدر: 

 
 منظمة اليونيسيف المصدر: 

أكثر من نصف األطفال يعاني 
 106في الخامسة دون سن 

من التقزم، منهم واحد مديرية 
التقزم يعاني من ثالثة من أصل 

 .الشديد
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 بضعف القدرات  ةاض المرتبطتفشي األمر
  بتحديد سن الزواج في اليمن ونيطالبنشطاء 
متكرر اليمن في السنوات األخيرة تفشي شهدت 

ألمراض مثل الحصبة وحمى الضنك ل
إن األسباب شيكونغونيا وحتى شلل األطفال. الو

هي ارتفاع الرئيسية لتفشي هذه األمراض 
مستويات سوء التغذية وعدم كفاية الخدمات 

والصرف الصحي  المياهسوء مرافق الصحية و
بين النساء  خصوصاً  لعدوىصابة باوقابلية اال

النزاعات أن  عمال اإلغاثة أيضاً ويؤكد واألطفال. 
االجتماعية واالقتصادية االضطرابات الجارية و

خدمات الرعاية على تقديم قدرة أدت إلى تقليص ال
 .البالدالصحية في جميع أنحاء 

ذي قامت الفرنسية ال ACTEDمنظمة لتقييم  وفقاً 
واألثاث والمعدات  الدعم الماليعدم توفر إن فسبتمبر، شهر صعدة في بسبعة مرافق صحية في أربع مناطق به لعدد 

ة بالقرمنطقة الطبي في مرفق الكان فقد الخدمات الصحية في المنطقة. إلى تقويض جميعها ؤدي يالطبية واألدوية 
ضمن نطاق المرفق الطبي في القحزاب الوحيد كان ، في حين جزئياً المبنى ار يانهنتيجة  عملير ال اسح ديريةمب

مجز عبارة عن مجمع بمنطقة شخص. وكان المركز الطبي في ضحيان  2,000لحوالي الطبية يقدم خدماته كم 10
 توجد. كما مرتبات العاملين فيهإلى المال لدفع الفتقاره فتح كل يوم يال يمكن أن إال أنه شخص،  30,000يستوعب 
مريض  80من أصل  مريضاً  21تم معالجة ، قحزابفي فاإلسهال المائي الحاد. حول تنذر بالخطر بيانات الدراسة 

 بسبب ارتفاع مستويات تلوث المياه.على األرجح  - اإلسهال المائي الحاديكانوا يعانون من  يومياً 

 انعدام األمنيسلط الضوء على خطف موظفي األمم المتحدة 
 في اليمن يقوض بشدة العمل اإلنسانيالوضع األمني 

 على أيدي مسلحين مجهولين يسلطشهر أكتوبر لألمم المتحدة في صنعاء في ين األجانب التابعين موظفالاختطاف إن 
النظر عن انعدام األمن بغض المجال اإلنساني في اليمن. ويعمل فيها موظفي الضوء على الظروف الصعبة التي 

واجه العاملين في المجال اإلنساني العنف والخطف وقيود مفروضة على ي القانون،تطبيق القبلية وضعف النزاعات و
من قبل محتجزون ثمانية أجانب هناك ، ق. حالياً األصول والمرافإتالف واأللغام األرضية وسرقة أو تحركاتهم 

 .ينخاطفين مجهول
: "إن قال منسق الشؤون اإلنسانية المقيم اسماعيل ولد الشيخ أحمدأكتوبر،  24بتاريخ ألمم المتحدة تصريح لفي 

لعملياتنا على جميع  خطيراً  هذا االختطاف يمثل تحدياً إن أكتوبر ...  6حد منذ األمفقود جيمس ماساكوي زميلنا السيد 
التي البرامج التنموية وكذلك تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة تنقالتنا وقدرتنا على يحد من أيضاً كما أنه  ،المستويات

السلطات دعت عمليات االختطاف وتزايد كتوبر، أعرب االتحاد األوروبي عن قلقه العميق حول أ 21. وفي نقدمها"
خمس بين عمال اإلغاثة من تأمين بيانات قواعد في ، تم إدراج اليمن 2012. في عام األمني الوضعتحسين لاليمنية 

 العاملين في المجال اإلنساني.اختطاف عمليات لعدد أعلى ضمن دول 

 إنتاج القات يستنزف المياه الجوفية 
 اإلنتاج الزراعي إجمالي من  ٪20حالياً شكل تخفيفة  ةمخدرمادة 
إنتاج القات في اليمن من ازداد ، برنامج األغذية العالمي التي نفذها  المحدثةاألمن الغذائي دراسة رصد ل وفقاً 

من موارد  ٪70ستهلك ما يصل إلى ي، و2012طن في عام  170,000إلى حوالي  1991طن في عام  76,000
بشكل رئيسي في  هإنتاجعدد كبير من اليمنيين ويتم  هيمضغ ةخفيف ةمخدرالقات عبارة عن مادة المياه الجوفية. 

 عمران وحجة وإب.والبيضاء و صنعاءمحافظات 
 في العقود األخيرة هو العامل الرئيسي وراء استنزاف احتياطيات المياه الجوفية في اليمن. إن توسع إنتاج القات 

  

 
واالضطراب  اتالنزاعإلى قدرة القطاع الصحي تضرر يرجع 

 االجتماعي واالقتصادي. الصورة: أوتشا/ محمد امان

ات المستمرة نزاعالأدت 
واالضطرابات االجتماعية 

قدرة إلى تقليص الواالقتصادية 
خدمات الرعاية على تقديم 

 الصحية في جميع أنحاء اليمن.

لموظفي األمم  مؤخراً االختطاف 
 خطيراً  المتحدة يشكل تحدياً 

 انتقالويحد من لعمليات اإلغاثة 

 العاملين في المجال اإلنساني
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 : مع صلوامعلومات ، يرجى التلمزيد من الل
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 +1 917 367 2334 هاتف:   jepsen@un.orgون اإلنسانية، ؤ لة الشؤو مس ن:جيبس ينياس •

 :عبر زيارتكم للروابط االلكترونية التالية اإلنسانية الشؤونالنشرات اإلنسانية الصادرة عن مكتب تنسيق يمكنكم الحصول على 
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وجه المياه على شحة تعاني من دولة اليمن سابع تعتبر 
نصيب الفرد السنوي من المياه حيث يبلغ األرض، 

 ٪10يشكل  (أنحاء اليمن في متر مكعب  120العذبة 
من المتوسط  ٪2اإلقليمي وأقل من من المتوسط 

بسرعة، ومن المتوقع تتناقص المياه وفرة إن العالمي). 
عقد في غضون ير المتجددة الموارد المائية غ دأن تنف

. في صنعاء، المكتظة بالسكانفي المرتفعات إلى عقدين 
آبار عميقة كل حفر ستة فق المياه امرإدارة على يتحتم 
 .الجافةلتحل محل مصادر المياه سنة 

 
 يومياً القات سنة يمضغون  12سن دون من األطفال  ٪20إلى ما يصل البالغين واليمنيين من الذكور  90٪

لتقديرات منظمة الصحة العالمية. ويعتقد أن ما يصل  القات، وفقاً يمضون البالغين في اليمن الذكور من  ٪90حوالي 
منظمة إن . يومياً القات يتناولون  أيضاً دون سن الثانية عشرة من األطفال  ٪20إلى  15من النساء و  ٪50إلى 

مشاكل إال أن تناوله قد يتسبب ب"، تي تسبب اإلدمان بشكل كبيرالمواد المخدرة الالصحة العالمية ال تعتبر القات "من 
على حساب المحاصيل حيث يتم زراعته األمن الغذائي بأيضاً  يضركما أن محصول القات فسيولوجية واجتماعية. 

 . األخرى وله تأثير كبير على اإلنتاجية االقتصاديةالغذائية 
العديد من فمن دخل األسرة.  ٪26أن القات يستهلك تظهر بيانات جمعتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي هناك 

ما يصل إلى ، وواالحتياجات األساسية األخرىالغذاء على حساب القات يستهلكون المنخفض الفقراء وذوي الدخل 
مربح للغاية وخاصة في المناطق الريفية،  محصول القاتكما أن القات. مضغ تضيع في  مليون ساعة عمل يومياً  20

األمن يعزز واستهالك القات شار إنتاج تانن أن معالجة والمحلللكن يرى وظف نحو نصف مليون شخص. يوإنتاجه 
 المياه الشحيحة في اليمن.يوفر الغذائي و

 في سطور
 في صنعاءبسيط  يرضأنهيار شخص من ا 201تضرر 

في قرية أكتوبر  19في بسيط شخص تضرروا من انهيار أرضي  201إلى مساعدات قدمت المنظمات اإلنسانية 
ويوجد في هذه المنطقة  آخرين، 14 تضررتمحافظة صنعاء. دمرت ستة منازل وببني حشيش منطقة في  رتاخ

 .أدى إلى هذا االنهيار األرضيلمزارع المحيطة االقريبة من والتربة تصدع الصخور إن . نسمة 93,000

 الناس العاديينحياة سلط الضوء على تأثير األمم المتحدة على يألمم المتحدة اليوم العالمي ل
الفيلم الناس الذين يصور " في صنعاء. للناسم بعنوان "مع عرض فيلأكتوبر  24تميز اليوم العالمي لألمم المتحدة في 

ن واألمهات والشباب والمهاجرين والالجئين والنازحين واألطفال. يالمزارعفيهم األمم المتحدة بما أعمال بتأثروا 
 ويةاإلنسانية والتنمالقضايا مجال في ألمم المتحدة في اليمن جهة تابعة ل 18لصالح شخص  800حوالي ويعمل 

 والسياسية.
 

 
 أشجار القات. محاطة بفي محافظة صنعاء قرية ضالع 

 الصورة: أوتشا / عبد اإلله تقي

من دخل  ٪26القات يستهلك 
األسرة، وعدد كبير من الفقراء 

 حساب الطعامعلى يستهلكونه 

 .لحكومة اليمنيةبيانات ال وفقاً 
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