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ما زالت المعاناة التي يتعرض لها شعب اليمن من جانب األطراف المتحاربة تتفاقم. تمضي المؤسسات نحو اإلنهيار والوضع اإلقتصادي في تمزق. أستنفدت شبكات األمان االجتماعي والفئات األكثر ضعفًا هم من يتحملون العبء األكبر، بمن 
فيهم النساء واألطفال.

األزمة
ترك هذا الصراع الذي صنعه البشر الماليين من اليمنيين يواجهون 

واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية في عصرنا، وأحد أكبر حاالت 
الطوارئ في مجال األمن الغذائي في العالم. ولكن الكلمات 

واألرقام ال يمكن أن تصف الحجم الحقيقي للمعاناة اإلنسانية، 
والظلم واأللم الذي يعاني منه الماليين.

(جيمي ماكغولدريك)

والفتيات في اليمن يعانين منذ فترة طويلة من وضع مزري 
(المساواة بين الجنسين) وارتفاع معدالت اإلستغالل [...] وقد 

أدى النزوح وانهيار آليات الحماية الى (زيادة) ضعفهن.
(صندوق األمم المتحدة للسكان)

ماذا لو... فشلنا؟
هنالك حاجة إلى 2.1 مليار دوالر للوصول إلى 12 مليون 

شخص يمني بالمساعدات والحماية المنقذة لألرواح [...] إذا لم 
تتم زيادة التمويل، سيعاني األطفال من التقزم بسبب سوء 

التغذية الحاد ولن يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس، وستتراجع 
المكاسب في التنمية االقتصادية، سيتم فقدان سبل العيش و 

المستقبل واألمل. (ستيفن أوبراين)

يتعرضون إلختطاف طفولتهم ألنهم عرضة للهجوم، ومستقبلهم 
على المحك، هم غير قادرين على التعلم أو تحقيق أمنياتهم. 

(اليونيسيف)

األطفال

النساء

( ابريل 2017)اليمن: موجز المعلومات اإلنسانية - الُبعد اإلنساني لألزمة

اليمنية

42% من األعمال التجارية
المملوكة لنساء أغلقت أبوابها

منذ مارس 2015

1.1 مليون
نساء حوامل

يعانين من
سوء التغذية

1,572 
من الفتيان تم تجنيدهم و 

إستخدامهم في النزاع على 
مدى العامين الماضيين.
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2.0 مليون
شخص هم حاليًا

في حالة نزوح

2.0 مليون
من االطفال هم

خارج التعليم

%27
أطفال في

عمر المدرسة

9.6 ماليين
طفل (أقل من 18سنة)
بحاجة الى المساعادت

اإلنسانسة

%80
من األطفال 

باليمن

10,806
قضية ذات صلة بالحماية

ضد العنف القائم على النوع
اإلجتماعي فقط في 
عام 2016 م.(**)

2.6 مليون
نساء وفتيات هن في خطر

من التعرض للعنف القائم 
على النوع اإلجتماعي

(**) يحتمل أن تكون االرقام أقل من الفعلية.

2.2 مليون
طفل يعاني من 
سوء التغذية.(*)

1 من 2
من األطفال 

يعانون من التقزم

(*) يشمل سوء التغذية
 المتوسط وسوء التغذية الحاد

أطفال

نساء

رجال


