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أكثر من 9.2 ماليين شخص محتاج يعيشون في مناطق تشهد قيودا كبيرة على الوصول

 المواضيع الرئيسية:

تقرير بالمستجدات اإلنسانية
اليمن

تم خالل شهر فبراير 2018م إجراء جلسات نقاشية حول تحديات 
الوصول في اليمن مع منظمات شريكة تشمل وكاالت األمم المّتحدة 

والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية 
الوطنية. وقد أظهرت هذه التجربة، والتي كانت قد اأجريت للمرة 
األولى في أغسطس 2017م، أّن أكثر من 1.2 مليون شخص من 

المحتاجين للمساعدات يعيشون في المناطق األكثر عزلة من حيث 
الوصول في اليمن، كما يعيش ثمانية ماليين شخص آخرين في 

مناطق تواجه فيها المنظمات اإلنسانية عراقيال بشكل منتظم. 
وتشكل هذه األرقام بعد تجميعها 9.2 ماليين شخص بما يشير إلى 
وجود زيادة طفيفة مقارنة بشهر أغسطس 2017م، حيث كان الرقم 

اإلجمالي حينها 8.9 ماليين شخص جرى تقييمهم على أنهم 
يعيشون في المناطق التي تعاني من قيود عالية أو متوسطة على 

الوصول.

وعموما، تم اإلبالغ عن قيود على الوصول في 90 في المائة من 
المديريات. وأكثر القيود شيوعا هي تلك التي تتعلق بتحديات 

إدارية أو أمنية أو بنى تحتية. ويظل النزاع المسلح أحد الدوافع 

الرئيسية للقيود المفروضة على الوصول، من حيث نوع وشدة 
صعوبات الوصول. وعلى سبيل المثال، أبلغ الشركاء في المناطق 

المتضررة من الصراع على طول الساحل الغربي عن زيادة في 
مستوى تدخالت السلطات المحلية للتأثير على األنشطة اإلنسانية 

مقارنة بشهر أغسطس 2017م، بما في ذلك فيما يتعلق بنوع 
األنشطة المسموح بتنفيذها.

واعتبر المشاركون أن القيود اإلدارية تمثل تحديا متزايدا أمام 
العمليات اإلنسانية. وقد أبلغت المنظمات غير الحكومية الدولية في 

أغسطس 2017م، على سبيل المثال، عن صعوبات في االتفاقيات 
الفرعية مع الشركاء المنفذين. كما أبلغت وكاالت األمم المتحدة 

والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية في فبراير 2018م عن 
صعوبات في االتفاقيات الفرعية في 34-45 في المائة من 

المديريات. وتواصل مجموعة العمل المعنية بوصول المساعدات 
اإلنسانية وشركاء العمل اإلنساني مراجعة النتائج المنبثقة عن 

مجموعة النقاش، وذلك بهدف تعديل استراتيجيات العمل والمناصرة 
من أجل الوصول إلى األشخاص المحتاجين في كافة أنحاء اليمن.

• أكثر من 1.2 مليون شخص يعيشون في أكثر المناطق عزلة من حيث الوصول 
• حريق في أحد مخازن برنامج األغذية العالمي يتسبب في تلف أكثر من 3,420 طن من المواد الغذائية المخصصة لإلغاثة

• تقارير تشير إلى تصعيد حاد في الهجمات الجوية في محافظتي صعدة والجوف
• المانحون يتعهدون بتقديم 2.01 مليار دوالر أمريكي لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن 2018

زيادة النقاط مقارنة بأغسطس 2017

قيود قليلة على الوصول: ال توجد قيود أو أنها قليلة جدا على الوصول. قد توجد مجموعات مسّلحة أو نقاط تفتيش أو ضربات جوية أو عوائق أخرى، إال أنها ال تؤّدي إلى قيود على الحركة سوى 
في حاالت نادرة. يمكن للمنظمات اإلنسانية العمل، ويمكن لها بالموارد الكافية أن تصل إلى معظم إن لم يكن جميع المستهدفين المحتاجين.

قيود متوسطة على الوصول: توجد مجموعات مسّلحة أو نقاط تفتيش أو ضربات جوية أو عوائق أخرى تؤّدي إلى قيود على حركة وعمليات المساعدات اإلنسانية. تستمر العمليات في هذه المناطق 
بمصاحبة معوقات منتظمة.

حضرموت
المهرة

شبوة

لحجسقطرى

أبين

صعدة

إب

مأرب
صنعاء

البيضاء

حجة

عمران

ذمار
ريمة

المحويت

الحديدة

عدن

تعز

أمانة العاصمة

الجوف

الضالع

قيود كثيرة على الوصول: توجد مجموعات مسّلحة أو نقاط تفتيش أو ضربات جوية أو عوائق أخرى وكثيرًا ما تؤّدي إلى قيود على حركة وعمليات المساعدات اإلنسانية. تواجه العمليات في هذه 
المناطق صعوبات كبيرة جدًا تجعل من عملها في بعض األحيان مستحيًال. وحتى إن توفرت لهم الموارد الكافية، فلن يكون الشركاء قادرين على الوصول سوى إلى القليل من األشخاص المحتاجين 

المستهدفين.

صعوبة الوصول إلى المديريات كما تراها الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني
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المساعدات  إيصال  لدعم  دوالر  مليار  مبلغ 2.01  بتقديم  في جنيف  أبريل   3 في  انعقد  الذي  المستوى  رفيع  المؤتمر  في  المانحون  تعهد 
السويد  المتحدة وحكومتي  األمم  من  برئاسة مشتركة  الفعالية  هذه  انعقدت  وقد  اليمن.  في  السكان  من  الماليين  إلى  العاجلة  اإلنسانية 
علنت هذه التعهدات من قبل 40 دولة عضو ومنظمة، بما في ذلك الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة، األمر الذي رفع إلى حّد  وسويسرا. واأ

كبير جدًا مستويات التمويل لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 2018م.

مستجدات المعلومات من مراكز العمل اإلنساني

المانحون يتعهدون بتقديم 2.01 مليار دوالر أمريكي لالستجابة اإلنسانية لعام 2018

المصدر: أوتشا

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا" )3 أبريل 2018(

جاري التخطيط له
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مركز الحديدة: التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق الذي دمر 
األغذية  برنامج  ويقوم  مارس.   31 في  الحديدة  ميناء  في  مخزنًا 
العالمي بتقييم حجم األضرار، غير أن التقارير األولية تشير إلى أن 

الحريق أتلف أكثر من 3,420 طن من مواد اإلغاثة الغذائية.

الحديدة  الساحلية في  المناطق  القتال على طول  وانخفضت حدة 
بشكل طفيف، خاصة في مديريتي الخوخة وحيس، إال أن الشركاء 
أبلغوا عن ضحايا مدنيين نتيجة القصف الجوي. ويستمر القتال في 
اإلنساني  العمل  شركاء  سّجل  وقد  حجة.  بمحافظة  وميدي  حرض 
من  التحقق  وتم  راس  جبل  مديرية  في  مؤخرًا  نزحت  أسرة   341
662 أسرة أخرى في مدينة الحديدة. وتم حتى 27 مارس مساعدة 

ما يقرب من 7,000 أسرة نازحة جديدة.

المكال  إلى  بزيارة  الوكاالت  بين  مشتركة  بعثة  قامت  عدن:  مركز 
األمم  31 مارس. وتواصل مدراء مكاتب  إلى   26 الفترة من  خالل 
المتحدة في عدن خالل الزيارة مع السلطات المحلية في محافظة 
المتحدة  إلى األمم  المقدمة  تتغير قائمة األولويات  حضرموت. ولم 
الغذائي وسوء  األمن  على مجاالت  تركزت  األخير، حيث  اللقاء  في 
المملكة  من  للعائدين  الكبيرة  واألعداد  داخليًا  والنازحين  التغذية 
العربية السعودية. ووجدت البعثة أن هناك عدًدا كبيًرا من المنظمات 
المتحدة، سواء  األمم  مع  للتعاون  الوطنية مستعدة  الحكومية  غير 

في تنفيذ المشاريع أو لبناء قدراتها كمنظمات شريكة في التنفيذ.
)ذكور  دين  شيخ  و255  مجتمعي  متطوع   1,200 نحو  يستمر 
النازحين والمجتمعات المستضيفة في جميع  وإناث( في العمل مع 
اإليجابية  الممارسات  على  للتشجيع  الجنوبية  المحافظات  أنحاء 
والتحصين،  الصحي  والصرف  المياه  مجاالت  في  األرواح  إلنقاذ 
والكوليرا  األطفال  تجنيد  قضايا  حول  الوعي  زيادة  إلى  إضافة 
والدفتيريا في 18 مديرية. وقد تم الوصول إلى أكثر من 92,300 

شخص بهذه األنشطة.

إيواء ومواد  أدوات  بتوزيع  اإلنساني  العمل  أفاد شركاء  مركز إب: 
216 أسرة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وتم  غير غذائية على 
خالل الفترة المشمولة بالتقرير تسجيل 15 طفاًل نازًحا في المدرسة. 
النازحين  األثناء الحتياجات  المجموعة في هذه  ويستجيب شركاء 
التقييم  تقارير  أفادت  المخاء، حيث  بمديرية  كبير  الجدد في وادي 
بالنزاعات  مرتبطة  جديدة  نزوح  حركة  بحدوث  األخيرة  السريع 

شملت 136 أسرة فيها.

السيطرة على  تعز من  السلطات في بعض مناطق محافظة  تمكنت 
أسعار غاز الطهي، مما أدى إلى انخفاض سعر أسطوانة غاز الطهي من 
2500 إلى 2300 ريال )حوالي 5 دوالر أمريكي( لعبوة 20 لتر. إال 
أن هناك مناطق أخرى ال يزال فيها السعر مرتفعًا حيث يتراوح بين 
السوق  في  أمريكي  دوالر   20 )حوالي  ريال   10,000-8,000

السوداء( ألسطوانة غاز سعة 20 ليترًا.

في  الجوية  الغارات  في  حاد  تصعيد  تسجيل  تم  صعده:  مركز 
محافظتي صعدة والجوف. ووقعت 14 غارة جوية على األقل في 
29 مارس بالقرب من مدينة صعدة، ُقتل فليها ما ال يقل عن سبعة 
مدنيين، بينهم خمس نساء. وتم اإلبالغ عن عدة غارات جوية أخرى 
وقوع  مع  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  خالل  المناطق  مختلف  في 

إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بمنازل سكنية.

أصل  من   64 أن  الجوف  محافظة  في  اإلنساني  العمل  شركاء  أفاد 
أصل  من  فقط   108 بينما  تعمل،  فقط  الصحية  المرافق  من   107
170 مرفقًا صحيا في صعدة ال زالت تعمل. وقد أثر عدم عمل هذه 
المرافق والمشاكل األمنية على مستوى االستجابة اإلنسانية الشاملة.

قيفة  منطقة  في  قتال  وجود  إلى  التقارير  أشارت  صنعاء:  مركز 
البيضاء، وفي مديرية  القريشية وولد ربيع في محافظة  بمديريتي 
صرواح بمحافظة مأرب، ومديرية نهم في محافظة صنعاء، نجمت 
عنها إصابات. كما تم اإلبالغ عن غارات جوية في محافظات مأرب 
وعمران وصنعاء. واستمر شركاء العمل اإلنساني في تنفيذ برامجهم 

المتعددة على الرغم من العنف القائم.

بالغسيل  خاصة  طبية  مستلزمات  إيصال  ذمار  محافظة  في  وتم 
الكلوي تغطي 1,000 جلسة إلى مستشفى ذمار العام. هذا المستشفى 
 400 حوالي  يستقبل  أنه  إال  يومًيا،  مريض   70 ليستوعب  مجهز 
مريض، معظمهم من النازحين. وبالرغم من أن أمراض الفشل الكلوي 
لعام  لليمن  اإلنسانية  االستجابة  خطة  في  األولويات  ضمن  ليست 
مركزًا   32 دعم  سبل  تبحث  الصحة  قطاع  مجموعة  فإن  2018م، 

للغسيل الكلوي في جميع أنحاء البلد.

المحافظات التي تغطيها مراكز العمل اإلنساني

مليار2.01
التعهدات
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يبلغ حجم االحتياج التمويلي للخطة 2.96 مليار دوالر أمريكي لتقديم المساعدات المنقذة لألرواح إلى 13 مليون شخص. وقدمت المملكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة في 27 مارس 930 مليون دوالر أمريكي لتمويل خطة االستجابة اإلنسانية لليمن - وهو ما 
يقرب من ثلث إجمالي متطلبات التمويل للخطة. وسيتم تقديم مبلغ إضافي قدره 70 مليون دوالر أمريكي من قبل البلدين لدعم إعادة 

تأهيل البنية التحتية في اليمن.

بلغت الواردات التجارية من المواد الغذائية والوقود في شهر مارس أكثر من 201,000 طن متري و180,300 طن متري على التوالي. 
نوفمبر  في  مفروضا  كان  الذي  الحصار  منذ  بشكل طفيف  التجارية  الواردات  تعافت  فقد  والتفتيش،  للمراقبة  المتحدة  األمم  آللية  ووفقًا 
وديسمبر. ومنذ شهر نوفمبر، بلغ عدد السفن التي رست في الحديدة والصليف النصف )18( مقارنة بمتوسط ما قبل الحصار )35(. وبلغت 
واردات المواد الغذائية في مارس 57 في المائة من االحتياجات الوطنية الشهرية البالغ حجمها 350,000 طن متري شهريا، في حين مّثلت 

واردات الوقود ثلث االحتياجات الوطنية الشهرية البالغة 544,000 طن متري في الشهر.

تشير تقارير اليونيسف إلى أن ما يقرب من نصف مليون طفل قد تسربوا من المدارس منذ تصاعد الصراع في اليمن في عام 2015م، ليصل 
إجمالي عدد األطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى مليوني طفل. كما لم يتم في الوقت نفسه دفع رواتب ثالثة أرباع العاملين في المدارس 
2,500 مدرسة تعمل، ثلثيها تعرضت  التعليمية لعدد 4.5 ماليين طفل للخطر. ولم تعد  العملية  الحكومية منذ أكثر من عام، مما يعّرض 

ألضرار بسبب الصراع. وتم تجنيد 2,400 طفل على األقل من قبل الجماعات المسلحة منذ مارس 2015م.

كما أن الصراع، وفقًا لتقارير مجموعة قطاع التعليم، يجعل ماليين األطفال عرضة للصدمات واألذى النفسي عند مشاهدتهم لمنازلهم وهي 
تتعرض للدمار أو عند مقتل أو إصابة أقاربهم أو أصدقائهم. بعض اآلباء لم يعودوا يرسلون أطفالهم إلى المدارس ألنهم أصبحوا يعتقدون 
أنها ليست آمنة. غير أن الشركاء في مجموعة قطاع التعليم تمكنوا خالل العام 2017م، وعلى الرغم من التحديات العديدة، من مساعدة 

حوالي مليون طفل في 19 محافظة.

ما يقرب من مليوني طفل خارج المدارس

أسعار صرف العملة

حقائق عن األزمة اإلنسانية في اليمن

مستجدات المعلومات من آلية األمم المتحدة للمراقبة والتفتيش

180,321 طن متري 201,002 طن متري 25 ناقلة بحرية

المصدر: شركاء العمل اإلنساني

المصدر: شركاء العمل اإلنساني

المصدر: آلية االمم المتحدة للمراقبة والتفتيش
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من السكان يحتاجون إلى المساعدات 
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من المرافق الصحية تعمل. %18 
من المديريات ال يوجد بها أطباء

16 مليون شخص

%55
من السكان ال يستطيعون الوصول 
إلى المياه اآلمنة وووسائل النظافة 

األساسية

2.9مليون

%48

2مليون

مليون طفل وامرأة يعانون من سوء 
التغذية الحاد

من النساء أميات. 25% من األطفال 
خارج المدارس

شخص نازحين. عاد مليون شخص 
من السكان إلى مناطقهم

%98
%110

زيادة في أسعار المواد الغذائية

زيادة في أسعار الوقود في السنوات 
الثالث الماضية
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