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لمحة عامة عن هذه الوثيقة

تم توحيد هذه الوثيقة من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بالنيابة عن الفريق 
القطري للعمل اإلنساين والشركاء. توفر هذه الوثيقة فهماً مشتركاً لألزمة، بما يف 

ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحاً والعدد التقديري لألشخاص المحتاجين إىل 
المساعدة. إنها تمثل قاعدة أدلة موحدة وتساعد يف توفير معلومات لالسترشاد بها 

يف التخطيط لالستجابة االستراتيجية المشتركة.

صورة الغالف 
فتاة نازحة داخلياً مع شقيقها الصغير يف موقع للنازحين يف محافظة الضالع، 23 فبراير 2020.

الصورة: األمم المتحدة/مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/ محمود فاضل – شبكة المهنيين اليمنيين.

التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد الواردة يف هذا التقرير ال تعني التعبير عن أي رأي على اإلطالق من جانب 
األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أياً منها أو فيما 

يتعلق بتعيين حدودها أو تخومها. 

أحصل على آخر المستجدات

يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتنسيق العمل 
اإلنساين لضمان حصول المتضررين من األزمة على 

المساعدة والحماية اللتين يحتاجون إليها. يعمل مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية على التغلب على العقبات 

التي تعيق وصول المساعدات اإلنسانية إىل األشخاص 
المتضررين من األزمات، وتقوم بدور الريادة لحشد 

المساعدات والموارد نيابة عن منظومة العمل اإلنساين.
www.unocha.org/yemen 
twitter.com/ochayemen

يهدف موقعHumanitarian Response  )االستجابة 
اإلنسانية( إىل أن يكون الموقع اإللكتروين المركزي الذي 
يضم أدوات وخدمات إدارة المعلومات، مما يتيح تبادل 

المعلومات بين المجموعات القطاعية وأعضاء اللجنة 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت التي تعمل يف ظل األزمات 

طويلة األمد أو المفاجئة.
https://www.humanitarianresponse.info/

operations/yemen

يدعم موقع Humanitarian InSight صناع القرارات من 
خالل تيسير وصولهم إىل البيانات اإلنسانية الرئيسية. يوفر 
هذا الموقع اإللكتروين أحدث المعلومات التي تم التحقق 

منها حول االحتياجات اإلنسانية وتنفيذ االستجابة اإلنسانية 
باإلضافة إىل المساهمات المالية. 

www.hum-insight.com

ُتعد خدمة التتبع المايل المصدر األساسي للبيانات 
المحدثة باستمرار حول التمويل اإلنساين العالمي، 

وتسهم بصورة رئيسية يف اتخاذ القرارات االستراتيجية من 
خالل تسليط الضوء على الفجوات واألولويات، وبالتايل 

المساهمة يف المساعدات اإلنسانية الفعالة والكفؤة 
والقائمة على المبادئ.

 fts.unocha.org/appeals/overview/2021

                                                                                                                     

موقع Humanitarian Data Exchange )تبادل بيانات 
العمل اإلنساين( هو منصة مفتوحة لتبادل البيانات حول 

األزمات والمنظمات. الهدف من هذا الموقع اإللكتروين 
هو تيسير الوصول إىل البيانات اإلنسانية واستخدامها 

ألغراض التحليل.
https://data.humdata.org/group/yem

http://www.unocha.org/afghanistan twitter.com/ochaafg 
http://www.unocha.org/afghanistan twitter.com/ochaafg 
http://www.unocha.org/afghanistan twitter.com/ochaafg 
http://www.unocha.org/afghanistan twitter.com/ochaafg 
http://www.humanitarianresponse.info/afghanistan 
http://www.hum-insight.com 
http://www.hum-insight.com 
https://data.humdata.org/group/yem
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ملخص االحتياجات اإلنسانية والنتائج 
الرئيسية

المحتاجين األشخاص  )2015 –2021(عدد  ءاالتجاه  اإلعاقةأطفالنسا ذوي 

20.7  22 5415

إب، اليمن 
فتاة نازحة تضع كمامة على وجهها خالل أنشطة التوعية التي تنفذها 

المنظمة الدولية للهجرة حول فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( يف إب.
الصورة: المنظمة الدولية للهجرة، 2020

األرقام الرئيسية )2021(

%%%مليون
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عدد األشخاص المحتاجين حسب الفئات العمرية ونوع الجنس)2021(
األعداد بالمليون

إناث لعمر ا ذكور

 1.38 
 1.37 
 1.18 
 1.12 
 1.12 
 1.00 
 0.70 
 0.52 
 0.41 
 0.32 
 0.29 
 0.25 
 0.19 
 0.13 
 0.09 
 0.06 
0.04 

4 - 0
9 - 5

14 - 10
19 - 15
24 - 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
54 - 50
59 - 55
64 - 60
69 - 65
74 - 70
79 - 75

80+

 1.41 
 1.45 
 1.31 
 1.27 
 1.32 
 1.17 
 0.72 
 0.46 
 0.35 
 0.26 
 0.21 
 0.17 
 0.14 
 0.11 
 0.08 
 0.05 
0.04 

حسب العمر

لعمر المحتاجينا األشخاص  األشخاص عدد  نسبة 
جين لمحتا ا

28 %5.8 ماليينالفتيان )0 - 17(

27 %5.5 ماليينالفتيات )0 - 17(

الرجال 
23 %4.8 ماليين)فوق سن 18(

النساء 
22 %4.6 ماليين)فوق سن 18(

حسب فئات السكان

السكان المحتاجين  فئة           عدد األشخاص 

3.1 مالييناألشخاص ذوي اإلعاقة

ً 3.0 ماليينالنازحين داخليا

األطفال دون الخامسة 
2.8 مليونمن العمر

النساء الحوامل 
1.7 مليونوالمرضعات

مستويات شدة االحتياجات )2021(

أدىن رثةالطوارئاألزمةالشدةحد  لكا ا

3.66.48.48.93.4

12
ال توجد / حد أدىن

21
الشدة

27
األزمة

29
الطوارئ

11
الكارثة

%% % % %

ماليينماليينماليينماليينماليين
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سياق وأثر األزمة 
كبر أزمة إنسانية وعملية إغاثية يف العالم. األزمة  ال تزال اليمن تجسد أ

هي نتاج النزاع المسلح العنيف الذي تصاعد قبل ست سنوات، وأدى 
إىل مقتل وجرح عشرات اآلالف من المدنيين، مما تسبب يف معاناة 

شديدة للشعب اليمني. يف عام 2020، اشتدت حدة النزاع وزاد عدد 
خطوط المواجهة من 33 إىل 49، ونزح 172,000 شخص، األمر الذي 
نتج عنه ارتفاع عدد النازحين داخلياً إىل 4 ماليين شخص على األقل.

استمر انهيار االقتصاد والعملة يف ظل استنفاد االحتياطيات من 
العمالت األجنبية وعدم قدرة الحكومة على دعم المواد الغذائية 

والسلع األخرى التي تعتمد اليمن على استيرادها بنسبة 90 بالمائة. 
تفاقم الوضع بسبب التراجع العالمي الناجم عن تفشي جائحة فيروس 

كورونا المستجد )كوفيد-19( مما أدى إىل انخفاض حاد يف التحويالت 
كبر مصدر للعملة األجنبية وشريان حياة للكثير من األسر  المالية – أ

حيث يعيش 80 بالمائة من السكان تحت خط الفقر. نتيجة لذلك، 
فإن ماليين األشخاص اآلخرين ال يستطيعون تحمل تكاليف تلبية 

احتياجاتهم األساسية. أدت أزمة الوقود يف الشمال، يف سياق الخالف 
حول استخدام العائدات، إىل نقص الوقود وارتفاع األسعار. تعرضت 
قدرة الحكومة على دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية للموظفين 
العموميين بشكل منتظم للعرقلة، كما تدهورت الخدمات العامة.

اليمن معرضة أيضاً للمخاطر الطبيعية. بين أبريل وأغسطس 2020 ، 
أدت األمطار الغزيرة والسيول إىل تدمير المجتمعات المحلية وتسببت 
يف حدوث وفيات وإصابات وتدمير البنية التحتية وسبل العيش وزيادة 
انتشار األمراض الفتاكة. تضررت عشرات اآلالف من األسر، والكثير منها 

كانت نازحة يف األصل. تشكل األخطار الطبيعية األخرى تهديداً، بما يف 
ذلك غزو الجراد الصحراوي، والذي من المتوقع أن يتسبب يف إلحاق 

أضرار وخسائر بقيمة 222 مليون دوالر أمريكي.

كثر وضوحاً يف تزايد مخاطر  يتجلى أثر العوامل المحركة لألزمة بشكل أ
المجاعة وسوء التغذية الحاد الوخيم وتفشي األمراض والخسائر 

البشرية الناجمة عن النزاع والنزوح القسري وعكس مسار المكاسب 
اإلنمائية التي تحققت يف الماضي. باإلضافة إىل ذلك، كان لسلوك 

أطراف النزاع أثر عميق على عملية اإلغاثة – ال سيما وصول المنظمات 
اإلنسانية وتقديم المساعدات وجمع البيانات.

نطاق التحليل 
يغطي تحليل وثيقة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية جميع 

المديريات يف اليمن البالغ عددها 333 مديرية، والتي تضررت كل 
واحدة منها بسبب األزمة اإلنسانية. يركز التحليل بشكل خاص على 

احتياجات النازحين داخلياً والالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين. 
تم إيالء اهتمام خاص لألطفال والنساء والرجال واألشخاص ذوي 

اإلعاقة والمسنين والفئات المستضعفة مثل المهمشين. تم تقييم 
االحتياجات باستخدام النهج الشامل المحّسن لدورة تخطيط البرامج 

اإلنسانية والمبادئ التوجيهية الشاملة إلطار التحليل المشترك بين 

القطاعات الخاص باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والذي يّتبع 
نهجاً شامالً لالحتياجات ويقيس الشدة يف اليمن مقابل 15 مؤشر 

مشترك بين القطاعات. ال يعكس االنخفاض يف عدد األشخاص 
المحتاجين يف عام 2021 تحسناً يف الوضع اإلنساين ولكنه ناشئ عن 

استحداث المنهجية الجديدة المحّسنة والتقييمات المتاحة التي يمكن 
الوصول إليها.

األوضاع اإلنسانية والشدة واألشخاص 
المحتاجين

استناداً إىل تحليل وثيقة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 
2021، تشير التقديرات إىل أن 20.7 مليون شخص – 66 بالمائة 

من إجمايل عدد السكان – بحاجة إىل المساعدات اإلنسانية يف عام 
2021، يف حين تشير التقديرات إىل أن 12.1 مليون شخص منهم يف 

حاجة ماسة. يواجه هؤالء األشخاص أزمة، أو مستويات أسوأ لشدة 
االحتياجات، للحصول على ضروريات الحياة والحفاظ على صحتهم 
وسالمتهم، واستراتيجيات التكيف التي يتبعونها لمجرد البقاء على 

قيد الحياة فقط.  

ُيعد انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية بمثابة العاملين الرئيسيين 
المحركين الرتفاع عدد األشخاص المحتاجين. سوف يعاين 16.2 مليون 
شخص من الجوع هذا العام )المرحلة الثالثة أو وما يليها من التصنيف 
المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ(. يشمل هذا العدد 5 ماليين شخص 

يواجهون ظروف الطوارئ )المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي 
المتكامل لألمن الغذايئ(، فيما يعاين 50,000 شخص بالفعل من 
ظروف الكارثة )المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل 

كثر من 2.25 مليون طفل  لألمن الغذايئ(. من المتوقع أن يعاين أ
كثر من مليون امرأة من النساء الحوامل  يف سن 0 – 59 شهراً، وأ
والمرضعات من سوء التغذية الحاد خالل عام 2021. باإلضافة إىل 
كثر من 15.4 مليون شخص بحاجة إىل الدعم للوصول  ذلك، فإن أ

إىل احتياجاتهم األساسية من المياه والصرف الصحي، من بينهم 8.7 
ماليين شخص يف حاجة ماسة. يضطر اليمنيون بشكل متزايد إىل 
اللجوء إىل آليات التكيف السلبية فيما يتعلق بالوصول إىل المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية والسلوكيات المصاحبة لذلك، 

مما يؤدي بشكل كبير إىل زيادة مخاطر سوء التغذية وزيادة تفشي 
األمراض واألوبئة المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، 

بما يف ذلك الكوليرا وحمى الضنك. تظل حماية المدنيين أولوية يف 
اليمن. تتركز بعض أعلى مستويات الضعف يف مواقع النازحين داخلياً 

حيث ال يتوفر سوى قدر ضئيل جداً من الخدمات.
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التطور المتوقع للوضع خالل عام 2021
من المتوقع أن يزداد الوضع تدهوراً يف عام 2021، ومن المتوقع أن 
تزداد شدة االحتياجات ما لم يكن هناك وقف تصعيد للنزاع وما لم 

يحدث تحسن يف االقتصاد والتمويل.

يف حالة عدم التوصل إىل اتفاق سياسي، فإنه من المرجح أن تستمر 
انتهاكات القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، األمر 

الذي يتسبب يف سقوط ضحايا يف صفوف المدنيين وإلحاق أضرار 
بالبنية التحتية الحيوية؛ بما يف ذلك المستشفيات والمدارس وطرق 

اإلمداد الرئيسية واألسواق االقتصادية. يف حين أن النزاع المسلح 
سيستمر يف إعاقة العمليات اإلنسانية، فإن االستجابة ستتعرض 

يف الغالب للعوائق بسبب القيود البيروقراطية. من المتوقع حدوث 
انتهاكات ضد األطفال يف ظل استمرار الصعوبات االقتصادية وعدم 

القدرة على الوصول إىل التعليم. تشمل هذه االنتهاكات الفصل بين 
أفراد األسرة وتجنيد األطفال وزواج األطفال وأشكال العمل االستغاللية 

واالتجار باألطفال. من المرجح أن يظل النازحون والالجئون وطالبو 
اللجوء والمهاجرون واألشخاص ذوو اإلعاقة يف أوضاع شديدة الضعف، 
ومن المرجح جداً أن يستمر النزوح المطول للنازحين داخلياً يف التأثير 
على القدرة على التكيف وتفاقم أوجه الضعف القائمة، مما يؤدي إىل 

زيادة االحتياجات وآليات التكيف السلبية.

بدون رفع الحصار واستقرار االقتصاد الكلي وبدون وجود بنك مركزي 
لديه أموال كافية، فإنه من المتوقع أن تشهد البيئة االجتماعية 

واالقتصادية المزيد من التدهور يف عام 2021 1. تشير تقديرات الخبراء 
إىل أن خسائر الناتج المحلي اإلجمايل التي تم تحملها يف السنوات 

الخمس األوىل من النزاع يمكن أن تتضاعف إىل 181 مليار دوالر 
أمريكي يف حال استمر النزاع حتى عام 2022. من المتوقع أن تستمر 

قيمة الريال اليمني يف االنخفاض، األمر الذي يؤثر بشدة على القوة 
الشرائية للسكان.

على األرجح، فإن المخاطر الطبيعية المتكررة ستؤدي إىل زيادة أوجه 
الضعف واالحتياجات اإلنسانية يف عام 2021. هناك خطر حقيقي 

يتمثل يف حدوث تسرب نفطي كبير ُيحتمل أن تكون له آثار مدمرة 
على السكان إذا لم يتم بشكل عاجل إجراء صيانة لناقلة النفط "صافر" 

العائمة الراسية قبالة ساحل البحر األحمر. 

من المتوقع أن يستمر مسار األوبئة والمخاطر الصحية الرئيسية التي 
تؤثر على اليمن، التي سيكون لها أثر شديد على السالمة الجسدية 

والنفسية للناس يف جميع أنحاء البالد. يشير مؤشر إدارة مخاطر 
األوبئة )INFORM( إىل أن اليمن هي واحدة من إحدى عشرة دولة 

فقط تم تقييمها على أنها تواجه "مخاطر عالية جداً" النتشار األمراض 
المعدية التي تؤثر على االحتياجات اإلنسانية. من غير المتوقع أن 

تتغير الظروف يف عام 2021 بسبب الضعف الشديد للسكان وعدم 
القدرة على احتواء األمراض وتوفير العالج. شكلت جائحة فيروس 

كورونا المستجد ضغًطا إضافياً على المرافق القائمة وأدى إىل تراجع 
االستفادة من الخدمات الصحية، مما أدى إىل تعقيد تقديم الخدمات 

للوقاية من األمراض األخرى. سيؤدي ذلك إىل تفاقم آثار زيادة 
انعدام األمن الغذايئ ومحدودية خدمات النظافة والصرف الصحي، 

خاصة للنساء واألطفال، على األمراض التي يمكن الوقاية منها 
واآلثار طويلة المدى لسوء التغذية، والتي من المتوقع أن تتفاقم يف 

الكثير من المناطق.

يعكف الشركاء على استكمال خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021 
التي تعطي األولوية لالحتياجات الماسة المحددة يف وثيقة النظرة 

العامة لالحتياجات اإلنسانية. تستند خطة االستجابة اإلنسانية إىل ثالثة 
أهداف استراتيجية رئيسية: منع المجاعة واستعادة سبل العيش، 

وعالج األمراض المعدية، وتوفير الحماية.
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المصدر: إطار التحليل المشترك بين القطاعات يف اليمن
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 الباا األوو: 
أثر األزمة واألوضاع اإلنسانية

الضالع، اليمن
أطفال نازحون داخلياً يف موقع للنازحين يف محافظة الضالع، 23 فبراير 2020.

الصورة: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/محمود فاضل
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 1.1 
سياق األزمة  

كبر أزمة إنسانية يف العالم. األزمة هي نتاج  مازالت اليمن تجسد أ
النزاع المسلح العنيف الذي تصاعد قبل ست سنوات، وأدى إىل 

مقتل وجرح عشرات اآلالف من المدنيين وما زال مستمراً حتى اليوم. 
تسببت الحرب يف حدوث عمليات نزوح، مما جعل اليمن تحتضن رابع 

كبر أزمة للنازحين داخلياً على مستوى العالم يف الوقت الراهن؛ يف  أ
ظل نزوح 4 ماليين شخص. تسببت الحرب أيضاً يف تدمير االقتصاد 
وعكس مسار المكاسب اإلنمائية التي كانت قد تحققت قبل اندالع 
النزاع وتفاقم أوجه الضعف القائمة منذ أمد طويل وتمزق النسيج 

االجتماعي اليمني بشكل خطير، مما تسبب يف خلق معاناة شديدة. يف 
حين أن اليمن تعاين من أوجه ضعف قائمة سلفاً، فإن أسباب األزمة 
المستمرة – ويف النهاية حلولها – سياسية. الطبيعة المطولة لألزمة 

التي تسببت يف زيادة الفقر تستدعي تنفيذ المساعدات اإلنسانية 
واالستجابات األخرى والتنسيق فيما بينها، بما يف ذلك شبكات األمان 

والحماية االجتماعية.

النزاع المسلح 
حدثت نزاعات مسلحة يف المناطق الساخنة بشكل متقطع لعقود 

ولم تتم معالجة أسبابها الجذرية بشكل تام. نشأ النزاع الحايل كامتداد 
للمواجهات التي اندلعت يف عامي 2013 و 2014 بين الحكومة 

اليمنية المعترف بها دوليا2ً وأنصار هللا بشكل أساسي3. تصاعدت 
هذه المواجهات عندما استوىل الحوثيون وحلفاؤهم على صنعاء يف 

سبتمبر 2014 وبدأوا يف التوغل يف بايق أنحاء البالد يف األشهر التالية. يف 
مارس 2015، شن التحالف الذي تقوده السعودية غارات جوية دعماً 
للحكومة. بعد عدة أشهر، نزلت قوات التحالف الذي تقوده السعودية 

يف عدن، وقدمت الدعم للحكومة والقوات األخرى المناهضة للحوثيين 
للسيطرة على مناطق واسعة من جنوب وشرق البالد.

بحلول أغسطس 2015، نشأت خطوط سيطرة واسعة بين الشمال 
الذي يسيطر عليه الحوثيون والجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة 
اليمنية المعترف بها دولياً. ضمت القوات المناهضة للحوثيين يف 

مراحل شتى المجلس االنتقايل الجنويب االنفصايل وميليشيات غير 
نظامية وجماعات قبلية محلية وكيانات أخرى، باإلضافة إىل القوات 

الحكومية. يف الشمال، عززت قوات الحوثيين سلطتها بشكل مطرد، 
واستولت فعلياً على أجهزة الدولة بعد مواجهات مسلحة مع حلفاء 

المؤتمر الشعبي العام يف أواخر عام 2017. ينشط تنظيم القاعدة 
يف شبه الجزيرة العربية وغيره من المتشددين المسلحين يف 

العديد من المناطق.

فيما عدا بعض االستثناءات، استمر النزاع المحتدم يف معظمه حول 
خطوط السيطرة التي نشأت يف أغسطس 2015، وكذلك على طول 

الحدود مع المملكة العربية السعودية. تغيرت السيطرة على األراضي 
يف هذه المناطق بين كر وفر. حدثت تغييرات مستمرة يف خطوط 

السيطرة خالل الهجوم الذي تم إسناده من قبل قوات التحالف الذي 
تقوده السعودية يف 2017 – 2018، والذي أفضى إىل االستيالء على 

أجزاء من الجنوب الغريب وشريط من األراضي على طول ساحل 
الحديدة. يف يناير 2018، ومرة أخرى يف أغسطس 2019، استوىل 

المجلس االنتقايل الجنويب مؤقتاً على أجزاء من الجنوب، على الرغم 
من أن هذه المناطق عادت رسمياً إىل سيطرة الحكومة اليمنية 

المعترف بها دولياً. 

يف عام 2020، تصاعدت حدة النزاع يف عدة مناطق، وال سيما على 
طول خطوط السيطرة القائمة. يوجد حالياً 49 منطقة ُتعد خطوط 

مواجهة محتدمة يف اليمن – بما يف ذلك 14 خط مواجهة ُفتحت يف عام 
2020. ال يزال التوصل إىل تسوية سياسية شاملة أمراً بعيد المنال. يف 
ديسمبر 2018، وقعت الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين اتفاقية 
ستوكهولم بوساطة من قبل األمم المتحدة، والتي أقرت وقف إطالق 
النار يف الحديدة وتبنت تدابير أخرى تهدف إىل تمهيد الطريق للتوصل 

إىل حل سياسي أشمل. مازالت الجهود مستمرة للتوصل إىل هذا الحل 
األشمل. يف نوفمبر 2019، توسطت المملكة العربية السعودية يف 

اتفاق الرياض إلنهاء القتال بين الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس 
االنتقايل الجنويب الذي أصبح اآلن ممثالً يف الحكومة اليمنية التي تم 

تشكيلها يف ديسمبر 2020.

االنهيار االقتصادي
استخدمت أطراف النزاع االقتصاد كسالح كجزء من المجهود الحريب 

األوسع نطاقاً. منذ عام 2015، انكمش االقتصاد بمقدار النصف، 
كثر من 80 بالمائة من اليمنيين حالياً تحت خط الفقر.  ويعيش أ

يتجلى هذا االنهيار بأوضح صورة يف فقدان الدخل وانخفاض قيمة 
الريال اليمني وفقدان اإليرادات الحكومية والقيود التجارية على 
الواردات وارتفاع أسعار السلع األساسية. تشير التقديرات إىل أن 

كثر من 40 بالمائة من األسر اليمنية فقدت مصدر دخلها األساسي.  أ
يف ظل ندرة فرص العمل، أصبحت تحويالت اليمنيين العاملين يف 

الخارج المصدر األكبر للعمالت األجنبية يف البالد. تشير التقديرات إىل 
أن التحويالت المالية، التي بلغت 3.8 مليار دوالر يف عام 2019، قد 

تراجعت4 يف أعقاب التباطؤ االقتصادي العالمي بسبب جائحة فيروس 
كورونا المستجد. 
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عدن، اليمن
أطفال نازحون داخلياً يف موقع للنازحين يف دار سعد، محافظة عدن، 22 فبراير 2020.

الصورة: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/محمود فاضل

أشار اليمنيون الذين ال يزال لديهم مصدر للدخل إىل انخفاض القدرة 
الشرائية لألسر بسبب االنخفاض غير المسبوق يف قيمة الريال 

اليمني. يف الجنوب، تم تداول الريال اليمني بسعر صرف بلغ حوايل 
920 ريال يمني/دوالر أمريكي يف منتصف ديسمبر 2020 – وهو 

أسوأ سعر صرف تم تسجيله على اإلطالق ويزيد بحوايل أربعة 
أضعاف عن سعر الصرف الذي كان سائداً قبل األزمة. يف الشمال، 
تم تداول الريال اليمني بسعر صرف بلغ حوايل 600 ريال يمني / 

دوالر أمريكي6. بالنظر إىل أن اليمن تستورد تقريباً جميع احتياجاتها 
من المواد الغذائية والسلع األساسية األخرى، فقد أدى انهيار العملة 

إىل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع األساسية األخرى بشكل 
كبير. نتيجة لذلك، ال يستطيع ماليين األشخاص تحمل تكاليف تلبية 

احتياجاتهم األساسية.

تدفقات التحويالت المالية إلى منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا  في عام 2019، تقرير 

البنك الدولي5

مليار دوالر أمريكي، 2019

لبلد تا فقا لتد ا

26.8مصر

7.5لبنان

6.7المغرب

4.5األردن

3.8اليمن

2.4الضفة الغربية وقطاع غزة

1.9تونس

1.8الجزائر

1.6سوريا

1.3إيران
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تدفقات الحواالت المالية إلى منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا في عام 2019، 

تقرير البنك الدولي

النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمايل، 2019

لبلد المئويةا النسبة 

الضفة الغربية 
16.3%وقطاع غزة

12.7 %لبنان

12.6 %اليمن

10.2 %األردن

8.9 %مصر

5.6 %المغرب

4.9 %تونس

1.9 %جيبويت

1.0 %الجزائر

0.3 %العراق

اتجاهات سلة الغذاء الشهرية وتقلبات 
أسعار الصرف

يف ظل غياب استقرار االقتصاد الكلي، كافحت الحكومة لدعم الريال 
ودعم الوقود والواردات الحيوية األخرى بسبب استنفاد احتياطياتها من 

العمالت األجنبية. هذا األمر يعيق قدرة الحكومة على تقديم الخدمات 
التي يمكن التعويل عليها، وضمان توافر السلع األساسية ودفع 

الرواتب والمعاشات التقاعدية بانتظام لموظفي القطاع العام. تشير 
التقديرات إىل أن 60 بالمائة من عائدات الحكومة تأيت من صادرات 

النفط والغاز، والتي يتراوح انتاجها حالياً ما بين 10 و 15 بالمائة فقط 
من طاقتها اإلنتاجية الكاملة وُتباع بأدىن األسعار يف األسواق العالمية7. 

يف عام 2018، ساعدت وديعة بقيمة 2 مليار دوالر أمريكي قدمتها 
المملكة العربية السعودية إىل البنك المركزي اليمني يف تجنب حدوث 

تدهور اقتصادي مماثل، إال أن هذه الوديعة استنفدت. يف الشمال، 
تدفع سلطات الحوثيين رواتب جزئية للموظفين العموميين بشكل 

متقطع وال تقدم حسابات مفصلة لإليرادات أو النفقات.

أيضاً، كان للقيود المفروضة على الواردات التجارية دور بارز يف االنهيار 
االقتصادي يف اليمن. حالت فترات الحصار8 دون دخول اإلمدادات 

الكافية من السلع األساسية إىل جميع الموائن، وتضمن ذلك حصاراً 
شامالً فرضه التحالف الذي تقوده السعودية يف أواخر عام 2017. 

على الرغم من أن هذا الحصار استمر لعدة أسابيع فقط، استمرت 
السياسات الحكومية المتقلبة أو سياسات التحالف الذي تقوده 

السعودية يف تقييد دخول الواردات التجارية إىل الموائن الخاضعة 
لسيطرة الحوثيين. يف يونيو 2020، أوقفت الحكومة تخليص معظم 

واردات الوقود التجارية عبر ميناء الحديدة يف إطار نزاع أوسع مع 
الحوثيين حول إدارة عائدات واردات الوقود. خالل الفترة مايو 

– سبتمبر، تراجعت واردات الوقود عبر ميناء الحديدة، مما أدى 
إىل انخفاض حاد يف توافر الوقود يف محطات الوقود الرسمية يف 

المحافظات الشمالية، مما دفع المستهلكين إىل األسواق غير الرسمية 
لشراء الوقود بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير. على الرغم من ارتفاع 
واردات الوقود التجارية عبر الموائن الجنوبية خالل هذه الفترة، إال أن 

نقص الوقود ظل أيضاً يمثل تحدياً خطيراً يف الجنوب بسبب تقلص 
احتياطيات العمالت األجنبية9.

كان انخفاض قيمة الريال والتضخم عاملين رئيسيين يف ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية يف عام 2020. تضاعفت أسعار المواد الغذائية بين 

عامي 2015 و 2019؛ واستمرت األسعار يف االرتفاع طوال عام 2020. 
يتوقع الخبراء المزيد من الخسائر يف الدخل وارتفاع أسعار المواد 

الغذائية والتضخم وتراجع واردات المواد الغذائية يف األشهر المقبلة.

يمكن حل العديد من التحديات االقتصادية التي تواجهها اليمن من 
خالل رفع الحصار واتخاذ تدابير لزيادة االستقرار االقتصادي. ال يزال 
البنك المركزي اليمني يعاين من نقص حاد يف األموال ويفتقر إىل 

الموارد الالزمة لتنفيذ هذه السياسات. أيضاً، فإن البنك المركزي أصبح 
مجزأً، يف ظل وجود فرعين يف عدن وصنعاء يصدران سياسات وأسعار 
صرف متنافسة. أدى ذلك إىل تسريع التدهور االقتصادي يف اليمن وال 
يزال يخلق تحديات أمام القطاعات التجارية واإلنسانية التي يجب أن 

تتعامل مع الوضع. كان لالنهيار االقتصادي والفقر الذي ترتب عليه 
أثر ضار على الحماية مما دفع الناس إىل اللجوء إىل آليات التكيف 

السلبية، ومعظمها ضار للغاية مثل االستغالل الجنسي وزواج األطفال 
والزواج القسري والتجنيد.
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102020 عام  الغذاء يف  لسلة  األدىن  الحد  أسعار 

المصدر: منظمة األغذية والزراعة(الريال اليمني باآلالف)

كتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير نوفمبرأ
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الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي
بموجب مؤشر نوتردام للتكيف العالمي، ُتصنف اليمن بين الدول 

األقل تأهباً للصدمات المناخية وبين الدول األكثر عرضة لتغير المناخ. 
يف عام 2020، دمرت السيول التي ال تحدث إال مرة واحدة يف كل جيل 

المجتمعات يف المناطق الجنوبية وساعدت يف انتشار األمراض مثل 
كثر من 300,000 شخص،  الكوليرا وحمى الضنك والمالريا والدفتيريا. أ

معظمهم من النازحين داخلياً الذين فروا من مناطق النزاع، فقدوا 
أماكن إيوائهم ودخلهم وأي شكل من أشكال سبل العيش التي ربما 
كانت متاحة لهم. حدثت هذه السيول يف أعقاب سنوات عدة شهدت 

نشاط األعاصير الشديدة بشكل غير طبيعي.

عالوة على ذلك، فقد تضرر 4,609 هكتار من األراضي الزراعية بسبب 
الجراد ومن المتوقع أن يتسبب يف خسائر زراعية تقدر بنحو 222 

مليون دوالر أمريكي12، مما سيؤدي إىل تفاقم انعدام األمن الغذايئ 
ويهدد المنطقة. يف اليمن – ال سيما يف المناطق الجافة والساحلية – 
توجد أسراب الجراد الصحراوي13 يف مستويات تركيز مختلفة حسب 

مركز رصد ومكافحة الجراد الصحراوي التابع لوزارة الزراعة والري. 
اليمن دولة رئيسية يف الخط األمامي للجراد الصحراوي ومصدر األوبئة 

المدمرة يف الماضي. يشكل الجراد الصحراوي تهديدا غير مسبوق 
لسبل العيش القائمة على الزراعة واألمن الغذايئ. إذا لم يتم مكافحته، 

ستكون آثار األمن الغذايئ كبيرة إىل جانب األثر األكبر الذي تشعر به 
األسر الضعيفة التي تحترف الزراعة وتربية الماشية بسبب احتمال 

حدوث خسائر كبيرة يف المحاصيل أو المراعي.

يف الوقت نفسه، ويف ظل نضوب مصادر المياه ببطء والتصحر الناجم 
عن الضغوط الزراعية، يهدد الجفاف المتكرر وتغير المناخ توافر 

األراضي الصالحة للزراعة والحصول على مياه الشرب اآلمنة. أيضاً، 
يشهد اليمن انخفاضاً يف اإلنتاج الزراعي وتربية الماشية. نتيجة للخسائر 
المرتبطة بالدخل وسبل العيش، سيؤدي انعدام األمن الغذايئ إىل زيادة 
سوء التغذية وما يرتبط بها من وفيات وآثار أخرى طويلة األمد ال يمكن 
تداركها على نمو الطفل ونمائه. عالوة على ذلك، تساهم هذه الضغوط 

كز السكانية الكبيرة التي ستزداد  يف زيادة الهجرة الداخلية نحو المرا
وتشكل ضغطاً إضافياً على البنية التحتية المنهكة أصالً.

201820192020

(ريال يمني)
جنوبشمال
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برنامج األغذية العالمي 
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سقطرى، اليمن
السيول يف سقطرى.

الصورة: مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين/ فهمي محمد سعيد سلمان

الساحل اليمني الواقع على البحر األحمر – وساحل البلدان المجاورة – 
ُعرضة لخطر كارثة بيئية وإنسانية يف حال حدوث تسرب من أو انفجار 
ناقلة النفط "صافر" الراسية قبالة ساحل الحديدة. تحمل ناقلة النفط 

"صافر"  1.1 مليون برميل من النفط ولم تخضع ألي صيانة تقريباً 
منذ عام 2015. سيناريو التسرب األسوأ من شأنه أن يدمر المجتمعات 
الساحلية يف اليمن ويمكن أن يتسبب يف إغالق ميناء الحديدة – الذي 

تدخل عبره معظم المواد الغذائية إىل البالد – لمدة تصل إىل ستة 
أشهر. وافقت سلطات الحوثيين على خطة بعثة لألمم المتحدة 

لتقييم ناقلة النفط "صافر" يف نوفمبر 2020، إال أن االتفاق على جميع 
الترتيبات اللوجستية ال يزال معلقاً. ستقوم بعثة األمم المتحدة ، يف 

حالة متابعة مهمتها، بإنجاز أي صيانة أولية قد تكون ممكنة للحد من 
المخاطر المباشرة للتسرب.



الباا األووأ  أثر األزمة واألوضاع اإلنسانية

19

 1.2 
الصدمات وأثر األزمة 

تتجلى آثار النزاع المسلح والتدهور االقتصادي واألخطار الطبيعية 
كثر وضوحاً يف تزايد مخاطر  والعوامل األخرى المحركة لألزمة بشكل أ

المجاعة وسوء التغذية الحاد الوخيم وتفشي األمراض والخسائر 
البشرية الناجمة عن النزاع والنزوح القسري وعكس مسار المكاسب 

اإلنمائية التي تحققت يف الماضي. كان لسلوك أطراف النزاع أثر عميق 
على عملية اإلغاثة – ال سيما وصول المنظمات اإلنسانية وتقديم 

المساعدات وجمع البيانات.  

األثر على األشخاص
الوفيات واإلصابات الناجمة عن النزاع – حسب تحليل مستقل، فإنه 

وحتى عام 2019 تسبب النزاع المسلح يف مقتل حوايل 250,000 
شخص إما بشكل مباشر نتيجة لألعمال العدائية أو بشكل غير مباشر 

بسبب عدم كفاية إمدادات الغذاء والرعاية الصحية والبنية التحتية14، 

كثر من 20,000 شخص من  وقد تم التحقق من مقتل وإصابة أ
المدنيين كنتيجة مباشرة لألعمال العدائية منذ عام 2015. يف حين 

انخفض عدد الضحايا من المدنيين بأكثر من الثلث بين عامي 2019 
و 2020، ارتفع عدد الضحايا يف الربع األخير من عام 2020 يف ظل 

تصاعد االشتباكات يف الحديدة وتعز. هذه األرقام تشمل فقط الضحايا 
الذين يمكن تسجيلهم والتحقق منهم بشكل مستقل، إذ أن األرقام 

الحقيقية هي بالتأكيد أعلى من ذلك بكثير. يف عام 2020 وحده، تشير 
التقديرات إىل مقتل أو إصابة 2,087 شخص من المدنيين، مع زيادة 

نسبة النساء واألطفال ضمن هؤالء. ارتفع عدد الضحايا المدنيين يف 
نهاية العام مع تصاعد النزاع على طول عدة جبهات15.

الوفيات واإلصابات الناجمة عن النزاع – حسب تحليل مستقل، فإنه 
وحتى عام 2019 تسبب النزاع المسلح يف مقتل حوايل 250,000 

تعز، اليمن
طفلة نازحة يف موقع الصافية للنازحين يف محافظة تعز، 24 فبراير 2020.

الصورة: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/ محمود فاضل
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شخص إما بشكل مباشر نتيجة لألعمال العدائية أو بشكل غير مباشر 
بسبب عدم كفاية إمدادات الغذاء والرعاية الصحية والبنية التحتية14، 

كثر من 20,000 شخص من  وقد تم التحقق من مقتل وإصابة أ
المدنيين كنتيجة مباشرة لألعمال العدائية منذ عام 2015. يف حين 

انخفض عدد الضحايا من المدنيين بأكثر من الثلث بين عامي 2019 
و 2020، ارتفع عدد الضحايا يف الربع األخير من عام 2020 يف ظل 

تصاعد االشتباكات يف الحديدة وتعز. هذه األرقام تشمل فقط الضحايا 
الذين يمكن تسجيلهم والتحقق منهم بشكل مستقل، إذ أن األرقام 

الحقيقية هي بالتأكيد أعلى من ذلك بكثير. يف عام 2020 وحده، تشير 
التقديرات إىل مقتل أو إصابة 2,087 شخص من المدنيين، مع زيادة 

نسبة النساء واألطفال ضمن هؤالء. ارتفع عدد الضحايا المدنيين يف 
نهاية العام مع تصاعد النزاع على طول عدة جبهات15.

أثر األزمة
)مليون شخص(

لعام النازحينا عدد 

2.3مليون2016

3.8مليون2017

3.44مليون2018

3.34مليون2019

4.0مليون2020

(2020  –  2018) اليمن  يف  المسجلين  المدنيين  الضحايا  عدد 

(2020  –  2018) الرئيسية  المحافظات  يف  المدنيين  الضحايا  العنفعدد  نوع  حسب  المدنيين  الضحايا 
 (2020  –  2018) المسلح 
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النزوح القسري – يحتل اليمن المرتبة الرابعة يف العالم من حيث 
كثر من 4 ماليين شخص منذ عام  مستوى النزوح الداخلي. نزح أ

2015، ويشمل ذلك 172,000 شخص فروا من ديارهم يف عام 2020. 
معظم النازحين داخلياً يف اليمن هم ممن نزحوا ألكثر من عامين، 
ويف كثير من األحيان لعدة مرات، مما يستنزف مواردهم ويفاقم 

أوجه ضعفهم. عالوة على ذلك، فإن تدفق أعداد كبيرة من النازحين 
داخلياً يمكن أن يشكل عبئاً إضافياً على الموارد والبنية التحتية يف 
المجتمعات المضيفة، والتي تكون أيضاً يف الغالب متضررة بسبب 

النزاع ولديها احتياجات إنسانية كبيرة. يف حين عاد ما يقرب من مليون 
شخص من النازحين داخلياً ممن نزحوا يف السابق إىل ديارهم، إال أنهم 

يف أغلب األحيان يظلون عرضة لمخاطر الحماية الناجمة عن استمرار 
النزاع والمعاناة من أجل الوصول إىل المساعدات. يظل النزاع السبب 

الرئيسي للنزوح، على الرغم من أن الكوارث الطبيعية، وال سيما 
السيول، كانت أيضاً سبباً يف نزوح أعداد كبيرة من الناس كل عام16.

كد تحليل التصنيف المرحلي  خطر المجاعة – يف ديسمبر 2018، أ
المتكامل لألمن الغذايئ أن 239,000 شخص سوف يقعون يف ظروف 

شبيهة بالمجاعة )المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل 
لألمن الغذايئ( يف ظل غياب المساعدات اإلنسانية واسعة النطاق. 

كدت مسوحات األمن الغذايئ الظروف الكارثية  لم يسبق مطلقاً أن أ
يف اليمن )المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن 

الغذايئ(. أرجع التحليل هذا التدهور يف المقام األول إىل استمرار النزاع 
والتدهور االقتصادي وتعطل سبل كسب العيش وإعاقة وصول 

المساعدات اإلنسانية. مستويات التمويل السخية واستنفار الجهود 
العالمية لتوسيع نطاق المساعدات متعددة القطاعات ودعم االقتصاد 

وتخفيف حدة العنف كلها عوامل حالت دون انتشار المجاعة على 
نطاق واسع قبل عامين. يف عام 2020، عاد خطر المجاعة، حيث 

انخفض تمويل عملية اإلغاثة بشكل كبير وانهار االقتصاد مرة أخرى 
وتصاعدت حدة النزاع. يشير تحليل التصنيف المرحلي المتكامل 

لألمن الغذايئ الذي تم إجراؤه يف ديسمبر 2020 إىل أنه من المتوقع أن 
كثر من نصف عدد السكان يف البالد – سوف  16.2 مليون شخص – أ

يعانون من الجوع هذا العام )المرحلة الثالثة وما يليها من التصنيف 
المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ( إىل جانب توقع أن يواجه 47,000 

شخص ظروف المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل يف 
النصف األول من عام 2021. 

مخاطر سوء التغذية – سجلت اليمن احدى أعلى مستويات سوء 
التغذية الحاد مع خسائر مدمرة على األطفال دون الخامسة من العمر. 

كثر من 2.25 مليون طفل يف سن 0 – 59  من المتوقع أن يعاين أ
كثر من مليون امرأة من النساء الحوامل والمرضعات من  شهراً، وأ

سوء التغذية الحاد خالل عام 2021 يف اليمن. استناداً إىل تحليل سوء 

التغذية الحاد يف إطار التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ الذي 
تم إجراؤه يف الجنوب يف أغسطس 2020 ويف الشمال يف ديسمبر 

2020، والذي شمل 35 منطقة يف 333 مديرية، فإنه من المتوقع أن 
تتدهور حالة التغذية يف 18 منطقة يف الشمال والجنوب خالل الفترة 
أغسطس – ديسمبر 2020. من المتوقع أن تتدهور خمس مناطق 

أخرى يف المحافظات الشمالية خالل الربع األول من عام 2021 والتي 
كانت المعلومات بشأنها متاحة للتحليل.

تفشي الكوليرا وفيروس كورونا المستجد واألمراض األخرى – النزاع 
والنزوح والسيول والتدهور االقتصادي كلها عوامل أدت إىل تعزيز 

الظروف المواتية لتفشي األمراض المعدية، يف حين أن خدمات الصحة 
والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية – التي من شأنها أن تخفف 

من انتشار مثل هذه األمراض – كانت تعاين من نقص التمويل. قبل 
أربع سنوات، شهدت اليمن أسوأ تفشي للكوليرا يف العصر الحديث. 

ال تزال الظروف الكامنة – بما يف ذلك خدمات المياه والصرف الصحي 
السيئة وظروف المعيشة غير المالئمة وأوجه الضعف األخرى – قائمة، 

األمر الذي يؤدي إىل الحد من فرص القضاء على األمراض وتهيئة 
كثر من 70 بالمائة من البالد. الظروف الستمرار انتقال العدوى يف أ

كثر من 2,000 حالة إصابة بفيروس  على الرغم من اإلبالغ رسمياً عن أ
كتوبر 2020، فإن ثمة اعتقاد بأن هذا الرقم  كورونا المستجد حتى أ

أقل بكثير من عدد اإلصابات الفعلية بالمرض. تشير المؤشرات إىل أن 
الفيروس ال يزال ينتشر. االفتقار إىل مرافق الفحص واإلبالغ الرسمي 

وتأخر األشخاص يف التماس العالج بسبب الوصمة وصعوبة الوصول 
كز العالج والمخاطر المتصورة اللتماس الرعاية هي بعض  إىل مرا

األسباب الكامنة وراء انخفاض عدد الحاالت المبلغ عنها. أيضاً، تؤدي 
بعض هذه المشاكل إىل انخفاض معدالت االستفادة من خدمات 

الصحة والتغذية والتعليم والقطاعات األخرى، حيث يتخلى الناس عن 
هذه الخدمات بسبب اإلغالق أو الخوف من اإلصابة بفيروس كورونا 

المستجد أو ألسباب أخرى.

الظروف التي تساعد على انتشار الكوليرا وفيروس كورونا المستجد 
تسهل أيضاً انتشار األمراض المعدية األخرى. منذ عام 2015، تم اإلبالغ 

عن زيادة حاالت اإلصابة بالدفتيريا وشلل األطفال وأمراض أخرى، بما 
كثر من 65,000 حالة إصابة  يف ذلك حمى الضنك التي تم تسجيل أ
بها يف عام 2020 وشمل تأثيرها 69 بالمائة من المديريات يف اليمن. 

باإلضافة إىل ذلك، وألول مرة منذ القضاء عليه يف عام 2000، شهد عام 
2020 اإلعالن عن تفشي شلل األطفال عقب اإلبالغ عن حاالت إصابة 

بفيروس شلل األطفال المستمد من اللقاح من النوع 1 يف األسابيع 
األوىل من أغسطس 2020.

األثر على الخدمات واألنظمة
البنية التحتية والخدمات األساسية المتهالكة – أدى النزاع واالنهيار 

االقتصادي إىل حدوث تدهور كبير يف نوعية وكمية وإمكانية الوصول 
إىل الخدمات العامة والبنية التحتية األساسية يف اليمن. الخدمات 

األساسية والمؤسسات يف اليمن أُصيبت بالضعف على نحو خطير 

37 
واألطفال النساء  من  هم  داخلياً  النازحين  من 

%
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بسبب الضغط على هذه النظم والدفع غير المنتظم للرواتب واالعتماد 
على المساعدات اإلنسانية. فقط نصف المرافق الصحية )10,000( 

وثلثي المدارس )16,000( تعمل حالياً، وتعمل البنية التحتية 
للمياه بكفاءة تبلغ أقل من 5 بالمائة. الطرق، بما يف ذلك طرق مرور 
الشاحنات الرئيسية التي تربط بين شمال اليمن وجنوبه، مغلقة أو 
متضررة، وأصبحت غير قادرة على إسناد الحمولة المطلوبة للحفاظ 

على النقل السريع للسلع األساسية إىل األسواق المحلية. يفتقر 
حوايل 90 بالمائة من السكان إىل إمكانية الوصول إىل الكهرباء التي 
توفرها الحكومة، ويضاعف من ذلك العجز بسبب النقص المزمن 

يف اإلمداد ونقص الطاقة المنتجة من محطات الكهرباء واألضرار 
المتصلة بالنزاع وعدم كفاية الصيانة ونقص الوقود. أيضاً، ال تتوفر 

خدمات االتصاالت واإلنترنت اآلمنة والتي يمكن التعويل عليها، مما 
يضاعف من التحديات االقتصادية والقيود التي تعيق قدرة وكاالت 

اإلغاثة على العمل.

انتكاسات التنمية – كان اليمن بالفعل البلد األكثر فقراً يف الشرق 
األوسط قبل تصاعد النزاع. على الرغم من التحديات اإلنمائية القائمة 
منذ أمد طويل، فقد تم إحراز تقدم يف القطاعات الرئيسية بحلول عام 

2014، بما يف ذلك خفض مستويات انعدام األمن الغذايئ المزمن 
وسوء التغذية، إال أن ست سنوات من النزاع أدت إىل عكس مسار تلك 

المكاسب. حالياً، فإن ما بين 40 و 60 بالمائة من السكان يتمتعون 
بوصول محدود، أو ال يتمتعون بأي وصول، إىل الخدمات األساسية. 
تسبب عدم القدرة على الوصول إىل الخدمات يف تقويض حمايتهم 
وسبل كسب عيشهم وأدى إىل تبني آليات التكيف السلبية للبقاء 

على قيد الحياة17. تشير تقديرات الخبراء المستقلين إىل أن التنمية 
البشرية قد تراجعت بالفعل 21 عاماً إىل الوراء. 

األثر على المساعدات اإلنسانية
على الرغم من أن وكاالت اإلغاثة قدمت، يف المتوسط، مساعدات إىل 

كثر من 10 ماليين شخص كل شهر يف عام 2020 يف جميع أنحاء  أ
البالد، إال أن تقديم المساعدات أصعب بكثير مما ينبغي أن يكون عليه 
األمر. تشير التقديرات إىل أن حوايل 16.5 مليون شخص من األشخاص 

المحتاجين يعيشون يف مناطق تعتبرها المنظمات اإلنسانية مناطق 
يصعب الوصول إليها، أي بمعنى المناطق التي واجه فيها الوصول 

اإلنساين اآلمن والمستدام والقائم على المبادئ لتقديم المساعدات 
والخدمات بحجم يتناسب مع االحتياجات التي تم تقييمها تحديات 

بسبب العوائق البيروقراطية والنزاع المسلح وانعدام األمن والعوائق 
اللوجستية. تقع المناطق التي يصعب الوصول إليها يف الغالب يف 

شمال اليمن حيث يوجد معظم األشخاص الذين هم يف أمس الحاجة 
إىل المساعدات اإلنسانية. يف عام 2020، أدت هذه العوائق إىل تأخير 

أو تعطيل تقديم المساعدات إىل 9 ماليين شخص على األقل يف 
مرحلة ما خالل العام. الجهود المنسقة من قبل وكاالت اإلغاثة والجهات 
كثر مالءمة يف الشمال أظهرت بعض  المانحة للدعوة إىل بيئة تشغيلية أ

التقدم، على الرغم من أنه ال تزال هناك حاجة إىل خطوات إضافية 
لتمكين تنفيذ استجابة إنسانية قائمة على المبادئ دون عوائق.

األثر على األشخاص: النزوح الداخلي

المصدر: إطار التحليل المشترك بين القطاعات يف اليمن
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المديريات التي يصعب الوصول إليها حسب العائق الرئيسي )اعتبارًا من أغسطس 2020(
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16.5مليون
 عدد األشخاص المحتاجين يف 220
مديرية يصعب الوصول إليها

بيروقراطية
بيروقراطية + لوجستية

الصراع + بيروقراطية
الصراع + بيروقراطية + لوجستية

لوجستية
يمكن الوصول إليها بصورة منتظمة

إجمالي عدد الحاالت المبلغ عنها في عام 2020 بشأن فرض القيود والعوائق على وصول 
المساعدات اإلنسانية 2020
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1.3 نطاق التحليل

يغطي تحليل وثيقة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية جميع 
مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية، إذ أن كل مديرية منها تأثرت 

باألزمة اإلنسانية. يركز التحليل بشكل خاص على احتياجات النازحين 
داخلياً والالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين. تسببت ست سنوات من 

النزاع يف اليمن يف زيادة ضعفهم وأدت إىل زيادة خطر استبعاد هؤالء 
األشخاص والحد من وصولهم إىل الخدمات األساسية أو المساعدات. 

تم إيالء اهتمام خاص للفئات األكثر ضعفاً: األطفال والنساء والرجال 
واألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين والفئات المستضعفة مثل 

المهمشين عند تحليل األثر اإلنساين واآلثار الناجمة عن النزاع.

تم استخدام مؤشرات االحتياجات المأخوذة من التقييم ومصادر 
المعلومات األخرى لتحديد مدى شدة كل من هذه األبعاد، ودعم تقييم 

االحتياجات المشتركة بين القطاعات وشدة هذه االحتياجات18.

الجوف، اليمن
التباعد االجتماعي أثناء توزيع مستلزمات االستجابة السريعة، يوليو 2020.

الصورة: مؤسسة يمن الخير لإلغاثة والتنمية/صندوق األمم المتحدة للسكان يف اليمن
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تعز، اليمن
لقطات مختلفة ألسر نازحة يف مخيمات الصافية للنازحين داخلياً يف محافظة تعز.

الصورة: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

1.4 األوضاع اإلنسانية ومستوى شدة االحتياجات

فيما يتعلق بوثيقة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2021، 
طبقت اليمن النهج الشامل المحّسن لدورة التخطيط للبرامج 

اإلنسانية والمبادئ التوجيهية الشاملة إلطار التحليل المشترك بين 
القطاعات الخاص باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. يستحدث 

إطار التحليل المشترك بين القطاعات أسلوباً تتبعه القطاعات لتحليل 
االحتياجات بشكل مشترك من خالل نهج قائم على الركائز. ُيستخدم 
هذا اإلطار للتحليل والستخالص استنتاجات مشتركة أوالً حول سياق 

األزمة والعوامل الرئيسية المحركة وآثارها، ثم األهم من ذلك، كيف 
تؤثر هذه العوامل على األوضاع اإلنسانية بشكل عام ولماذا. تتمحور 
األوضاع اإلنسانية حول 3 أبعاد رئيسية: مستويات المعيشة وآليات 
التكيف والسالمة الجسدية والنفسية. يوفر إطار التحليل المشترك 

بين القطاعات أيضاً فرصة لتحديد كل من المواقع الجغرافية والفئات 
السكانية األكثر احتياجاً والتركيز عليها.

تماشياً مع المبادئ التوجيهية إلطار التحليل المشترك بين القطاعات، 
تم استخدام مزيج من مجموعات البيانات، بما يف ذلك 15 مؤشر 

إلطار التحليل المشترك بين القطاعات و 3 مؤشرات حيوية لتحديد 
شدة االحتياجات واألشخاص المحتاجين19. هذه المنهجية الجديدة 

تعيد وضع النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية يف اليمن ضمن أحدث 
اإلرشادات العالمية وتعين ادخال تعديالت عديدة على المنهجية 

المستخدمة يف السنوات الماضية. من خالل تحديد معايير االحتياجات 
كثر إحكاماً، أدى هذا النهج إىل انخفاض عدد  اإلنسانية بشكل أ

األشخاص المحتاجين مقارنًة بعام 2020. على هذا النحو، فإنه ال 
ينبغي النظر إىل انخفاض عدد األشخاص المحتاجين يف عام 2021 

مقارنة بعام 2020 على أنه انعكاس ألي نوع من التحسن يف الوضع 
اإلنساين، ولكن باألحرى نتيجة لتنفيذ هذه المنهجية الجديدة. ستكون 
المقارنة بين كلتا المنهجيتين صعبة ومضللة بشأن فهم االحتياجات 
اإلنسانية. يف الواقع، استمر الوضع اإلنساين يف التدهور بمعدل ينذر 
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بالخطر، كما يتضح من تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن 
الغذايئ والتقييمات المنفردة األخرى. 

تسببت العوامل السياقية المبينة يف الفصل 1-1 واآلثار اإلنسانية التي 
تم تلخيصها يف الفصل 2-1 يف نشوء احتياجات لدى 20.7 مليون 

شخص إجماالً، أي 66 بالمائة من السكان، إىل المساعدات اإلنسانية 
يف عام 2021. يواجه هؤالء األشخاص أزمة، أو مستويات أسوأ لشدة 

االحتياجات يف اليمن، يف الحصول على مقومات الحياة األساسية 
والحفاظ على صحتهم وسالمتهم، واستراتيجيات التكيف التي 

يتبعونها لمجرد البقاء على قيد الحياة فقط. 

يشير تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ الذي تم 
إجراؤه يف ديسمبر 2020 إىل أنه من المتوقع أن 16.2 مليون شخص 

كثر من نصف عدد السكان يف البالد – سوف يعانون من الجوع  – أ
هذا العام )المرحلة الثالثة وما يليها من التصنيف المرحلي المتكامل 
لألمن الغذايئ(. يشمل هذا العدد 5 ماليين شخص يواجهون ظروف 

الطوارئ )المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن 
الغذايئ(، فيما يعاين 50,000 شخص بالفعل من ظروف الكارثة 

)المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ(. 
يمكن أن تؤدي أي صدمات إضافية إىل ارتفاع هذه األعداد والدفع 

بالبالد لالنزالق نحو المجاعة.   

استناداً إىل درجة الشدة حسب المجموعة القطاعية للتغذية، فإن 
حوايل 29 بالمائة من األطفال دون الخامسة من العمر بحاجة إىل 

عالج سوء التغذية الحاد، ويعيشون يف 48 مديرية مصنفة يف إطار 
الفئة الحرجة لمقياس الشدة حسب المجموعة القطاعية للتغذية. 

يعيش حوايل 39 بالمائة من األشخاص ذوي االحتياجات الغذائية يف 
98 مديرية مصنفة يف إطار مقياس الشدة 3 )األزمة( فيما يعيش 33 
بالمائة يف 187 مديرية مصنفة يف إطار مقياس الشدة 2 )الشدة(. من 

كثر من 2.25 مليون طفل يف سن 0 – 59 شهراً،  المتوقع أن يعاين أ
كثر من مليون امرأة من النساء الحوامل والمرضعات من سوء  وأ

التغذية الحاد خالل عام 2021. استناداً إىل تحليل سوء التغذية الحاد 
يف إطار التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ الذي تم إجراؤه يف 

أغسطس 2020 وديسمبر 2020، والذي شمل 35 منطقة يف 333 
مديرية، فإنه من المتوقع أن تتدهور حالة التغذية يف 18 منطقة يف 
شمال وجنوب اليمن خالل الفترة أغسطس – ديسمبر 2020. من 

المتوقع أن تتدهور خمس مناطق أخرى يف الشمال خالل الربع األول 
من عام 2021 والتي كانت المعلومات بشأنها متاحة للتحليل.

كثر من 15.4 مليون شخص بحاجة إىل دعم الوصول إىل احتياجاتهم  أ
األساسية من المياه والصرف الصحي، من بينهم 8.7 ماليين شخص 
يف حاجة ماسة. وفقاً لمسح تقييم األمن الغذايئ وسبل العيش لألسر 
كثر من 134 تقييم للمجموعة القطاعية للمياه  يف جميع أنحاء البالد وأ

والصرف الصحي والنظافة الصحية، فإن حوايل 49 بالمائة من اليمنيين 
ال يستطيعون الوصول إىل المياه الصالحة للشرب؛ يف حين يفتقر 42 

بالمائة إىل مرافق الصرف الصحي المالئمة. يضطر اليمنيون بشكل 
متزايد إىل اللجوء إىل آليات التكيف السلبية فيما يتعلق بالوصول 

إىل المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والسلوكيات المصاحبة 
لذلك، مما يؤدي بشكل كبير إىل زيادة مخاطر سوء التغذية وزيادة 

تفشي األمراض واألوبئة المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية، بما يف ذلك الكوليرا وحمى الضنك. يف عام 2021، فإنه من 

المتوقع أن تعاين 101 مديرية من ظروف بالغة الشدة وكارثية، حيث 

الفئات األكثر ضعفًا

للوضع  النهائية  الدرجة 
اإلنساين

الشدة فئات  اإلجمايل عدد  العدد 
المحتاجين لألشخاص 

المديريات  عدد 
رة لمتضر ا

السكان عدد 

فئة الشدة 5فئة الشدة 4فئة الشدة 3

#%#%#%

 69  5,136,395 0 % -   26 % 1,321,785 74 % 3,814,610 األزمة )3(

 165  10,656,025 0 % 50,499 63 % 6,691,726 37 % 3,913,800 الطوارئ )4(

 99  4,921,324 67 % 3,316,408 18 % 892,913 14 % 712,003 الكارثة )5(

 333  20,713,744 17 % 3,366,907 42 % 8,906,424 42 % 8,440,413  اإلجمايل 
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الفئات األكثر ضعفًا
)األشخاص بالماليين( 

الضعيفة األشخاص الفئات  عدد 
جين لمحتا ا

األدىن رثةالطوارئاألزمةالشدةالحد  لكا ا

ً  0.46  1.56  0.99  0.66  0.34  3.01 النازحين داخليا

 2.92  7.33  7.45  5.79  3.56  17.7 أشخاص غير النازحين داخلياً )السكان(

ضعفاً األكثر  الفئات 

)األشخاص باآلالف( 

السكانية والعمرالفئة  الجنس  نوع  حسب 
)%( نساء|رجال|فتيات|فتيان  

24 | 23 | 27 | 26النازحين داخليا

أشخاص غير 
النازحين داخلياً 

)السكان(
27 | 28 | 22 | 23

أن 4.3 مليون شخص هم يف حاجة ماسة وأقل من ربع األسر لديها 
القدرة على الوصول إىل المياه اآلمنة والصرف الصحي. يف عام 2021، 

فإنه من المتوقع أن تعاين 5 مديريات من ظروف كارثية يف مجال 
كثر من  المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، حيث سيكون أ

116,000 شخص يف ظروف كارثية ويف حاجة ماسة.
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األوضاع اإلنسانية وعوامل الشدة – يتسبب النزوح المطول يف الحد 
من قدرة النازحين على التكيف وتفاقم أوجه الضعف القائمة، مما 

يؤدي إىل زيادة االحتياجات ومخاطر الحماية وآليات التكيف السلبية. يف 
ظل تدهور اقتصادي حاد ونزوح طويل األمد، يستنفد النازحون داخلياً 

ومجتمعاتهم المضيفة مواردهم بصورة سريعة لتلبية احتياجاتهم. على 
الرغم من استضافة غالبية النازحين داخلياً لدى المجتمعات المحلية، 

إال أن حوايل مليون شخص من النازحين داخلياً يعيشون يف 1,589 
موقع تم التحقق منها، وتشمل المخيمات والمستوطنات العشوائية. 
كثيراً ما يتعرض النازحون داخلياً لالستبعاد نتيجة للتحديات المتعلقة 

باالندماج يف المجتمعات المضيفة وبمناطقهم األصلية ومستويات 
التعليم والوصول إىل الدخل والمساعدات. نشأت توترات بين النازحين 

داخلياً والمجتمعات المضيفة يف بعض المناطق، ال سيما يف المناطق 
التي يندر فيها توافر الخدمات أو يف المناطق التي يعيش فيها النازحون 

داخلياً يف المباين العامة، مما أدى إىل تزايد تعرض النازحين داخلياً 
للتمييز والوصم واإلخالء الفعلي أو التهديد باإلخالء الفعلي. تؤكد 

تقييمات األمن الغذايئ أن األسر النازحة تواجه مستويات أعلى من 
انعدام األمن الغذايئ مقارنة باألسر غير النازحة20، مما يؤدي يف كثير 
من األحيان إىل اضطرار النازحين داخلياً إىل اللجوء إىل استراتيجيات 
التكيف السلبية التي تؤدي إىل تفاقم مخاطر الحماية. على سبيل 

المثال، أظهرت بيانات تقييم األمن الغذايئ وسبل كسب العيش يف 
المحافظات الشمالية أن 27 بالمائة من النازحين داخلياً الذين شملهم 
المسح يعانون من سوء استهالك الغذاء، مقارنة مع 17 بالمائة فقط 

من السكان. توجد تباينات مماثلة يف القطاعات األخرى. تم تضمين 
المعلومات المتعلقة باحتياجات النازحين داخلياً يف جميع الفصول 

الخاصة بالقطاعات، إىل جانب تفاصيل إضافية مهمة خاصة فيما 
يتعلق بالمجموعة القطاعية للحماية والمجموعة القطاعية للمأوى 

والمواد غير الغذائية، ويف الفصول الخاصة بالمجموعة القطاعية 
لتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات. 

كثر من  تتأثر النساء بشكل غير متناسب ووخيم بسبب النزوح. أ
70 بالمائة من النازحين داخلياً يف اليمن هم من النساء واألطفال، 

وحوايل 30 بالمائة من األسر النازحة تعيلها نساء حالياً مقارنة مع 9 

بالمائة قبل تصاعد النزاع يف عام21 2015. يواجه الفتيان والفتيات 
من النازحين داخلياً مشاكل يف الوصول إىل التعليم والخدمات العامة 

األساسية األخرى، غالًبا بسبب افتقارهم إىل الوثائق المدنية مثل 
شهادات الميالد و / أو عدم امتالك مقدمي الرعاية لوثائق الهوية.

يتعرض الرجال والفتيان لمخاطر متزايدة تتعلق بالحماية، بما يف ذلك 
التجنيد القسري واالحتجاز التعسفي.

لدى المسنين احتياجات محددة فيما يتعلق بالمساعدة والحماية. مع 
ذلك، فإنهم يف كثير من األحيان ال يحصلون على المساعدات الكافية 

وال المساعدات التي تلبي احتياجاتهم المحددة بصورة كافية. من 
أسباب ذلك عدم التشاور المنتظم مع المسنين ومحدودية التوعية 

وضعف التواصل بشأن حقوقهم واستحقاقاتهم، والتمييز والتحديات 
المتصلة بالتنقل22.

عدد  إجمايل 
ن لسكا ا

األدىن رثةالطوارئاألزمةالشدةالحد  لكا ا

40.34 0.660.991.560.46

 الفئة السكانية رقم 1
النازحون داخليا

مليونمليونمليونمليونمليونماليين

م= مليون
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الضالع، اليمن
أسر نازحة داخلياً يف موقع للنازحين يف محافظة الضالع، 23 فبراير 2020.

الصورة: األمم المتحدة/مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/ محمود فاضل – شبكة المهنيين اليمنيين
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جئين    لال ين  ا جر لمها 2020ا عام  يف  الوافدين  عدد  إجمايل 

13713837.5

 الفئة السكانية رقم 2
الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين

األوضاع اإلنسانية وعوامل الشدة – ُيعد المهاجرون والالجئون من 
بين الفئات األكثر تهميشاً واستبعاداً وضعفاً يف اليمن، وهم بحاجة إىل 

المساعدات اإلنسانية والمساعدة يف مجال الحماية. حتى نهاية ديسمبر 
2020، استضافت اليمن حوايل 138,000 شخص من المهاجرين 

و 178,000 شخص من الالجئين وطالبي اللجوء23. تستمر تدفقات 
الهجرة المختلطة على الرغم من استمرار النزاع وجائحة فيروس كورونا 

كثر من  المستجد والسياق غير الموايت للعمل اإلنساين والحماية. أ
90 بالمائة من المهاجرين يف اليمن هم من أصل إثيويب من مناطق 

أورومو وأمهرة يف إثيوبيا، يف حين أن الالجئين وطالبي اللجوء هم 
صوماليون بشكل أساسي، باإلضافة إىل بعض اإلثيوبيين وعدد قليل 

من اإلريتريين والسوريين والعراقيين.

يف اليمن، تشكل النساء والفتيات حوايل 40 بالمائة من الالجئين 
كثر من 18 بالمائة من المهاجرين. من المرجح أن يكن ُعرضة  وأ

النتهاكات جسيمة تمس حقوقهن بما يف ذلك العنف القائم على 
النوع االجتماعي واالتجار. على األقل، فإن 11 بالمائة من إجمايل عدد 

الوافدين الجدد إىل اليمن هم من القصر غير المصحوبين بذويهم، 
ومعظمهم عرضة لالحتجاز والتجنيد القسري والتهريب. يظل الدافع 

الرئيسي لمعظم المهاجرين اقتصادياً، بدافع أبعاد معقدة تنطوي 
على عوز وفقر شديدين. مع ذلك، يشير رصد الحماية إىل أن حوايل 20 

بالمائة من الوافدين الجدد قد تنطبق عليهم سمات الالجئين وأنهم 
متضررين بسبب تعرضهم لالضطهاد واالستغالل والعنف يف بلدانهم 
األصلية. من المحتمل أن يرتفع هذا الرقم يف عام 2021 اعتماداً على 

تطور الوضع يف إثيوبيا.

يواجه المهاجرون والالجئون مخاطر شديدة تهدد سالمتهم وكرامتهم 
يف اليمن، بما يف ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي واالحتجاز 

التعسفي والمطول والعمل القسري والعنف العشوايئ وعدم امتالك 
الوثائق المدنية واالفتقار إىل حرية التنقل، كما أنهم ال يستطيعون تلبية 

احتياجاتهم األساسية من الغذاء والمياه والدعم الصحي دون تدخل 
خارجي. فضالً عن ذلك، فإن الرحلة إىل اليمن مليئة بالمخاطر: يف عام 
2020، لقي حوايل 20 شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر من 

القرن األفريقي أثناء إغالق الحدود بسبب فيروس كورونا المستجد، 
وتعرض 450 شخص لإلصابة أو القتل نتيجة القصف وإطالق النار 

العشوايئ24. يعتمد المهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء بشكل كامل 
على المساعدات اإلنسانية الخارجية لضمان قدرتهم على االستقرار أو 

العبور بأمان عبر اليمن بطريقة كريمة.

يواجه المهاجرون والالجئون تحديات مختلفة وقد يواجهون احتياجات 
بدرجات شدة مختلفة، حيث يستقر الالجئين عادة يف اليمن ويتمتعون 

بفرص أفضل للحصول على الوضع القانوين والدعم القانوين، يف حين 
يواجه المهاجرون بشكل روتيني انتهاكات شديدة يف مجال الحماية 

أثناء سعيهم للعبور عبر اليمن. االتجار والتهريب متوطنان ويشكالن 
خطراً أساسياً على المهاجرين الذين يسعون للسفر إىل دول الخليج. 

ثمة إدراك أن 60 بالمائة من المهاجرين قد تعرضوا لشكل من 
أشكال العنف الجنسي واالعتداء واالستغالل وسوء المعاملة من قبل 

كثر ُعرضة للمتاجرة بهم وسوء المعاملة،  المهربين25. األطفال هم أ
حيث أن عدد هائل منهم ُعرضة للعمل القسري والدعارة وسوء 

المعاملة. تعمل شبكات التهريب يف ظل إفالت كامل من العقاب. 
تشمل مخاطر الحماية األخرى البارزة احتمال توقيف واحتجاز األفراد 
الذين ال يحملون وثائق هوية – الرجال والنساء واألطفال أثناء تنقلهم 

عبر المحافظات. عادة، يشير األشخاص الذين يتم احتجازهم إىل 
الظروف المعيشية السيئة وغير الصحية أثناء االحتجاز، وعدم القدرة 
على الوصول إىل الخدمات األساسية والحصول على الدعم القانوين.

ألفألفألف
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باإلضافة إىل النزاع والوضع االجتماعي واالقتصادي المتدهور وانهيار 
منظومة الدولة، فقد تسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد 
يف تفاقم الوضع الهش للمهاجرين والالجئين، مما أفضى إىل تدهور 

الظروف االجتماعية واالقتصادية وبالتايل فقدان الدخل واستنفاد 
األصول والموارد، األمر الذي أدى إىل التعرض لمخاطر اإلخالء واللجوء 
إىل آليات التكيف الضارة. بالنظر إىل أن 50 بالمائة فقط من المرافق 
الصحية يف اليمن تعمل بكامل طاقتها، فإنه يتعين على المهاجرين 

والالجئين وطالبي اللجوء االعتماد بشكل كامل على المفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة 

للحصول على الدعم الطبي. باإلضافة إىل ذلك، وخالل تفشي جائحة 
فيروس كورونا المستجد، تم اإلبالغ عن أن عدة آالف من المهاجرين 
وبعض الالجئين الذين تقطعت بهم السبل أو حوصروا أو نُقلوا إىل 

مناطق يصعب الوصول إليها غير قادرين على الوصول إىل المساعدات 
المنقذة لألرواح أو عبور الحدود الدولية بأمان. أيضاً، فقد تعرض هؤالء 
للوصم على نحو متزايد إذ أنه ُينظر إليهم بوصفهم مصابين بفيروس 

كورونا المستجد.

اليمن هي الدولة الوحيدة يف شبه الجزيرة العربية التي وقعت على 
اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها، وتمنح صفة الالجئين من الوهلة األوىل 

للمواطنين الصوماليين منذ عام 1991، وتوفر إطاراً قانونياً لمعالجة 
قضايا الالجئين. مع ذلك، تفتقر اليمن إىل إطار عمل للهجرة اآلمنة 

والمنظمة والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان المرافقة لها التي ينبغي 
تطبيقها على التحركات غير النظامية. يف ظل غياب اآلليات التي 

تقودها الدولة لتسهيل عودة المهاجرين الذين يدخلون اليمن بدون 
وثائق، يتعرض المهاجرون باستمرار لعمليات "الترحيل" الداخلي أو 

عمليات النقل القسري من منطقة سيطرة إقليمية إىل منطقة أخرى. 
يتمتع الالجئون وطالبو اللجوء بحق اللجوء واالستفادة من الوضع 
القانوين الذي يؤدي إىل حماية أفضل. مع ذلك، ال يتوفر التسجيل 

والتوثيق وتحديد وضع الالجئ حالياً إال يف المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحكومة المعترف بها دولياً.

لحج، اليمن
الجئة من الصومال يف خرز، لحج، تقف يف الطابور الستالم المساعدة النقدية المقدمة من المفوضية.

الصورة: المفوضية السامية لشؤون الالجئين/شبكة المهنيين اليمنيين، مارس 2020

اليمن
الجئة صومالية تقوم بغسل يديها كجزء من اإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الصورة: المفوضية السامية لشؤون الالجئين/شبكة المهنيين اليمنيين، مايو 2020
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السكان عدد  إجمايل 

3.07

 الفئة السكانية رقم 3
المهمشين 

األوضاع اإلنسانية وعوامل الشدة – يمثل مجتمع المهمشين حوايل 
10 بالمائة من سكان اليمن، ويعيشون يف الغالب خارج الهياكل 

االجتماعية القبلية التقليدية يف اليمن، يف مجتمعات كبيرة يف المدن 
المتضررة من النزاع، بما يف ذلك عدن وتعز والحديدة. لسنوات عديدة، 

بما يف ذلك العقود التي سبقت النزاع، عانت هذه الفئة من التمييز 
على نطاق واسع واالستبعاد االجتماعي ومحدودية الوصول إىل 

الخدمات العامة. التقارير عن العنف الذي يستهدف المهمشين، بما 
يف ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي، متداولة أيضاً. يتفاقم 

االستبعاد االجتماعي بسبب االفتقار إىل شهادات الميالد ووثائق الهوية، 
األمر الذي يحد بدوره من وصولهم إىل التعليم والخدمات العامة 
األخرى. حوايل 40 بالمائة من النساء لم يلتحقن مطلقاً بالتعليم. 

بشكل عام، تتعرض النساء للمزيد من التهميش، وال سيما النساء 
األرامل أو غير المتزوجات أو المعوقات أو المسنات. غالباً ما ُيشاهد 

األطفال يتسولون يف الشوارع وال يذهبون إىل المدرسة. فر الكثير 

من المهمشين من ديارهم نتيجة للنزاع. من المستبعد استضافة 
النازحين داخلياً من هذه الفئة من قبل المجتمعات المحلية بسبب 

التحيز االجتماعي، وبالتايل فإنه من المرجح جداً أن يبحثوا عن مأوى 
يف األراضي الزراعية أو يف األماكن العامة أو يف ظروف معيشية 

أخرى غير الئقة.

عدن، اليمن
موقع دار سعد للنازحين يف محافظة عدن، 22 فبراير 2020.

الصورة: محمود فاضل – شبكة المهنيين اليمنيين خاصة باألمم المتحدة/مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية

مليون
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السكان  عدد  إجمايل 

4.6

 الفئة السكانية رقم 4
األشخاص ذوي اإلعاقة

األوضاع اإلنسانية وعوامل الشدة – ال توجد بيانات موثوقة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اليمن، لكن التقديرات العالمية لمنظمة 

الصحة العالمية حول أن 15 بالمائة من سكان أي بلد يضم أشخاصاً 
من ذوي اإلعاقة تشير إىل أن 4.6 ماليين شخص يف اليمن مصابين 

بشكل من أشكال اإلعاقة. يف ظل النزاع المستمر وما ترتب عليه من 
إصابات يف صفوف المدنيين، فإنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي 

لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اليمن أعلى بكثير )منظمة العفو الدولية، 
2019(. تؤثر النزاعات والكوارث بشكل غير متناسب على األشخاص 
ذوي اإلعاقة وأسرهم. يف الوقت نفسه، يفتقر هؤالء األشخاص يف كثير 

من األحيان إىل التمثيل وقد يواجهون تحديات كبيرة ومحددة، بما يف 
ذلك الوصول إىل الخدمات والمساعدات. تشمل المخاطر الرئيسية 
الفصل بين أفراد األسرة وفقدان األجهزة المساعدة وأجهزة التنقل 
وصعوبة الوصول إىل المعلومات. يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة يف 
اليمن قانوناً الحصول على دعم محدد، بما يف ذلك إعادة التأهيل 
البدين المجاين والمساعدة االجتماعية الشهرية، إال أنه بسبب عدم 
التوعية بهذه االستحقاقات والتحديات التي تواجه التنقل والقيود 

االقتصادية النزاع المستمر، فإنهم قد ال يتمكنون من القيام برحالت 
كز الحضرية للوصول إىل هذا الدعم. من المحتمل أن  صعبة إىل المرا

يتعرض األشخاص ذوي اإلعاقة أيضاً للوصم االجتماعي والتمييز. 

عالوة على ذلك، فإن تصميم وتنفيذ المساعدة اإلنسانية ال يتضمن 
بشكل منهجي تدابير كافية لتيسير الوصول والخبرة المناسبة. 

يواجه النازحون داخلياً من ذوي اإلعاقة مخاطر متزايدة، بما يف ذلك 
االستبعاد. عالوة على ذلك، قد يؤدي التأخير يف استعادة الخدمات 
الصحية يف مناطقهم األصلية إىل إعاقة عودة النازحين ذوي اإلعاقة 

المستدامة. بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام، فإن فرص 
الحصول على سبل فعالة لكسب العيش محدودة. النساء والفتيات 

كثر عرضة لمخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي،  ذوات اإلعاقة أ
يف حين أن الخدمات المتاحة لهن يف كثير من األحيان غير مالئمة وغير 

مجهزة بشكل كاٍف لتلبية احتياجاتهن الخاصة.

مليون
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األرقام الرئيسية )2021( 

 1.5 
عدد األشخاص المحتاجين

العدد التقديري لألشخاص المحتاجين

المصدر: إطار التحليل المشترك بين القطاعات يف اليمن 

المحتاجين األشخاص  ماسةعدد  حاجة  يف  األشخاص  2021(عدد  ءاالتجاه )2015 –  اإلعاقةأطفالنسا ذوي 

20.712.1 225415

أبين

الضالع
عدن

البيضاء

الحديدة
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المحويت

عمران
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حجة

لحج

إب
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ريمة

صعدة
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شبوة
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ية د لســعو ا

ُعمــان

بيــا ثيو أ

يت جيبــو الصومــال

يــا رتير أ
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ُعمــان
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إجمايل عدد السكان المحتاجين

أقل من 25,000  أكثر من 200,000  100,001 - 100,000200,000 - 50,00050,001 - 25,001

إجمايل عدد النازحين المحتاجين

أقل من 25,000  أكثر من 200,000  100,001 - 100,000200,000 - 50,00050,001 - 25,001

األشخاص المحتاجين بشدة

12.1

األشخاص المحتاجين

4.6م20.7
نساء

5.5م
فتيات

2.75م

أصفال دون
الخامسة

3.1م

األشخاص
 ذوي اإلعاقة

4.8م
رجال

5.8م
فتيان

8% / 1.79م

النساء الحوامل 
والمرضعات

%58.5

مليون

مليون
م=مليون

مليون %مليون % %



الباا األووأ  أثر األزمة واألوضاع اإلنسانية

35

فظة لمحا السكانيةا عدد الفئة  إجمايل 
األشخاص

الشدة مراحل  من  مرحلة  كل  يف  األشخاص  عدد 

األدىن رثةالطوارئاألزمةالشدةالحد  لكا ا

ًأبين 4,0678,34910,3537,5695,679 36,035 نازحين داخليا
ًأبين  122,872  125,638  146,415  122,408  65,524  582,857 من غير النازحين داخليا
 6,623  31,969  22,294  18,283  10,824  89,992 نازحين داخلياًعدن
 120,101  342,093  199,711  181,912  119,646  963,463 من غير النازحين داخلياًعدن

ًالبيضاء  13,494  13,929  10,802  8,774  6,525  53,523 نازحين داخليا
ًالبيضاء  164,535  172,231  168,752  139,236  96,830  741,584 من غير النازحين داخليا
 54,792  45,229  28,901  17,858  15,199  161,978 نازحين داخلياًالضالع
 82,124  222,192  156,238  107,027  88,949  656,529 من غير النازحين داخلياًالضالع

ًالحديدة  171,749  122,556  60,355  41,158  29,241  425,059 نازحين داخليا
ًالحديدة  1,007,668  749,005  380,285  251,824  182,493  2,571,275 من غير النازحين داخليا
 16,004  53,302  30,897  16,916  8,228  125,346 نازحين داخلياًالجوف
 29,329  212,765  164,959  69,935  31,263  508,250 من غير النازحين داخلياًالجوف
ًالمهرة  -    718  2,616  4,659  1,152  9,144 نازحين داخليا
ًالمهرة  -    9,654  40,138  90,062  26,607  166,462 من غير النازحين داخليا

ًالمحويت  6,134  15,372  9,149  5,970  3,501  40,127 نازحين داخليا
ًالمحويت  52,102  268,944  205,977  129,248  74,522  730,793 من غير النازحين داخليا

ًأمانة العاصمة  -    120,066  55,104  44,171  29,626  248,967 نازحين داخليا
ًأمانة العاصمة  -    963,793  845,610  708,122  529,850  3,047,375 من غير النازحين داخليا

 14,697  84,352  90,172  45,440  19,570  254,231 نازحين داخلياًعمران
 51,141  269,943  370,344  190,750  85,499  967,677 من غير النازحين داخلياًعمران

 3,622  62,973  62,006  36,837  22,728  188,166 نازحين داخلياًذمار
 57,787  545,903  700,956  415,120  286,227  2,005,993 من غير النازحين داخلياًذمار

 59  2,292  8,377  10,233  4,038  24,999 نازحين داخلياًحضرموت
 19,083  104,001  446,688  652,297  304,279  1,526,348 من غير النازحين داخلياًحضرموت

 42,243  303,338  131,936  60,807  25,133  563,458 نازحين داخلياًحجة
 288,985  788,044  553,273  291,751  145,166  2,067,220 من غير النازحين داخلياًحجة

 -    47,868  69,078  57,985  50,696  225,627 نازحين داخلياًإب
 -    678,925  865,109  726,251  647,906  2,918,191 من غير النازحين داخلياًإب

 20,255  8,580  10,436  14,764  10,807  64,841 نازحين داخلياًلحج
 111,225  282,253  181,088  244,399  192,489  1,011,455 من غير النازحين داخلياًلحج

 8,881  481,259  179,751  111,855  24,382  806,128 نازحين داخلياًمأرب
 26,597  137,363  60,314  41,295  14,966  280,535 من غير النازحين داخلياًمأرب
 -    14,848  26,116  11,123  6,228  58,314 نازحين داخلياًريمة
 -    131,704  229,764  91,466  51,682  504,616 من غير النازحين داخلياًريمة

 15,643  23,759  38,232  17,090  9,167  103,891 نازحين داخلياًصعدة
 120,631  212,800  280,096  138,622  78,161  830,310 من غير النازحين داخلياًصعدة
 38,757  8,444  23,021  17,579  8,225  96,026 نازحين داخلياًصنعاء
 329,046  176,857  348,327  289,626  130,916  1,274,772 من غير النازحين داخلياًصنعاء
 1,372  12,882  5,477  5,647  2,924  28,302 نازحين داخلياًشبوة
 21,935  204,504  158,320  168,569  94,778  648,106 من غير النازحين داخلياًشبوة

 -    24  60  47  27  158 نازحين داخلياًسقطرى
 -    10,327  24,880  20,654  12,985  68,846 من غير النازحين داخلياًسقطرى

 40,571  95,835  117,713  100,042  43,539  397,700 نازحين داخلياًتعز
 273,126  607,966  807,435  715,092  303,260  2,706,879 من غير النازحين داخلياًتعز

3,899,8286,441,2518,327,5218,774,0683,338,879اإلجمايل الفرعي
إجمايل عدد األشخاص 

 20,713,743 المحتاجين

عدد األشخاص المحتاجين حسب مرحلة الشدة والموقع

األشخاص من غير النازحين داخليًا / النازحين داخليًا
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تشير التقديرات إىل أن 20.7 مليون شخص إجماالً، أي 66 بالمائة من 
إجمايل عدد السكان، سيحتاجون إىل المساعدة اإلنسانية يف عام 2021، 

من بينهم 12.1 مليون شخص يف حاجة ماسة )درجة الشدة 4 و 5(. 
يشمل هذا العدد 4.6 مليون شخص من النساء و 5.5 مليون شخص 

من الفتيات و 4.7 مليون شخص من الرجال و 5.7 مليون شخص 
من الفتيان. من بين هؤالء، هناك 1,8 مليون امرأة من النساء الحوامل 

والمرضعات و 2.8 مليون طفل دون سن الخامسة و 3.1 مليون 
شخص من ذوي اإلعاقة و 4 ماليين شخص من النازحين داخلياً.

يعاين ماليين األشخاص يف اليمن من انعدام األمن الغذايئ وسوء 
التغذية وسبل العيش الهشة والمعطلة والنزوح واألمراض ومخاطر 
الحماية. يف عام 2020، استمرت االحتياجات المتعلقة بالوقاية من 

األمراض وتوفير الغذاء وسبل كسب العيش والمساعدات التغذوية 
كثر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد  والحماية، وتفاقمت أ

العالمية والنزاع العنيف والتدهور االقتصادي والكوارث الطبيعية 
وانخفاض التمويل المخصص لعمليات اإلغاثة. تؤكد تقييمات 

االحتياجات اإلنسانية أن التوقعات الخاصة بعام 2021 قاتمة. حدوث 
المزيد من الصدمات الخارجية – وخاصة التخفيضات الكبيرة يف 

الواردات التجارية إىل اليمن وحدوث المزيد من التدهور االقتصادي - 
من شأنه أن يؤدي إىل تسارع وتيرة ارتفاع االحتياجات اإلنسانية )أنظر 

الباب بعنوان "تحليل المخاطر" لإلطالع على المزيد من التفاصيل 

حول الصدمات المحتملة(.

تتطلب تلبية االحتياجات الماسة قيام قطاعات متعددة بمعالجة 
جوانب االحتياجات المختلفة يف نفس المواقع. ُتعد مخاطر المجاعة 

والكوليرا وفيروس كورونا المستجد وسوء التغذية والنزوح كلها 
أمثلة على االحتياجات اإلنسانية المعقدة ومتعددة األوجه، والتي 

تتطلب تطبيق نُهج متقاربة متعددة القطاعات. معظم المناطق التي 
زادت فيها االحتياجات منذ آخر لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 

يف عام 2019 هي مناطق يصعب الوصول إليها بالنسبة للجهات 
الفاعلة اإلنسانية، مما يجعل من الصعب على وكاالت اإلغاثة تقديم 

المساعدات المنقذة لألرواح يف الوقت المناسب وبصورة منتظمة 
لألشخاص الذين هم يف أمس الحاجة إليها. من خالل تحديد المؤشرات 

الرئيسية التي تبين عوامل نشوء االحتياجات اإلنسانية يف جميع 
المواقع، فإن لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021 يتضمن 

توقعات بشأن المناطق التي ستكون فيها االحتياجات المشتركة 
بين القطاعات هي األكثر شدة خالل العام. المناطق التي تسجل 

أعلى مستوى من االحتياجات المشتركة بين القطاعات بحاجة إىل 
المساعدات العاجلة والمتكاملة المنقذة لألرواح، يف حين سيتم إيالء 

االهتمام للفئات األكثر ضعفاً والفئات ذات األولوية القصوى بغض 
النظر عن مكان وجودها. 

مدينة مأرب، اليمن
نساء مهاجرات يحملن حقائب المساعدات التي استلمنها من المنظمة الدولية 

للهجرة يف مركز توزيع يقع على بعد حوايل 100 كيلومتر خارج مدينة مأرب.
الصورة: المنظمة الدولية للهجرة، 2020
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بالنسبة لمعظم المجموعات القطاعية، يتم تنفيذ االستجابة على 
مستوى األسرة وليس على المستوى الجغرايف. ينبغي تقديم 

المساعدات لألسر األكثر ضعفاً بغض النظر عن مكان وجودها لضمان 
عدم استبعاد أي فئة من األشخاص المحتاجين.

فيما يتعلق باألشخاص المحتاجين ودرجة الشدة لكل منطقة، 
كثر من 5 ماليين شخص من درجة الشدة 3 يف 97 مديرية  يعاين أ
يف المتوسط – بما يف ذلك 229,512 شخص من النازحين داخلياً، 
كثر من 10 ماليين شخص من درجة الشدة 4 يف 166  بينما يعاين أ

مديرية يف المتوسط – بما يف ذلك 1,374,793 شخص من النازحين 
داخلياً، يف حين يعاين حوايل 5 ماليين شخص من درجة الشدة 5 

يف 69 مديرية يف المتوسط – بما يف ذلك 1,406,215 شخص من 
النازحين داخلياً.

مستوى الشدة بين القطاعات 
واألشخاص المحتاجين

الشدة عدد مستوى  إجمايل 
األشخاص 
جين لمحتا ا

داخلياً النازحين  من  السكانية  داخلياًالفئة  النازحين  غير  من  السكانية  عدد الفئة  متوسط 
المتضررة المديريات 

عدد المديرياتعدد المحتاجينعدد المديرياتعدد المحتاجين

             99                    104            4,906,805                      93             229,589 5,136,394 األزمة 3

           166                    164            9,281,232                    167          1,374,793 10,656,025 الطوارئ 4

             69                      65            3,515,110                      73          1,406,215 4,921,324 الكارثة 5

          333                    333         17,703,147                    333         3,010,597 20,713,743 اإلجمايل

كثر من نصف سكان اليمن يف مديريات تسجل أعلى درجات  يعيش أ
شدة االحتياجات )3 و 4 و 5(. ال يستبعد هذا التحليل المشترك بين 

القطاعات الفئات السكانية الضعيفة األخرى التي هي بحاجة إىل 
المساعدة اإلنسانية وتعيش يف مواقع أخرى. يف الواقع، أدت األزمة 

اإلنسانية التي طال أمدها إىل تسجيل 65 مديرية من أصل 333 
مديرية أعلى درجة شدة لالحتياجات )المرحلة الخامسة( يف حين 
سجلت 164 مديرية ثاين أعلى درجة شدة )المرحلة الرابعة( عبر 

قطاعات متعددة. تم تصنيف 3.5 مليون شخص من أصل 4 ماليين 
شخص ضمن أعلى فئة من االحتياجات )المرحلة الخامسة( يف حين 
تم تصنيف 9.1 مليون شخص من أصل 12.3 مليون شخص ضمن 

ثاين أعلى فئة من االحتياجات )المرحلة الرابعة(. تم تصنيف بقية 
المديريات يف اليمن البالغ عددها 104 مديريات بوصفها تواجه المرحلة 

الثالثة من الشدة، حيث يبلغ عدد األشخاص المحتاجين 4.8 مليون 
شخص من أصل 10.4 ماليين شخص. سجلت محافظات صنعاء 
والحديدة وحجة والجوف أعلى درجة شدة لالحتياجات )المرحلتين 

الرابعة والخامسة(.

النزاع هو المحرك الرئيسي لنشوء االحتياجات اإلنسانية، يف ظل 
تسجيل أعلى مستوى لشدة االحتياجات يف المناطق القريبة من 

خطوط المواجهة. ينتشر النزوح أيضاً يف هذه المناطق: وفقاً للتقديرات، 
يعيش حوايل 1.4 مليون شخص من النازحين داخلياً يف 73 مديرية 

مصنفة يف المرحلة الخامسة من الشدة، بينما يعيش 1.4 مليون 
شخص من النازحين داخلياً يف 167 مديرية مصنفة يف المرحلة الرابعة 

من الشدة، يف حين يعيش 230,000 شخص من النازحين داخلياً يف 
90 مديرية مصنفة يف المرحلة الثالثة من الشدة. 

من المهم التمييز بين حجم المنطقة وعدد السكان، فكما هو الحال 
يف كثير من األحيان تكون المناطق الجغرافية األكبر ذات كثافة سكانية 

منخفضة. يعيش حوايل 70 بالمائة من السكان يف شمال البالد، يف 
حين يعيش 30 بالمائة منهم يف جنوب البالد.

تم احتساب تقديرات االحتياجات اإلنسانية لعام 2021 باستخدام نهج 
إطار التحليل المشترك بين القطاعات، والذي ينظر بشكل شامل 
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إىل االحتياجات ويقيس شدة هذه االحتياجات باستخدام 15 مؤشر 
مشترك بين القطاعات. يتوافق هذا النهج مع دورة التخطيط للبرامج 
اإلنسانية المحّسنة التي تم إطالقها عالمياً يف عام 2019. تم توضيح 

هذه المؤشرات يف الملحق )ص 104( وتتعلق باالحتياجات ذات الصلة 
بالحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والمأوى والصحة 
والتعليم والتغذية واألمن الغذايئ. تستند المؤشرات إىل البيانات التي 
تم جمعها من خالل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ لعام 

2020 الذي تم إحراءه يف جميع أنحاء البالد ومصفوفة تتبع النزوح 
الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة، والتقييمات األخرى األصغر نطاقاً.

االتجاهات يف أعداد األشخاص المحتاجين – بالنظر إىل التحسينات 
المنهجية منذ آخر وثيقة للنظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية يف اليمن 

يف عام 2019، فإنه ال يمكن إجراء مقارنة لألعوام بعضها ببعض. مع 
ذلك، تجدر اإلشارة إىل أنه يف أعقاب ذروة انعدام األمن الغذايئ يف اليمن 

يف أواخر عام 2018، تحسنت حالة األمن الغذايئ يف البالد واستقرت 
خالل معظم عام 2019 وأوائل عام 2020 نتيجة للتمويل السخي من 

قبل الجهات المانحة الذي أتاح مستويات غير مسبوقة للمساعدات 
الغذائية التي تم توزيعها. غير أن تدهور مؤشرات انعدام األمن الغذايئ 

خالل األرباع الثالثة األخيرة من عام 2020 ُيظهر أن هذه المكاسب 
هشة ويمكن أن تنحسر بسهولة بسبب عدم وجود تحسن يف العوامل 

الرئيسية المحركة لالحتياجات اإلنسانية والنقص الكبير يف التمويل.

لحج، اليمن
29 أبريل 2020، لحج، اليمن: يتخذ فريق التوعية التابع للمجلس النرويجي لالجئين إجراءات احترازية 
للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء توزيع البسكويت عايل الطاقة لألسر النازحة يف محافظة لحج.

الصورة: أحمد عارف / المجلس النرويجي لالجئين
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آلية االستجابة السريعة

لمحة عامة
على مدى السنوات الخمس الماضية، اضطر 4 ماليين شخص إىل 
الفرار من منازلهم بحثاً عن األمان والمأوى يف مواقع أخرى بسبب 
النزاع المستمر يف اليمن والكوارث الطبيعية مثل السيول. استنفد 

انتشار األمراض، بما يف ذلك فيروس كورونا المستجد والكوليرا، موارد 
النازحين داخلياً مما دفع األسر إىل التأقلم مع آليات التكيف السلبية 

للبقاء على قيد الحياة. بعد النزوح المفاجئ، تزداد أوجه الضعف لدى 
السكان المتضررين حيث يعيش السكان اليمنيون أصالً يف ظروف 

قاسية نظراً لألزمة التي طال أمدها. االحتياجات العاجلة األكثر حيوية 
للنازحين هي الغذاء ومستلزمات النظافة واألدوات المنزلية األساسية 
حيث تضطر األسر للنزوح بصورة مفاجئة من منازلها، وغالباً ما تكون 
غير قادرة على جمع أو حمل مثل هذه األشياء. يف حين أن أهلية آلية 

االستجابة السريعة ترتكز على حالة النزوح، تشير عمليات المراقبة 
المنتظمة لما بعد التوزيع إىل أن 95 بالمائة من النازحين داخلياً 

أفادوا أن احتياجاتهم العاجلة قد تمت تلبيتها من خالل حقائب آلية 
االستجابة السريعة.

تهدف آلية االستجابة السريعة إىل توفير الحد األدىن من حزمة 
المساعدات العاجلة واألكثر حيوية المنقذة لألرواح لألسر النازحة حديثاً 
التي تنتقل بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية، يف المواقع الجماعية 

أو المناطق التي يصعب الوصول إليها أو لألسر العالقة أو الموجودة 
بالقرب من خطوط المواجهة العسكرية أو التي يكون لديها احتياجات 

عاجلة مفاجئة أخرى حتى يتم تنفيذ االستجابة الكاملة للمجموعات 
القطاعية. توفر آلية االستجابة السريعة حزمة مساعات عينية مكونة 

من مستلزمات النظافة واألغذية الجاهزة التي تغطي االحتياجات 
األساسية لمدة من خمسة إىل سبعة أيام. يتم تقديم هذه المساعدات 

العينية على أساس شامل لجميع األسر النازحة حديثاً. يلي 
المساعدات العينية تقديم المساعدات النقدية متعددة األغراض على 
أساس الضعف لتلبية االحتياجات األساسية والتوزيع العام للغذاء يف 

حاالت الطوارئ لمرة واحدة.

استناداً إىل الدروس المستفادة من النزاع المطول يف اليمن والخبرة 
يف مجال االستجابة اإلنسانية، كانت هناك حاجة واضحة لتقديم 

مساعدات عاجلة منقذة لألرواح لالستجابة الحتياجات األسر النازحة 
حديثاً لسد الفجوة حتى يتم تنفيذ استجابات المجموعات القطاعية. 
أيضاً، كانت هناك حاجة إىل إنشاء آلية لتتبع النزوح وإحالة األسر إىل 
المجموعات القطاعية وتسليط الضوء على احتياجات ومواقع األسر 

النازحة حديثاً. وهكذا تم يف يونيو 2018 إطالق آلية االستجابة السريعة، 
التي تم إنشاؤها من خالل شبكة من المنظمات الدولية غير الحكومية 

والمنظمات المحلية غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة تمتلك 

القدرة على التخزين المسبق والتوزيع يف جميع أنحاء اليمن وتغطي 
328 مديرية من أصل 333 مديرية يف 22 محافظة.

يتم تحميل معلومات التسجيل والتحقق الخاصة بالسكان المتضررين 
التي يتم جمعها من قبل شركاء آلية االستجابة السريعة مباشرة إىل 
قاعدة بيانات مركزية لتمكين اإلحاالت السريعة إىل الجهات المعنية 

بالمساعدة اإلنسانية ألغراض االستجابات الالحقة للمجموعات 
القطاعية. تتم مشاركة قوائم المستفيدين على نطاق واسع كل أسبوع 

إلبالغ الجهات الفاعلة بالتسلسل السريع لالستجابة.

السكان المتضررون
من المتوقع نزوح 672,000 شخص يف عام 2021 استناداً إىل 

البيانات التاريخية آللية االستجابة السريعة واتجاهات النزوح، من 
بينهم 48 بالمائة من النساء و 53 بالمائة من األطفال واليافعين و 4 

بالمائة من المسنين.

تفصيل األشخاص المحتاجين بحسب نوع 
الجنس والعمر

الجنس  نوع  العمربحسب  بحسب 

%43
آخرون %48

إناث
%52
ذكور

%53
672    أطفال/يافعين

ألف

%4
مسنين
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تحليل االحتياجات االنسانية
ال تزال االحتياجات اإلنسانية يف اليمن مرتفعة جراء الطبيعة المطولة 

للنزاع والكوارث الطبيعية التي أنتجت 4 ماليين نازح داخلي – 13 
بالمائة من عدد السكان. تلبي حزمة آلية االستجابة السريعة العينية 

كدته  والنقدية مجموعة متنوعة من هذه االحتياجات، على النحو الذي أ
األسر المستهدفة.

يحد النزوح طويل األمد من القدرة على التكيف ويؤدي إىل تفاقم أوجه 
الضعف القائمة. يتم استنفاد الموارد المالية المحدودة لألشخاص 

المتضررين من خالل اإلنفاق على الضروريات األساسية للبقاء 
على قيد الحياة: الغذاء والمياه والنظافة والنقل والصحة والبنود 
األخرى. ينتج عن ذلك زيادة االحتياجات ولجوء األسر إىل آليات 

التكيف السلبية، مثل تناول غذاء أقل جودة واالستغناء عن بعض 
الوجبات والتخلي عن احتياجات الرعاية الصحية األساسية والتدبير 
اليومي بدون توفر اإلمدادات األساسية مما يؤدي إىل نشوء مخاطر 

الحماية إىل جانب التعرض بشكل حاد النعدام األمن الغذايئ وانتشار 
األمراض المعدية. يف ظل محدودية خيارات المأوى، تكون النساء 

كثر من غيرهن بسبب االفتقار  والفتيات النازحات ُعرضة للمعاناة أ
إىل الخصوصية والتهديدات التي تعرض سالمتهن للخطر ومحدودية 

كثر ُعرضة للعنف  الوصول إىل الخدمات األساسية، مما يجعلهن أ
واالعتداء. تشكل النساء والفتيات ما يقرب من نصف النازحين. يف 

عام 2020، فإن 23 بالمائة من األسر التي تلقت مساعدات من األسر 
التي تعيلها نساء، باإلضافة إىل أن 88 بالمائة من المستفيدين الذين 

تلقوا مساعدات يف عام 2020 كانوا يعيشون يف مناطق يصعب 
الوصول إليها.

توقعات االحتياجات
يعتمد استهداف المجموعة القطاعية على تنبيهات النزوح الجديدة من 

السلطات المحلية وآلية تتبع النزوح ومقدمي المعلومات الرئيسيين 
وشبكات شركاء آلية االستجابة السريعة يف جميع أنحاء اليمن. تستند 

االحتياجات المتوقعة إىل بيانات تسجيل آلية االستجابة السريعة 
واتجاهات النزوح والسيناريوهات األكثر احتماالً استناًدا إىل تحليل 

النزاع وخطط الطوارئ المتعلقة بالتدفق المتوقع التي يتم إقرارها من 
قبل الجهات المعنية بالمساعدة اإلنسانية.

بناءاً على حالة الطوارئ وتخطيط السيناريو واالتجاهات الحالية، فإننا 
نتوقع نزوح 8,000 أسرة شهرياً.

األشخاص المحتاجين

االنجازات الرئيسية آللية االستجابة السريعة 
في عام 2020

األسر والعمرمعيلي  الجنس  نوع  بحسب  المستفيدين 

العينية  السريعة  االستجابة  آلية  مساعدات  على  الحاصلين  المستفيدين 
األغراض متعددة  النقدية  والمساعدات 

مساعدتهم تمت  الذين  المستفيدين  تفصيل 
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المراقبة
تستهدف المجموعة القطاعية آللية االستجابة السريعة الوصول إىل 
672,000 شخص من النازحين حديثاً يف عام 2021، والذين سيتم 

الوصول إليهم من خالل المساعدات العينية آللية االستجابة السريعة، 
وسيتم استهداف األسر األكثر ضعفاً من خالل المساعدات النقدية 

متعددة األغراض. سيتم إجراء المراقبة بعد التوزيع بشأن تنفيذ 
مشروع آلية االستجابة السريعة وأثره، ومدى مالءمة المساعدات 

المقدمة واستخدام المساعدات.

تتبنى المجموعة القطاعية آللية االستجابة السريعة ثالثة 
مؤشرات رئيسية:  

عدد النازحين داخلياً الجدد الذين يحصلون على مساعدات 	 
عينية من آلية االستجابة السريعة.

عدد النازحين داخلياً الجدد الذين يحصلون على مساعدات 	 
نقدية متعددة األغراض.

عدد عمليات المراقبة بعد التوزيع التي يتم إجراؤها.	 

بناءاً على ما سبق، سيقوم الشركاء بجمع بيانات النازحين داخلياً 
باستخدام نماذج تسجيل األسرة الموحدة ومراقبة تنبيهات النزوح من 

المصادر المناسبة )مصفوفة تتبع البيانات والمنظمات الدولية غير 
الحكومية والمنظمات المجتمعية والسلطات المحلية( وتثليثها مع 
المصادر ذات الصلة. سيتم تحميل بيانات األسر يف قاعدة البيانات 
المركزية آللية االستجابة السريعة على اإلنترنت لمشاركتها بشكل 

أوسع مع الجهات المعنية بالمساعدة اإلنسانية.

لحج، اليمن
عدين مهدي، 70 سنة. يعيش يف وادي شعب يف مديرية المضاربة. جاء مع جماله الستالم المساعدات الغذائية 

المقدمة من برنامج األغذية العالمي عند التوزيع يف هويرب، المضاربة، لحج، اليمن يف 8 أبريل 2020.
الصورة: برنامج األغذية العالمي/هبة هللا منصر.
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 الباا الثاني: 
تحليل المخاطر ومراقبة األوضاع واالحتياجات

إب، اليمن
أب نازح يحمل طفلته أثناء ممارسة ارتداء كمامات الوجه القماشية خالل 

أنشطة التوعية حول فيروس كورونا المستجد يف إب.
الصورة: المنظمة الدولية للهجرة، 2020
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2.1 تحليل المخاطر

النزاع واالضطرابات المدنية
ارتفع عدد خطوط المواجهة يف اليمن من 35 مديرية يف عام 2019 إىل 
49 مديرية يف عام 2020. منذ منتصف يناير 2020، تصاعدت األعمال 

العدائية يف المناطق الحدودية لمحافظات مأرب وصنعاء والجوف، 
يف حين تزحف خطوط المواجهة نحو المناطق المكتظة بالسكان يف 

محافظة مأرب. تستمر األعمال العدائية على طول خطوط المواجهة 
الحالية يف محافظات الحديدة وحجة والضالع والبيضاء وصعدة وتعز 

ومحافظات أخرى، وحدثت اشتباكات متكررة يف محافظات عدن 
وأبين وتعز. يتسبب استمرار األعمال العدائية يف كثير من األحيان 

يف إعاقة تقديم المساعدات اإلنسانية لألشخاص المحتاجين، بما يف 
ذلك األشخاص األكثر تعرضاً للمخاطر مثل النساء والفتيان والفتيات 

والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة، خاصة يف المناطق التي توجد 
خطوط مواجهة فيها. يستمر النزاع يف جميع أنحاء اليمن يف عدد متزايد 

من المديريات التي توجد فيها خطوط مواجهة محتدمة حيث تتاح 
إمكانية نمو الجماعات واألطراف الفاعلة التي ال تتبع الدولة التي قد 

تمأل الفراغ األمني الذي تشكّل حديثاً. يف ظل استمرار وجود توجهات 
إقليمية مزعزعة لالستقرار، فإنه من المرجح أن يستمر الدعم الخارجي 

ألطراف النزاع ومن المرجح أن يستمر التوجه نحو الهجمات خارج 
الحدود باتجاه المملكة العربية السعودية.

سيواجه كل من الوصول اإلنساين وحيز العمل اإلنساين المزيد من 
التحديات ومن المحتمل أن يتقلص مع زيادة متوقعة يف عدد المناطق 

التي يصعب الوصول إليها خالل عام 2021. يف حين سيستمر النزاع 
المسلح يف خلق حالة من انعدام األمن تعيق العمليات اإلنسانية، 

فإن تقديم المساعدات والخدمات اإلنسانية سيكون يف الغالب 
ُعرضة لإلعاقة من خالل القيود والمعوقات البيروقراطية المنتشرة 
التي يتم فرضها من قبل السلطات المحلية المختلفة. التوجيهات 

واللوائح واالشتراطات الجديدة، وال سيما المفروضة على برامج 
األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومكونات إدارة المشاريع، 

إىل جانب التحركات اإلنسانية والطرق التشغيلية األخرى، ستختبر 
أيضاً قدرة الجهات الفاعلة اإلنسانية على ضمان االستجابة يف الوقت 

المناسب، باإلضافة إىل طبيعة وحدود استجابة إنسانية قائمة على 
المبادئ وفعالة. نتيجة لذلك، سوف يكون تقديم المساعدات ُعرضة 

للتأخير والتعطيل والمخاطر، األمر الذي يقتضي وجود قيادة وتنسيق 
ومفاوضات مستدامة وقائمة على المبادئ وشجاعة لوضع حلول 

للتحديات التي تعترض الوصول.

يترتب على انعدام األمن والعوائق التي تحول دون تقديم الخدمات 
اإلنسانية أثر ضار على الحالة التغذوية لألطفال والنساء الضعفاء. 

استناداً إىل تقديرات المجموعة القطاعية للتغذية لعام 2020، فإن 

69,572 حالة إصابة بسوء التغذية الحاد الوخيم )حوايل 19.4 بالمائة 
من عدد حاالت اإلصابة بسوء التغذية الحاد الوخيم على الصعيد 

الوطني( و 290,434 حالة إصابة بسوء التغذية الحاد المعتدل )حوايل 
16.4 بالمائة من عدد حاالت اإلصابة بسوء التغذية الحاد المعتدل على 

الصعيد الوطني( كانت ألطفال يعيشون يف 49 مديرية على خطوط 
المواجهة / يصعب الوصول إليها حيث يوجد خطر متزايد لفقدان 

خدمات المعالجة التغذوية والوفيات المرتبطة بها. تشير التقديرات 
إىل أن خطر الوفاة بين حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم التي لم يتم 
عالجها ومضاعفاته يبلغ 9 حاالت من كل 10 حاالت، ويف حاالت سوء 

التغذية الحاد الوخيم دون مضاعفات يبلغ 1 حالة واحدة من كل 5 
حاالت. نتائج التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ تؤكد أيضاً أن 
كثر حدة يف المناطق التي تشهد قتاالً محتدماً  انعدام األمن الغذايئ هو أ

أو المناطق الحدودية التي يكون الوصول إليها محدوداً، ويؤثر بشكل 
خاص على النازحين داخلياً والفئات المهمشة.

انتهاكات القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل 
لحقوق اإلنسان

يف عام 2021، ويف ظل عدم التوصل إىل اتفاق سياسي ووقف 
األعمال العدائية وتحقيق السالم الشامل، فإنه من المرجح أن تستمر 
االنتهاكات التي تطال القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق 

اإلنسان، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على المدنيين. من 
المتوقع أن تستمر األعمال العدائية البرية المحتدمة، إىل جانب 

القصف والغارات الجوية، غالباً يف المناطق المأهولة بالسكان، وإلحاق 
األذى والقتل العشوايئ بالمدنيين والتسبب يف أضرار جسيمة بمنازل 

المدنيين والبنية التحتية، بما يف ذلك المدارس والمستشفيات 
والخدمات األخرى المنقذة لألرواح ومواقع النازحين داخلياً. عالوة على 

ذلك، فإن العاملين يف المجال اإلنساين أنفسهم يمارسون عملهم يف 
ظل مخاطر كبيرة: يف عامي 2018 و 2019، تم تسجيل حوايل 90 

حادثة عنف ضد العاملين يف المجال اإلنساين بما يف ذلك االعتداءات 
الجسدية واالحتجاز والتهديد. بالنظر إىل الظروف الحالية واستمرار 

النزاع يف المناطق الساخنة، فإنه من المتوقع أن تستمر هذه االتجاهات 
يف عام 2021. من المرجح أن تظل حرية التنقل مقيدة بمجموعة من 
القيود التعسفية التي تفرضها السلطات، وبسبب انتشار الذخائر غير 

المنفجرة واأللغام والنزاع المحتدم وأعمال العنف.

يف حين أنه من المتوقع أن يؤدي أثر النزاع المسلح إىل اإلضرار 
بالمدنيين على نحو خطير، فإنه من المتوقع استمرار تأثر النساء 
والفتيات بشكل غير متناسب وبقائهن عرضة لمخاطر االنتهاكات 

واالعتداء. تحتل اليمن المرتبة األسوأ على مستوى العالم من حيث 
 ،)INFORM( المساواة بين الجنسين وفقاً لمؤشر إدارة المخاطر
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ومن المتوقع أن يؤدي النزاع الممتد إىل تفاقم التمييز القائم على 
النوع االجتماعي السائد أصالً وزيادة مخاطر العنف القائم على النوع 

االجتماعي يف أوساط المجتمعات. من المحتمل جداً أن تتعرض 
حقوق األطفال لالنتهاك نظراً الستمرار مخاطر الحماية الشديدة التي 

تفاقمت بسبب النزاع المطول والصعوبات االقتصادية واستمرار نقص 
فرص الوصول إىل التعليم. تشمل هذه المخاطر الفصل بين أفراد 
األسرة وتجنيد األطفال وزواج األطفال وأشكال العمل االستغاللية 
واالتجار باألطفال. من المرجح أن يظل النازحون والالجئون وطالبو 

اللجوء والمهاجرون يف أوضاع شديدة الضعف، ومن المرجح جداً أن 
يستمر النزوح المطول للنازحين داخلياً يف التأثير على قدرتهم على 

التكيف ويتسبب يف تفاقم أوجه الضعف القائمة، مما يؤدي إىل زيادة 
االحتياجات وآليات التكيف السلبية، ال سيما بين النساء واألطفال. 
من المرجح أن تواجه هذه الفئات تحديات مستمرة يف الوصول إىل 

المساعدات وخدمات الحماية الحيوية بسبب التمييز وعدم القدرة على 
التنقل وعوامل أخرى.

البيئة االجتماعية واالقتصادية
يف ظل عدم رفع الحصار واستقرار االقتصاد الكلي وعدم وجود أموال 

كافية لدى البنك المركزي، فإنه من المتوقع أن تشهد البيئة االجتماعية 
واالقتصادية مزيداً من التدهور يف عام 2021. من المرجح أن تشهد 
اليمن استمرار تدهور االقتصاد الكلي: تشير تقديرات الخبراء إىل أن 

خسائر الناتج المحلي اإلجمايل التي تم تحملها يف السنوات الخمس 
األوىل من النزاع يمكن أن تتضاعف إىل 181 مليار دوالر أمريكي 
يف حال استمر النزاع حتى عام 2022 26. من المتوقع أن تستمر 

قيمة الريال اليمني يف االنخفاض، األمر الذي يؤثر بشدة على القوة 
الشرائية للسكان، يف ظل حقيقة أن الجزء األكبر من المواد الغذائية 

يتم استيراده من الخارج. يف عام 2020، سحب البنك المركزي تقريباً 
آخر احتياطياته من العمالت األجنبية التي قدمتها المملكة العربية 

السعودية، وبمجرد استنفادها، سيكون هناك نقص يف العمالت 
األجنبية لتغطية استيراد السلع األساسية. من المرجح أن يستمر 

االنكماش االقتصادي طوال العام نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا 
المستجد، بما يف ذلك بسبب انخفاض تدفق التحويالت المالية.  

سيؤدي تدهور الوضع االجتماعي واالقتصادي المذكور أعاله إىل 
انخفاض دخل األسرة ويحد من قدرتها على دفع تكاليف الخدمات 

الصحية وتكاليف نظم غذائية كافية ومتنوعة مما قد يسهم يف زيادة 
سوء التغذية. يرجع ذلك إىل أن الزيادة يف أسعار السلع األساسية 
تعني ضمناً كميات أقل من الطعام على المائدة للفئات الضعيفة 
وبالتايل زيادة احتمال اإلصابة بسوء التغذية / اعتالل الصحة. من 

الممكن أن يؤدي تقليص / خفض دعم / تمويل أعمال اإلغاثة إىل 
خفض عدد األشخاص الذين يحصلون على المساعدات الغذائية 

وبالتايل زيادة عدد األسر التي تعاين / األشخاص الذين يعانون من 
انعدام األمن الغذايئ والذي ُيعد أحد أسباب سوء التغذية الحاد.

)INFORM( مؤشر إدارة المخاطر

الكوارث الطبيعية
ال تزال األخطار الطبيعية تشكل تهديداً مرتفعاً، يف ظل احتمال استمرار 

االتجاهات السائدة لسنوات عديدة مضت. دمر غزو الجراد الصحراوي 
المتكرر المحاصيل يف المناطق الزراعية الرئيسية، ومن المرجح أن 
يستمر ذلك يف عام 2021. أدت السيول وحاالت الجفاف إىل تدمير 
كز اإليواء والبنية التحتية وتقييد الوصول إىل األسواق والخدمات  مرا

األساسية، وتسببت يف نزوح السكان المصابين بالضعف أصالً بسبب 
سنوات من النزاع وانعدام االستقرار االقتصادي. يف جنوب اليمن، 

كتوبر ونوفمبر – يف هطول  يتسبب موسم األعاصير – يف مايو ويونيو وأ
األمطار الغزيرة ويف حدوث الرياح العاتية والسيول على المناطق 

الساحلية. يف عام 2021، من المرجح أن يؤدي تأثير األخطار الطبيعية، 
إىل جانب زيادة حدة النزاع وتدهور الوضع االقتصادي، إىل زيادة أوجه 

الضعف واالحتياجات اإلنسانية.

كبر على الوضع الغذايئ  سيكون ألثر الكوارث الطبيعية تأثير ضار أ
للسكان وال سيما الفئات األكثر ضعفاً. بالنظر إىل أن انعدام األمن 

الغذايئ وزيادة مخاطر األمراض من بين األسباب الكامنة واألسباب 
المباشرة لسوء التغذية على التوايل، فإن تدهور هذه العوامل نتيجة 

األخطار الطبيعية سوف يساهم يف زيادة حاالت سوء التغذية الحاد يف 
المناطق التي ستكون ُعرضة للتأثر.

INFORM مؤشر المخاطر
8.1

الخطر والتعرض
8.4

الضعف
8.1

االفتقار إىل القدرة على التكيف
8.0

www.inform-index.org :للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع

http://www.inform-index.org
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األوبئة والجوائح 
من المتوقع أن يستمر مسار األوبئة الرئيسية والمخاطر الصحية 

التي تؤثر على اليمن، إىل جانب األثر الشديد على السالمة الجسدية 
للسكان يف جميع أنحاء البالد. وفقاً لمؤشر مخاطر األوبئة يف إطار 

مؤشر إدارة المخاطر، تحتل اليمن المرتبة السابعة يف العالم، وهي 
واحدة من إحدى عشرة دولة فقط تم تقييمها على أنها تواجه "مخاطر 

عالية جداً" النتشار األمراض المعدية التي تؤثر على االحتياجات 
اإلنسانية. يف عام 2020، شهدت اليمن ست حاالت تفشي لألمراض 

المعدية، ومن غير المتوقع أن تتغير الظروف يف عام 2021. يرجع 
ذلك إىل الضعف المستمر والشديد للسكان واالفتقار إىل القدرة على 

احتواء انتشار األمراض وتوفير العالج. من المتوقع أن يظل النظام 
الصحي مثقالً باألعباء وأن تتراجع طاقته، ومن المتوقع عدم استالم 
العاملين الصحيين لمرتباتهم كاملة أو أن يعاين النظام الصحي من 

نقص اإلمدادات يف حال لم يتم تقديم تمويل إضايف. يف ظل تضرر 50 
بالمائة من المرافق الصحية جراء النزاع، فإن 121 مرفق صحي لم يعد 
باستطاعتها توفير حزمة الخدمات الدنيا27 بسبب نقص التمويل، ومن 
المتوقع أن يتوقف حوايل ثلث المرافق الصحية عن العمل أو يقلص 

تقديم الخدمات التي يستفيد منها 5.6 مليون شخص. تبدو التوقعات 
بشأن الوصول إىل خدمات صحية جيدة ومستمرة يف عام 2021 قاتمة 

بشكل متزايد. 

من المرجح أن تتفاقم آثار تراجع الوصول إىل الخدمات الصحية بسبب 
التحديات المتعلقة باإلمدادات اللوجستية والمستلزمات األساسية، 

مثل الوقود لتشغيل المعدات والكهرباء لتوفير اإلضاءة والتبريد. فرض 
تفشي فيروس كورونا المستجد ضغوطاً إضافية على المرافق القائمة 
وتسبب يف تراجع االستفادة من الخدمات الصحية، مما أدى إىل تعقيد 

تقديم الخدمات للوقاية من األمراض األخرى. ستؤدي المخاطر الصحية 
المتعددة، إىل جانب تدهور الوصول إىل الخدمات الصحية واالستفادة 
منها، إىل تفاقم آثار انعدام األمن الغذايئ المتزايد ومحدودية خدمات 

النظافة والصرف الصحي، ال سيما للنساء واألطفال، على األمراض 
التي يمكن الوقاية منها واآلثار الطويلة األمد لسوء التغذية، والتي من 

كمي لسنوات  المتوقع أن تتفاقم يف العديد من المناطق. األثر الترا
النزاع واالحتياجات اإلنسانية المستمرة والصدمات على الصحة 

النفسية، إىل جانب محدودية الوصول إىل خدمات الدعم النفسي 
واالجتماعي، جميعها عوامل ستترتب عليها آثار مستمرة على سالمة 

األشخاص، وال سيما النساء الاليت يتحملن عبئاً غير متناسب من 
المسؤوليات عن توفير الرعاية والعناية بأسرهن ومجتمعاتهن.

إن الصلة بين األمراض/اعتالالت الصحة، كأحد األسباب المباشرة 
لسوء التغذية، راسخة يف اإلطار السببي الخاص باليونيسيف. اإلصابة 

المتكررة بالمرض تعرض األطفال لسوء التغذية وتقوض مناعتهم. 
يؤدي االنتشار المرتفع المتوقع والزيادة يف حاالت األمراض الشائعة 

وتفشي األمراض مثل الكوليرا/اإلسهال المايئ الحاد إىل زيادة مخاطر 
سوء التغذية والوفيات. تزداد احتمالية وفاة الطفل المصاب بسوء 

التغذية الحاد بتسعة أضعاف بسبب العدوى الشائعة )المالريا 
كثر من 50 المائة من حاالت  واإلسهال وااللتهاب الرئوي( وترتبط أ

نقص التغذية بين األطفال دون الخامسة من العمر باإلسهال.

األخطار البيئية
كثر دول العالم فقراً بالمياه، حيث  لطالما اعُتبرت اليمن واحدة من أ

تشير التقديرات إىل أن لديها أدىن نسبة للمياه المتاحة للفرد على 
مستوى العالم. ُتعزى ندرة المياه جزئياً إىل ظروف الجفاف التي 

تفاقمت بسبب تغير المناخ يف السنوات األخيرة، باإلضافة إىل النمو 
السكاين السريع والتوسع يف استخدام المياه الجوفية للزراعة، مما 

يؤدي إىل تسارع استخراج المزيد من المياه للمحاصيل التي تحتاج 
لكميات كبيرة من المياه، مثل القات. النتيجة هي أن المياه الجوفية 
ُتستنفد اآلن بشكل أسرع بكثير من الوقت الالزم لتجديد مواردها28.
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تواجه اليمن أيضاً خطراً حقيقياً يتمثل يف حدوث تسرب نفطي كبير 
ُيحتمل أن تكون له تداعيات مأساوية على السكان إذا لم يتم بشكل 

عاجل إجراء صيانة لناقلة النفط "صافر". يف حالة تصدع أو غرق أو 
انفجار "صافر"، سيكون أثر التسرب النفطي الكبير كارثياً، وهناك 

قدرة وطنية محدودة على االستجابة وتحديات تواجه تنفيذ استجابة 
دولية. سيكون األثر المدمر ملموساً يف جميع أنحاء اإلقليم إىل جانب 
حدوث كوارث بيئية وتدهور متوقع للنظم البيئية يف اليمن وجيبويت 

وإريتريا والمملكة العربية السعودية. سيتأثر حوايل 28 مليون شخص 
يعتمدون على هذه النظم البيئية يف معيشتهم، وخاصة الصيادين. 

تتأثر اليمن بشدة باآلثار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف والسيول 
الشديدة واآلفات وتغير أنماط هطول األمطار وزيادة وتيرة العواصف 

وشدتها وارتفاع مستوى سطح البحر. يف عام 2021، يمكن أن تتسبب 
مثل هذه الصدمات اإلضافية يف إلحاق أضرار بالغة بالسكان الذين 

يعانون أصالً من ضعف شديد.

جدول تحليل المخاطر
يوضح الجدول أدناه الفئات الرئيسية للمخاطر الموضحة أعاله مقابل 
االحتمالية واألثر، باستخدام مقياس من واحد إىل خمسة، حيث يمثل 

الرقم خمسة أعلى مستوى من االحتمالية واألثر. بضرب االحتمالية 
بدرجات األثر، تنتج درجة مخاطر مركبة. تمت مراعاة األثر "األكثر 

احتماالً" ألغراض هذا التحليل على الرغم من أنه يظل هناك احتمال 
كبر يف حالة حدوث خطر على نطاق أوسع. ألن تكون شدة األثر أ

الجوف، اليمن
صورة لشقيقتين مع حقائب آلية االستجابة السريعة، يوليو 2020.

الصورة: مؤسسة يمن الخير لإلغاثة والتنمية / صندوق األمم المتحدة للسكان، اليمن
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يناير 2020
أدى تصاعد القتال يف محافظات صنعاء ومأرب 

والجوف إىل نزوح اآلالف.

الهالل األحمر اإلمارايت يدين االعتداءات على 
المنظمات غير الحكومية يف الضالع.

فبراير 2020
تدشين جسر المساعدات الطبية لنقل المرضى 

للعالج يف األردن.

األمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين جراء ارتفاع 
عدد ضحايا الحرب يف محافظتي مأرب والجوف.

مجتمع العمل اإلنساين يعرب عن قلقه بشأن 
تقلص حيز العمل.

مارس 2020
31 من أصل 41 برنامج رئيسي لألمم المتحدة 
لتقديم المساعدات تواجه التخفيض أو اإلغالق 

بسبب نقص التمويل.

أمطار غزيرة وسيول تضرب المحافظات الجنوبية.

صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن يخصص 3.5 
ماليين دوالر أمريكي للخدمات الحيوية.

أبريل 2020
اإلعالن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا 

المستجد يف اليمن.

وكاالت اإلغاثة تكثف جهودها الحتواء فيروس 
كورونا المستجد.

تتعرض اليمن لسيول هائلة للمرة الثانية.

مايو 2020
فيروس كورونا المستجد يهدد توافر الغذاء.

الوكاالت اإلنسانية تدق ناقوس الخطر يف اليمن 
وتدعو إىل تمويل عاجل.

يونيو 2020
األمم المتحدة تحذر من وقوع مأساة يف ظل 

استمرار نقص التمويل.

مؤتمر إعالن التعهدات يوجه نداء عاجل لجمع 
2.41 مليار دوالر أمريكي إلنقاذ األرواح.

الموجة الثالثة من األمطار الغزيرة والسيول تضرب 
المحافظات الجنوبية والشرقية.

يوليو 2020
تحليل جديد لألمن الغذايئ ُيظهر زيادة مقلقة 
يف عدد األشخاص الذين يواجهون مستويات 

عالية من انعدام األمن الغذايئ الحاد يف 
المحافظات الجنوبية.

نقص التمويل يتسبب يف إغالق البرامج المنقذة 
لألرواح يف ظل زيادة االحتياجات.

أزمة الوقود تؤثر على عمليات اإلغاثة يف 
المحافظات الشمالية.

أغسطس 2020
موجة جديدة من األمطار الغزيرة والسيول الجارفة 

تتسبب يف حدوث دمار يف أنحاء اليمن.

أزمة الوقود يف المحافظة الشمالية تعيق االستجابة 
اإلنسانية وتؤدي إىل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

يوفر التخصيص االحتياطي الثاين من قبل صندوق 
التمويل اإلنساين يف اليمن تمويل شريان حياة 

لالستجابة لمواجهة فيروس كورونا المستجد 
ويدعم آلية االستجابة السريعة.

سبتمبر 2020
أزمة الوقود تتسبب يف رفع أسعار المواد الغذائية 

وتستمر يف تقييد عمليات اإلغاثة.

سعر الصرف يف المحافظات الجنوبية يصل إىل 
أدىن مستوياته على اإلطالق.

التمويل المقدم من الصندوق المركزي لمواجهة 
الطوارئ يعزز استجابة فيروس كورونا المستجد 

والبرامج الصحية.

نقص التمويل يصيب العمليات اإلنسانية يف 
اليمن بالشلل.

الجدول الزمني لألحداث
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كتوبر 2020 أ
المرضى يعودون إىل اليمن بعد العالج يف األردن.

عدد الضحايا يف صفوف المدنيين يبلغ 
كتوبر. ذروته يف أ

نوفمبر 2020
وصول الريال اليمني إىل أدىن مستوياته على 

اإلطالق يف المحافظات الجنوبية، مما يضاعف من 
مخاطر األمن الغذايئ.

االجتماع الثاين لكبار المسؤولين يجدد 
االلتزام بمعالجة األزمة اإلنسانية يف اليمن مع 

تدهور األوضاع.

الصندوق المشترك للتمويل اإلنساين يخصص 
167 مليون دوالر أمريكي لمجاالت االستجابة التي 

تعاين من نقص التمويل.

ديسمبر 2020
وكاالت األمم المتحدة تحذر من أن نافذة درء 

المجاعة يف اليمن تضيق حيث خلص تحليل جديد 
لألمن الغذايئ إىل أن 13.5 مليون شخص يواجهون 

مستويات عالية من انعدام األمن الغذايئ الحاد.

مجلس األمن يدعو إىل اتخاذ إجراءات عاجلة لدرء 
المجاعة ومنع إغالق برامج األمم المتحدة.

هجوم على مطار عدن يتسبب يف سقوط عشرات 
الضحايا من المدنيين مع وصول الحكومة 

الجديدة إىل اليمن.

النزاع واالضطرابات المدنية 

المخاطر ليةوصف  حتما ال تأثراًالدرجةاألثرا األشد  الفئات 

يستمر تأثر جميع األشخاص، وال يتوقع حدوث 5525التصعيد المستمر لألنماط والتأثيرات الجغرافية السياسية 
تغيير يف عدد األشخاص المحتاجين

يستمر تأثر جميع األشخاص، وال يتوقع حدوث 4.54.520استمرار األنماط واالتجاهات اإلقليمية المزعزعة لالستقرار
تغيير يف عدد األشخاص المحتاجين

استمرار الصراع الديناميكي الذي طال أمده عبر عدد متزايد 
من خطوط المواجهة المحتدمة يف اليمن

يستمر تأثر جميع األشخاص، وال يتوقع حدوث 4.54.520
تغيير يف عدد األشخاص المحتاجين

استمرار انخفاض وصول المساعدات اإلنسانية الملموسة 
وتقلص الحيز لتوفير استجابة قائمة على المبادئ وفعالة

يستمر تأثر جميع األشخاص، وال يتوقع حدوث 4.54.520
تغيير يف عدد األشخاص المحتاجين

انخفاض الوصول إىل خدمات التغذية المنقذة لألرواح وزيادة 
الوفيات المرتبطة بسوء التغذية

األطفال دون الخامسة من العمر والنساء 4.5520
الحوامل والمرضعات

انتهاكات القانون الدولي اإلنساني / القانون الدولي لحقوق اإلنسان

المخاطر ليةوصف  حتما ال تأثراًالدرجةاألثرا األشد  الفئات 

استمرار الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية 
المدنية، بما يف ذلك المدارس والمرافق الصحية

يستمر تأثر جميع األشخاص، وال يتوقع حدوث 5525 
تغيير يف عدد األشخاص المحتاجين

ال يتوقع حدوث تغيير يف عدد األشخاص 5525 استمرار االعتداءات ضد العاملين يف المجال اإلنساين
المحتاجين

يستمر تأثر النساء واألطفال، وال يتوقع حدوث 5525 استمرار انتهاكات حقوق المرأة والطفل
تغيير يف عدد األشخاص المحتاجين

استمرار تعرض الفئات المهمشة النتهاكات الحقوق )النازحين 
داخلياً والالجئين والمهاجرين وما إىل ذلك(. 

يستمر تأثر الفئات المهمشة، وال يتوقع حدوث 5525 
تغيير يف عدد األشخاص المحتاجين

يستمر تأثر جميع األشخاص، وال يتوقع حدوث 5525 استمرار تقييد حرية التنقل
تغيير يف عدد األشخاص المحتاجين
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البيئة االجتماعية واالقتصادية
المخاطر ليةوصف  حتما ال تأثراًالدرجةاألثرا األشد  الفئات 

يستمر تأثر جميع األشخاص، وال يتوقع حدوث 5525استمرار تدهور االقتصاد الكلي
تغيير يف عدد األشخاص المحتاجين

استمرار عدم كفاية قدرة البنك المركزي )االفتقار إىل األموال، 
السياسات النقدية المتباينة( 

يستمر تأثر جميع األشخاص، وال يتوقع حدوث 5525
تغيير يف عدد األشخاص المحتاجين

يستمر تأثر جميع األشخاص، وال يتوقع حدوث 4520اإلبقاء على القيود الصارمة على الواردات والصادرات التجارية 
تغيير يف عدد األشخاص المحتاجين

يستمر تأثر جميع األشخاص، وال يتوقع حدوث 4520استمرار خفض المساعدات والتحويالت المالية الدولية
تغيير يف عدد األشخاص المحتاجين

األطفال دون الخامسة من العمر والنساء 4.5520تدهور الوضع الصحي والتغذوي
الحوامل والمرضعات

 األوبئة / الجوائح 
المخاطر ليةوصف  حتما ال تأثراًالدرجةاألثرا األشد  الفئات 

استمرار الضغوط المتزايدة على النظام الصحي الهش بسبب 
زيادة انتشار األمراض

يستمر تأثر جميع األشخاص، وال يتوقع حدوث 5420
تغيير يف عدد األشخاص المحتاجين

زيادة تفشي األمراض وانتشار األوبئة يف أوساط مناطق 
وشرائح سكانية جديدة

سيكون حوايل 1.6 مليون شخص بحاجة إىل 4520
المساعدة الصحية نتيجة زيادة تفشي األمراض 

يف أوساط مناطق وشرائح جديدة من السكان

األطفال دون الخامسة من العمر والنساء  5525تفاقم سوء التغذية بين األطفال والنساء الحوامل والمرضعات
الحوامل والمرضعات

األخطار الطبيعية 
المخاطر ليةوصف  حتما ال تأثراًالدرجةاألثرا األشد  الفئات 

يتسبب هطول األمطار الموسمية يف حدوث سيول يف مواقع 
متعددة

يستمر تأثر جميع األشخاص، وال سيما النازحين 5315 
داخلياً وال يتوقع حدوث تغيير يف عدد األشخاص 

المحتاجين

يستمر تأثر جميع األشخاص، وال يتوقع حدوث 5315يدمر الجراد المحاصيل يف مناطق زراعية رئيسية
تغيير يف عدد األشخاص المحتاجين

زيادة سوء التغذية يف حالة انعدام األمن الغذايئ وتفشي 
األمراض الناتجة عن األخطار الطبيعية

األطفال دون الخامسة من العمر والنساء 5420
الحوامل والمرضعات

األخطار البيئية 
المخاطر ليةوصف  حتما ال تأثراًالدرجةاألثرا األشد  الفئات 

سيتأثر حوايل 8.4 ماليين شخص يف المناطق 5525 ناقلة النفط "صافر"
الساحلية الغربية، وقد يحتاج 1.26 مليون 
شخص منهم إىل مساعدات إنسانية عاجلة.
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ً السيناريو األكثر احتماال
من المرجح أن يتفاقم الوضع اإلنساين يف اليمن يف عام 2021، ففي 

األشهر الستة األوىل من عام 2021، من المتوقع حدوث تدهور ملحوظ 
يف المقاييس الكمية والنوعية للنزاع واالضطرابات المدنية بسبب 
تفاقم وتعزز وتشابك التطورات الجيوسياسية واألمنية والنقدية. 
سيؤدي استمرار األعمال العدائية، باإلضافة إىل عدم التوصل إىل 

تسوية سياسية، إىل زيادة النزوح وأوجه الضعف وتمهيد الطريق لمزيد 
من تدهور األوضاع. على الرغم من إحراز تقدم يف تنفيذ اتفاق الرياض، 

إال أنه من المرجح أن تؤدي االنقسامات السياسية داخل الحكومة 
اليمنية إىل تقويض االستقرار السياسي يف جنوب البالد. ستؤدي البيئة 

السياسية واألمنية المتدهورة إىل ردع االستثمار األجنبي والوطني 
والمحلي يف عدد متزايد من المواقع ويمكن أن تؤدي إىل التراجع 
عن ضخ العمالت األجنبية، وهو أمر بالغ األهمية لتحقيق استقرار 

الريال اليمني.

يف عام 2021، ويف ظل عدم التوصل إىل اتفاق سياسي ووقف األعمال 
العدائية وتحقيق السالم الشامل، فإنه من المرجح أن تظل اليمن 

تشكل أزمة حماية حيث سيستمر المدنيون، وال سيما الفئات الضعيفة 
والمهمشة، يف تحمل وطأة النزاع المسلح الذي طال أمده. ستؤدي 

العوامل اإلضافية مثل تدهور الوضع االقتصادي وتدهور سبل كسب 
العيش واألمن الغذايئ وحالة التغذية، باإلضافة إىل الصدمات مثل 

تفشي األمراض واألخطار الطبيعية، وخاصة السيول، إىل زيادة أوجه 
الضعف القائمة واالحتياجات اإلنسانية. الصدمات األخرى، مثل تسرب 

النفط من ناقلة النفط "صافر"، ستكون كارثية.
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2.2 مراقبة األوضاع واالحتياجات

واجه المجتمع اإلنساين تحديات كبرى خالل عام 2020 تتمثل يف 
الحصول على الموافقات من السلطات لتنفيذ أنشطة المراقبة وتقييم 
االحتياجات ويؤمل أن تساهم جهود المناصرة والتعاون مع السلطات 

يف مختلف أنحاء اليمن يف تسهيل تنفيذ أنشطة المراقبة وتقييم 
االحتياجات خالل عام 2021 وهي أنشطة شديدة األهمية بالنظر إىل 

التغير السريع يف األوضاع والتطورات المتعلقة بالصراع. باإلضافة 
إىل ذلك فإن التحديث المنتظم لالحتياجات سيدعم اتخاذ القرارات 

االستراتيجية على مستوى الفريق القطري اإلنساين وآلية التنسيق بين 
المجموعات القطاعية كما يعزز ذلك من الفهم المشترك لتأثير األزمة 

وُيستفاد منه بشكل مباشر يف وضع خطط االستجابة العملياتية. 

ُتعد مراقبة األوضاع أمراً شديد األهمية يف سياق اليمن بالنظر إىل 
شدة األزمة القائمة. باإلضافة إىل مؤشرات التحليل المشترك متعدد 

القطاعات فسوف تستمر آلية التنسيق بين المجموعات القطاعية يف 
المراقبة عن كثب لمعظم المخاطر المحتملة والمحددة أعاله )القسم 

1-2( وعلى األخص الوضع االقتصادي الكلي والمستجدات اإلقليمية 
والهجمات على البنية التحتية اإلنسانية والتعرض لمخاطر السيول 

والفيضانات ومستويات تفشي األمراض المختلفة. 

باإلضافة إىل تقييم المواقع متعدد القطاعات وتحليل التصنيف 
المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ ومسوحات سمارت والتقييمات 

األخرى الخاصة بالمجموعات القطاعية واإلطار المشترك لمراقبة 
المجاعة فإن آلية التنسيق بين المجموعات القطاعية ملتزمة 

بمراقبة ورصد سلسلة من مؤشرات االحتياجات المشتركة والخاصة 
بمجموعات قطاعية معينة وذلك خال العام 2021 كجزء من إطار 

عمل التحليل المشترك بين القطاعات. سوف تستمر مصفوفة تتبع 
النزوح الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة يف تتبع ومراقبة النزوح وحركة 

السكان بينما ستستمر مفوضية األمم المتحدة السامية لشئون 
الالجئين يف توفير المستجدات المنتظمة حول الالجئين وطالبي 

اللجوء يف اليمن. 

صنعاء، اليمن
احدى العامالت الصحيات تعتني وتقدم العالج التغذوي لطفل يستلقي يف الحضانة يف المستشفى 

الجمهوري بصنعاء يف إطار البرنامج الطارئ للصحة والتغذية المنفذ من قبل اليونيسف ومنظمة 
الصحة العالمية والبنك الدويل، يوليو 2019. 

الصورة: أحمد عبدالحليم/ شبكة المهنيين اليمنيين لمنظمة الصحة العالمية 
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بالنظر إىل حجم األزمة اإلنسانية يف اليمن وعلى أساس أن المؤشرات 
تعكس بشكل دقيق التغيرات فيما يتعلق بشدة االحتياجات فقد 

قامت المجموعات القطاعية بتحديد المؤشرات األساسية متعددة 
القطاعات المراد استخدامها يف المراقبة المستمرة للوضع يف البلد 
خالل دورة التخطيط للبرامج اإلنسانية لعام 2021 وستتم مراجعة 

هذه المؤشرات على أساس منتظم من أجل أن تتمكن المجموعات 
القطاعية من تحليل االتجاهات الحاصلة والتعرف على التغييرات 
المستجدة يف شدة االحتياجات. ومن ثم سيساهم هذا التحليل يف 

اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعديالت الضرورية على خطط االستجابة 
عند الحاجة لذلك. 

كما سيستمر شركاء العمل اإلنساين يف مراقبة اتجاهات النزوح 
والمعوقات المتعلقة بالوصول وتقلبات أسعار الصرف وأسعار الوقود 

خالل العام من أجل االسترشاد بذلك يف الجاهزية واالستجابة. سوف 
تنخرط مجموعة من مجموعات العمل المواضيعية يف مراجعات 

منتظمة للمجاالت الرئيسية. ينشر مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية 
سلسلة من المعلومات التفاعلية والتحديثات اإلنسانية التي تحلل 

االتجاهات وذلك من أجل مساعدة الشركاء يف الجاهزية واالستجابة. 

المؤشرات
لرقم األساس المؤشرات ا ر الخط  لمصد ا

x01 ًعدد الضحايا المدنيين المبلغ عنهم )القتلى أو الجرحى( خالل 12 شهرا
الماضية 

مجموعة قطاع الحماية 2,087

x02 مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين29 2,213عدد حوادث العنف المسلح التي تؤثر بشكل مباشر على المدنيين

x03 مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية 49 30عدد المديريات المتأثرة مباشرة بالمواجهات المباشرة على خطوط المواجهة

x04 مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية 222 31عدد المديريات التي يصعب الوصول إليها

x05 مجموعة قطاع الصحة 84 بالمائة مستوى انتشار األمراض المنقولة بالمياه والنواقل

x06 عدد األشخاص يف المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل
لألمن الغذايئ

تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن 16.2 مليون 
الغذايئ 

x07 قاعدة بيانات السكان 13 بالمائة نسبة النازحين إىل السكان المستضيفين

x08 المجموعة القطاعية للمأوى 25 بالمائة32نسبة المناطق المأهولة والتي تتعرض لخطر السيول

x09 مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين16833عدد الحوادث التي تؤثر على البنية التحتية المدنية

X10 )838 ريال يمني / تقلب العملة )سعر الصرف
دوالر أمريكي34

المبادرة اليمنية المشتركة لمراقبة السوق 

X11 نسبة انتشار سوء التغذية الحاد العام بناء على معيار الوزن مقابل الطول أقل
من 2 و/أو الوذمة الثنائية بين األطفال يف سن 0 – 59 شهراً )إن لم تتوفر 

البيانات فيتم استخدام 6 – 59 شهراً(

تقارير مسوحات سمارت 11 35

X12 مقياس تتبع السلع يف اليمن )نسبة 4 بالمائة توفر الوقود
االحتياجات الوطنية من الوقود التي تم 

تلبيتها(36
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 الباا الثالح: 
التحليل القطاعي

لحج، اليمن
أتت أسماء اىل موقع التوزيع يف لحج يف 10 سبتمبر 2020 الستالم المساعدة 

الغذائية من برنامج األغذية العالمي، وهي متزوجة ولديها 3 أطفال. 
الصورة: برنامج األغذية العالمي/ محمود فاضل
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3.1 إدارة وتنسيق المخيمات
المحتاجين االحتياجاتاألشخاص  شدة 

1.2
%2

15%الشدة 
األزمة

%36
الطوارئ

%47
الكارثة

50,000 - 25,001
100,000 - 50,001 

150,000 - 100,001

أقل من 25,000

كثر من 150,000 أ
5 4 3 2 1

المحتاجين 2020( األشخاص  االحتياجات االتجاه )2015 –  شدة 

5.6 

50,000 - 25,001
100,000 - 50,001 

150,000 - 100,001

أقل من 25,000

كثر من 150,000 أ

5 4 3 2 1

المحتاجين األشخاص 

المحتاجين األشخاص 

االحتياجات شدة 

االحتياجات شدة 

3.2 التعليم

%6
الشدة 

%41
األزمة

%52
الطوارئ

%1
الكارثة

مليون

مليون
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المحتاجين 2020( األشخاص  االحتياجات االتجاه )2015 –  شدة 

20.1 

أقل من 50,000
 150,000 - 50,001

300,000 - 150,001
500,000 - 300,001

كثر من 500,000 أ

5 4 3 2 1

3.4 الصحة

المحتاجين االحتياجاتاألشخاص  شدة 

%4
30%الشدة 

األزمة
%41
الطوارئ

%25
الكارثة

المحتاجين 2020( األشخاص  االحتياجات االتجاه )2015 –  شدة 

16.2 

3.3 األمن الغذائي والزراعة

%18
ال توجد/حد أدىن        

%29
الشدة 

%37
األزمة

%17
الطوارئ

50,000 - 25,001
100,000 - 50,001 

150,000 - 100,001

أقل من 25,000

كثر من 150,000 أ

5 4 3 2 1

المحتاجين االحتياجاتاألشخاص  شدة 

مليون

مليون
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المحتاجين 2020( األشخاص  االحتياجات االتجاه )2015 –  شدة 

15.8 

3.6 الحماية

%11
الشدة 

%38
األزمة

%28
الطوارئ

%23
الكارثة

أقل من 50,000
100,000 - 50,001

200,000 - 100,001
400,000 - 200,001

كثر من 400,000 أ

5 4 3 2 1

المحتاجين االحتياجاتاألشخاص  شدة 

3.5 التغذية
المحتاجين 2020( األشخاص  االحتياجات االتجاه )2015 –  شدة 

7.6 %47
الشدة 

%34
األزمة

%19
الطوارئ

50,000 - 25,001
100,000 - 50,001 

150,000 - 100,001

أقل من 25,000

كثر من 150,000 أ

5 4 3 2 1

المحتاجين االحتياجاتاألشخاص  شدة 

مليون

مليون
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3.8 المأوى والمواد غير الغذائية

المحتاجين 2020( األشخاص  االحتياجات االتجاه )2015 –  شدة 

7.3 %50
األزمة

%42
الطوارئ

%8
الكارثة

50,000 - 25,001
100,000 - 50,001 

150,000 - 100,001

أقل من 25,000

كثر من 150,000 أ

5 4 3 2 1

المحتاجين االحتياجاتاألشخاص  شدة 

المحتاجين 2020( األشخاص  االحتياجات االتجاه )2015 –  شدة 

0.27 

3.7 القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين

%61
األزمة

%27
الطوارئ

%12
الكارثة

أقل من 1,000
2,000 - 1,001
5,000 - 2,001

20,000 - 5,001
كثر من 20,000 أ

5 4 3 2 1

المحتاجين االحتياجاتاألشخاص  شدة 

مليون

مليون



النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية

58

المحتاجين 2020( األشخاص  االحتياجات االتجاه )2015 –  شدة 

15.4 

3.9 المياه والصرف الصحي والنظافة

%12
الشدة 

%50
األزمة

%37
الطوارئ

%1
الكارثة

100,000 - 50,001
100,001 - 150,00 

200,000 - 150,001

أقل من 50,000

كثر من 200,000 أ

5 4 3 2 1

المحتاجين االحتياجاتاألشخاص  شدة 

مليون
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 3.1 
إدارة وتنسيق المخيمات

المحتاجين الماسة األشخاص  الحاجة  ذوي  ءاألشخاص  إعاقةأطفالنسا ذوي 

1.21.2225515

لمحة عامة
كثر من 1500 مخيم عشوايئ  كثر من 4 ماليين نازح يمني يف أ استقر أ
غير مخطط ويحتاجون إىل الدعم لتلبية احتياجاتهم األساسية، وتتغير 

المواقع وحجم السكان وخصائص هذه المواقع بمرور الوقت. حالياً، 
تقع معظم هذه المواقع يف حجة )35 بالمائة من النازحين يعيشون يف 
أماكن شبيهة بالمخيمات( والحديدة )19 بالمائة( ومأرب )15 بالمائة( 

والجوف )7 بالمائة( وتعز )5 بالمئة(.

غالباً ما تكون مواقع النازحين غير آمنة ومحفوفة بالمخاطر وال تحفظ 
كرامتهم، حيث تشير البيانات إىل أن 76 يف المائة يفتقرون إىل عقود 

إيجار رسمية مما قد يؤدي إىل نزوح ثانوي وتهديدات باإلخالء، ويمكن 
أن يعرض الظروف المعيشية للخطر. كما أن حوايل 32 يف المائة من 
المواقع معرضة لخطر الفيضانات، وحوايل 48 بالمائة من األشخاص 
يف مواقع استضافة النازحين هم على بعد 5 كيلومترات من مناطق 

األعمال العدائية النشطة.

تفتقر المواقع أيضا إىل الخدمات، حيث تشير البيانات إىل أن الجهات 
كثر من نصف المواقع، وأن 93 يف  الفاعلة اإلنسانية لم تصل اىل أ

المائة من األماكن الشبيهة بالمخيمات يف جميع أنحاء البالد تفتقر 
إىل الخدمات األساسية مثل توزيع المواد الغذائية وخدمات الحماية 

والمياه والصرف الصحي والتعليم، منها 83 يف المائة تعاين من فجوات 
حرجة يف الخدمة. التمييز واإلقصاء من المخاطر الجسيمة نتيجة 

المنافسة الشديدة مع المجتمعات المضيفة على الموارد الشحيحة 
وهي مخاطر يتم تضخيمها بشكل خاص بسبب تأثيرات كوفيد-19، 

كما زاد الوباء من التصور بأن النازحين ينقلون األمراض المعدية، مما 
يعرض الفئات السكانية األكثر ضعفاً التي تعيش يف المواقع لخطر 

كبر لإلقصاء من الوصول إىل الخدمات األساسية. كما أدى عدم  أ
االستقرار االقتصادي والتضخم ومحدودية فرص كسب العيش إىل 

تقليل القوة الشرائية لألسر مما أدى إىل مزيد من الحواجز االقتصادية 
أمام الخدمات وبالتايل إجبار المجتمعات على اللجوء إىل آليات 

التكيف السلبية.

باإلضافة إىل ذلك، يبدو أن هناك عالقة متبادلة بين النزوح وخطر 
المجاعة، حيث يبدو أن معظم السكان النازحين الذين يعيشون 

يف المواقع يتركزون يف المناطق ذات أعلى درجات الشدة حسب 
التصنيف المرحلي المتكامل.

وعلى الرغم من المخاطر، يشعر معظم السكان أنه ال يزال من غير 
اآلمن مغادرة المواقع التي يعيشون فيها. يف ديسمبر 2020، أبلغ 

سكان 94 بالمائة من مواقع استضافة النازحين عن عزمهم على البقاء 
يف المواقع خالل األشهر المقبلة.

السكان المتضررون
تستضيف مواقع النازحين العديد من الفئات المعرضة للخطر ال 

سيما األشخاص ذوو اإلعاقة وكبار السن واألسر التي تعولها نساء 
وأطفال واألشخاص المهمشين والمصابين بأمراض مزمنة وخطيرة 
واألطفال الوحيدين والمنفصلين عن ذويهم وكذلك النساء الحوامل 

والمرضعات. ُتظهر البيانات أن 88 بالمائة من مواقع النازحين 
كثر من هذه المجموعات المعرضة للخطر.37  تستضيف أربعة أو أ

توجد المجموعات المهمشة مثل المهمشين يف 43 بالمائة من مواقع 
النازحين، وتواجه هذه المجموعة تهميشاً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً 

عميق الجذور يؤثر على جميع جوانب حياتهم.

تشير تقييمات شركاء المجموعة القطاعية إلدارة وتنسيق المخيمات 
إىل أن 1,192,424 نازحاً يف مواقع االستضافة بحاجة إىل المساعدة، بما 

يف ذلك 1,166,125 38 من المحتاجين يف المرحلة 3 و 4 و 5 حسب 
إطار التحليل المشترك بين القطاعات، وُتظهر البيانات اىل أن 93 يف 

المائة من المواقع تفتقر اىل خدمات صيانة المأوى والمساعدة، وتفتقر 
89 يف المائة اىل الخدمات الصحية الكافية، وتفتقر 91 يف المائة إىل 

خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الكافية، وتفتقر 82 يف المائة 
إىل التوزيعات الكافية للغذاء.

أبلغ النازحون يف المواقع بأن االحتياجات التالية هي أعلى أولوياتهم: 
الغذاء )37 يف المائة من المواقع(، المأوى )24 يف المائة(، المياه )10 

يف المائة(، الحماية )8 يف المائة(39. أبلغت 0.2 يف المائة فقط من 
المواقع عن تلقيها الكايف للخدمات متعددة القطاعات40. من أسباب 

الخدمات المحدودة قيود الوصول التي تفرضها السلطات أو المجتمع 
المحلي والصعوبات الناجمة عن المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات، 

%مليونمليون % %
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ومحدودية التمويل المتاح، وفوق عوامل الخطر هذه، فإن األشخاص 
النازحين يف المواقع هم عادًة أولئك الذين ليس لديهم مصدر دخل 

لدفع اإليجار أو لديهم أقارب يمكنهم العيش معهم وبالتايل استقروا يف 
أماكن شبيهة بالمخيمات كمالذ أخير.

تعتبر ظروف المأوى غير كافية يف 68 يف المائة من المواقع. تشمل 
أنواع المأوى المالجئ المؤقتة )46 يف المائة من المواقع( ومالجئ 

الطوارئ )21 يف المائة( والمالجئ المفتوحة )1 يف المائة من المواقع(. 
كما يواجه النازحون الذين يعيشون يف مواقع االستضافة خطر اإلخالء 

)تواجه 16 يف المائة من أسر النازحين تهديدات مستمرة باإلخالء( 
وخطر األمراض المعدية وتلوث المياه والمخاطر الطبيعية. وتتفاقم 
مخاطر الحماية بسبب ظروف االكتظاظ يف المواقع وتدين مستوى 
المعيشة. كما تتعرض حياة الناس لخطر جسيم بسبب قربهم من 

جبهات القتال ويمكن أن يؤدي إىل نزوح ثانوي. ويؤثر االكتظاظ على 
الخصوصية والمساحة لظروف المعيشة الكريمة. إن النقص المتكرر 

يف المرافق التي تفصل بين الجنسين )المراحيض والمغاسل( يعرض 
النساء والفتيات بشكل خاص لخطر التحرش والعنف القائم على 

النوع االجتماعي. ويؤدي عدم وجود إضاءة مناسبة إىل زيادة انعدام 
األمن ويحد من حرية الحركة يف الليل. كما أن النقص العام يف األماكن 
والمرافق اآلمنة له تأثير ضار على رفاه األطفال. ويؤدي ضعف البنية 

التحتية إىل تفاقم أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة مما يؤدي إىل تفاقم 
تهميشهم واستبعادهم.

تمكن شركاء المجموعة القطاعية إلدارة وتنسيق المخيمات يف الوقت 
الذي كان فيه إجراء التقييمات الكمية الحتياجات النازحين يف مواقع 

االستضافة يمثل مشكلة يف اليمن من جمع معلومات على مستوى 
الموقع لـ 892 موقعاً الستضافة النازحين، ما يغطي 74 بالمائة من 
النازحين الذين يعيشون يف مواقع مختلفة يف جميع أنحاء البالد بين 

كتوبر 2019 وديسمبر 2020. أ

االحتياجات المتوقعة
يف عام 2021، ستستمر األسر النازحة يف البحث عن مالذ مؤقت يف 
مواقع النازحين بالرغم من صعوبة الوصول إىل الخدمات األساسية 

وظروف معيشية متدنية المستوى غير مالئمة وزيادة خطر التعرض 
لألمراض المعدية. كما سيؤدي عدم االستقرار االقتصادي ومحدودية 

فرص كسب العيش إىل تقليل القوة الشرائية لألسر وفرض حواجز 
اقتصادية متزايدة على الخدمات مما يخلق توترات مع المجتمع 

المضيف، كما أنه يزيد من احتمالية أن يضطر النازحون إىل اللجوء 
إىل آليات التأقلم السلبية مع ما يترتب على ذلك من مخاطر الحماية 

خصوصاً لألطفال والنساء. أما بالنسبة لبعض األسر النازحة، يعد 
الوصول إىل الخدمات العامة تحدياً آخر.

تثير عمليات اإلخالء قلقاً خاصاً نظراً ألن ثالثة أرباع المواقع ال تستخدم 
عقود إيجار رسمية ومن المتوقع أن تستمر يف االرتفاع حيث يسعى 
أصحاب األراضي إىل استعادة أراضيهم ألسباب اقتصادية يف الغالب. 
ستزيد المخاطر المرتبطة بتهديدات اإلخالء من المضايقات والضيق 

النفسي وإعادة التوطين القسري للنازحين إىل مواقع أخرى مما 
يزيد من ضعفهم.

بناًء على السيناريو األكثر احتمالية، من المتوقع أن تزداد االحتياجات 
بشكل ملحوظ، حيث تشير األرقام الحالية إىل أن 93 يف المائة من 

المواقع تفتقر إىل ما يكفي من خدمات صيانة المأوى والمساعدة، 
وتفتقر 89 يف المائة إىل الخدمات الصحية، وتفتقر 91 يف المائة إىل 

خدمات المياه والصرف الصحي، وتفتقر 82 يف المائة اىل التوزيعات 
الكافية للغذاء.

مع استمرار شركاء إدارة وتنسيق المخيمات يف التحقق من مواقع 
النازحين واألماكن الشبيهة بالمخيمات ورسم خرائط لها، سيتم تحديد 
المزيد من المواقع، ففي عام 2020، ارتفع عدد األشخاص يف األماكن 

الشبيهة بالمخيمات بنسبة 25 يف المائة من خالل هذه العملية.

يف عام 2021، ستستمر األسر النازحة يف البحث عن مالذ مؤقت يف 
مواقع النازحين حيث سيواجهون خدمات غير كافية وظروف معيشية 
متدنية ومخاطر تتعلق بالحماية. وستستمر هذه التحديات يف التفاقم 

بسبب أن األشخاص الذين يعيشون يف هذه المواقع سيواجهون 
صعوبات يف الوصول إىل الخدمات العامة نظراً لموقعهم والمنافسة 

للحصول على الموارد الشحيحة، بما يف ذلك الخدمات العامة 
المحدودة. إن االفتقار إىل البدائل سيجبر النازحين على االستمرار يف 
العيش أو االستقرار يف أماكن شبيهة بالمخيمات كخيار وحيد متاح.
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المراقبة
ستستمر المجموعة القطاعية إلدارة وتنسيق المخيمات يف مراقبة أنشطة الشركاء باستخدام المؤشرات التالية:

المؤشرات
لعدد المؤشراتا

x01)590 :المواقع التي تم تغطيتها بواسطة المراقبة المتوقعة متعددة القطاعات )خط األساس
عدد المواقع التي بها فرق إدارة المواقع 

عدد موظفي وسلطات إدارة وتنسيق المخيمات الذين يملكون قدرات معززة يف إدارة الموقع )مصنفة حسب الجنس( )خط األساس: 500(
عدد اإلحاالت التي تم تتبعها ومعالجتها باستخدام النهج القائم على المنطقة )خط األساس: 20(

x02)500 :عدد األشخاص الذين تم تحفيزهم من خالل النقد مقابل العمل لصيانة المواقع )مصنفة حسب الجنس( )خط األساس
عدد حقائب األدوات يف المواقع والمواد الخاصة بالصيانة والسالمة ومنع المخاطر )خط األساس: 0(

عدد المواقع التي بها مشاريع يقودها المجتمع يف مجال السالمة والوقاية من المخاطر )خط األساس: 0(

x03)200 :عدد لجان المجتمع المحلي ذاتية التنظيم ذات المشاركة الشاملة والمتوازنة بين الجنسين لكل من الرجال والنساء )خط األساس
عدد المشاريع المجتمعية التي تهدف إىل إدارة الموقع وملكية المجتمع )خط األساس: 50(

عدد حمالت المعلومات التي تم إجراؤها )خط األساس: 200(
عدد المواقع التي تم فيها إنشاء آليات شكاوى ومالحظات )خط األساس: 150(
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 3.2 
التعليم

لمحة عامة
يحتاج ما يقرب من 8.1 ماليين فتى وفتاة يف سن الدراسة إىل 

المساعدة بخصوص التعليم يف حاالت الطوارئ يف جميع أنحاء اليمن، 
ويشمل ذلك 1.65 مليون طفل نازح و 1.5 مليون طفل من ذوي 

اإلعاقة ومجموعات األقليات الذين يواجهون تحديات يف الوصول إىل 
التعليم. باإلضافة إىل ذلك، يحتاج 171,603 معلم )80 يف المائة منهم 
ذكور( إىل الدعم. وقد تم اإلبالغ عن تدمير 2,507 مدرسة و/ أو إتالفها 
و/ أو استخدامها ألغراض غير تعليمية. كان للنزاع والتعطيل المستمر 

للتعليم يف جميع أنحاء البالد وتجزئة أنظمة التعليم تأثير عميق على 
التعلم والتنمية المعرفية والعاطفية الشاملة لجميع الفتيان والفتيات 
يف سن المدرسة البالغ عددهم 10.1 مليون يف اليمن. وتفاقم الوضع 

بسبب كوفيد-19، حيث تم إغالق المدارس مؤقتاً اعتباراً من منتصف 
مارس 2020 مما أثر على تعلم ما يقرب من 5.8 ماليين طالب، 

وكثير منهم معرضون لخطر عدم العودة إىل المدرسة بسبب التأثير 
االجتماعي واالقتصادي للوباء وخاصة الفتيات. يف حين أن 2.05 مليون 

فتاة وفتى يف سن الدراسة خارج المدرسة.

السكان المتضررون
تعطي استجابة التعليم األولوية للفتيات والفتيان الذين تتراوح 

أعمارهم بين 5 و 17 عاماً، باإلضافة إىل المتعلمين البالغين الذين 
فاتتهم سنوات من الدراسة بسبب النزاع. يعيش ثلثا األطفال يف 

سن المدرسة يف مناطق يصعب الوصول إليها بسبب النزاع أو 
غيره من العوائق.

كثر من مليوين فتاة وفتى يف سن الدراسة خارج المدرسة. قبل جائحة  أ
كوفيد-19، كان حوايل 47 يف المائة من الفتيات خارج المدرسة مقارنة 
بـ 53 يف المائة من األوالد. حيث يمنع انعدام األمن المايل داخل األسرة 

األطفال من االلتحاق بالمدارس ويؤدي إىل ترك األطفال لمدارسهم 
واللجوء إىل عمالة األطفال.

تؤكد األدلة أن األسر تعطي األولوية لتعليم األوالد على الفتيات بسبب 
مخاوف تتعلق بالسالمة ونقص المعلمات ومرافق المياه والصرف 

الصحي والنظافة المراعية للنوع االجتماعي وكذلك المسافة إىل أقرب 
مدرسة. تؤدي هذه المسائل إىل ارتفاع معدالت ترك المدرسة بين 

الفتيات، مما يزيد من مخاطر الزواج المبكر والعنف المنزيل، ويكون 
كثر عرضة للتجنيد لالنضمام إىل القوات المسلحة. حتى اآلن، تم  األوالد أ

تجنيد ما بين 18,000 و 25,000 طفل41.

كثر من 171,600 معلم ال  كما تقدر المجموعة القطاعية للتعليم أن أ
يستلمون رواتب أو حوافز يف 206 مديريات، مما يؤثر سلباً على جودة 

التعليم لـ 3.6 ماليين فتاة وفتى يف هذه المناطق. ولم يتم تدريب 
المعلمين بشكل صحيح على الدعم النفسي واالجتماعي وحساسية 

الصراع واإلدماج والوقاية من المخاطر.

المحتاجين الحاجة األشخاص  ذوي  األشخاص 
سة  لما ا

الحاجة  ذوي  األشخاص 
سطة لمتو ا

ت  اإلعاقة فتيا العاملةذوي  غير  المدارس 

5.62.92.652152,507

2.05
سن  يف  األطفال 
خارج  الدراسة 

43 المدارس42 

2.5
العاملة  غير  المدارس 

سن  يف  لألطفال  التعليم  فرص  ضياع  يف  تسببت 
2020 العام  يف  الدراسة 

مليونمليونمليون

مليون

ألف

%%
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تحليل االحتياجات اإلنسانية
من بين 10.1 ماليين فتاة وفتى يف سن الدراسة )17-5 عاًما( يف 

اليمن، تقدر المجموعة القطاعية للتعليم أن 8.1 ماليين بحاجة إىل 
المساعدة من بينهم حوايل 2.9 مليون شخص يف حاجة ملحة. وتم 

تقدير شدة االحتياجات بناًء على بيانات االلتحاق والمدارس غير العاملة 
واألطفال المشردين يف سن الدراسة وتوافر المعلمين الذين يتقاضون 

رواتبهم والمناطق التي تعاين من مخاوف المرض.

يؤثر النزاع واالضطراب المستمر يف التعليم تأثيراً عميقاً على تنمية 
جميع الفتيان والفتيات يف سن الدراسة تقريباً يف اليمن، حيث تشير 

البيانات إىل أن 2,507 مدرسة تعرضت للتدمير أو التلف أو استخدامها 
ألغراض غير تعليمية مما أثر على تعلم 1.1 مليون طفل. من بين هذه 

المدارس، تضررت 58 يف المائة منها بسبب النزاعات أو الفيضانات، 
كز حجر صحي أو  و 30 يف المائة تستضيف نازحين وتستخدم كمرا

تقطنها الجماعات المسلحة.

وتعتبر الظروف يف المدارس العاملة غير مالئمة، فالمدارس مزدحمة 
وتنقصها الموارد مع بيئات تعلم مختلطة األعمار وذات قدرات مختلطة 

تزيد من االحتياجات التعليمية. ولقد أدى كوفيد-19 إىل تفاقم هذه 
كتوبر 2020،  المخاطر. وتم إغالق المدارس من منتصف مارس إىل أ

مما أدى إىل تعطيل عجلة التعليم بشدة لـ 5.8 مليون طالب.

تنتشر مشكلة نقص أعضاء هيئة التدريس يف اليمن، وقد ترك 
الكثيرون القطاع بحثاً عن مصادر أخرى للدخل. وتعاين المدارس 

كتظاظ شديد يف الفصول الدراسية.  العاملة يف جميع أنحاء البالد من ا
يف عام 2020 وقبل انتشار كوفيد-19 لم يكن غالبية المعلمين 

يتقاضون رواتبهم يف 11 محافظة بل تلقوا الحد األدىن من البدالت. 
وشكل هؤالء المعلمون ما يقرب من 64 يف المائة من أعضاء هيئة 

التدريس من بينهم 20 يف المائة من اإلناث، مما كان له تأثير كبير 
على وصول الفتيات إىل التعليم. ويعد نقص أعضاء هيئة التدريس 

المؤهلين مشكلة مستمرة. حيث ال يتم تدريب المعلمين بشكل 
صحيح على الدعم النفسي واالجتماعي والحساسية للنزاع واإلدماج 

والوقاية من المخاطر والتي تعتبر ضرورية يف تلبية احتياجات الفتيات 
والفتيان المتضررين من النزاع. يعتبر التأخير يف دفع الرواتب عامالً 
مثبطاً بشكل كبير للمعلمين لإلبالغ بانتظام عن العمل يف المدارس 

العاملة وغالباً ما يحفزهم على البحث عن سبل عيش بديلة أو 
استكمال دخلهم بطرق أخرى.

كان خطر الهجمات المسلحة أو التجنيد يف المدارس لالنضمام اىل 
الجماعات المسلحة والعنف العام ومخاوف الحماية من بواعث القلق 
الكبيرة على سالمة اآلباء مما دفع البعض إىل إبقاء أطفالهم – وخاصة 

الفتيات – يف المنازل. وأدى النزوح إىل ترك المدارس مما حد من 
تسجيل النازحين يف أماكن التعليم المؤقتة وتسبب يف االكتظاظ يف 

المدارس الحالية وإغالق المدارس حيث ُتستخدم المباين كمالجئ أو 
كز للحجر الصحي. ومع ارتفاع مخاطر التمييز والعوائق المادية  كمرا
والمالية التي تحول دون الوصول إىل الخدمات األساسية يواجه 1.5 

مليون طفل من ذوي اإلعاقة مخاطر الوصم وفقدان الوصول إىل 
الخدمات التعليمية المتخصصة والدعم. حيث ال يحرم األطفال الذين 

ال يذهبون إىل المدرسة من التعليم فحسب، بل يحرمون أيضاً من 
الخدمات المرتبطة بها مثل التغذية المدرسية والمساعدة االجتماعية 

ويف نفس الوقت يتعرضون بشكل متزايد لخطر العنف المنزيل.

وضع رواتب المعلمين في عام 2020

 11
المحافظات التي 

ال يستلم فيها 
المعلمون رواتبهم 

بانتظام

642080 %% %

أبين

الضالع
عدن

البيضاء

الحديدة

الجوف المهرة

المحويت

عمران

ذمار

حضرموت
حجة

لحج

إب

مأرب

ريمة

صعدة

صنعاء

أمانة العاصمة

شبوة

سقطرى
تعز

  أكثر من 25,000 20,001 - 15,00125,000 - 10,00120,000 - 15,000أقل من10,000 

المتضررون ذكورإناثالمعلمون 

171.634.5137.1 ألفألفألف
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االحتياجات المتوقعةالمدارس المتضررة في 2020
ستظل جميع القضايا الموضحة أعاله محورية يف عام 2021. كما 

سيتعين معالجة الحواجز االجتماعية واالقتصادية وحواجز الحماية 
خارج المجموعة القطاعية للتعليم لتسهيل الوصول إىل التعليم بشكل 
أفضل ال سيما الفتيان والفتيات يف سن الدراسة من النازحين. وتسبب 
كوفيد-19 وإغالق المدارس يف ترك المزيد من األطفال مدارسهم مما 

سيزيد من مخاطر الحماية المذكورة أعاله.

المراقبة
تستخدم المجموعة القطاعية سبعة مؤشرات لتقدير االحتياجات 

التعليمية وشدتها يف جميع المديريات الـ 333 يف اليمن.

لعدد رالمؤشراتا لمصد ا

x012021 وزارة التربية والتعليممؤشرات عام

x02 نسبة األطفال يف سن الدراسة 17-5 عاماً )الفتيات والفتيان( المسجلين يف التعليم الرسمي وغير
الرسمي

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين

x03المجموعة القطاعية للمياه والصرف نسبة األطفال يف سن الدراسة من النازحين و/ أو العائدين
الصحي والنظافة

x04 /نسبة األطفال يف المدارس يف المناطق التي ترتفع فيها معدالت اإلصابة بحاالت الكوليرا المشتبه بها
اإلسهال المايئ الحاد

وزارة التربية والتعليم

x05تقارير المجموعة القطاعية للتعليمنسبة المدارس المغلقة/ غير العاملة

x06وزارة التربية والتعليمنسبة المعلمين )ذكور وإناث( الذين يتلقون رواتب/ حوافز

x07خارطة عمل المنظمات )من يفعل ماذا نسبة العاملين يف مجال التعليم الذين يتلقون التطوير المهني
وأين ومتى؟(

وزارة التربية والتعليم

المؤشرات

أقل من 10
11 - 20
21 - 40
41 - 61



الباا الثالحأ  التحليل القطاعي

65

يف الفترة ما بين يناير ويونيو 2021، سيزداد عدد األشخاص الذين 
ُيرجح أن يواجهوا مستويات عالية من انعدام األمن الغذايئ الحاد 

)المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل أو أعلى( بنحو 3 
ماليين إىل 16.2 مليون )54 يف المائة من إجمايل السكان(. من بين 

هؤالء، يقدر أن 11 مليون شخص سيصنفون يف مرحلة األزمة )المرحلة 
3 من التصنيف(، و 5 ماليين يف حالة الطوارئ )المرحلة 4 من 

التصنيف( ومن المرجح أن يرتفع عدد أولئك الذين يواجهون ظروف 
أمن غذايئ كارثية )المرحلة 5 من التصنيف( إىل 47,000. ويعتبر كل 
من الصراع والصدمات االقتصادية المحركان الرئيسيان النعدام األمن 

الغذايئ يف اليمن.

تفترض توقعات انعدام األمن الغذايئ الحاد أن المساعدات الغذائية 
اإلنسانية التي تستهدف حالياً 13.5 مليون مستفيد قد تنخفض بنسبة 
50 يف المائة بين يناير ويونيو بسبب توقعات التمويل غير المواتية. أي 

تخفيضات أخرى بما يف ذلك احتمال عدم وجود مساعدة أو صدمات 
أخرى يمكن أن تؤدي إىل ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذايئ بما 

يف ذلك المزيد من السكان الذين يعانون من ظروف أمن غذايئ كارثية 
)المرحلة 5 من التصنيف(44.

السكان المتضررون
كثر من نصف سكان اليمن )54 يف المائة( إىل  من المتوقع أن يحتاج أ

مساعدات غذائية إنسانية وسبل عيش بحلول يونيو 2021. المجموعة 
المعرضة للخطر – بشكل رئيسي النازحين والمهمشين45 واألسر 

التي تعولها سيدات واألشخاص ذوي اإلعاقة وعمال األجر اليومي 
المعدمين وكبار السن والنساء – يواجهن أشد أشكال انعدام األمن 
الغذايئ. يعتمد معظمهم على استراتيجيات التكيف مع استهالك 
الطعام مثل تقليل حصص الطعام وتخطي البالغين لوجبات حتى 

يتمكن األطفال من تناول الطعام واستخدام األطعمة األقل تفضيالً. 
أدت األزمة المطولة وما نتج عنها من نزوح مطول إىل انخفاض قدرة 
األسرة على الصمود وتفاقم نقاط الضعف القائمة، وأدت إىل اعتماد 

آليات مواجهة سلبية تترجم إىل زيادة نقاط الضعف. تواجه األسر 
الريفية التي تعتمد على الزراعة أيًضا مخاطر متزايدة النعدام األمن 

الغذايئ بسبب انخفاض اإلنتاج المرتبط بارتفاع أسعار المدخالت 
والديزل للري ومحدودية الوصول إىل األراضي الزراعية بسبب الصراع. 

تفتقر غالبية هذه األسر إىل فرص عمل ذات مغزى والوصول إىل 

الغذاء وقد استنفدت بالفعل معظم آليات التأقلم مع سبل عيشها أو 
استنفدت قاعدة أصول سبل عيشها. عالوة على ذلك، فإن االعتماد 

المتزايد على استراتيجيات المواجهة يشير إىل قدرتها الممتدة 
على التعامل مع المزيد من المخاطر مما يزيد من قابليتها للتأثر 

بأي صدمات كبرى.

كثر من 4 ماليين نازح يف اليمن يواجهون أسوأ  بشكل عام، هناك أ
نتائج لألمن الغذايئ مقارنة بشرائح السكان األخرى. ُيظهر النازحون 

ارتفاع معدل انتشار عدم كفاية الغذاء، حيث أن 43 بالمائة من األسر 
النازحة غير قادرة على تلبية الحد األدىن من احتياجاتهم الغذائية.46 مما 

يثير القلق بشكل خاص هو النازحون الذين يعيشون يف ظروف يرىث 
لها يف المواقع الجماعية. كما يواجه العائدون الذين عادوا إىل مواقعهم 
األصلية صعوبات بسبب فقدان أصول سبل العيش والتدمير الواسع 

النطاق للممتلكات.

 3.3 
األمن الغذائي والزراعة

المحتاجين  الماسة األشخاص  الحاجة  ذوي  ءاألشخاص  إعاقةأطفالنسا ذوي 

16.25.1245115

األشخاص المحتاجين حسب نوع الجنس والعمر
)األعداد بالماليين(

ء ترجالنسا نفتيا فتيا

3.93.94.14.3

%%%مليونمليون
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سيستهدف شركاء المجموعة القطاعية لألمن الغذايئ والزراعة الفئات 
األكثر ضعفاً والتي تعاين من انعدام األمن الغذايئ يف المرحلة الثالثة 
من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ وما فوقها من خالل 

نهج التتبع المزدوج المتمثل يف "إنقاذ األرواح وسبل العيش". تجمع 
هذه االستراتيجية بين تقديم المساعدة الغذائية الطارئة الفورية 

المنقذة للحياة لألسر األكثر ضعفاً التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ 
مما يسمح لها بتلبية احتياجاتها الغذائية األساسية وتوفير دعم سبل 

العيش يف حاالت الطوارئ والتحويالت النقدية الموسمية لحماية 
وتعزيز واستعادة سبل العيش مع تحفيز االنتعاش االقتصادي.

تحليل االحتياجات االنسانية
يعكس تحليل اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 2021 الخاص 
بالمجموعة القطاعية لألمن الغذايئ والزراعة نتائج التصنيف المرحلي 

المتكامل على مستوى المديرية لفترة اإلسقاط بين يناير ويونيو 2021 
http://www.ipcinfo.org/ ipc-country-analysis/details-map/(

en/c/1152947/( يصنف هذا التحليل شدة انعدام األمن الغذايئ 
الحاد إىل خمس مراحل بناًء على مؤشرات مرجعية مشتركة: المرحلة 

1 – ال شيء/ الحد األدىن، المرحلة 2 – التوتر، المرحلة 3 – األزمة، 
المرحلة 4 – الطوارئ، والمرحلة 5 – الكارثة اإلنسانية/ المجاعة47. وفًقا 

لبروتوكوالت التصنيف المرحلي المتكامل، ُيعتبر جميع األشخاص يف 
المرحلة 3 وما فوقها حسب التصنيف محتاجين.

ال يزال الصراع الدافع الرئيسي النعدام األمن الغذايئ، وهو مرتبط 
بالنزوح واسع النطاق والقيود المفروضة على وصول المساعدات 

اإلنسانية وتعطيل الخدمات العامة والقيود المفروضة على االستيراد 
وانعدام الوقود واالنهيار االقتصادي. وقد أدى استنفاد احتياطيات 

العمالت األجنبية تقريباً وانقطاع وعدم انتظام دفع رواتب الموظفين 
كل سعر صرف الريال  العموميين وغياب الضوابط االئتمانية إىل تآ

اليمني مقابل الدوالر األمريكي يف الجنوب. يشير المسار متوسط األجل 
للريال إىل مزيد من االنخفاض يف قيمة العملة يف جميع أنحاء اليمن 

مما يحد من قدرة استيراد الغذاء والوقود. نظراً الرتفاع اعتماد االقتصاد 
اليمني على الواردات وبالتايل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود مما سيؤثر 

على جميع األسر تقريباً. تشمل الصدمات اإلضافية التي تؤدي إىل 
انعدام األمن الغذايئ خسائر الدخل الناجمة عن جائحة كوفيد-19، 

وتأثير الكوارث الطبيعية مثل أسراب الجراد الصحراوي والفيضانات 
المفاجئة. أدت كل هذه العناصر المتشابكة إىل تضخيم التأثير على 

األسر اليمنية الضعيفة.

كما أدت قيود المساعدة اإلنسانية الناتجة عن نقص التمويل والبيئة 
التشغيلية الصعبة إىل زيادة مستويات الضعف لدى أولئك الذين 

يعتمدون على المساعدة اإلنسانية. وتشير بيانات تقييم األمن 
الغذايئ وسبل العيش إىل أن 43 يف المائة من األسر أبلغت عن تلقي 
مساعدات غذائية إنسانية يف الشمال و 54 يف المائة يف الجنوب مما 

يشير إىل اعتماد كبير على المساعدات الغذائية اإلنسانية لما يقرب من 
نصف سكان اليمن. وتشير بيانات المجموعة القطاعية لألمن الغذايئ 
كثر من 25 يف المائة من السكان مساعدات  والزراعة إىل أنه قد تلقى أ

غذائية يف عام 2020 يف 258 مديرية من أصل 333 مديرية يف اليمن. 
ويمكن أن تؤدي التخفيضات اإلضافية )بما يف ذلك احتمال انعدام 

المساعدة( إىل ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذايئ، مما يؤدي إىل 
زيادة عدد السكان الذين يعانون من ظروف األمن الغذايئ الكارثية 

)المرحلة 5 من التصنيف(48.

كثر حدة يف المناطق التي تشهد صراعاً  يكون انعدام األمن الغذايئ أ
نشطاً أو يف المناطق المجاورة حيث يكون وصول المساعدات اإلنسانية 

محدوداً بسبب الوضع األمني. كما أنه حاد يف المناطق التي يعيش 
فيها الناس على مصادر دخل منخفضة وغير منتظمة مع محدودية 
الوصول إىل الخدمات العامة. تتواجد األسر التي تعاين من المرحلة 
الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل )الكارثة( يف محافظات 

الجوف وحجة وعمران. يف الجوف وحجة، يعتبر الصراع والنزوح 
والوصول المحدود للمساعدات اإلنسانية من المسببات الرئيسية. 

أما يف عمران، تعتبر نقاط الضعف الشديدة للفئات المهمشة ونقص 
الوصول إىل الخدمات العامة مثل المياه والصرف الصحي والصحة 

هي األسباب الرئيسية. بالنظر إىل عدد األشخاص يف المرحلة الثالثة أو 
أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل، فإن كالً من محافظات الحديدة 
كثر من مليون شخص يف  وذمار وحجة وإب ومدينة صنعاء وتعز تضم أ

المرحلة الثالثة )األزمة( أو أعلى.49

تشمل احتياجات الحماية المتعلقة بانعدام األمن الغذايئ ضمان 
الوصول اآلمن والكريم والشامل للغذاء والدخل المنتظم والمساعدات 

اإلنسانية. ولكن تتأثر هذه العوامل بشكل مباشر بالنزاع المستمر 
والتوتر بين النازحين والمجتمعات المضيفة وقدرة النساء وكبار السن 

واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات المهمشة مثل المهمشين على 
الوصول إىل التوزيعات ومواقع التوزيع وقدرة الشركاء على استهداف 

المستفيدين بشكل مستقل. كما يمكن أن يؤدي التعارض أو قيود 
الوصول األخرى إىل تقييد قدرة الشركاء على تحديد التوزيعات 

يف مناطق مالئمة أو االلتزام بالجداول المخطط لها. وبالتايل يواجه 
المستفيدون مخاطر يف السفر للحصول على المساعدة أو قد ال 

يتمكنون من نقل المساعدة إىل المنزل بسبب نقص وسائل النقل أو 
اإلعاقة أو تحديات أخرى.
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االحتياجات المتوقعة
لقد تجاوز انعدام األمن الغذايئ بالفعل المستويات المرتفعة للغاية 

التي لوحظت يف عامي 2018 و2019، مع زيادة ما يقرب من 
300,000 شخص بحاجة إىل مساعدة إنسانية عاجلة يف األشهر الستة 

األوىل من عام 2021. بناًء على افتراضات توقعات التمويل التي 
تسمح بنسبة 50 يف المائة إىل جانب الصدمات االقتصادية األخرى، 
من المرجح أن يعاين 16.2 مليون شخص من مستويات عالية من 

انعدام األمن الغذايئ الحاد )المرحلة الثالثة أو أعلى من التصنيف 
المرحلي المتكامل( يف الفترة بين يناير ويونيو 2021. ومن المرجح 

أن يكون عدد المناطق يف المرحلة الرابعة ثالثة أضعاف تلك التي تم 
تحديدها يف عام 2018 و2019 )زيادة من 49 إىل 154 مديرية(، بينما 

من المتوقع أن تضم 11 مديرية ما يقرب من 47,000 شخص يعانون 
من المرحلة الخامسة )الكارثة( للتصنيف المرحلي المتكامل. تشارك 

األسر المعيشية يف هذه المناطق يف استراتيجيات مواجهة األزمات 
وسبل العيش يف حاالت الطوارئ التي من المحتمل أن تعرقل قدرتها 
على الصمود وسيزداد عدد السكان المصنفين يف المرحلة 3 وأعلى يف 

14 محافظة مقارنة بالفترة ما بين 2018 و2019. وستظهر ذروة الشدة 
المتزايدة يف محافظات الجوف وحجة وإب وريمة وصعدة 50. 

يهدد الوضع العصيب الذي طال أمده بمزيد من المخاطرة على سبل 
كسب العيش الهشة ال سيما عندما يقترن بآليات التأقلم السلبية 
وعلى فرص الدخل المتدنية والتمويل اإلنساين المنخفض وتأثير 

كوفيد-19. وسيستمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسلة الغذاء التي ال 
يمكن تحمل تكلفتها وارتفاع أسعار مدخالت سبل العيش واالنخفاض 
المستمر يف قيمة الريال اليمني مقابل الدوالر األمريكي يف التأثير على 
جميع األسر تقريباً. ومع استمرار ارتفاع تكلفة الغذاء ستلجأ المزيد من 

األسر إىل االستراتيجيات السلبية للغذاء والتكيف مع سبل العيش. 
حيث تملك نسبة كبيرة من السكان استهالك غذايئ محدود يف 69 
يف المائة من المديريات. ويستهلك هؤالء السكان كميات كافية من 

كثر شدة  المواد الغذائية والخضروات وقد ينتقلون إىل مستويات أ
من الحرمان من العناصر الغذائية. ويشير اعتماد األسر المتزايد على 
استراتيجيات المواجهة إىل إجهاد قدرة األسر على التعامل مع المزيد 

من الصدمات والمخاطر.

من المرجح أن تظل حالة النزاع متقلبة مع التصعيد يف بعض جبهات 
القتال الرئيسية مما يؤدي إىل نزوح واسع النطاق وفرض المزيد 
من القيود على وصول المساعدات اإلنسانية وتعطيل الخدمات 

العامة بما يف ذلك تسليم الرواتب والوصول إىل األسواق فضالً عن 
المزيد من القيود على االستيراد. وستؤدي أزمة الوقود الحالية إىل 

تفاقم الصعوبات يف جميع قطاعات االقتصاد تقريباً، وستتأثر سبل 
العيش الزراعية بارتفاع تكاليف المدخالت والمياه ألغراض الري بينما 

ستنقل القطاعات األخرى تكلفة النقل المتزايدة إىل المستهلكين 
مما يؤدي إىل مزيد من التأثير على دخل األسرة والقوة الشرائية 

والحصول على الغذاء.

1 - الحد األدىن

2 - الشدة

3 - األزمة

4 - الطوارئ

5 - المجاعة

مناطق لم يشملها التحليل

مناطق بدون أدلة كافية
ية د لســعو ا

ُعمــان

بيــا ثيو أ
يت جيبــو

الصومــال

يــا رتير أ

توقعات وضع انعدام األمن الغذائي الحاد للفترة 
يناير – يونيو 2021
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المراقبة
يف عام 2021، سيضمن شركاء المجموعة القطاعية لألمن الغذايئ 

والزراعة استجابة تتمحور حول األشخاص لضمان إدراج جميع الفئات 
الضعيفة وتقليل أخطاء االستبعاد الفعلية والمحتملة. وسيقومون 
أيضاً بتقييم ومراقبة وصول المستفيدين إىل برامج األمن الغذايئ 

من خالل جمع البيانات المصنفة حسب العمر والجنس والموقع أو 
حسب مجتمع معين.

سوف يتتبع شركاء المجموعة القطاعية لألمن الغذايئ والزراعة 
العوامل واالفتراضات الرئيسية لمخاطر انعدام األمن الغذايئ بما يف 

ذلك سعر صرف الدوالر األمريكي إىل الريال وتكلفة الحد األدىن لسلة 
األغذية واألسعار المرتبطة بها للسلع الغذائية الرئيسية ومدخالت سبل 

العيش وحجم الواردات من السلع األساسية وأسعار الوقود وتأثيرها 
على سالسل التوريد واإلنتاج الزراعي. وسوف تلتقط الرصد القياسية 

عبر المكالمات عن بعد مؤشرات نتائج األمن الغذايئ القياسية وتسلط 
الضوء على تطور االحتياجات. وستتم مقارنة هذه االتجاهات طويلة 
األجل من مراقبة األمن الغذايئ ونتائج تقييم األمن الغذايئ وسبل 

العيش 2019/2020. وسيتم التركيز بشكل خاص على مراقبة األمن 
الغذايئ يف 11 مديرية مع وجود جيوب من السكان تعاين من ظروف 
كارثية )المرحلة 5 من التصنيف المرحلي المتكامل( من خالل طرق 

المراقبة المباشرة وجهاً لوجه والمراقبة عن بعد.
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 3.4 
الصحة

المحتاجين  االحتياجات األشخاص  ذوي  األشخاص 
سة لما ا

ذوي  األشخاص 
المتوسطة االحتياجات 

ء   اإلعاقة  أطفال  نسا ذوي 

20.111.68.5245115
لمحة عامة

يحتاج حوايل 20.1 مليون شخص )4,961,478 رجل و4,893,469 
امرأة و5,220,895 فتى و4,995,192 فتاة( إىل مساعدة صحية، منهم 

11.6 مليون شخص يف حاجة ماسة. ويموت طفل واحد على األقل كل 
10 دقائق يف اليمن بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

كثافة العاملين الصحيين يف اليمن هي 10 لكل 10000 من السكان 
كثر من 22 لكل 10000( بينما  )معيار منظمة الصحة العالمية هو أ

كثافة المتخصصين هي 0.88 لكل 10000 من السكان. كما ال يوجد 
أطباء يف 67 مديرية من أصل 333 مديرية يف اليمن.

السكان المتضررين
تشمل الفئات الضعيفة األسر األكثر فقراً واألسر التي تعولها نساء 

واألطفال دون الخامسة من العمر وكبار السن والنساء الحوامل 
والمرضعات واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص المصابين بأمراض 

مزمنة أو خطيرة والناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي.

يتأثر األطفال بشكل خاص بالمعدالت المتزايدة لسوء التغذية )انظر 
فصل المجموعة القطاعية للتغذية لمزيد من التحليل(. وتحظى النساء 

يف سن اإلنجاب، وال سيما النساء الحوامل والمرضعات، بإمكانية 
محدودة أو معدومة للحصول على خدمات الصحة اإلنجابية بما يف 

ذلك رعاية ما قبل الوالدة والوالدة اآلمنة ورعاية ما بعد الوالدة وتنظيم 
األسرة والرعاية التوليدية الطارئة وحديثي الوالدة. وتتمتع الدولة بأعلى 

معدل لوفيات األمهات يف المنطقة العربية وقد تم وضعها ضمن 
البلدان "عالية التأهب" لوفيات األمهات يف مؤشر الدول الهشة.51 

وتؤثر التغطية الضعيفة ونقص الموظفين المتخصصين ونقص 
اإلمدادات الطبية األساسية ونقص الطبيبات على سلوك البحث عن 

صحة األم، وال سيما بالنسبة لـ 75 يف المائة من النساء اليمنيات يف 
المناطق الريفية.

يواجه األشخاص الذين يعانون من األمراض المزمنة وغير المعدية 
نقصاً يف األدوية بسبب قيود االستيراد الناتجة عن تقييد الوصول 

والتأخيرات البيروقراطية وارتفاع األسعار والفجوة المتزايدة بين العرض 
والطلب. وُيصنف األشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية 

والناجون من العنف القائم على النوع االجتماعي والذين يعانون من 
مشاكل الصحة العقلية والنفسية االجتماعية واألشخاص ذوي اإلعاقة 

)الجسدية أو العقلية( أيضاً من بين الفئات الضعيفة.

تحليل االحتياجات اإلنسانية
حاليا، هناك 273 مديرية )82 يف المائة( يف حاجة ماسة إىل المساعدة 

الصحية بما يف ذلك 34 مديرية يصعب الوصول إليها. ووفقاً لنظام 
مراقبة توافر الموارد والخدمات الصحية لعام 2020، فإن 51 % فقط 

من المرافق الصحية يف اليمن تعمل بكامل طاقتها.

ال تستطيع المرافق الصحية العاملة يف الغالب تقديم الرعاية الكافية. 
حيث أن أقل من 40 يف المائة من المرافق الصحية الثانوية تقدم 
خدمات مقاومة األمراض غير المعدية وخدمات الصحة العقلية. 

20 يف المائة فقط يقدمون رعاية صحية متكاملة لألم والطفل. منذ 
عام 2015، كان هناك 169 هجوماً مؤكداً على الرعاية الصحية. 

ويشمل التأثير غير المباشر والمتضاعف للعنف المسلح على النظام 
الصحي تناقص العاملين يف المجال الطبي وتدمير أو إغالق مرافق 

الرعاية الصحية مما يحرم المجتمعات المحلية من الوصول إىل 
الخدمات األساسية.

إن األوبئة وغيرها من تفشي األمراض تثقل كاهل النظام الصحي 
الضعيف، فعلى الرغم من االنخفاض الملحوظ يف حاالت الكوليرا 

)تم اإلبالغ عن 273,551 حالة مشتبه بها يف الفترة من يناير إىل 
ديسمبر 2020، فإن تعطل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي 

وسوء التغذية على نطاق واسع يزيدان من التعرض لتفشي الكوليرا 
واألمراض المعدية األخرى. وتتزايد األمراض المنقولة مثل حمى 

الضنك والمالريا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة، واألمراض 
التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بسبب تعطل خدمات التطعيم.

%%%مليونمليونمليون
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أدى كوفيد-19 إىل تفاقم الوضع. وبالتايل تم إعادة تخصيص حوايل 15 
يف المائة من النظام الصحي الفعال لمواجهة كوفيد-19، مما ساهم 
يف تقليل التغطية الصحية الشاملة بنسبة 20 إىل 30 يف المائة. كما 

يسعى عدد أقل من المرضى إىل الحصول على الرعاية الصحية جزئياً 
بسبب الخوف من كوفيد-19 والوصمة المرتبطة به وتقييد الوصول. 

وقد أثر كوفيد-19 أيضاً على سالسل التوريد مما تسبب يف ارتفاع 
التكاليف وزيادة الطلب وتوسع فجوات العرض وتأخيرات كبيرة.

االحتياجات المتوقعة
زادت االحتياجات الصحية المتوقعة يف عام 2021 بنسبة 11.9 

يف المائة مقارنة بمستويات عام 2020، حيث أدى انتشار جائحة 
كوفيد-19 والتمويل المحدود يف عام 2020 إىل انخفاض كبير يف 

االستشارات الطبية اليومية وخدمات التطعيم وخدمات صحة األم 
والطفل والصحة اإلنجابية والخدمات المقدمة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة، وبالتايل ستؤدي هذه العوامل وغيرها إىل زيادة االحتياجات 
الصحية خالل العام.

هناك حاجة لتكثيف القوى العاملة الصحية الحالية يف مختلف جوانب 
تقديم الخدمات الصحية.

ويتضمن ذلك تعزيز االستجابة المتكاملة الحالية للكوليرا وغيرها من 
حاالت تفشي األمراض والمجاعة من خالل إجراء تقييمات مشتركة 

وبرمجة وتعزيز النهج القائمة على المجتمع لتقديم الخدمات الصحية 
والتثقيف الصحي يف جميع المجاالت، وبالتايل دعم النظام الصحي 
المتعثر يف تحديد التهديدات المحتملة على الصحة العامة. وهناك 

حاجة لمعالجة الحواجز االجتماعية والثقافية لتسهيل وصول النساء 
والفتيات المراهقات إىل الرعاية الصحية )عن طريق تعيين المزيد من 
موظفات الرعاية الصحية وغير ذلك( وتدريب النساء من المجتمعات 
الضعيفة كقابالت وتقديم المزيد من الدعم لخدمات الصحة اإلنجابية.

تتمثل االحتياجات الصحية ذات األولوية يف الحفاظ على وتعزيز الدعم 
للرعاية األولية والثانوية والتخصصية بما يف ذلك رعاية االصابات 

والرعاية الطارئة واإلحالة وصحة األم والطفل على أساس الحد األدىن 
من مجموعة الخدمات. كما أن هناك حاجة إىل دعم األنظمة لمنع 
كتشافها والتحقيق فيها واالستجابة لها، وزيادة  انتشار األمراض وا

نطاق التحصين وإدارة األمراض غير المعدية. يتطلب الوصول إىل رعاية 
الحمل والوالدة اآلمنة تركيزاً خاصاً، ال سيما بسبب قطع التمويل الذي 

قلل من خدمات الصحة اإلنجابية.

من الضروري الحفاظ على نظام مراقبة األمراض وتعزيزه ودعم 
فرق االستجابة السريعة وتمكينها وتقوية نظم المعلومات الصحية 

واالستثمار يف قدرات التأهب واالستجابة.

هناك نقص حاد يف خدمات الصحة العقلية يف جميع أنحاء البالد مع 
وجود خدمات مركزية للغاية على مستوى الرعاية الصحية الثانوية. 

كز الرعاية الصحية األولية غير مستعدة لتقديم أي نوع من  كما أن مرا
خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي.

توافر الخدمات الصحية

المستشفيات

كز الصحية المرا

الوحدات الصحية
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%77
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%74

%51

%29

%59

%43

%26

%60

%43

%28

%76
%71

%59

 الخدمات السريرية العامة
 والرعاية األساسية
لمعالجة االصابات

 األمراض غير المعديةالصحة اإلنجابيةاألمراض المعديةصحة وتغذية الطفل
والصحة النفسية

 الصحة البيئية القائمة يف
المرافق الصحية
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لعدد المؤشراتا

x01عدد االستشارات الطبية )العيادات الخارجية/ األمراض المعدية( التي تم تصنيفها حسب المجتمع المضيف والنازحين

x02 عدد الرجال والنساء والفتيان والفتيات المعرضين للخطر وكبار السن وذوي االعاقة المستفيدين من مجموعة الحد األدىن من الخدمات

x03 عدد االستشارات الخاصة باألمراض غير المعدية المصنفة حسب المجتمع المضيف والنازحين

x04 عدد األطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهراً الذين تلقوا التطعيم ضد الحصبة

x05عدد األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة الذين تلقوا اللقاح الثاليث

x06عدد العاملين يف مجال الرعاية الصحية )األطباء والممرضات والقابالت وفنيي المختبرات والصيادلة( الذين يتلقون الدعم المايل

x07عدد المرافق الصحية المزودة بالدعم التشغيلي الشهري )الماء والوقود والطاقة شمسية( من التصنيف المرحلي المتكامل ودعم إدارة النفايات

x08عدد المرافق الصحية المدعومة باألدوية/ المستلزمات الطبية

x09 عدد النساء اللوايت يتلقين الحد األدىن من تدخالت مجموعة الخدمات األولية

x10عدد الوالدات التي تتم تحت إشراف قابالت ماهرات

x11عدد حاالت األطفال أقل من 5 سنوات الذين يعانون من مضاعفات سوء التغذية الحاد الشديد والتي تم معالجتها/ إحالتها

x12 عدد العاملين الصحيين الذين يتلقون تدريباً على مجموعة الحد األدىن من الخدمات واإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة والوقاية من األمراض
المعدية والسيطرة عليها

وإدارة على حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم وإحالتها؛ والعدوى والوقاية والسيطرة، والرعاية يف حاالت الطوارئ وغيرها من التدريبات

x13عدد الحاالت عالية الخطورة المحالة التي تم تصنيفها حسب المجتمع المضيف والنازحين

x14عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل جلسات التثقيف الصحي

x15عدد الزيارات التوعوية التي نفذتها الفرق الصحية المتنقلة

المؤشرات

المراقبة
يتم حساب عدد األشخاص المحتاجين يف المجموعة القطاعية للصحة لعام 2021 بناًء على تحليل المخاطر والشدة للبنية التحتية الصحية 

والعوامل المركبة األخرى مثل إمكانية الوصول وزيادة الطلب على الخدمات وتفشي األمراض واألمراض المستوطنة، والذي يعتمد على 
المؤشرات التالية:
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لمحة عامة
يحتاج حوايل 7.6 ماليين شخص إىل خدمات عالج سوء التغذية 
أو الوقاية منها، منهم 4.7 ماليين شخص يف حاجة ماسة، وهذا 

يشمل 3.5 ماليين شخص يحتاجون إىل عالج لسوء التغذية الحاد، 
منهم حوايل 2.3 مليون طفل دون الخامسة من العمر و 1.2 مليون 

امرأة حامل ومرضعة.

السكان المتضررون
كثر الفئات ضعفاً هم األطفال دون سن 18، وخاصة األطفال دون  أ

الخامسة من العمر والنساء الحوامل والمرضعات بسبب احتياجاتهم 
الفسيولوجية والبيولوجية. وتعاين النساء والفتيات والفتيان بشكل 
غير متناسب من سوء التغذية. فيزداد خطر اإلصابة بسوء التغذية 

الحاد بين األطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة، على سبيل المثال 
إذا نزحوا أو كانوا يف حالة نزاع. يعيش حوايل 16 يف المائة من حاالت 
األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد دون سن الخامسة يف اليمن 

يف 49 مديرية على خط المواجهة. ومن المرجح أن يفقد هؤالء األطفال 
خدمات التغذية المنقذة للحياة.

يواجه األطفال المصابون بسوء التغذية مخاطر وفاة متزايدة. فاألطفال 
دون الخامسة من العمر الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم 
كثر عرضة للوفاة 12 مرة من أقرانهم الذين يحصلون على تغذية  هم أ

جيدة. يموت طفل واحد من بين كل خمسة أطفال مصاب بسوء 
التغذية الحاد الشديد بسبب عدم تلقي العالج، ويزيد هذا الخطر بين 

9 و 10 مرات لمن يعانون من مضاعفات. فاألطفال الذين يعانون 
من سوء التغذية الحاد المعتدل معرضون للوفاة أربع مرات مقارنة 

بأقرانهم الذين يحصلون على تغذية جيدة.52

أقل من 16 يف المائة من األطفال دون الخامسة من العمر يستوفون 
الحد األدىن من النظام الغذايئ المقبول يف معظم أنحاء اليمن.

تبلغ نسبة انتشار فقر الدم بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 
و 59 شهًرا 86 يف المائة وتصل اىل 71 يف المائة بين النساء الحوامل 

والمرضعات.53 قد يؤدي ترك النساء لمنزل األسرة للحصول على 
الطعام إىل إضعاف رعاية الطفل مما يؤدي إىل تدهور الحالة التغذوية 

لألمهات وأطفالهن. وهذا الخطر مرتفع بشكل خاص يف األسر التي 
تعيلها نساء والتي قد ال تتلقى دعماً آخر.

ال توجد بيانات متاحة عن حالة التغذية للمجموعات الضعيفة األخرى 
خصوصاً المراهقون وكبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة والنازحين 

والمهمشين. ومع ذلك، من المرجح أن تكون شدة سوء التغذية الحاد 
بين هذه الفئات كبيرة وقد تتجاوز تلك التي يعاين منها عامة السكان، 

فعلى سبيل المثال، من بين 1,452 موقعاً للنازحين داخلياً تم تقييمها 
بواسطة المجموعة القطاعية للتغذية يف ديسمبر 2020، وكان حوايل 

نصفهم فقط يتلقون خدمات التغذية.

 3.5 
التغذية

المحتاجين  االحتياجات األشخاص  ذوي  األشخاص 
سة لما ا

االحتياجات  ذوي  األشخاص 
سطة لمتو ا

ء   اإلعاقة  أطفال  نسا ذوي 

7.64.72.8668415

األشخاص المحتاجين بحسب نوع الجنس والعمر
)األعداد بالماليين(

المرضعات  النساء 
توالحوامل بنينبنا

2.52.52.6

ذوي  األطفال 
اإلعاقة

المرضعات  النساء 
ذوات  والحوامل 

إعاقة 

0.50.5

%38
األشخاص ذوي

االحتياجات المتوسطة

%62
األشخاص ذوي
االحتياجات الماسة

%%%مليونمليونمليون
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تحليل االحتياجات اإلنسانية
سيؤدي التدهور المتوقع يف خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي 

وقطاع األمن الغذايئ إىل جانب عدم كفاية المدخول الغذايئ وممارسات 
الرعاية إىل زيادة وتفاقم االحتياجات التغذوية بين الفئات الضعيفة. 

فاالحتياجات الفورية المنقذة للحياة تعتبر عالجاً لسوء التغذية الحاد 
الوخيم سواًء مع حدوث مضاعفات طبية أو بدونها؛ وعالج سوء 

التغذية الحاد المعتدل وممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار 
بين األطفال دون الخامسة من العمر والنساء الحوامل والمرضعات. 
وتجدر اإلشارة إىل أن حوايل 29 يف المائة من األطفال دون الخامسة 
من العمر الذين يحتاجون إىل عالج لسوء التغذية الحاد يعيشون يف 

48 مديرية تصنف يف المستوى الحرج حسب مقياس الشدة الخاص 
بالمجموعة القطاعية للتغذية. يعيش حوايل 39 يف المائة من األطفال 
دون الخامسة من العمر من ذوي االحتياجات الغذائية يف 98 مديرية 

مصنفة يف المستوى 3 من مقياس الشدة )خطير( ويعيش 33 يف 
المائة المتبقية يف 187 مديرية تصنف يف المستوى 2 )التحذير(.

تركز التدخالت الوقائية على برامج التغذية التكميلية الشاملة 
والمكمالت الغذائية الدقيقة بين الفئات الضعيفة نظراً النتشار 

سوء التغذية الحاد وفقر الدم بين األطفال دون الخامسة من العمر 
والنساء الحوامل والمرضعات. وتشمل االحتياجات غير المباشرة 

تعزيز قدرة مقدمي الخدمات واإلشراف الداعم لتحسين جودة الخدمة 
واستمراريتها. بناًء على تقييمات سبتمبر 2020، كما يحتاج 15 % من 
د  لحا ا لتغذية  ا لسوء  لمجتمع  ا على  ئمة  لقا ا رة  إلدا ا موظفي 

48 % من موظفي تغذية الرضع وصغار األطفال إىل التدريب.  و 
كما يلزم توفير التثقيف الغذايئ يف مواقع التغذية عبر وسائل االتصال 

المختلفة. يحتاج األطفال الذين يحضرون إىل مواقع عالج التغذية 
كي لتسريع الشفاء التام. العالجية أو يدخلون إليها إىل تحفيز إدرا

تزداد احتياجات الحماية الخاصة بالتغذية أثناء األزمة، بما يف ذلك 
مخاطر استراتيجيات التكيف االستغاللية مثل عمالة األطفال والزواج 
المبكر. سيتم دعم توفير اإلحاالت والروابط مع الخدمات المتخصصة 

التي تقدمها المجموعة القطاعية للحماية.

يعتبر جمع األدلة من خالل مسوحات سمارت والتقييمات األخرى 
باإلضافة إىل تعزيز مراقبة البرامج الروتينية ومراقبة التغذية أمراً مهماً 
وحاسماً للغاية يهدف اىل توفير معلومات موثوقة الستيعاب الوضع 
المتطور واتخاذ القرار لمراجعة االحتياجات الغذائية وتقديرها. وعلى 

الرغم من أن الخطة تهدف إىل إجراء 22 مسح سمارت يف عام 2021، 
إال أنه سيتم إعطاء األولوية للمناطق التي تحتوي على معلومات 

غذائية محدودة / قديمة وبعض المناطق التي توقع فيها التصنيف 
المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد تدهور حالة التغذية.

االحتياجات المتوقعة
من المتوقع أن يزداد تدهور الوضع الغذايئ يف ظل التزايد المتوقع 
لعوامل الخطر. فالتقديرات تشير إىل أن عدد حاالت سوء التغذية 

الحاد العالمي سيرتفع بنسبة 16 يف المائة، من 1.96 مليون يف عام 
2020 إىل 2.25 مليون يف عام 2021. ويظهر هذا التدهور بين الحاالت 

الشديدة مع زيادة عدد حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 22 يف 
المائة، من حوايل 325,209 إىل 395,195 طفل دون سن الخامسة. 
ومن المقدر أن يزداد عدد حاالت سوء التغذية الحاد المعتدل بنسبة 

14 يف المائة، من 1.63 مليون إىل 1.86 مليون.

تتجاوز معدالت سوء التغذية الحاد يف ست محافظات عتبة الطوارئ 
لمنظمة الصحة العالمية وهي 15 يف المائة: الحديدة ولحج وتعز وحجة 

وعدن وأبين. تشمل هذه المحافظات 83 مديرية تمثل ما يقرب من 
نصف حاالت سوء التغذية الحاد )46 يف المائة(. كما هو مبين أعاله، 

ويعيش حوايل 16 يف المائة من حاالت سوء التغذية الحاد يف 49 
مديرية على خط المواجهة.

أشار تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد للعام 
2020 إىل أن الحالة التغذوية ستتدهور يف 18 منطقة يف الفترة بين 
أغسطس وديسمبر 2020. ومن المتوقع أن تتدهور خمس مناطق 
أخرى يف الربع األول من عام 2021 ليصل اإلجمايل اىل 23 منطقة 
تتألف من إجمايل 192 مديرية ستوجه تحديد األولويات. لتوسيع 

نطاق االستجابة التغذوية يف عام 2021 )انظر خريطة التصنيف 
المرحلي المتكامل(.

20,000 - 10,001
 30,000 - 20,001
40,000 - 30,001

أقل من 10,000

كثر من 40,000 أ

كثافة حاالت سوء التغذية الحاد العام
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حدد تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد لعام 
2020 العديد من العوامل المساهمة يف سوء التغذية الحاد. وتشمل 

هذه العوامل تدهور حالة انعدام األمن الغذايئ وقلة الوصول إىل المياه 
والصرف الصحي والنظافة والخدمات الصحية وضعف ممارسات 

تغذية الرضع وصغار األطفال وانتشار األمراض المصاحبة )المالريا 
واإلسهال والتهابات الجهاز التنفسي بين األطفال دون الخامسة من 
العمر( والصراع المستمر والصدمات االقتصادية، وقد تفاقمت هذه 
العوامل بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 خصوصاً على االستفادة من 

خدمات الصحة والتغذية وتحديات الحفاظ على خدمات الصحة 
والتغذية األساسية.

نظًرا لعدم وجود تقديرات وطنية حول اإلعاقة بين األطفال دون 
الخامسة من العمر وبين النساء الحوامل والمرضعات، استخدمت 

المجموعة القطاعية للتغذية المعيار العالمي النتشار اإلعاقة بنسبة 10 
و 15 يف المائة بين سكان أي بلد )بما يف ذلك البلدان التي ليست يف 

حالة نزاع( من أجل توقع المحتاجين المعاقين فيها. بناًء على تقديرات 
النسبة المذكورة أعاله، قّدرت المجموعة القطاعية أن ما ال يقل عن 

502,520 طفاًل دون سن الخامسة و 486,664 امرأة حامل ومرضع 
يعانون من أحد أشكال اإلعاقات الثالثة )الجسدية أو العقلية/النفسية 

أو الحسية( التي قد تؤدي إىل حواجز بيئية وسلوكية ومؤسسية 
للوصول إىل خدمات التغذية.

جين لمحتا لحد ا ا
األدىن

رثةالطوارئاألزمةالشدة لكا المرتبطةا صعفاًالعوامل  األكثر  الفئات 
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كفاية ممارسات الرعاية وسوء الخدمات 
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االحتياجات المتوقعة لمجموعة قطاع التغذية )2020-202١(
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التصنيف المرحلي بحسب قياس محيط منتصف أعلى الذراع

 سوء التغذية الحاد بحسب التصنيف المرحلي المتكامل

5 - المجاعة4 - الطوارئ3 - األزمة2 - الشدة1 - الحد األدىن

سقطرى

2020 سوء التغذية الحاد بحسب التصنيف 
المرحلي المتكامل
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المراقبة
سوف تستخدم المجموعة القطاعية للتغذية طرقاً مختلفة لمراقبة 

االحتياجات المتطورة. أوالً، بيانات البرنامج الروتينية التي تم جمعها 
من خالل نظام معلومات التغذية لمراقبة استقبال األطفال دون 

الخامسة من العمر والنساء الحوامل والمرضعات الذين يعانون من 
سوء التغذية الحاد، وكذلك نتائج العالج )بما يف ذلك معدالت الشفاء 

ومعدالت الوفيات واالنتكاسات ومعدالت عدم الشفاء( على أساس 
شهري. ويسمح النظام بإجراء مقارنة بين األشهر والسنوات والمناطق. 

ثانياً، سيستكمل نظام مراقبة التغذية الذي تنفذه وزارة الصحة 
العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يف المرافق 

الصحية الثانوية عملية فهم التغذية المتطورة يف المواقع والمديريات 
والمحافظات المعنية.

ثالثاً، على مستوى السكان، سيتم إجراء مسوح سمارت للتغذية 
يف مناطق مختارة/ ذات أولوية يف المحافظات ذات األولوية لتحديد 
مدى انتشار سوء التغذية الحاد بين األطفال والنساء وكذلك جمع 

المعلومات عن العوامل المرتبطة بسوء التغذية الحاد. رابعاً، سيستمر 
فحص متوسط محيط أعلى الذراع المتكامل مع تقييم األمن الغذايئ 

وسبل العيش الذي يتم إجراؤه لفهم وضع التغذية يف المديريات 
يف استكمال التقييمات على مستوى المديرية وقد يكون مصدر 

بيانات التغذية لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية 
الحاد يف عام 2021.

خامساً، سيتم أيًضا إجراء مراقبة على المستوى الميداين من خالل 
زيارات اإلشراف والرصد الداعمة لمراقبة البرنامج وإشراك المجتمع 
والجهات المعنية األخرى لفهم االحتياجات الناشئة وتحديات تنفيذ 

االستجابة مسترشدة بالمؤشرات التالية.

المؤشرات

لعدد األساس الوصفالمؤشراتا خط 
2020

البيانات تمصدر  حظا مال

x01 انتشار سوء التغذية الحاد العام على سوء التغذية الحاد العام
أساس معيار الوزن مقابل الطول 

بين األطفال 59-6 شهرا

الخطط جارية إلعادة بدء تقارير مسوح سمارت5411
مسوح سمارت يف عام 

2021

x02 عدد الفتيان والفتيات دون الخامسة
من العمر المصابين بسوء التغذية 

الحاد الوخيم دون مضاعفات 
والمقبولين حديثاً يف العيادات 

الخارجية

عالج سوء التغذية الحاد الوخيم 
بدون مضاعفات لدى األطفال من 

سن 59-6 شهر

التقارير الشهرية لبرنامج 268,276
التغذية العالجية يف 
العيادات الخارجية 

اعتباًرا من ديسمبر 
2020، استناًدا إىل 

التقارير من يناير إىل 
ديسمبر 2020 بمعدل 

إبالغ يبلغ 85 %

x03 عدد الفتيان والفتيات دون الخامسة
من العمر المصابين بسوء التغذية 

الحاد الوخيم مع وجود المضاعفات 
كز  والمقبولين حديثاً للعالج يف مرا

التغذية العالجية

عالج سوء التغذية الحاد الوخيم مع 
المضاعفات لدى األطفال من سن 

59-0 شهًرا

كز 17,543 التقارير الشهرية لمرا
التغذية العالجية 

اعتباًرا من ديسمبر 
2020، استناًدا إىل 

التقارير من يناير إىل 
ديسمبر يف عام 2020 

بمعدل إبالغ يبلغ 84 %

x04 عدد األطفال دون الخامسة من
العمر المصابين بسوء التغذية 

الحاد المعتدل والمقبولين حديثاً 
للعالج يف برنامج التغذية التكميلية 

العالجية 

عالج سوء التغذية الحاد المعتدل 
لدى األطفال من سن 59-6 شهًرا

التقارير الشهرية 722,898
لبرنامج التغذية 

التكميلية العالجية 
والفرق المتنقلة

اعتباًرا من ديسمبر، بناًء 
على التقارير من يناير إىل 

ديسمبر يف عام 2020 
بمعدل إبالغ يبلغ 82 %

x05 عدد النساء الحوامل والمرضعات
المقبولين حديًثا للعالج يف برنامج 

التغذية التكميلية العالجية

عالج سوء التغذية الحاد عند 
الحوامل والمرضعات

التقارير الشهرية 752,264
لبرنامج التغذية 

التكميلية العالجية 
والفرق المتنقلة

اعتباًرا من ديسمبر 
2020، استناًدا إىل 

التقارير من يناير إىل 
ديسمبر يف عام 2020 

بمعدل إبالغ يبلغ 82 %

x06 عدد مقدمي الرعاية للرضع
واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
23-0 شهًرا الذين تم الوصول إليهم 

باستشارة تغذية الرضع وصغار 
األطفال

تقديم المشورة حول تغذية الرضع 
وصغار األطفال لألمهات / مقدمي 

الرعاية لألطفال الرضع الذين تتراوح 
أعمارهم بين 23-0 شهًرا

التوعية الشهرية 2,390,384
للعيادات الخارجية 

والفرق المتنقلة، ونقاط 
تغذية الرضع وصغار 

األطفال، والمتطوعين 
من المجتمعات المحلية 
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المؤشرات
لعدد األساس الوصفالمؤشراتا خط 

2020
البيانات تمصدر  حظا مال

x07 عدد الفتيات والفتيان الذين تتراوح
أعمارهم بين 59-6 شهًرا الذين 

يتلقون مسحوق المغذيات الدقيقة 
المتعددة

مكمالت المغذيات الدقيقة للفتيات 
والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 

59-6 شهًرا

التوعية الشهرية 867,089
للعيادات الخارجية 

والفرق المتنقلة، 
والمتطوعين من 

المجتمعات المحلية

x08 عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم
بين 59-6 شهًرا الذين يتلقون 

مكمالت فيتامين أ

مكمالت فيتامين أ للفتيات والفتيان 
الذين تتراوح أعمارهم بين 6-59 

شهًرا

التوعية الشهرية 1,115,069
للعيادات الخارجية 

والفرق المتنقلة، 
والمتطوعين من 

المجتمعات المحلية

x09 عدد الفتيان والفتيات الذين
تتراوح أعمارهم بين 6 و 23 شهًرا 

المعرضين لخطر سوء التغذية 
والذين تم الوصول إليهم من خالل 
برنامج التغذية التكميلية الشاملة

منع سوء التغذية الحاد لدى 
الفتيات والفتيان الذين تتراوح 

أعمارهم بين 6 و 23 شهًرا من خالل 
برنامج التغذية التكميلية الشاملة

التقارير الشهرية عن 714,087
مواقع برامج توزيع 

الغذاء

x10 عدد النساء الحوامل والمرضعات
المعرضات لخطر سوء التغذية الاليت 

تم الوصول إليهن من خالل برنامج 
التغذية التكميلية الشاملة

منع سوء التغذية الحاد عند النساء 
الحوامل والمرضعات من خالل 

برنامج التغذية التكميلية الشاملة

مواقع برنامج توزيع 520,389
الغذاء

x11 عدد النساء الحوامل والمرضعات
اللوايت يتلقين مكمالت حمض 

الفوليك

مكمالت الحديد الفوليك للحوامل 
والمرضعات

التوعية حول الرعاية 1,572,642
السابقة للوالدة من وزارة 
الصحة العامة والسكان، 

والفرق المتنقلة، 
والمتطوعين من 

المجتمعات المحلية 

x12 عدد األطفال دون الخامسة من
العمر الذين تم فحصهم من خالل 

نظام مراقبة التغذية

الكشف عن سوء التغذية الحاد 
لألطفال دون الخامسة من العمر 

وإحالة حاالت الهزال

النشرة/ التقارير 302,000
الشهرية لوزارة الصحة 

العامة والسكان/ 
منظمة الصحة العالمية
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 3.6 
الحماية

المحتاجين الماسة األشخاص  الحاجة  ذوي  ءاألشخاص  إعاقةأطفالنسا ذوي 

15.88.0235515
لمحة عامة

كبر أزمة  تظل حماية المدنيين أولوية يف اليمن الذي يشهد رابع أ
نازحين داخلياً يف العالم بسبب النزاع55 والكوارث الطبيعية. بعد ما 

يقرب من 6 سنوات من الصراع المستمر، تشير التقديرات إىل مقتل 
7825 مدنياً على األقل، بما يف ذلك 2138 طفالً و 933 امرأة وإصابة 

كثر من مليون  كثر من 12000 بسبب الهجمات56. ويقدر نزوح أ أ
شخص57 وتستمر األعمال العدائية البرية إىل جانب القصف والضربات 
كثر األحيان وانتهاك للقانون  الجوية يف المناطق المأهولة بالسكان يف أ

الدويل اإلنساين يف إلحاق الضرر بالمدنيين وإلحاق أضرار واسعة بمنازل 
المدنيين والبنية التحتية بينما تعيق مخلفات الحرب من المتفجرات 

حرية التنقل وتقتل وتجرح المدنيين.

أدى النزوح واسع النطاق الذي يشمل 172,000 مدين يف عام 2020 58 
وانعدام األمن الغذايئ الشديد والركود االقتصادي وانهيار مؤسسات 

الدولة وتدهور سيادة القانون وتقييد وصول المساعدات اإلنسانية إىل 
جانب الفيضانات ونفشي كوفيد-19، إىل حدوث أزمة إنسانية وأزمة 

حماية حادة. وال يزال المدنيون يواجهون مخاطر جسيمة على سالمتهم 
ورفاههم وإعمال حقوقهم األساسية مع تزايد المخاطر التي أبلغ 

عنها النساء والفتيان والفتيات وكبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة 
والفئات المهمشة.

تتأثر النساء والفتيات بشكل كبير بالنزاع المستمر وتدهور الوضع 
االجتماعي واالقتصادي والفقر المدقع وتدهور الظروف المعيشية 
وما يرتبط بها من ضائقة يف األسر بما يشمل أشكال مختلفة من 

العنف وآليات التكيف السلبية مثل زواج األطفال واستغاللهم. كما 
زادت مخاطر حماية األطفال مما قلل من قدرتهم على الصمود 

كثر ضعفاً وتعرضاً للعنف وانتهاكات  وصمود أسرهم وجعل األطفال أ
حقوق اإلنسان.

تشكل األخطار الطبيعية وال سيما الفيضانات واألمطار الغزيرة 
كثر من نصف مليون  تهديداً خطيراً على السكان حيث تضرر أ

شخص يف عام 2020.

السكان المتضررون

أدى الصراع إىل تعطيل حياة الماليين من النساء والرجال والفتيات 
والفتيان يف اليمن. وال يزال األشخاص المعرضون لآلثار العشوائية 

للنزاع وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين واأللغام األرضية والمتفجرات 
من مخلفات الحرب وتأثير الكوارث هم األكثر حاجة إىل الحماية. كما 

أن المدنيين الموجودين بالقرب من الجبهات المقدرة بـ 49 يواجهون 
عواقب فورية للحرب، بما يف ذلك القتل واإلصابة والتشريد بصورة 

كثر من 2000 ضحية مدنية،      يومية. يف عام 2020، تم اإلبالغ عن أ
39 % منهم من النساء واألطفال، وُسجلت الغالبية يف محافظات 

الحديدة وتعز والجوف وصعدة والبيضاء ومأرب.59

كثر من 13,000 انتهاك جسيم ضد  منذ عام 2015، تم اإلبالغ عن أ
كثر من 4 ماليين امرأة ورجل  األطفال أبرزها القتل والتشويه. وينتشر أ

وفتاة وفتى يف 1,594 موقعاً الستضافة النازحين، 48 يف المائة منها 
على بعد 5 كيلومترات من مناطق األعمال العدائية النشطة.60 ويعيش 

النازحون، ال سيما الجماعات التي تعاين من التمييز االجتماعي مثل 
المهمشين، يف 41 بالمائة من المواقع المتنقلة61. يف هذه المواقع، 

تواجه النساء وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة والفتيات والفتيان 
مخاطر متزايدة من االستغالل والمضايقة والعنف القائم على 

النوع االجتماعي.

بشكل عام، تزيد الظروف المعيشية القاسية من ضعف النازحين 
وتعرضهم لمخاطر متزايدة، ال سيما بالنسبة للنساء والفتيات والفتيان 

وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات المهمشة. وتواجه 
المجتمعات المضيفة أيضاً مخاطر الحماية. وتتزايد مخاطر الحماية 

بسبب اآلثار المتعددة للنزاع واألعراف االجتماعية والثقافية وضعف 
سيادة القانون وتدهور الظروف االجتماعية واالقتصادية. كما تميل 
الظروف المعيشية إىل أن تكون دون المستوى المطلوب بسبب 

محدودية الوصول إىل الخدمات األساسية مثل المياه النظيفة والتعليم 
والصحة وترتيبات المعيشة المزدحمة والسكن غير المالئم وغير 

الميسور التكلفة، حيث يواجه العديد من النازحين خطر اإلخالء. ويف 
الوقت نفسه، بالنسبة لمعظم النازحين يف سياق الصراع المستمر، 

ال تزال إمكانية العودة اآلمنة إىل موطنهم األصلي بعيد المنال بسبب 
استمرار انعدام األمن والعنف والتدمير الواسع للممتلكات ومخاطر 

التلوث بسبب المتفجرات وتدهور إمكانية الوصول إىل الخدمات 
األساسية بشكل متزايد بعد سنوات من الصراع. يستمر النزوح 

%%%مليونمليون
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المتزايد يف تأجيج التوترات حول الموارد الشحيحة وتعطيل التماسك 
االجتماعي بين النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة المتضررة أيضاً.

تتأثر النساء واألطفال بشكل غير متناسب. باإلضافة إىل أنهم يشكلون 
75 يف المائة من إجمايل عدد السكان النازحين ويواجهون مخاطر 

متزايدة من العنف وسوء المعاملة. وال تزال النساء والفتيات يواجهن 
عدم المساواة ومحدودية الوصول إىل الخدمات ومخاطر محددة بسبب 

األعراف االجتماعية والثقافية الراسخة. وال يزال الرجال والمراهقون 
يواجهون مخاطر حماية محددة مثل التجنيد من قبل القوات المسلحة 

واالعتقاالت وعواقب اآلثار االقتصادية وفقدان سبل العيش.

بعض الفئات معرضة بشكل خاص لخطر االستبعاد من الخدمات 
األساسية والمساعدات اإلنسانية، مما يؤدي إىل آليات التكيف السلبية. 

وتشمل هذه المجموعات النازحين داخلياً واألشخاص ذوي اإلعاقة 
والمهمشين وكبار السن والنساء.62 وتشير التقديرات إىل أن 4.6 مليون 

يمني يعانون من إعاقة واحدة على األقل ويواجهون تحديات معينة 
مثل الصعوبات يف الهروب من العنف والحصول على المساعدات 
وظروف المعيشة غير المالئمة ومرافق الصرف الصحي التي يتعذر 

الوصول إليها63 وتقويض كرامتهم المتأصلة، بما يف ذلك النازحين 
داخلياً يف 81 يف المائة من مواقع االستضافة.64

قبل النزاع، عاىن المهمشون الذين ُيقدر عددهم بنحو 3.5 ماليين 
شخص65 من التهميش االجتماعي والتمييز مما حد من وصولهم إىل 
الخدمات األساسية والسكن المالئم والعمالة الهادفة. وقد تفاقم هذا 
الوضع خالل النزاع مما أدى إىل تفاقم نقاط الضعف والفقر الحالية66 
مع وجود مجموعات كبيرة من هذه المجتمعات تعيش يف جيوب يف 
محافظات الحديدة وتعز وإب ولحج والمحويت والمناطق الساحلية 
يف حجة وحضرموت غالباً يف األحياء الفقيرة يف ضواحي المدن بدون 

كهرباء أو مياه نظيفة أو مأوى آمن.

تحليل االحتياجات اإلنسانية

ال يزال القتال العشوايئ واستخدام األسلحة المتفجرة بالقرب من 
المناطق المكتظة بالسكان سبباً رئيسياً لوفيات المدنيين وإصابتهم، 

كثر من 50 مديرية بالقرب من جبهات  ومع استمرار التهديدات يف أ
المواجهة النشطة. ويف المناطق الريفية، ال تزال األعمال العدائية 

كثر من 58 يف المائة من  النشطة تتأثر بشدة حيث تم اإلبالغ عن أ
الضحايا المدنيين يف جميع أنحاء البالد يف هذه المواقع ومعظمها يف 

مديريتي المظفر وصالة يف محافظة تعز ومديريتي التحيتا وحيس 
يف محافظة الحديدة. يف هذه المناطق، يكون الوصول إىل المساعدة 

اإلنسانية محدوداً للغاية حيث يصعب الوصول اىل 89 يف المائة من 
مناطق الخطوط األمامية الريفية مما يعيق إيصال المساعدة اإلنسانية 

إىل المدنيين وخدمات الحماية للمتضررين بشكل مباشر من النزاع.

كبر عدد من النازحين داخلياً يف اليمن، وال  تستضيف مدينة مأرب أ
يزال القتال الدائر يف محافظة مأرب يشكل تهديداً على سالمة ورفاهية 

ما يقرب من مليون نازح فروا إىل المحافظة يف السنوات األخيرة. 
كثر من 800 ألف نازح يف مواقع يف الجزء الشمايل من اليمن،  ويعيش أ

غالبيتهم يف محافظات حجة والحديدة ومأرب والجوف. وتستضيف 
كبر عدد من النازحين  مديريتا عبس ومستباء يف محافظة حجة أ

المقيمين يف مواقع النازحين.

يف عام 2020، أصيب أو ُقتل بمتوسط خمسة اىل ستة مدنيين يومياً 
نتيجة للنزاع المسلح.67 ويحتاج المدنيون المصابون وأسرهم، بمن 

فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، إىل مساعدة شاملة، ال تشمل المساعدة 
الطبية العاجلة فحسب، بل تشمل أيضاً خدمات الحماية المتخصصة 

والمساعدة النقدية والدعم النفسي واالجتماعي وأنشطة الصمود 
المجتمعي. وال تزال األلغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب 
تشكل خطراً جسيماً على حياة وسالمة الماليين من النساء والرجال 

والفتيات والفتيان يف 19 محافظة، فضالً عن إعاقة الوصول إىل سبل 
العيش وحركة السكان والسلع والوصول إىل البنية التحتية الحيوية 

والخدمات األساسية والوصول إىل المساعدة اإلنسانية.

لقد كان لعواقب سنوات من الصراع والعوامل المذكورة أعاله تأثيراً 
خطيراً على مستويات المعيشة والرفاه الجسدي والنفسي لألشخاص 
المتضررين. وتستمر احتياجات حماية النازحين والعائدين يف االرتفاع ال 
سيما المتعلقة بالعوائق التي تحول دون الوصول إىل الخدمات العامة 

والتوثيق المدين واعادة توحيد العائلة والسكن واألرض والممتلكات. 
وغالًبا ما يضطر أولئك الذين يعانون من نقاط الضعف التي تفاقمت 

بسبب النزاع إىل اللجوء إىل آليات التكيف السلبية بما يف ذلك التسول 
وعمالة األطفال والزواج المبكر بسبب مزيج من الصراع ونقص 

الخدمات وسبل العيش المتضائلة.

يتزايد تعرض المدنيين للمخاطر أثناء النزاع حيث تظل النزاعات حول 
اإلسكان واألراضي والموارد الطبيعية دون حل، مما يحد يف كثير من 

األحيان قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم األساسية بما يف ذلك 
المأوى والمياه والغذاء.68 كما تعتبر النزاعات التي لم يتم حلها والتي 
تمنع الوصول اىل األراضي الزراعية وموارد المياه دافعاً النعدام األمن 

الغذايئ. باإلضافة إىل ذلك، يواجه حوايل 20 يف المائة من األشخاص يف 
ثلث مواقع استضافة النازحين داخلًيا خطر اإلخالء من خالل التهديدات 

الجسدية واللفظية والترهيب والمضايقة وتدمير ممتلكات النازحين 
والممتلكات اإلنسانية مع أعلى معدل حوادث يف لحج والضالع وعدن 

وتعز وإب.69 وتتزايد مخاطر اإلخالء مع عدم حل النزاعات مما يمثل 
تحدياً خاصاً يف 76 بالمائة من مواقع استضافة النازحين التي ليس 

لديها عقود إيجار.

يفتقر العديد من النازحين إىل وثائق الهوية المناسبة70، خصوصاً 
النساء واألطفال، بما يف ذلك األطفال غير المصحوبين بذويهم مما 

يعيق بشدة حريتهم يف التنقل والوصول إىل التعليم والخدمات العامة 
األخرى والمساعدات اإلنسانية وربما يعرضهم لخطر انعدام الجنسية. 
ويرجع االفتقار إىل وثائق الهوية يف المقام األول إىل تدمير الممتلكات 

بسبب النزاع والفيضانات ونقص الوعي والرسوم اإلدارية الجديدة 
واإلجراءات البيروقراطية. كان وصول المهمشين إىل الوثائق المدنية 

محدوداً حتى قبل النزاع.



الباا الثالحأ  التحليل القطاعي

79

تحليل االحتياجات 
مثلت معوقات جسيمة أمام حماية األطفال يف اليمن منذ بداية هذا 

كثر إثر جائحة كوفيد-19. مخاطر الحماية  الصراخ وتدهور الوضع أ
لألوالد والفتيات مرتفعة وعلى األخص يف المناطق التي تشتد فيها 
الحاجة حيث يلجأ األطفال وأفراد أسرهم إىل آليات التكيف السلبية 

الضارة باألوالد والفتيات مثل عمالة األطفال والشحاتة وزواج األطفال 
كثر  والعنف الجنسي واالستغالل والتجنيد االجباري. يواجه األوالد أ

بثالث مرات من الفتيات أشكاالً من العمل يمكن أن تصنف باعتبارها 
عمالة أطفال بما يف ذلك أسوأ أشكال عمالة األطفال، مثالً تجنيد 
األطفال. يزيد عدد األوالد المتأثرين باالنتهاكات الجسيمة لحقوق 

اإلنسان عن عدد الفتيات حيث يبلغ عدد األوالد 1,784 ولداً ويقابله 
450 فتاة كما هو موضح أدناه. 

تم توثيق ما يزيد عن 13,000 انتهاكاً جسيماً لضد األطفال يف اليمن 
منذ عام 2015م71 تتصدرها انتهاكات القتل والتشويه حيث يصدد عدد 

ضحاياها من األطفال إىل 9,200 ضحية، بمن فيهم 3,256 طفالً قتلوا 
و 5,559 طفالً تم تشويههم منذ بداية هذا الصراع. ليس هناك تقارير 
كافية عن التجنيد اإلجباري واستخدام األطفال يف القوات والجماعات 
المسلحة. تم استخدام ما يصل إىل 3,315 طفالً )3,452 فتى و 61 

فتاة( بعضهم يف سن 12 عاماً من قبل أطراف الصراع.72 ولذلك فإنه 
يقدر بأن عدد األطفال الذين هم خارج المدارس والمعرضين لمخاطر 

متعددة يف مجال الحماية باثنين مليون طفل.  

منذ عام 2015، تضررت المدارس والمستشفيات بسبب األعمال 
العدائية وتم استخدامها ألغراض عسكرية )229 مدرسة و 148 

مستشفى(، يف نفس الوقت الذي اليتم فيه اإلبالغ عن العنف الجنسي 
كثر من  بسبب المخاطر والوصم. ويف النهاية، تم اعتقال أو اختطاف أ

450 طفالً بشكل تعسفي منذ بداية النزاع، وتعرض 7270 طفالً 
)3,066 فتى و 4,204 فتاة( لالنفصال عن أسرهم. وتم تحديد األطفال 

غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم يف 30 بالمائة من مواقع 
استضافة النازحين داخلياً.73 وتشمل بعض التحديات الرئيسية التي 

تعيق لم شمل األسرة إمكانية الوصول اإلنساين ونقص الوثائق المدنية 
والعملية البيروقراطية الصارمة واألمن والفجوات الضخمة يف التمويل. 

هؤالء األطفال الذين تم لم شملهم بنجاح مع أسرهم وكذلك أولئك 
الذين ما زالوا ينتظرون لم شملهم يحتاجون إىل حماية ورعاية دائمة.

هناك حاجة ملحة لدعم المصلحة البدنية والنفسية على مستوى 
المجتمع باإلضافة إىل خدمات األطفال المتخصصة. وهناك حاجة ماسة 
إىل دعم الرفاه البدين والعقلي للفتيان والفتيات من جميع األعمار لبناء 

قدرتهم على الصمود وتنمية مستواهم. فاألطفال يف أماكن النازحين 
يتعرضون بشكل خاص لخطر العنف بما يف ذلك العنف القائم على 

النوع االجتماعي والتجنيد القسري واالنفصال األسري ونقص الوثائق 
المدنية مثل شهادات الميالد مما يقلل من قدرتهم على الوصول إىل 

كثر من مليون  التعليم والخدمات األساسية األخرى، حيث يحتاج أ
طفل إىل شهادات ميالد سنوياً. لقد تم تحديد األطفال الذين يعيلون 

أسرهم يف 55 بالمائة من مواقع استضافة النازحين74 مما يعرض 
كبر من االستغالل واستبعادهم من  األطفال يف هذه األسر لمخاطر أ

المساعدات اإلنسانية.

األطفال  عدد  إجمايل 
المصحوبين  غير  المحتاجين 

ذويهم عن  ت       والمنفصلين  بنينبنا

2.81.21.6

%43%57

األطفال المحتاجين غير المصحوبين 
والمنفصلين عن ذويهم

المحتاجين الماسة األشخاص  الحاجة  ذوي  األشخاص 

8.64.5
ت        بنينبنا

2.2   2.3

مجال المسؤولية 1: حماية الطفل
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تحليل االحتياجات
غالًبا ما يستخدم زواج األطفال يف اليمن كوسيلة لطلب الحماية من 

المجتمعات المضيفة ولتخفيف األعباء المالية. وتلعب العواقب 
الصحية واالقتصادية ونقص التعليم لزواج األطفال دوًرا رئيسًيا يف 

نشوء العنف القائم على النوع االجتماعي يف البالد. وال يزال هذا مصدر 
قلق كونه آلية تكيف سلبية حيث يتم تطبيعها من قبل المجتمعات.

التعريف الشائع لزواج األطفال يف اليمن هو الزواج دون سن 15 
عاماً، ولم يتم اعتماد أي قوانين تحدد السن اىل 18 عاماً. ويف دراسة 

حديثة الستكشاف تأثير األوضاع اإلنسانية على زواج األطفال يف 
المنطقة، أفادت التقارير أن حوايل 1 من كل 5 فتيات نازحات والاليئ 

تتراوح أعمارهن بين 10 و 19 عاماً متزوجات، مقارنة بفتاة واحدة 
من كل 8 فتيات يف المجتمعات المضيفة، حيث يمثل متوسط سن 
الزواج 16 عاماً. وتعتبر األشكال األخرى للعنف ضد النساء والفتيات 
ظروفاً صحية سلبية لألم والطفل. كما تشير التقديرات إىل أن 1 من 

كل 10 فتيات متزوجات قد فقدن طفلهن مما يدل على العواقب 

الصحية لزواج األطفال إىل جانب عدم كفاية الخدمات الصحية وخاصة 
الصحة اإلنجابية.

على الرغم من أن األعراف االجتماعية اليمنية جعلت الرجال مصدر 
سلطة األسرة، فإن سنوات الحرب واالضطرابات تتسبب يف التغيير 

االجتماعي. فقد أدى التغيير المفاجئ يف األدوار بين الرجال والنساء إىل 
زيادة الضغط االقتصادي على النساء فصرن يكافحن من أجل إعالة 
أسرهن ويف بعض األحيان بدون أي خبرة سابقة أو خبرة محدودة يف 

األنشطة المدرة للدخل. وهناك حاجة ملحة لمزيد من األنشطة المدرة 
للدخل التي تستهدف النساء والمراهقات الاليئ لم يعدن يف المدرسة 

مع تحديد من هن يف أمس الحاجة إىل الدعم. على سبيل المثال، 
كانت هناك زيادة بنسبة 20 يف المائة يف عدد األسر التي تعيلها نساء 

بين المستفيدين، والعديد إن لم يكن معظمهم ليس لديهم مصدر 
ثابت للدخل، مما يعرض هذه األسر لمخاطر االستغالل والمضايقة 

وسوء المعاملة.

خالل الحظر بسبب كوفيد-19، زادت التقارير حول نشوء أشكال 
مختلفة من العنف ضد المرأة بشكل كبير. وظهرت الحاجة إىل 
المشاركة مع الرجال والفتيان لزيادة إدراج وتمكين دور النساء 
والفتيات يف القرارات المنزلية والمجتمعية الحيوية مثل الزواج 

والتعليم والحماية من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي. كما 
يجب تعزيز مشاركة قادة المجتمع يف قضايا العنف المبني على النوع 

االجتماعي بشكل عام إلنشاء آليات أقوى للوقاية واالستجابة على 
مستوى المجتمع المحلي.

إن تعزيز نهج متكامل يقدم خدمات العنف القائم على النوع 
االجتماعي يف عيادات الصحة اإلنجابية كنقطة دخول يعتبر أيضاً 

أولوية لمعالجة العواقب الصحية للناجين من زواج األطفال 
والناجين من االغتصاب.

هناك أيًضا حاجة ماسة ألنشطة العنف القائم على النوع االجتماعي يف 
المناطق شديدة الخطورة مثل مديرية الدريهمي يف محافظة الحديدة 

ومديرية ماهلية  يف محافظة مأرب ومديرية قعطبة يف محافظة الضالع.

5 4 3 2 1

شدة االحتياجات المتعلقة بحماية الطفل

المحتاجين  ذكورإناثاألشخاص 

6.36.10.2

ءالرجال لنسا تا لفتيا نا لفتيا ا

0.12.83.369

مجال المسؤولية: العنف القائم على النوع 
االجتماعي 75
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5 4 3 2 1

شدة االحتياجات المتعلقة بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي

المحتاجين  األشخاص 

12.4

مجال المسؤولية 3: أعمال مكافحة األلغام

تحليل االحتياجات
يكمن التحدي الرئيسي عند مواجهة خطر الذخائر المتفجرة يف 

صعوبة إجراء تقييم على مستوى البلد لتحديد المناطق الملوثة 
وإعطاء األولوية لها إلزالته. ومع استمرار الصراع يف اليمن ألكثر من 
خمس سنوات، تغيرت خطوط المواجهة بحيث أصبحت المناطق 

شديدة الخطورة تشمل الخطوط األمامية النشطة والسابقة والمناطق 
الحدودية. وتزداد المخاطر يف المناطق المتأثرة مؤخراً بالنزاع واألخطار 
الطبيعية مثل الفيضانات ويمكن أن تمنع العودة اآلمنة للنازحين إىل 

مناطقهم األصلية.

تعد المسوحات غير الفنية والفنية إىل جانب إزالة األلغام والتخلص 
من الذخائر المتفجرة من األنشطة الرئيسية التي توفر للمدنيين سالمة 

وحرية تنقلهم ووصول المساعدات اإلنسانية.

يمكن أن تؤدي حوادث المتفجرات إىل إصابات خطيرة ووقوع وفيات 
مما يؤدي إىل ضائقة جسدية ونفسية طويلة األمد للناجين وأسرهم. 

وتشير التجربة حتى اآلن إىل أن النساء والفتيات والفتيان قد يواجهون 
المزيد من التحديات للتعايف من الضائقة الجسدية أو النفسية والعودة 

إىل الحياة الطبيعية يف مجتمعاتهم. وقد ارتفع عدد ضحايا حوادث 
المتفجرات على وتيرة ثابتة مما زاد بدوره من العبء على القطاع 

الصحي ال سيما فيما يتعلق بتوفير الخدمات المتخصصة مثل الرعاية 
بعد الصدمات وإعادة التأهيل الجسدي والدعم النفسي واالجتماعي 

واإلدماج االجتماعي واالقتصادي. وهناك محدودية يف عدد المنظمات 
المتخصصة يف أنشطة مساعدة الضحايا بسبب نقص التمويل 
والقدرات، ويتم تنفيذها بشكل أساسي تحت رعاية المجموعة 

القطاعية للحماية، بما يف ذلك مجال حماية الطفل مع خدمات الحماية 
المتخصصة واإلحاالت إىل القطاع الصحي الذي لديه القدرة على تقديم 

مساعدة طويلة األجل للضحايا وإعادة تأهيلهم يف المجتمع. وستظل 
مساعدة الضحايا، باعتبارها إحدى الركائز الخمس لألعمال المتعلقة 
باأللغام، أولوية متعددة القطاعات وال سيما إنشاء آلية إحالة وتبادل 

المعلومات بهدف دعم الضحايا.

تتعرض الفتيات والفتيان للخطر بشكل خاص بسبب سنهم وسلوكهم 
ووعيهم وتصرفاتهم تجاه مخاطر المتفجرات، فهم األكثر عرضة للخطر 
ألنهم يميلون إىل التقاط األشياء بشكل عشوايئ من األرض ويواجهون 

مخلفات الحرب المتفجرة. يف عام 2020، تأثر حوايل 1300 مدين 
من بينهم 347 فتاة وفتى76 يف حوادث متعلقة باأللغام األرضية 

أو مخلفات الحرب المتفجرة على الرغم من أن األرقام الفعلية من 
المحتمل أن تكون أعلى من ذلك ألن هذه الحوادث ال ُيبلغ عنها 

إىل حد كبير 77.

محافظات تعز والجوف وحجة والحديدة وصعدة ومأرب هي األكثر 
تضرراً وسجلت درجة شدة تبلغ 5، والتي تمثل 3.8 مليون شخص 

محتاج. أما المنطقة األكثر تضرراً، وبالتحديد يف تعز والحديدة، هي 
األراضي الزراعية التي يتم فيها اإلبالغ عن الحوادث بشكل متكرر بينما 

يعمل المدنيون يف الزراعة، ويعتبر النقل الخدمة األكثر تضرراً.78

مليون

ءالرجال لنسا تا لفتيا نا لفتيا ا

32.73.23.5
مليونمليونمليونمليون
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االحتياجات المتوقعة
يف ظل استمرار القتال، من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا المدنيين 
والنازحين خصوصاً يف مأرب والحديدة وحجة وتعز، مما سيؤدي إىل 

تفاقم االحتياجات المذكورة أعاله بناًء على السيناريو األكثر ترجيًحا يف 
القسم37. ويف ظل الصراع المستمر إىل جانب انعدام األمن الغذايئ 

الشديد ووباء كوفيد-19، من المتوقع أن يتأثر الرفاه البدين والنفسي 
لألشخاص المتضررين بشكل كبير وخاصة النساء وكبار السن 

واألشخاص ذوي اإلعاقة والفتيات والفتيان. ويقوم الشركاء باإلبالغ 
بشكل روتيني عن عدد متزايد من األشخاص الذين يحتاجون إىل 

خدمات المرونة المجتمعية، ويرجع ذلك يف الغالب إىل الضيق الناجم 
عن الصراع وفقدان الممتلكات واألصول وسبل العيش. عالوة على 

ذلك، من المرجح أن يؤدي النزوح إىل المحافظات وداخلها مثل مأرب 
والحديدة وحجة إىل زيادة الضغط على الخدمات غير الكافية بالفعل 

وزيادة المنافسة بين النازحين والمجتمعات المضيفة مما سيؤدي إىل 
تصاعد التوتر االجتماعي والتهديدات واإلخالء الفعلي.

ال يزال التوتر بين المجتمعات المضيفة والنازحين القائم بسبب عدم 
كفاية الموارد والمساعدات اإلنسانية المحدودة يشعل أزمة اإلخالء 
المتصاعدة. ومن المرجح أن تؤدي االستجابة اإلنسانية التي تعاين 
من نقص التمويل يف اليمن إىل جانب تصور المجتمعات المضيفة 

بأن األشخاص النازحين يتلقون معاملة تفضيلية إىل تفاقم التوتر بين 
المجتمعات مما يعرضهم إىل مخاطر الحماية وكذلك عمليات اإلخالء 

والعودة المبكرة إىل المناطق التي تشهد أعمال عدائية نشطة واىل 
األراضي المليئة بالمخاطر المتفجرة.

ستستمر نزاعات اإلسكان واألراضي والممتلكات التي لم يتم حلها يف 
الحد من وصول الناس إىل المأوى والخدمات والزراعة مما سيؤدي إىل 

زيادة انعدام األمن الغذايئ.

ستظل تلبية االحتياجات المستمرة لحماية الطفل والعنف القائم على 
النوع االجتماعي واألعمال المتعلقة باأللغام تحدياً وأولوية.

5 4 3 2 1

شدة االحتياجات المتعلقة بأعمال 
مكافحة األلغام
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لعدد شرا لمؤ را لمصد األساسا لتكرارخط  ا

x01بيانات مفوضية األمم المتحدة عدد الضحايا المدنيين
السامية لحقوق االنسان/ مشروع 

مراقبة أثر الصراع على المدنيين

شهريتؤكد يف وقت الحق

x02مصفوفة تتبع النزوح/ فرقة عمل عدد النازحين
السكان

ربع سنوي172,000

x03 عدد الفتيان والفتيات المحتاجين اىل الصحة النفسية
والدعم النفسي االجتماعي

خارطة عمل المنظمات: من يفعل 
ماذا وأين ومتى وكيف؟. أداة 

اإلبالغ عن الصحة النفسية والدعم 
النفسي االجتماعي

شهريتؤكد يف وقت الحق

x04 العنف القائم على النوع االجتماعي: عدد النساء
والفتيات والفتيان والرجال الذين تم الوصول إليهم 
بخدمات منقذة للحياة تركز على الناجين وخدمات 

شاملة للعنف القائم على النوع االجتماعي وأدوات 
للتوعية والحماية.

منصة مجاالت مسؤولية العنف 
القائم على النوع االجتماعي

متوسط نفس الخدمات التي 
ُقدمت يف 2020

شهري

x05 عدد القتلى والجرحى من المدنيين بسبب مخلفات
الحرب غير المتفجرة 

بيانات مشروع أثر الصراع على 
المدنيين

شهريتؤكد يف وقت الحق

المؤشرات

المراقبة
ستستمر المجموعة القطاعية للحماية ضمن مجاالت مسؤوليتها يف مراقبة احتياجات الحماية باستخدام المؤشرات التالية:
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 3.7 
القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين

المحتاجين  الحاجة األشخاص  ذوي  األشخاص 
سة لما ا

ء جئينأطفالنسا ينال جر مها

2752753021137138
نظرة عامة

إن تلبية الحد األدىن من الحماية واالحتياجات اإلنسانية للمهاجرين 
والالجئين وطالبي اللجوء يف اليمن أمر بالغ األهمية يف عام 2021. 

وهناك عوامل متعددة مثل الصراع العنيف والمستويات الحادة من 
انعدام األمن الغذايئ وأزمة الصحة العامة يف سياق ضعف سيادة 

القانون وسبل اإلنصاف، وما زالت تفرض مخاطر جسيمة على هؤالء 
السكان. يف عام 2021، تتوقع القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين 

أن يحتاج 275,010 )138,289 مهاجراً و 136,721 الجئاً وطالب 
لجوء( إىل المساعدة اإلنسانية األساسية ودعم الحماية.

السكان المتضررون
هناك تاريخ طويل لتنقل السكان إىل اليمن أو عبره. ويتألف هؤالء 

السكان من المهاجرين الذين ينتقلون إىل دول الخليج إىل حد كبير. 
ويستضيف اليمن أيضاً عدداً كبيراً من طالبي اللجوء والالجئين. 

كثر الفئات  فالمهاجرون وكذلك الالجئون وطالبو اللجوء هم من بين أ
تهميشاً وضعفاً خالل رحلتهم وعبورهم عبر اليمن وأثناء إقامتهم، وهم 

يعانون من مستويات عالية من الوصم والتمييز ويتم استبعادهم 
بشكل عام من أنظمة الدعم الوطنية والمحلية ومن شبكات األمان. 
نتيجة لذلك، يلجئون إىل استراتيجيات التكيف الضارة مما يعرضهم 

لمزيد من المخاطر.

خالل تقارير مراقبة الحماية الشهرية التي يتم إعدادها بمشاركة 
كثر  الجهات الفاعلة يف مجال االستجابة للمهاجرين، تم اإلبالغ عن أن أ
كثر من حاجة متداخلة  من 80 يف المائة من حاالت المهاجرين لديهم أ

مثل الحصول على الغذاء والماء والدعم الصحي يف جميع نقاط 
كثر من 5,000  كتوبر 2020، وجه أ رحلتهم. يف عملية تسجيل بدأت يف أ
مهاجراً نداء من أجل العودة اآلمنة والكريمة إىل ديارهم مشيرين إىل أن 

سالمتهم يف اليمن معرضة للخطر.

المهاجرون إىل دول الخليج هم يف الغالب من الرعايا اإلثيوبيين، 
ويتألفون من غالبية الشباب الذكور، 18 يف المائة من النساء و 11 يف 

المائة من األطفال غير المصحوبين.80 وتعتبر العوائق التي تحول دون 
التنقل كبيرة حيث يواجه المهاجرون مخاطر جسيمة على طول الطرق 

عبر اليمن نتيجة للصراع المستمر. وقد أبلغت المهاجرات بشكل 
متناقل عن مستويات مثيرة للقلق من العنف الجنسي واالنتهاكات، 

وبسبب وضعهن يف البالد فإن خياراتهن محدودة للحصول على رعاية 
الصحة اإلنجابية األساسية أو الدعم النفسي. ويتعرض المهاجرون 

باستمرار لخطر االعتقال واالحتجاز وتكون ظروف االحتجاز دون الحد 
األدىن من المعايير، كما أن احتمال الترحيل أو النقل القسري مرتفع. 

لقد أدى النزاع إىل انهيار آليات الدعم االجتماعي يف اليمن، ونتيجة 
لذلك لم يعد المهاجرون قادرون على الحصول على المساعدة المؤقتة 

والتعامل الحسن من المجتمعات المضيفة. ففي معظم األحيان ال 
يتمكن المهاجرون أنفسهم من الحصول على الغذاء والدعم الصحي 

والدخل والمأوى والسلع األساسية األخرى مما يزيد من خطر إصابتهم 
باألمراض والوفيات. تتشابك طرق الهجرة عبر مناطق القتال النشطة 

والمناطق التي يصعب الوصول إليها مما يعرض األشخاص أثناء 
التنقل لمواقف تهدد حياتهم. يف عام 2020، أدت جائحة كوفيد-19 إىل 
تفاقم هذه االتجاهات مع ما يصاحب ذلك من طلب للعودة اآلمنة إىل 
بلدان المنشأ. وتشير التقديرات يف عام 2021 إىل أن آالف المهاجرين 

الذين يواجهون ضرراً حاداً وطويل األمد وعدم القدرة على الهجرة بأمان 
عبر اليمن، سيسعون إىل العودة الطوعية إىل بلدانهم األصلية.

تقدر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وجود 
178,000 الجئ وطالب لجوء يف اليمن اعتباراً من ديسمبر 2020، 
منهم حوايل 135,000 مسجل ويحتاجون إىل المساعدة اإلنسانية 

وخدمات الحماية. ويأيت هؤالء السكان بشكل رئيسي من الصومال 
)89 يف المائة( وأعداد أقل من إثيوبيا )5 يف المائة( وسوريا والعراق. 
ويتركز الالجئون بشكل كبير يف المناطق الحضرية يف عدن/ البساتين 

)43 يف المائة( وصنعاء )34 يف المائة( والمكال )9 يف المائة( ويف مخيم 
خرز يف محافظة لحج، الذي يستضيف حوايل 9250 الجئاً معظمهم من 

الصوماليين. 40 يف المائة من السكان المسجلين من النساء و 20 يف 
المائة من األطفال. وتحصل معظم أسر الالجئين وطالبي اللجوء البالغ 

عددها 9000 أسرة والتي تم تقييمها يف عام 2020 على نوع واحد أو 
كثر من االحتياجات المحددة مثل الحاالت الطبية الخطيرة )13 يف  أ

المائة( واإلعاقات )12 يف المائة(. معظم األشخاص المتضررين هم 
من النساء واألطفال وكبار السن، وقد تم تحديد ما مجموعه 181 طفالً 

غير مصحوبين بذويهم، يف حين أن 38 يف المائة من النساء والفتيات 
معرضات لمخاطر عالية بسبب وضعهن االجتماعي واالقتصادي الحرج

81 وانهيار االقتصاد والخدمات العامة، باإلضافة إىل آثار جائحة 
كوفيد-19 التي أثرت بشكل خطير على اعتماد الالجئين على أنفسهم. 

وانخفض دخل األسرة الذي يأيت غالباً من العمل يف القطاع غير 

ألفألفألف % ألف%
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الرسمي انخفاضاً كبيراً. وقد أدى هذا بدوره إىل ظهور استراتيجيات 
تكيف ضارة مثل الديون والزواج المبكر والتسول وعمالة األطفال أو 
حتى اللجوء إىل البيع والتبادل الجنسي. وال يزال حوايل 9000 طالب 

لجوء والجئ يف مخيم خرز يعتمدون على الدعم الغذايئ لبرنامج 
األغذية العالمي. ويقال إن آليات التكيف الضارة مثل التسول وسحب 

األطفال من المدارس تزداد عندما ال يتم تلبية االحتياجات الغذائية.

تعيش غالبية الالجئين وطالبي اللجوء يف مساكن غير مناسبة دون 
الحصول على المياه ويف أماكن مكتظة وال تحافظ على كرامتهم. ولقد 

أثر النقص العام يف الدخل والتدهور المتزايد يف وضعهم االجتماعي 
واالقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19 على قدرة العديد من األسر على 
تحمل تكاليف استئجار أماكن اإلقامة. ونتيجة لذلك، تتعرض العائالت 
لتهديدات متزايدة باإلخالء. على الرغم من أن الالجئين وطالبي اللجوء 

يمكنهم من حيث المبدأ الوصول إىل الصحة العامة والتعليم، إال أنهم ال 
زالوا يعانون من المواقف التمييزية والعوائق القانونية عند الوصول إىل 
الخدمات العامة ويف السعي وراء فرص كسب العيش كما أن افتقارهم 

العام إىل المعرفة بالخدمات المتاحة يحد من وصولهم إىل المساعدة. 
كثر من 20,000 أسرة بشكل حصري على المساعدة  وبالتايل تعتمد أ

النقدية كشبكة أمان.

اليمن هي الدولة الوحيدة يف شبه الجزيرة العربية التي صادقت على 
اتفاقية عام 1951، وتواصل جميع السلطات التعهد باحترام االلتزامات 

بحماية ومساعدة طالبي اللجوء والالجئين. ومع ذلك، استمرت يف 
المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية يف الجنوب، أما يف شمال 

اليمن فقد أوقفت السلطات عملية التسجيل ومنعت الالجئين وطالبي 
اللجوء من تسجيل أو تجديد وثائقهم وتركت لهم وثائق منتهية 

الصالحية. وهذا الوضع يزيد من صعوبة طالبي اللجوء والالجئين يف 
كبر باالحتجاز بسبب الوجود  الحصول على الخدمات ويعرضهم لخطر أ

غير النظامي واالستغالل من عصابات التهريب واالتجار وعمليات 
النقل القسري إىل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية من 

خالل العبور الخطير للمنفذ يف الخطوط األمامية النشطة.

إن آفاق الحلول الدائمة لالجئين محدودة وبالتايل صارت فرص إعادة 
التوطين منخفضة وتوقف برنامج المساعدة على العودة الطوعية 

لالجئين الصوماليين بسبب كوفيد-19 وسيتعين تقييم العودة 
الطوعية إىل إثيوبيا بما يتماشى مع الوضع المتطور يف البالد. أما 

بالنسبة للمهاجرين، فال يوجد حل دائم يف اليمن وال يوجد إطار قانوين أو 
تدابير لمكافحة التهريب واالتجار.

االحتياجات المتوقعة
الصراع المستمر وانهيار مؤسسات الدولة والخدمات األساسية يجعل 

األشخاص األكثر ضعفاً غير قادرين على بلوغ مستوى معيشي 
أساسي. فيواجه المهاجرون والالجئون يف سياق الموارد المحدودة 
تحديات إضافية مثل عالقتهم مع المجتمعات المضيفة. وبالتايل، 

قد يزداد تعرضهم لحاالت اإلهمال وسوء المعاملة واالستغالل 
خصوصاً بالنسبة للنساء والفتيان والفتيات فضالً عن اعتمادهم على 

الدعم اإلنساين.

ستستمر تقييمات القطاعات المتعددة للمهاجرين والالجئين يف مراقبة 
السكان المتضررين وتكييف البرامج حسب آليات تلقي المالحظات 
والنهج التشاركية واالتصال المباشر وتحليل الوضع. يف عام 2021، 

من المتوقع أن يزداد الوافدون الجدد إىل اليمن حسب الدوافع الحالية 
للهجرة اىل جانب األوضاع الجديدة مثل الوضع يف إثيوبيا وربما يف 
الصومال. قد يؤدي ذلك إىل إنشاء طلبات لجوء جديدة فضالً عن 

التأثير على العودة المحتملة إىل بلدان المنشأ، ال سيما المجموعات 
السكانية المتأثرة. يف الوقت نفسه، ازداد طلب المهاجرين على العودة 
بأمان إىل ديارهم بشكل طوعي يف عام 2020 ومن المرجح أن يستمر 

بسرعة يف عام 2021.

من المتوقع أن تزداد المخاطر واالحتياجات التي يواجها السكان يف عام 
2021 بسبب النظرة السلبية للمهاجرين والالجئين يف اليمن. وستظل 

االحتياجات الماسة التي يواجها السكان اليمنيون متشابهة بالنسبة 
لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ولكن من المرجح أن تكون شدة 

كبر بالنسبة لهؤالء السكان بسبب االفتقار إىل اإلدماج  االحتياجات أ
وانتشار التمييز والوصمة االجتماعية.

بناًء على تحليل الشدة، تظهر 24 مديرية يف حاجة ماسة يف محافظات 
صعدة والجوف وصنعاء والبيضاء وتعز وعدن ولحج ومأرب.

سيتم إعطاء األولوية لهذه المواقع من ناحية االستجابة للمهاجرين 
والالجئين. وستركز االستجابة أيضاً على طرق الهجرة التي يعبرها 

الالجئون غير الموثقين مع المهاجرين ويتعرضون لالحتجاز التعسفي 
والتهريب واالتجار.
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المراقبة
ستعطي القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين األولوية لمؤشرين 
مدمجين فيما يخص الوصول إىل الخدمات ومخاطر الحماية. وسيتم 

جمع البيانات والمعلومات من خالل مراقبة الحماية وبيانات التسجيل 
ومراقبة ما بعد التوزيع ورسم خرائط تقديم الخدمات وتحليل 

الوصول.، كما أن الرصد ستتكيف مع استخدام المقابالت مع المدلين 
الرئيسيين بالمعلومات والمجموعات البؤرية وجمع المعلومات 

الرقابية وتعبئة المصادر وغيرها من األدوات المناسبة.

المؤشرات
نسبة الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين القادرين على الوصول 

بأمان إىل الخدمات الحيوية )المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة 
والغذاء( وتحقيق مستوى معيشي أساسي

كثر  عدد الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين واجهوا حاجة أو أ
من احتياجات الحماية أو الضعف منذ بداية عام 2020.

جئين ال
ين جر مها و

275 مهاجرين الجئين

137138
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 3.8 
المأوى/ المواد غير الغذائية

لمحة عامة
بعد ما يقرب من ست سنوات من الصراع الذي أسفر عن مقتل 

كثر من أربعة ماليين شخص وتدمير  اآلالف من المدنيين وتشريد أ
البنية التحتية المدنية الحيوية والمنازل والمزارع، عاىن الشعب اليمني 
أيضاَ من كوارث طبيعية متكررة مما حرمهم من حقهم يف الوصول إىل 
خدمات اإلسكان األساسية وتدهور قدرتها على الوصول إىل المزيد من 
حلول اإلسكان طويلة األجل. يف هذه األزمة المعقدة، ال يزال 7.3 مليون 

شخص بحاجة إىل المساعدة يف توفير المأوى والمواد غير الغذائية 
مع ما يقرب من 2.9 مليون شخص يعيشون يف ظروف قاسية للغاية 

ومن هم يف أمس الحاجة من النازحين. وتتعلق احتياجاتهم الماسة 
بنقص المأوى األساسي المقاوم للعوامل الجوية والوصول إىل المواد 

األساسية مثل البطانيات والمراتب وحصائر النوم. إن االفتقار إىل 
المأوى أو المأوى المناسب يحرمهم من السالمة واألمن والكرامة 

التي يمكن أن يوفرها يف كثير من األحيان خاصة للنساء واألطفال إىل 
جانب نقص المواد غير الغذائية األساسية )خاصة المراتب والبطانيات 
وأدوات الطهي التي تركوها وراءهم( باإلضافة اىل تأثر الصحة النفسية 

والصحة البدنية سلباً مما يزيد من مخاطر الضيق واحتمال اإلصابة 
باألمراض المعدية وتطور األمراض المزمنة.

وقد تفاقمت القضايا والنزاعات المتعلقة باألراضي بسبب النزاع، حيث 
كثر من أربعة ماليين شخص من ديارهم وتهجيرهم بحًثا عن  تم إخالء أ

سكن بديل، إضافة اىل العوامل المساهمة مثل التدهور االقتصادي 
وفقدان سبل العيش وارتفاع اإليجار. منذ بداية الصراع، فر حوايل ثالثة 

ماليين نازح إىل المناطق الحضرية ويواجهون اآلن تكاليف إيجار باهظة. 
وكانت نتيجة هذه العوامل زيادة عمليات اإلخالء والتهديد باإلخالء.

ال تزال أسر النازحين وخاصة الذين يعيشون يف أماكن شبيهة 
بالمخيمات تعاين من االكتظاظ وتزايد التهديدات باإلخالء ومخاطر 
أخرى مثل التعرض للفيضانات ومخاطر العيش بالقرب الخطوط 

األمامية النشطة باإلضافة اىل أن 76 يف المائة من المواقع التي ليس 
لديها عقود إيجار، ولوحظ أن األسر التي تعولها نساء وأطفال تواجه 
كثر عرضة للعنف القائم على النوع  مخاطر إخالء أعلى من الذكور وأ

االجتماعي يف بيئة مكتظة. بشكل عام، غالباً ما تواجه النساء وأفراد 
الفئات السكانية المهمشة تاريخياً عقبات تتعلق باإلسكان واألراضي 

والممتلكات مع قيود اجتماعية وثقافية تحد من فرصهم يف حل 
النزاعات بشكل إيجايب.

يف السابق، كان 90 % من مساعدات المأوى تركز على إنقاذ األرواح 
والمساعدة قصيرة المدى للتخفيف من المخاطر واالحتياجات 

المباشرة. أما مع الصراع الذي طال أمده والنزوح المستمر ظهرت 
كثر استدامة ومتوسطة المدى بما يف ذلك  الحاجة إىل إيجاد حلول أ

كجزء من تحديد الحلول الدائمة مثل التكامل المحلي أو العودة عندما 
يكون ذلك ممكناً.

السكان المتضررون
كثر من 11 مليون يمني يعيشون يف مناطق قريبة من الخطوط  أ

األمامية، بما يف ذلك النازحون يف 45 % من مواقع االستضافة التي 
تقع على بعد 5 كيلومترات من الخطوط األمامية وبالتايل يتعرضون 

بشكل يومي لتأثير العنف المسلح.

تؤثر المخاطر الطبيعية والمناخية دون أي تمييز على األشخاص 
األكثر ضعفاً يف المجتمعات المحلية ومستوطنات النازحين الذين ال 

يستفيدون من الحد األدىن من تدابير الحد من مخاطر الكوارث.

باإلضافة إىل ما يقرب من مليون نازح يعيشون يف أماكن شبيهة 
كثر من ثالثة أرباع األربعة ماليين نازح مع  بالمخيمات، يعيش أ

مجتمعات مضيفة وغالبا يف المناطق الحضرية أو شبه الحضرية يف 
أماكن باإليجار أو باالستضافة )28 % فتيان و 26 % فتيات و 23 % 

رجال و 22 % نساء(، 48 % منهم يستأجرون مساكنهم مباشرة و 23 % 
يستضيفهم مجتمعهم. عالوة على ذلك، أفاد 51 % من النازحين داخلًيا 

أن منازلهم السابقة قد تضررت بسبب النزاع، وأفاد العاملون يف قطاع 
اإليجارات أن 84 % يواجهون صعوبة كبيرة يف دفع اإليجار. إضافة اىل أن 
1.3 مليون عائد نازح يف مناطقهم األصلية يكافحون إلعادة بناء منازلهم 

والحفاظ على أوضاعهم المعيشية. وتشير التقديرات أيًضا إىل أن ما 

المحتاجين الحاجة األشخاص  ذوي  األشخاص 
سة     لما ا

الحاجة  ذوي  األشخاص 
سطة     لمتو ا

ء      اإلعاقةأطفال   نسا ذوي 

7.32.94.5235415 %%%مليونمليونمليون
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ال يقل عن 270,000 فرد ليس لديهم أي شكل من أشكال المأوى، 
وغالباً ما ينامون تحت شجرة أو قطعة من الورق المقوى أو يف مواقع 

بناء غير مكتملة، ويغيرون موقعهم كثيراً بممتلكات قليلة جًدا.

كثر من 1,654,589  تشير التقديرات بالنظر اىل جميع الفئات إىل أن أ
امرأة و 1,703,737 رجل و 1,944,058 فتاة و 2,032,926 فتى بما 
يف ذلك الفئات األكثر ضعًفا مثل 353,762 مسناً و 1,097,598 من 

ذوي االحتياجات الخاصة بحاجة اىل المساعدة. عالوة على ذلك، يعيش 
36.6 يف المائة من األشخاص المحتاجين )ما يعادل 2,678,140 

شخصاً( يف سياق حضري بينما يعيش 63.4 يف المائة يف سياق ريفي 
منهم 471,422 شخصاً يواجهون برودة الشتاء القاسية و 594,686 

شخًصا يواجهون حرارة الصيف القصوى.

باإلضافة إىل ذلك، يعيش 3,025,148 شخصاً يف مواقع معرضة 
للسيول تتأثر بشكل متكرر بموسم األمطار.

كثر من 25 % من األشخاص المحتاجين لديهم أسر كبيرة،  وبما أن أ
كثر مرونة ومالءمة وتفصيالً. فمن الضروري ضمان استجابة أ

جغرافياً، تعز )1,100,084 نسمة( وحجة )955,845( والحديدة 
)871,886( وإب )675,915( وصعدة )675,915( فيها أعلى 

نسبة من المحتاجين بينما ُصنفت كل من الجوف )312,972( 
وعدن )265,982( وعمران )256,651( وصنعاء )289,771( على 

أنهن األكثر شدة.

ءرجال تنسا نفتيا فتيا

1.71.71.92.0

األشخاص المحتاجين حسب نوع الجنس والعمر
)األرقام بالماليين(

23
نساء

23
رجال

26
فتيات

28
فتيان

بالغين
أطفال

46
54 %%%

%
%
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3.92.6
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أشخاص محتاجين بشدةأشخاص محتاجين

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

ارتفاع االحتياجات الملحة اإلجمالية للمأوى / 
المواد غير الغذائية
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تحليل االحتياجات االنسانية
حددت المجموعة القطاعية للمأوى/ المواد غير الغذائية االحتياجات 

اإلنسانية بالتفصيل باستخدام نهج ثاليث الطبقات:

1. السكان المتضررين من العنف المسلح - 5.1 ماليين بمن فيهم 
أولئك الذين يعيشون يف إحدى المقاطعات الـ 41 التي كانت شدتها 

من 4 إىل 5. تسبب النزاع المستمر، مع زيادة الغارات الجوية والقصف 
يف عام 2020، يف وقوع إصابات يف صفوف المدنيين ونزوح واسع 

النطاق وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الخاصة والعامة، وبالتايل زيادة 
الحاجة إىل دعم المأوى/ المواد غير الغذائية التي تؤثر بشكل خاص 

على محافظات مأرب وصعدة والجوف وحجة والحديدة وصنعاء، 
مما تسبب يف أضرار جسيمة لمنازل المدنيين. خالل النصف األول 
من عام 2020، أثرت 547 حادثة عنف مسلح بشكل مباشر على 
كمي يبلغ 2,490 منزاًل مدنًيا. باإلضافة إىل ذلك، أفادت  إجمايل ترا

التقارير أن 86 يف المائة منازل المدنيين المتضررة بشكل مباشر من 
العنف المسلح خالل النصف األول من عام 2020 قد تركزت يف ثالث 

محافظات شمالية فيها جبهات نشطة: الحديدة وصعدة ومأرب.

من المتوقع أن يزداد النزوح يف عام 2021 بسبب القتال المستمر على 
طول الخطوط األمامية. عالوة على ذلك، فإن االفتقار إىل آليات التكيف 
أو الظروف األمنية أو موارد النازحين قد يعرضهم لخطر النزوح الثانوي 

ويزيد من ضعفهم.

2. المناخ واألخطار الطبيعية – 2.5 مليون من بينهم أولئك الذين 
يعيشون يف 32 منطقة يف المرحلة 4 من الشدة.

تؤثر األخطار المناخية والطبيعية على احتياجات المأوى الحالية يف 
اليمن. كما تؤثر السهول الساحلية ذات المناخ الحار للغاية والمرتفعات 

الغربية الجبلية مع هطول األمطار ودرجات الحرارة المنخفضة 
على السكان األكثر ضعفاً الذين يعيشون يف ظروف مأوى دون 

المستوى المطلوب.

يف شهري يوليو وأغسطس 2020، ضربت السيول والفيضانات 13 
محافظة على وجه الخصوص مأرب وحجة والحديدة وعدن وتسببت 
كثر  يف سقوط ضحايا وتشريد وتدمير المالجئ والسدود وأثرت على أ

من 62,500 أسرة.

حددت المجموعة القطاعية للمأوى 35,000 أسرة على أنها ضعيفة 
للغاية وتتطلب مساعدة فورية.

ومع ذلك، فإن الموارد المحدودة سمحت فقط بتوزيع مساعدات 
المأوى يف حاالت الطوارئ على 41 يف المائة من األشخاص األكثر 

ضعفاً، مما ترك فجوة كبيرة.

3.   السكان المحتاجون إىل مساعدات طويلة األجل - 2 مليون 
بما يف ذلك أولئك الذين يعيشون يف 58 منطقة يف المرحلة 4 

إىل 5 من الشدة.

مع استمرار تحمل المدنيين وطأة النزاع المسلح الذي طال أمده، 
يحتاج اليمن إىل كسر دائرة الطوارئ المتكررة واالستثمار يف الحلول 

طويلة األجل، حيثما أمكن ذلك. حيث أدى تعاقب األزمات يف عام 
2020 إىل تركيز االستجابة اإلنسانية على االستجابة الفورية للكوارث 

التي من صنع اإلنسان والطبيعية دون التركيز بشكل كاٍف على الحاجة 
إىل حلول دائمة مثل اإلصالحات أو برامج اإلسكان منخفضة التكلفة 

الالزمة إلعادة توطين األشخاص األكثر ضعفاً الذين تقطعت بهم السبل 
يف النزوح. عالوة على ذلك، توصي المجموعة القطاعية للمأوى بإدخال 

وتطوير مكون للحد من مخاطر الكوارث، من خالل إعادة تأهيل البنية 
التحتية األساسية بهدف تعزيز قدرات المرونة المدنية وتقليل نقاط 

الضعف العامة للمجتمعات األكثر تعرضاً.

االحتياجات المتوقعة
كثر من 8,000 أسرة نازحة على أساس شهري والتي تمثل ما  أ

مجموعه 192,000 نازح على مدار العام كما ذكرت آلية االستجابة 
السريعة، غالًبا ما يفرون بأكثر قليالً من المالبس التي يرتدونها  مما 

يعني أن احتياجاتهم الفورية هي يف األساس مواد منزلية أساسية 
واحتياجات المأوى الطارئة.

كثر من نصف مليون أسرة من النزوح المطول، بما يف ذلك  كما تعاين أ
93 يف المائة من النازحين الذين يعيشون يف أماكن شبيهة بالمخيمات 
ذات االحتياجات المتكررة مثل صيانة المأوى وإيجاد الحلول المؤقتة. 

ويواجه العديد من النازحين والمجتمعات المضيفة المتضررة من ذوي 
كبر خالل أزمة  الدخل المنخفض/ المنعدم تهديدات اإلخالء بشكل أ

كوفيد-19 حيث كانوا يكافحون من أجل دفع إيجار السكن المناسب 
للعيش بأمان وكرامة. باإلضافة اىل تسارع تغير المناخ الذي يزيد من 
مخاطر حدوث سيول إضافية، كما أن تدهور السدود والبنية التحتية 

كثر عرضة للكوارث الطبيعية. الهيدرولوجية يجعل السكان أ

أدى التدهور االقتصادي المثير للقلق، بما يف ذلك االنخفاض السريع 
يف قيمة الريال اليمني وما يرتبط به من ارتفاع يف األسعار إىل جعل 

األدوات المنزلية ومواد اإليواء باهظة الثمن بشكل متزايد يف األسواق 
المحلية وال تزال العالقة بين النازحين والمجتمعات المضيفة متوترة 

بسبب التوتر المتزايد حول تقاسم الموارد المحدودة. يف كثير من 
األحيان يف ظروف ضيقة وصعبة وبدون أي احتمال للسالم يف 

المستقبل القريب تتصاعد الضغوط األسرية الداخلية باستمرار والتي 
تقترن بانعدام الخصوصية لكل من الرجال والنساء مما يمكن أن تؤدي 

إىل المزيد من اإلحباط والعنف ضد أفراد أسرهم.
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يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة وغيرهم من األشخاص المستضعفين 
تحديات يف الوصول إىل الخدمات بسبب تحديات الوصول المادي 

والعوائق االقتصادية والحواجز االجتماعية والثقافية والتمييز ونقص 
المعلومات وقلة الخدمات وعدم القدرة على السفر. وغالباً ال يتم 

الترحيب بجماعات األقليات مثل المهمشين بين السكان المضيفين 
أو داخل مستوطنات النازحين داخلياً وبالتايل يواجهون صعوبة يف 

إيجاد مأوى لهم.

كما تسبب التدمير الواسع النطاق لمنازل المدنيين والبنية التحتية 
يف احتياجات المأوى، وال سيما للنازحين العائدين إىل مواطنهم 

األصلية. حيث يفتقر الكثيرون إىل إمكانية الوصول إىل آليات استعادة 
الممتلكات أو إعادة تأهيل أو إعادة بناء منازلهم. يف غضون ذلك، 

يتم إيواء بعضهم يف مساكن مؤقتة وغير آمنة مع الحد األدىن من 
الوسائل لتأمين المأوى اآلمن أو مواد اإلغاثة األساسية. بالقرب من 

خط المواجهة، غالباً ما يتم إيواؤهم يف مباٍن تضررت بشدة أو يف منازل 
مليئة بالذخائر غير المنفجرة أو الذخائر المتفجرة األخرى. بالنسبة 

لبعضهم، الخيار الوحيد هو التحرك مرة أخرى. ومع استمرار العنف 
المسلح، ستزداد االحتياجات وعدد السكان المتضررين ويف الوقت 

نفسه تتقلص إمكانية العودة إىل المناطق األكثر أماناً فقط.

5 4 3 2

5 4 3 2

5 4 3 2 1

شدة االحتياجات: المساعدات على 
المدى الطويل

شدة االحتياجات: المخاطر المناخية والطبيعية

شدة االحتياجات: المديريات المتضررة 
جراء العنف
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المؤشرات
لعدد شرا لمؤ تا عا لقطا را لمصد ا

x01السكان المتضررين الذين الحماية واللوجستياتنسبة النازحين/ العائدين من إجمايل عدد السكان
تمت مساعدتهم - 1

x02المأوى/ المواد غير نسبة المنطقة المأهولة المعرضة للسيول
الغذائية واللوجستيات

S1-1-2

x03 .أ. نسبة المناطق المأهولة بالسكان شديدة التأثر بحرارة الصيف القاسية
ب. نسبة المناطق المأهولة بالسكان شديدة التأثر ببرودة الشتاء القاسية
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S1-2-1

x04 نسبة األسر النازحة يف مواقع النازحين التي أبلغت عن الوصول إىل السوق يف
الموقع أو بالقرب منه

المأوى/ المواد غير 
الغذائية واللوجستيات

S1-1-2

x05المأوى/ المواد غير نسبة األسر التي يكون نوع ملجأها األساسي غير مستقر أو غير موجود
الغذائية

S1-2-1

x06 .نسبة المنازل التي تأثرت بالعنف المسلح .
ب. نسبة المنازل المدنية والمساكن الخاصة غير صالحة للسكن جزئياً/ كلياً بسبب 

األضرار أو الدمار

x07 نسبة األشخاص الذين يعيشون يف مواقع استضافة النازحين مقارنة بإجمايل عدد
سكان المنطقة

x08 نسبة األسر يف مواقع النازحين الذين يتلقون الخدمات األساسية )وقود وكهرباء( يف
المواقع أو بالقرب منها

x09 نسبة األسر النازحة يف مواقع النازحين الذين يتلقون الخدمات القطاعية األساسية
يف المالجئ/ المواقع أو بالقرب منها

x10نسبة األسر التي تواجه تهديدات باإلخالء

x11نسبة األسر الذين يبلغون عن قدرتهم على دفع اإليجار بانتظام

x12نسبة المناطق المتأثرة بالعنف يف المديرية

x13نسبة إمكانيات المنطقة على تنفيذ حلول طويلة األجل

المراقبة
ستركز مجموعة المأوى على 13 مؤشراً بما يف ذلك النسبة المئوية 
للمنازل المدنية غير الصالحة للسكن جزئياً أو كلياً بسبب التلف أو 

التدمير والمناطق المأهولة ذات القابلية العالية للفيضانات واألسر التي 
تواجه تهديدات اإلخالء خاصة يف السياقات الحضرية والنازحين الذين 

يعيشون يف مواقع االستضافة بالنسبة إىل مجموع السكان المضيفين 
وستركز المجموعة القطاعية على اإلبالغ بانتظام عن نسبة األسر التي 

يكون نوع المأوى األساسي فيها غير مستقر أو غير موجود.



النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية

92

 3.9 
المياه والصرف الصحي والنظافة

لمحة عامة
ال يزال الوصول إىل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي يمثل 
أولوية قصوى يف اليمن حيث يوجد أدىن مستوى للمياه للفرد على 

مستوى العالم، إىل جانب ندرة المياه واألمراض المرتبطة بالمياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية التي وصلت إىل مستويات 
حرجة. وبالتايل يحتاج ما يقدر بـ 15.4 مليون شخص إىل الدعم 

لتلبية احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة األساسية، بما يف 
ذلك 8.7 مليون شخص يف حاجة ماسة. وتعد األضرار التي لحقت 

بالبنية التحتية من الصراع وآثار تغير المناخ والمخاطر الطبيعية 
وتدهور الظروف االجتماعية واالقتصادية واضطراب الواردات )خاصة 
الوقود( من العوامل الرئيسية. حيث تضطر المجتمعات إىل اللجوء 

إىل ممارسات التأقلم السلبية التي تزيد بشكل كبير من مخاطر سوء 
التغذية وتزيد من عبء األمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية وتفشي األمراض مثل الكوليرا.

السكان المتضررون
وتتركز أشد االحتياجات يف 101 مديرية، حيث تتوفر ألقل من 25 يف 

المائة من األسر ظروف آمنة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. 
يف هذه المديريات، غالباً ما تتزامن احتياجات المياه والصرف الصحي 
والنظافة مع االحتياجات يف القطاعات األخرى: 44 مديرية لديها أيًضا 

احتياجات تغذوية شديدة و 77 مديرية تعاين من حاالت المرحلة 
الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ، و 69 من 

المواقع ذات األولوية للكوليرا، وتواجه خمس مديريات ظروفاً كارثية يف 
مجال المياه والصرف الصحي والنظافة حيث يوجد 116,205 شخصاً 

يف حاجة ماسة، بما يف ذلك 10,000 نازح.

ويؤثر الوضع االجتماعي واالقتصادي بشكل كبير على الوصول إىل 
خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والتعرض لألمراض. وتعتبر 
التكلفة هي العائق الرئيسي ل 55 يف المائة من األسر التي تفتقر إىل 

الصابون، و 80 يف المائة من األسر ال تعالج المياه يف المنزل بسبب 
كثر من 17 يف المائة من األسر على المياه  نقص اإلمدادات. ويعتمد أ

المشتراة أو المنقولة بالشاحنات والتي زادت تكلفتها بنسبة 25 يف 
المائة من يناير إىل نوفمبر2020 82 األشخاص المتضررون من النزاع 

هم أيًضا ضعفاء للغاية وخاصة النازحين. وتم تقييم 9 بالمائة فقط من 

688 موقًعا الستضافة النازحين لديها خدمات المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية الكافية، و 6 بالمائة فقط لديها خدمات التخلص 

من النفايات، وتم اإلبالغ أن حوايل 35 بالمائة من المواقع تلجأ قضاء 
الحاجة يف العراء بسبب نقص أو عدم كفاية المرافق. وتعد األمراض 

المعدية )45 يف المائة( وتلوث المياه )34 يف المائة( من أعلى 
التهديدات المبلغ عنها يف هذه المواقع.

يمكن أن يؤدي الوصول غير العادل إىل خدمات المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية أيضاً إىل خلق مخاوف تتعلق بالحماية. 

فتتأثر النساء والمراهقات واألشخاص ذوو اإلعاقة بشكل غير متناسب. 
ويعتبر جمع المياه عبئاً يقع على كاهل النساء والفتيات، وتفيد 39 % 
من األسر أن وقت السفر يزيد عن 30 دقيقة. وأبلغ أقل من 30 يف 

المائة من األسر عن توفر مرحاض مفصول بين الجنسين، وكثير 
منهم يكافحون من أجل الوصول إىل مواد النظافة الخاصة بالحيض 
وتشعر 78 يف المائة من اإلناث بأنهن مستبعدات من المساعدة.83 
وتزيد هذه الظروف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي 

وتؤدي إىل استخدام آليات تكيف غير آمنة84 وفًقا للتقييمات، وال تزال 
مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة غير متاحة إىل حد كبير 

لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن.85

تحليل االحتياجات االنسانية
حوايل 49 يف المائة من اليمنيين ال يحصلون على مياه آمنة و 42 يف 

المائة ليس لديهم صرف صحي مالئم، وال تزال هناك فوارق كبيرة بين 
المناطق الريفية والحضرية، حيث ال يستخدم 51 يف المائة من سكان 

الريف و 28 يف المائة من سكان الحضر مصادر مياه محسنة. كما يقل 
احتمال استخدام الناس يف المناطق الريفية لمرافق الصرف الصحي 
المحسنة )56 يف المائة مقابل 79 يف المائة يف المناطق الحضرية(. 

ويرتفع االفتقار إىل الوصول إىل خدمات المياه والصرف الصحي 
والنظافة بشكل كبير يف المناطق ذات األولوية للكوليرا والمجتمعات 

التي تعاين من ظروف المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي 
المتكامل أو أعلى.

ال تزال جودة المياه مشكلة خطيرة، حيث أبلغ 50 يف المائة من 
اليمنيين عن مشاكل تتعلق بمذاق أو مظهر أو رائحة يف مصدر المياه. 

وال يزال الصرف الصحي يمثل خطراً كبيراً على الصحة العامة، حيث 

المحتاجين  االحتياجات األشخاص  ذوي  األشخاص 
سة    لما ا

االحتياجات  ذوي  األشخاص 
سطة   لمتو ا

ء   إعاقةأطفالنسا ذوي 

15.48.76.7235515 %%%مليونمليونمليون
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يقضي 4 ماليين شخص حاجتهم يف العراء )13 يف المائة من السكان(. 
لوحظ قضاء الحاجة يف العراء يف 88 يف المائة من المناطق ذات 

األولوية للكوليرا، وهو أعلى مستوى يف المناطق التي بها معدالت سوء 
تغذية حرجة. وأبلغ 9 يف المائة فقط من األسر عن جمع القمامة من 

خالل نظام عام.

فيما يتعلق بالنظافة، أفاد 45 يف المائة فقط من اليمنيين بالحصول 
على الصابون، بينما أفاد أقل من 50 يف المائة من السكان يف المناطق 

التي ترتفع فيها معدالت اإلصابة باألمراض المرتبطة بالمياه والصرف 
الصحي والنظافة بغسل أيديهم يف األوقات الحرجة. وبالتايل تساعد 

هذه الظروف بشكل كبير على انتشار األمراض المعدية، بما يف ذلك 
كوفيد-19 وأمراض اإلسهال التي تساهم يف سوء التغذية وخطر 

المجاعة والكوليرا.

االحتياجات المتوقعة
من المتوقع أن تزداد احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحية يف 181 مديرية يف عام 2021، بما يف ذلك 86 منطقة ذات 
أولوية للكوليرا و 8.6 مليون شخص يعيشون يف ظروف المرحلة 
الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمراض. ومن المتوقع 

أن يستمر الصراع المستمر والتدهور االقتصادي وزيادة ندرة المياه 
واألخطار الطبيعية والتحديات األخرى يف زيادة احتياجات المياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية خالل العام. ومن المتوقع أن يؤدي 
هذا بدوره إىل ارتفاع معدالت المرض والنتائج الصحية السيئة بما يف 

ذلك تفاقم سوء التغذية الحاد واحتمال عودة ظهور الكوليرا.

 35
الحاجة  قضاء  أماكن  أن  عن  أبلغت  النازحين  مواقع  من 

الصحي للصرف  الوحيد  الخيار  باعتبارها  العراء  يف  تكون 

 45
العائق  وأن  الصابون  أبلغوا عن حصولهم عل  اليمنين  من 

تكلفته هو  الرئيسي 

 49
المحسنة المياه  موارد  اىل  يصلون  ال  اليمنين  من 

فقط

%

%

%
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لعدد شرا لمؤ تا عا لقطا را لمصد ا

x01 العدد التقديري للنساء والرجال والفتيان والفتيات الذين حصلوا على الدعم التشغيلي
ألنظمة إمدادات المياه

األشخاص المتضررين الحماية واللوجستيات
الذين تمت مساعدتهم 

1 -

x02 العدد التقديري للنساء والرجال والفتيان والفتيات الذين حصلوا على خدمات توفير
قطع الغيار وصيانة أنظمة إمدادات المياه

المأوى/ المواد غير الغذائية 
واللوجستيات

S1-1-2

x03 العدد التقديري للنساء والرجال والفتيان والفتيات الذين حصلوا على خدمات إصالح أو
إعادة تأهيل أو زيادة نظام إمدادات المياه

S1-2-1المأوى/ المواد غير الغذائية

x04 العدد التقديري للنساء والرجال والفتيان والفتيات الذين حصلوا على خدمات إصالح أو
إعادة تأهيل أو تركيب مصادر مياه بديلة

المأوى/ المواد غير الغذائية 
واللوجستيات

S1-1-2

x05 العدد التقديري للنساء والرجال والفتيان والفتيات الذين حصلوا على خدمات توفير
عوامل تطهير المياه ودعم معالجة إمدادات المياه

S1-2-1المأوى/ المواد غير الغذائية

x06 العدد التقديري للنساء والرجال والفتيان والفتيات الذين حصلوا على خدمات مراقبة
جودة المياه

x07 العدد التقديري للنساء والرجال والفتيان والفتيات الذين حصلوا على الدعم التشغيلي
لنظم الصرف الصحي

x08 العدد التقديري للنساء والرجال والفتيان والفتيات الذين حصلوا على خدمات توفير
قطع الغيار وصيانة أنظمة الصرف الصحي

x09 العدد التقديري للنساء والرجال والفتيان والفتيات الذين حصلوا على خدمات إصالح أو
إعادة تأهيل أو تطوير أنظمة الصرف الصحي

x10 العدد التقديري للنساء والرجال والفتيان والفتيات الذين حصلوا على خدمات الدعم
لجمع النفايات الصلبة والتخلص منها

x11 عدد النساء والرجال والفتيان والفتيات المدعومين بإمكانية الحصول على 15 لتراً من
المياه الصالحة للشرب

x12 /عدد النساء والرجال والفتيان والفتيات الذين يحصلون على خدمات توفير خزانات
صنابير مياه مشتركة

x13عدد النساء والرجال والفتيان والفتيات المزودين بمرشحات مياه من السيراميك

X14عدد النساء والرجال والفتيان والفتيات الذين حصلوا على المواد الكيميائية العالجية

x15 عدد النساء والرجال والفتيان والفتيات المدعومين بإمكانية الوصول إىل مرحاض آمن
وفعال ومناسب للجنسين

x16 عدد النساء والرجال والفتيان والفتيات الذين تم خدمتهم من خالل إعادة تأهيل/ إصالح
المراحيض

x17العدد المقدر من النساء والرجال والفتيان والفتيات الذين خدمتهم حمالت التنظيف

x18عدد النساء والرجال والفتيان والفتيات الذين حصلوا على أدوات الغسيل/ االستحمام

x19 عدد النساء والرجال والفتيان والفتيات الذين حصلوا على حقيبة أدوات النظافة
األساسية

المراقبة
ستراقب المجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي والنظافة االحتياجات مقابل 28 مؤشراً أساسياً والتي سيتم تجميعها يف 5 

أنشطة مواضيعية:

المؤشرات
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لعدد شرا لمؤ تا عا لقطا را لمصد ا

x20 عدد النساء والرجال والفتيان والفتيات الذين حصلوا على حقيبة أدوات النظافة
االستهالكية

x21 عدد النساء والرجال والفتيان والفتيات الذين تم الوصول إليهم من خالل أنشطة تعزيز
النظافة والمشاركة المجتمعية

x22عدد النساء والرجال والفتيان والفتيات المزودين بأدوات التطهير

x23 عدد األشخاص الذين تم تدريبهم على أنشطة بناء القدرات الخاصة بإمدادات المياه
والصرف الصحي

x24عدد المتطوعين المدربين على رسائل النظافة األساسية ونُهج المشاركة المجتمعية

x25عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل أنشطة بناء القدرات

x26 عدد تقييمات احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي تسترشد بها
المجموعة القطاعية عن المؤشرات ومشاركتها مع المجموعة القطاعية للمياه والصرف 

الصحي والنظافة يف اليمن

x27 عدد آليات التنسيق المفعلة يف المجموعة القطاعية على المستويين الوطني ودون
الوطني

x28عدد التحليالت التي تم مشاركتها عن الفجوات

المؤشرات
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 الباا الرابع: 
الملحقات

عدن، اليمن
أطفال نازحون يف مخيم دار سعد للنازحين بمحافظة عدن، 

22 فبراير 2020. صورة: األمم المتحدة/ مكتب تنسيق 
الشؤون االنسانية/محمود فاضل- شبكة المهنيين اليمنيين
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 4.1 
مصادر البيانات 

إن تقييمات االحتياجات الجيدة والسليمة منهجياً والمستقلة ضرورية 
التخاذ قرارات تشغيلية مستنيرة ومطلوبة للتخطيط اإلنساين الشامل. 
يف عام 2020، وعلى الرغم من التحديات الخطيرة التي برزت متمثلة 

يف فيروس كورونا المستجد والعوائق البيروقراطية، أجرى الشركاء 
كثر من 343 تقييما، بما يف ذلك تقييم األمن  يف الشؤون اإلنسانية أ

الغذايئ وسبل العيش، و232 تقييًما للمياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية و15 تقييًما صحًيا.

ويف حين أن تقييم األمن الغذايئ والتقييمات األصغر حجماً ذات 
المجموعة القطاعية المحددة أجريت يف عام 2020، إال أن اثنين من 

التقييمات الحاسمة التي تقودها األمم المتحدة وهما تقييم سمارت، 
وتقيم المواقع متعدد القطاعات قد تم تأجيلهما مما أثر على دورة 

التخطيط للبرامج اإلنسانية القائمة على األدلة لعام 2021.

ويف حين أنه ال يزال من الممكن تحسين جودة تقييمات االحتياجات يف 
اليمن، فإن نطاق وعمق البيانات التي تم جمعها إلبالغ اللمحة العامة 

عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021 يوفران قاعدة أدلة قوية الستجابة 
كثر فعالية ومساءلة. توضح الرسوم البيانية أدناه مدى  إنسانية أ

تغطية التقييم لالستجابة والمجموعة القطاعية المحددة يف اليمن يف 
العام الماضي.

تغطية التقييمات بحسب المحافظة
إدارة وتنسيق

التعليمالمخيمات
األمن الغذايئ
المأوى الحمايةالتغذيةالصحة والزراعة*

المواد غير
 الغذائية

المياه والصرف
 الصحي والنظافة

1213-5112

1113-3110

1113-215

1113-529

1385-61428

1113-718

--14-32-2

--13-1114

1113-1314

1-23-1117

1123-1114

112515814

1173-17112

1133-1414

-213-11124

-115-31117

-113-18222

-113-14120

--1412218

1324129114

1113--121

1-18-12-1

1

1

1

1

1

أبين

عدن

البيضاء

الضالع

الحديدة

الجوف

المهرة

المحويت

امانة العاصمة

عمران

ذمار

حضرموت

حجة

إب

لحج

مأرب

صعدة

صنعاء

شبوة

تعز

سقطرى

ريمة

* يمثل العمود الخاص باألمن الغذايئ 41 من التقييمات المعدة لتناسب السياق المحلي؛ وقد غطى التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ جميع مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية.
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تغطية التقييمات

۱

اإلجمايل

الصحةالتغذية

2 134-56-78-25

الحماية

التعليم

المأوى

األمن الغذايئ والزراعة

 المياه والصرف الصحي والنظافة

المواد غير الغذائيةتنسيق وإدارة المخيمات
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التقييمات التي استخدمتها المجموعات القطاعية 
القطاعية اإلنسانيةالمجموعة  لالحتياجات  العامة  النظرة  تحليل  عليها  قامت  التي  المستخدمة  القطاعية  المجموعات  تقييمات 

تقييم األمن الغذايئ وسبل العيش على مستوى المديرياتاألمن الغذايئ والزراعة
التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ تحليل انعدام األمن الغذايئ الحاد

بيانات برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة لرصد السوق 
بيانات األمطار الخاصة بشبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة

وزارة الزراعة والري بيانات تقييم اإلنتاج الزراعي
المجموعة القطاعية لألمن الغذايئ والزراعة بيانات الشركاء يف مجال األمن الغذايئ المحلي وتقييم سبل المعيشة ورصدها

المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية

المجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يف اليمن
مراجعة البيانات الثانوية  

مسوحات سمارت
النظام االلكتروين لإلنذار المبكر لألمراض

مسوحات سمارتالتغذية
التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ – سوء التغذية الحاد 

نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحيةالصحة
البرنامج الموسع للتحصين

النظام اإللكتروين لإلنذار المبكر لألمراض
تقييمات المجموعة القطاعية الصحية

تصنيف صعوبة الوصول

تقارير اإلصابات الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق اإلنسانالحماية
التقييم السريع الذي أجرته المفوضية السامية لشؤون الالجئين لالحتياجات والضعف

مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين
مصفوفة تتبع التشرد/ النزوح

خرائط الخدمات 
تقارير المجموعات القطاعية )خارطة عمل المنظمات: من يفعل ماذا ومتى وأين؟(

التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ 
تقييمات المجموعة القطاعية للتعليم 
تقييمات برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ 

تقييمات وزارة التربية والتعليمالتعليم
تقييمات مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

تقييمات المنظمة الدولية للهجرة
تقييمات المجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

تقارير المجموعة القطاعية للتعليم
تقارير المجموعات القطاعية )خارطة عمل المنظمات: من يفعل ماذا ومتى وأين؟(

تنسيق وإدارة 
المخيمات

القائمة الرئيسية لتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات
اإلبالغ عن المواقع الخاص بتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات

تحليل خط األساس السكاين
أية اشارة إىل مصفوفة تتبع النزوح؟

المأوى / المواد غير 
الغذائية

تحليل تقارير اإلبالغ عن الموقع الخاص بتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات ضمن برنامج REACH لعام 2020
حسابات القابلية للتأثر بالفيضانات ضمن برنامج REACH لعام 2019 

حسابات التغير يف الطقس ضمن برنامج REACH لعام 2019.
أداة تقييم االحتياجات األولية /أداة رصد الحماية الخاصة بمفوضية شؤون الالجئين

تحليل بيانات أضرار البنية التحتية ضمن مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين 2018-2020
القائمة الرئيسية لمواقع النازحين الخاصة بتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات )يوليو 2020(

حسابات المجموعة القطاعية للمأوى لدرجة الشدة لعام 2019
بيانات المجموعة القطاعية للمأوى الخاصة بالالجئين والنازحين 2018-2020

مجموعة بيانات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية حول المديريات المتأثرة بالعنف )أغسطس 2020(

القطاعات المتعددة 
للنازحين والالجئين

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
المجموعة القطاعية لألمن الغذايئ والزراعة

بيانات رصد الخدمات الصحية 
تقارير متابعة الحماية

قاعدة بيانات االعتقال )مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين(
المشورات الفردية وتقييم االحتياجات 

قاعدة بيانات تسجيل الالجئين )مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين(



النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية

100

 4.2 
المنهجية

منهجية األشخاص المتضررين ومستويات الشدة بين 
المجموعات القطاعية لوثيقة النظرة العامة لالحتياجات 

اإلنسانية 2021 يف اليمن
 طبقت وثيقة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية للعام 2021 يف اليمن 

نهجاً معززاً لدورة البرامج االنسانية وما يقابله من االرشادات الشاملة 
المتعلقة بإطار التحليل المشترك بين القطاعات الخاص باللجنة الدائمة 

المشتركة بين الوكاالت.

 وقد عزز هذا النهج التحليل المشترك بين القطاعات وتحديد شدة 
الظروف اإلنسانية التي يعاين منها الناس )مستويات المعيشة، والقدرة 
على التكيف، والصحة الجسدية والنفسية(، وأوجه الترابط بينها، واآلثار 

المركبة من قبل المجموعات السكانية. كما أتاح هذا النهج الفرصة لتحديد 

والتركيز على كل من المواقع الجغرافية والفئات السكانية األكثر احتياًجا. 
تماشياً مع إرشادات إطار التحليل المشترك بين القطاعات، تم استخدام 

مزيج من قواعد البيانات، بما يف ذلك 15 مؤشراً خاصاً بإطار التحليل 
المشترك بين القطاعات وثالثة مؤشرات حاسمة األهمية لتحديد شدة 

االحتياجات واألشخاص المحتاجين.

لقد أدى اعتماد نهج إطار التحليل المشترك بين القطاعات إىل تحوالت 
مهمة فيما يتعلق بالتحليل ذي القطاعات المتداخلة مقارنة بالسنوات 
الماضية. وألغراض االحتياجات االنسانية للعام 2021، استخدم اإلطار 

تحليالً مفصالً لفئتين من الفئات السكانية المحتاجة: النازحين وغير 
النازحين من اليمنيين.

عدن، اليمن
مارس 2019

صورة: األمم المتحدة/مكتب تنسيق الشؤون االنسانية/جايلز كالرك
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كما اشتمل على تحليل إضايف للفئات الضعيفة الرئيسية مثل الالجئين 
والمهاجرين والمهمشين واألشخاص ذوي اإلعاقة وتطبيق تصنيف 

الجنس والعمر. فالتحليل يف السنوات السابقة لم يركز بشكل خاص على 
الفئات الضعيفة. وكما هو الحال يف السنوات السابقة، شمل تحليل النظرة 

العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2021 تحليالً جغرافياً يشمل جميع 
المديريات البالغ عددها 333 مديرية يف البالد.

كما أن تحليل النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2021 يستخدم 
تعريفات وتصنيفات جديدة لعتبة الشدة. ولكن يف حين استخدم تحليل 

العام 2019 مقياس شدة متداخل القطاعات مكون من سبع نقاط 
استدعت ترتيب المديريات من صفر إىل 6، فإن تحليل اللمحة العامة عن 
االحتياجات اإلنسانية لعام 2021 يستخدم مقياساً مكوناً من خمس نقاط. 

وكذلك يف عام 2019، اعُتبرت المناطق المصنفة بدرجة 4 و5 و6 أنها 
تعاين من شدة حادة، بينما اعتبرت المناطق المصنفة بدرجة 4 و5 فقط 

على أنها تعاين من شدة حادة يف عام 2021.

اعتمدت التحليالت السابقة بين المجموعات القطاعية بشكل كبير 
على نتائج التحليالت الكلية للمجموعات القطاعية للشدة واألشخاص 
المحتاجين، ويف حين أن تحليل عام 2021 يستخدم نهج "المؤشرات 
الحرجة". فعلى سبيل المثال، كانت نتائج التحليل بين المجموعات 

القطاعية لألشخاص المحتاجين لعام  2019 هي المجموع األعلى لعدد 
لألشخاص المحتاجين للمجموعة القطاعية لكل مديرية. أما يف تحليل 

النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2021، فقد احتساب األشخاص 
المحتاجين للمجموعات القطاعية المتداخلة باستخدام "المؤشرات 

الحرجة" الختيار أعلى نسبة من األشخاص المحتاجين يف درجات الشدة 
رقم 3 أو 4 أو 5، تبعاً لفئاتهم السكانية والمديريات التي يعيشون 
فيها. ومن تم استخدام ثالثة مؤشرات حيوية )التصنيف المرحلي 

المتكامل لألمن الغذايئ واألمراض المنقولة بالمياه واألمراض المنقولة 
عن طريق نواقل األمراض، والضحايا من المدنيين( يف اإلطار المشترك 

بين القطاعات.

ونظراً للتحوالت المنهجية الكبيرة التي اعترت التحليالت المشتركة بين 
القطاعات وفيما بين المجموعات القطاعية، ينبغي توخي قدر من الحذر 

عند مقارنة اتجاهات الشدة واحتياجات األشخاص يف سنوات مختلفة.

إطار التحليل المشترك بين القطاعات
تمكن الفريق القطري اليمني للعمل اإلنساين وآلية التنسيق بين 

المجموعات القطاعية، بدعم من فريق إطار التحليل المشترك بين 
القطاعات، من انجاز الخطوات التالية من خالل التشاور فيما بينهم:

تحديد نطاق التحليل واالتفاق عليه )مجموعات سكانية، مناطق 	 
كتوبر 2020. جغرافية، قطاعات موضوعية( يف أ

صياغة إطار تحليلي مشترك يف نوفمبر وديسمبر 2020، 	 
يلخص المؤشرات والبيانات. ثم تم  تخصيص هذه المؤشرات 

لآلثار اإلنسانية,

تصميم واعتماد النموذج المشترك بين القطاعات لتقدير نسبة 	 
األشخاص المحتاجين تبعاً لدرجة الشدة يف ديسمبر 2020.  وقد 

شملت هذه العملية ما يلي:

االختيار المشترك للمؤشرات األساسية الحتياجات الشدة  	
لتوضيح األبعاد والجوانب المختلفة لكل اآلثار اإلنسانية على 
حدة على أساس: )أ( مؤشر مناسب وذو صلة لتفسير اآلثار 

المترتبة؛ )ب( البيانات الخاصة بالمؤشر متاحة وموثوقة، 
مع إمكانية تنظيم النتائج على مقياس الشدة المكون من 
خمس نقاط؛ و )ج( وجود المعلومات التي يتم جمعها يف 

وحدة التحليل المتفق عليها مع إمكانية تجميع النتائج على 
المستوى الجغرايف المطلوب )المديرية(.

إعادة تنظيم العتبات والمقاييس للسماح بتصنيف السكان  	
الذين تم تقييمهم مباشرة ضمن مقياس درجة الشدة من 

واحد إىل خمسة.

 االتفاق على أن النموذج المشترك بين القطاعات  	
يستند إىل ثالث آثار إنسانية– الصحة الجسدية والنفسية، 

ومستويات المعيشة، وآليات التكيف - مع تعميم الحماية 
على اآلثار الثالث.

وضع سلسلة من سيناريوهات الشدة باستخدام مجموعات  	
مختلفة من المؤشرات لكي تكون هذه هي الشدة 

التي تمثل الواقع.

 وبعد عدة جوالت من المشاورات مع فريق إطار التحليل  	
المشترك بين القطاعات، اختار الفريق 15 مؤشراً 

مشتركاً بين القطاعات يركز على الظروف المتعلقة 
بالصحة الجسدية والنفسية، ومستويات المعيشة، 

والقدرة على التكيف.

 تم تطبيق ثالثة مؤشرات حاسمة، تتعلق على وجه التحديد  	
بالحماية )اإلصابات بين المدنيين والتلوث(، واألمراض 

المعدية )انتشار األمراض المنقولة بالمياه واألمراض 
المنقولة عن طريق نواقل األمراض( واألمن الغذايئ 

)التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ(.

وكخطوة أخيرة، تم إضافة نسبة السكان الالجئين  	
والمهاجرين المحتاجين إىل النسبة النهائية 

لألشخاص المحتاجين.
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 وبالتوازي مع ذلك، أعد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية النبذة 	 
اإلنسانية أو خط األساس السكاين، باستخدام أعداد النازحين التي 

أحصتها مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، 
وبيانات الالجئين من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

وبيانات المنظمة الدولية للهجرة عن المهاجرين.

يف ديسمبر 2020، قام فريق إطار التحليل المشترك بين 	 
القطاعات بتقدير نسبة األشخاص المحتاجين من خالل اختيار 

أعلى نسبة لألشخاص المحتاجين من بين أولئك المصنفين 
يف درجة الشدة 3 أو 4 أو 5 تبعاً لفئاتهم السكانية والمديريات 

التي يعيشون فيها.

أما األشخاص يف درجة الشدة 4 و 5  فهم "األشخاص المحتاجين 	 
بشدة" بما يقابل المستويين العلويين من مقياس الشدة المكون 

من خمس نقاط )بالغة الشدة والكارثية( حيث تكون االحتياجات 
كثر شدة وحرجاً من حيث الوقت والمضاعفات التي تنتج عنها. أ

كثر من 17 مليون شخص محتاج ضمن درجتي اإلجهاد 	  وقع أ
وبالغة الشدة )3 و 4 على التوايل( وذلك نتيجة لتدهور مستويات 

المعيشة والخدمات األساسية، وزيادة االعتماد على استخدام 
استراتيجيات التكيف السلبية واألثر الكبير الذي خلفه الصراع 

على الصحة الجسدية والنفسية.

قام فريق آلية التنسيق بين المجموعات القطاعية وفريق إطار 	 
التحليل المشترك بين القطاعات بتقديم ومناقشة ملخص 
عن األشخاص المحتاجين والشدة تبعاً للظرف والمجموعة 
السكانية والمديريات مع الفريق القطري للعمل اإلنساين .و 

تم إجراء تعديالت لتعكس نتائج هذه النقاشات، وبعد ذلك تم 
تقديمها واعتمادها من قبل الفريق القطري للعمل اإلنساين 

يف يناير 2021.

 وستكون مجموعة البيانات النهائية الخاصة بتحليل اللمحة 	 
العامة عن االحتياجات اإلنسانية متاحة على منصة تبادل بيانات 

العمل اإلنساين.

ونظراً للطبيعة المتقلبة لألزمة يف اليمن وبيئة العمل المعقدة، 	 
لم يتم تقدير إجمايل األشخاص المحتاجين المتوقع. ولكن أجري 
تحليل للمخاطر باستخدام بيانات واتجاهات إضافية، بما يف ذلك 

 ،INFORM خطط الطوارئ المتاحة، واتجاهات النزوح، ومؤشر
وغير ذلك من المصادر الرئيسية لتحديد الزيادات المحتملة يف 

االحتياجات يف أوساط المجموعات السكانية المختلفة والمناطق 
الجغرافية المختلفة. وترد السيناريوهات والتقديرات األكثر احتماالً 

يف قسم "تحليل المخاطر" )القسم 2-1(.

مدينة عدن، اليمن
مستشفى الصداقة- 18 مارس 2020. طبيب يفحص طفلة صغيرة تعاين من سوء التغذية. 

صورة: أيمن فؤاد / شبكة المهنيين اليمنيين لمنظمة الصحة العالمية
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السياق

الحدث/ الصدمة

األثر

األوضاع اإلنسانية

االحتياجات/الشواغل الحالية والمتوقعة ذات األولوية 

سياسي

الدوافع

األثر على وصول 
المساعدات اإلنسانية

قانون وسياسات

البيئة

الناس الذين يعيشون في المنطقة المتضررة

األشخاص المتضررين

شدة االحتياجات األشخاص المحتاجين

ثقايف- اجتماعي

الديموغرايف

البنية التحتية

اقتصادي

العوامل األساسية / مواطن الضعف الموجودة مسبًقا

األثر على 
األنظمة والخدمات

األثر على األشخاص

التكنولوجي

األمن

حسب الخصائص ذات الصلة للعمر ونوع الجنس والتنوع 

مستويات
آليات التكيفالمعيشة

الصحة الجسدية 
والعقلية

13 245

إطار التحليل المشترك بين القطاعات
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الشدة الرئيسيةمرحلة  المرجعية  المحتملةالمخرجات  االستجابة  أهداف 

مستويات المعيشة مقبولة )مع أخذ السياق بعين االعتبار(: إمكانية ظهور بعض ال شيء / الحد األدىن1
عالمات التدهور و/ أو عدم كفاية الخدمات االجتماعية األساسية، والحاجة المحتملة 

لتعزيز اإلطار القانوين.

القدرة على تحمل/تلبية جميع االحتياجات األساسية دون االعتماد على آليات تكيف 
كل/استنفاد األصول(. غير مستدامة )مثل تآ

ال يوجد أو الحد األدىن / انخفاض خطر التأثير على الصحة الجسدية والنفسية.

بناء المرونة

دعم الحد من مخاطر الكوارث

مستويات المعيشة تعاين من الشدة، مما يؤدي إىل االعتماد على استراتيجيات الشدة2
التكيف )التي تؤدي إىل اضعاف القدرة على حماية سبل العيش أو استثمارها(. عدم 
القدرة على تحمل/تلبية بعض االحتياجات األساسية دون االعتماد على آليات تكيف 

شديدة وغير مستدامة و/أو قصيرة األجل ويمكن تداركها.

الحد األدىن من التأثير على الصحة الجسدية والنفسية )صحة جسدية وعقلية 
مجهدة( بشكل عام.

إمكانية وقوع بعض حوادث العنف المحلية/المستهدفة )بما يف ذلك انتهاكات 
حقوق اإلنسان(.

دعم الحد من مخاطر الكوارث

حماية سبل العيش

تدهور مستويات المعيشة )من المعتاد/ النموذجي(، مما يؤدي إىل تبني آليات تكيف األزمة3
كل المتسارع/ استنفاد األصول(. انخفاض  سلبية تهدد بضرر ال يمكن عكسه )مثل التآ

إمكانية الحصول على/ توفر السلع والخدمات االجتماعية/األساسية

عدم القدرة على تلبية بعض االحتياجات األساسية دون االعتماد على آليات تكيف يف 
حاالت األزمات/ حاالت الطوارئ - تتسم بأنها قصيرة/ متوسطة األجل ويمكن تداركها. 

تدهور الصحة الجسدية والنفسية. ضرر جسدي ونفسي ينجم عنه فقدان الكرامة.

حماية سبل العيش

الحد والتخفيف من مخاطر التدهور الشديد 
للظروف اإلنسانية

انهيار مستويات المعيشة، مع االعتماد على المساعدات االنسانية للبقاء  و/ أو  الطوارئ4
استراتيجيات تكيف تتسم بأنها فادحة وطويلة األجل  وال يمكن تداركها. خسارة/ 
تصفية األصول الخاصة بسبل العيش بشكل فادح مما يؤدي إىل خلق فجوات/ 

احتياجات كبيرة على المدى القصير.

انتهاكات جسيمة واسعة النطاق لحقوق اإلنسان وحدوث ضرر ال يمكن تداركها 
وازدياد عدد الوفيات

إنقاذ األرواح وسبل العيش

االنهيار التام لمستويات المعيشة الكارثة5
على وشك/ استنفاد كامل لخيارات التكيف.

الرمق األخير من آليات التكيف/ مستنفدة.
وفيات على نطاق واسع )معدل الوفيات اإلجمايل ومعدل وفيات األطفال دون سن 

الخامسة( و/ أو ضرر ال يمكن تداركه. 
حدوث ضرر جسدي ونفسي على نطاق واسع وال يمكن عكسه وينجم عنه زيادة يف 

معدل الوفيات.
انتهاكات جسيمة واسعة النطاق لحقوق اإلنسان

التراجع عن/ منع حدوث الوفيات 
على نطاق واسع و/ أو االنهيار 

التام لسبل العيش

مقياس الشدة الخاص بإطار التحليل المشترك بين القطاعات
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اإلطار المشترك بين القطاعات لتحليل األوضاع اإلنسانية واألشخاص المحتاجين والشدة

عة  لمجمو ا
عية لقطا ا

الشدةالمؤشرات مقياس 

الركيزة 
الفرعية

مؤشر النظرة العامة 
لالحتياجات اإلنسانية 

لعام 2021

ال شيء / الحد المصدر
األدىن )1(

الكارثة )5(الطوارئ )4(األزمة )3(الشدة )2(

الصحة 
الجسدية 
والنفسية

عــدد الضحايا الذين 
تم اإلبالغ عنهم بين 

صفوف المدنيين 
)قتلى أو جرحى( يف 
المديرية خالل الـ 12 

شهًرا األخيرة و #  حادثة 
بسب التلوث الناجم 

عن األلغام والذخائر غير 
المنفجرة والمتفجرات 

من مخلفات الحرب 
والغارات الجوية 

والصراع

المفوضية 
السامية لحقوق 

اإلنسان
التقارير بشأن 

الضحايا/
مشروع مراقبة 
أثر الصراع على 

المدنيين كمصدر 
بيانات تكميلي
مشروع مراقبة 
أثر الصراع على 

المدنيين والمركز 
التنفيذي للتعامل 

مع األلغام

5-1  مدنياً قتل أو 
أصيب/ ال وجود 
لحوادث التلوث

-6 10  مدنياً 
قتل أو أصيب/ 
-1 100 حادثة 

تلوث

-11 15  مدنياً 
قتل أو أصيب/ 

 200 101-
حادثة تلوث

-16 20  مدنياً 
قتل أو أصيب/ 

 300 201-
حادثة تلوث

ما يزيد عن 
عشرين مدنياً 

قتلوا أو جرحوا/ 
ما يزيد عن 300 

حادثة تلوث

المستوى 
المعيشي

نسبة األسر التي
لديها إمكانية الوصول 

إىل 
خدمات ومرافق المياه 

والصرف الصحي 
والنظافة الصحية 

المجموعة 
القطاعية للمياه 

والصرف الصحي 
والنظافة الصحية

كثر من 75 % من أ
األسر 

لديها إمكانية 
الوصول إىل خدمات 
ومرافق المجموعة 

القطاعة للمياه 
والصرف الصحي 
والنظافة الصحية 

اآلمنة والكافية

كثر من النصف  أ
أي )<=51%, 

>%75( من 
األسر لديها 

إمكانية الوصول 
إىل خدمات 

ومرافق المياه 
والصرف الصحي 
والنظافة الصحية 

اآلمنة والكافية

أقل من النصف 
أي )<=26%, 

>%50( من 
األسر لديها 

إمكانية الوصول 
إىل خدمات 

ومرافق المياه 
والصرف الصحي 
والنظافة الصحية 

اآلمنة والكافية

أقل من ربع 
األسر، أي 

 ,11%=>(
>%25( لديها 

إمكانية الوصول 
إىل خدمات 

ومرافق المياه 
والصرف الصحي 
والنظافة الصحية 

اآلمنة والكافية

عدد قليل جداً 
)أقل من 10%( 

من األسر لديها 
إمكانية الوصول 

إىل خدمات ومرافق 
المجموعة القطاعة 

للمياه والصرف 
الصحي والنظافة 

الصحية اآلمنة 
والكافية

الصحة 
الجسدية 
والنفسية

انتشار األمراض 
المنقولة بالمياه 

واألمراض المنقولة عن 
طريق نواقل األمراض 
على مستوى المديرية

الصحة/ وزارة 
الصحة العامة 

والسكان

<30<20 - >=30<6 - >=20<0 - >=6صفر

 % من النازحين الذين آلية التكيف
لجأوا للعيش يف مواقع 

استضافة النازحين

"القائمة 
الرئيسية لتنسيق 
المخيمات وإدارة 

المخيمات- 
اإلبالغ عن سكان 
المواقع لتنسيق 
المخيمات وإدارة 

المخيمات مكتب 
تنسيق الشؤون 

اإلنسانية"

عدد قليل جداً 
)<%0,>%10( من 

الناس يعيشون يف 
مخيمات النازحين

عدد قليل جداً 
 )30%<,10%>

من الناس 
يعيشون يف 

مخيمات 
النازحين

 ،30%=>(
>%60( من 

الناس يعيشون 
يف مخيمات 

النازحين

 ،60%=>(
>%90( من 

الناس يعيشون 
يف مخيمات 

النازحين

جميع الناس 
تقريباً )<=90، 

 )100%=<
يعيشون يف 

مخيمات النازحين

المستوى 
المعيشي

نسبة األسر النازحة التي 
تواجه تهديدات باإلخالء

إبالغ المواقع 
الخاص بتنسيق 
المخيمات وإدارة 

المخيمات

عدد قليل جداً 
 )10%<,0%>(

من  األسر يواجهون 
تهديدات باإلخالء

عدد قليل جداً 
 )30%<,10%>(

من األسر يواجهون 
تهديدات باإلخالء

 ،30%=>(
>%60( من 

األسر يواجهون 
تهديدات باإلخالء

 ،60%=>(
>%90( من 

األسر يواجهون 
تهديدات باإلخالء

جميع األسر 
تقريباً )<=90، 

 )100%=<
يعيشون يف مواقع 
استضافة النازحين 

غير الرسمية
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عة  لمجمو ا
عية لقطا ا

الشدةالمؤشرات مقياس 

المستوى 
المعيشي

نسبة األسر التي يكون 
نوع المأوى الرئيسي 

الخاص بهم غير مستقر 
أو غير موجود

أداة تقييم 
االحتياجات األولية 
/أداة رصد الحماية 
الخاصة بمفوضية 

شؤون الالجئين

)<%0,>%10( من 
األسر نوع المأوى 
الرئيسي الخاص 

بهم غير مستقر أو 
غير موجود

 )20%<,10%>(
من األسر نوع 

المأوى الرئيسي 
الخاص بهم غير 

مستقر أو غير 
موجود

 ،20%=>(
>%30( من 

األسر نوع المأوى 
الرئيسي الخاص 
بهم غير مستقر 

أو غير موجود

 ، 30 = >(
>%50( من 

األسر التي يكون 
نوع المأوى 

الرئيسي الخاص 
بهم غير مستقر 

أو غير موجود

)<=%50( من 
األسر نوع المأوى 
الرئيسي الخاص 

بهم غير مستقر أو 
غير موجود

نسبة األسر النازحة التي آليات التكيف
تواجه تهديدات باإلخالء

أداة تقييم 
االحتياجات األولية 
/أداة رصد الحماية 
الخاصة بمفوضية 

شؤون الالجئين

عدد قليل جداً 
 )10%<,0%>(

من  األسر يواجهون 
تهديدات باإلخالء

عدد قليل جداً 
 )20%<,10%>(

من األسر يواجهون 
تهديدات باإلخالء

 ،20%=>(
>%40( من 

األسر يواجهون 
تهديدات باإلخالء

 ,40%=>(
>%75( من 

األسر يواجهون 
تهديدات باإلخالء

)<=%75( من 
األسر يواجهون 

تهديدات باإلخالء

الصحة 
الجسدية 
والنفسية

نسبة األطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 
ستة أشهر 15 عاما 

الذين تلقوا تطعيماً ضد 
الحصبة"

بيانات البرنامج 
الموسع 

)VCE( للتحصين

95% =>95% < - 90%89% <- 85%84% < - 80%80%=<

الصحة 
الجسدية 
والنفسية

عدد الحاالت أو معدالت 
اإلصابة )معدل 

التفشي( )الكوليرا(

النظام االلكتروين 
لإلنذار المبكر 

لألمراض

0.25% = < => - 0.25% <
0.75%

 => - 0.75% <
0.50%

 0.75=>1.0%-<
%

1.0% =>

المستوى 
المعيشي

عدد المرافق الصحية 
التي يتوفر ليها رعاية 
التوليد األساسية يف 

قسم حاالت الطوارئ/ 
500000 نسمة، لكل 

وحدة إدارية"(

نظام رسم خرائط 
توافر الموارد 

الصحية

5 >4321 =<

المستوى 
المعيشي

نسبة األطفال يف سن 
المدرسة )بنين وبنات( 
المسجلين يف التعليم 
الرسمي وغير الرسمي

"المسح السنوي 
لوزارة التربية 

والتعليم -2019 
2020

بيانات المجموعة 
القطاعة للتعليم 

يف اليمن"

جميع 100% 
األطفال يف سن 

المدرسة التحقوا 
بالدراسة يف العام 
الدراسي الحايل/ 

آخر عام دراسي

المنطقة: <75% 
من األطفال يف 
سن المدرسة 

التحقوا بالدراسة 
يف العام الدراسي 

الحايل/ آخر عام 
دراسي

"بعض األطفال 
ي سن المدرسة 

التحقوا بالدراسة. 
المنطقة: <50% 

من األطفال يف 
سن المدرسة 

التحقوا بالدراسة 
يف العام الدراسي 

الحايل/ آخر عام 
دراسي"

المنطقة: <50% 
من األطفال يف 
سن المدرسة 

التحقوا بالدراسة 
يف العام الدراسي 

الحايل/ آخر عام 
دراسي"

"لم يلتحق أي من 
األطفال يف سن 

الدراسة بالمدرسة 
يف

المنطقة: 0.25% 
من األطفال يف 
سن المدرسة 

التحقوا بالدراسة 
يف العام الدراسي 

الحايل/ آخر عام 
دراسي"

الصحة 
الجسدية 
والنفسية

انتشار سوء التغذية 
الحاد العام على أساس 

الوزن مقابل الطول 
WHZ>-2 و/ أو 

الوذمة المنطبعة يف كال 
الجانبين بين األطفال 

يف سن  59-0 شهرا)يف 
حال عدم توفر بيانات 
استخدم سن  6-59 

شهرا(

مسوحات سمارت 
2017-2018

5%<5-9.910-14.9%15-29.9%30% =>

الصحة 
الجسدية 
والنفسية

التصنيف المرحلي 
المتكامل لألمن الغذايئ

تحليالت 
التصنيف 
المرحلي 

المتكامل لألمن 
الغذايئ

اإلطار المشترك بين القطاعات لتحليل األوضاع اإلنسانية واألشخاص المحتاجين والشدة
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شدة االحتياجات الخاصة بالمجموعة القطاعية
ُطلب من كل مجموعة قطاعية تقدير مدى شدة االحتياجات يف قطاعها 

لكل مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية باستخدام مقياس 
الشدة المكون من خمس نقاط متفق عليه )1 إىل 5( لمواءمة ذلك 
مع فريق إطار التحليل المشترك بين القطاعات وموجز االحتياجات 

اإلنسانية التي ينشئها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )خط األساس 
للسكان(. وشمل ذلك االتفاق على عتبات قيم المؤشرات على طول 
مقياس الشدة المكون من خمس نقاط لضمان أن تكون مجموعات 

البيانات المقدمة من المجموعات القطاعة المختلفة قابلة للمقارنة عبر 
المجموعات القطاعية، على الرغم من استخدام مجموعات البيانات 

المتباينة على نطاق واسع.

 ويف الجانب اآلخر، عمل الشركاء على تنظيم وإجراء تقييمات يمكن أن 
توفر بيانات لملء مقاييس الشدة.

 وبمجرد جمع جميع البيانات وتحليلها، قامت المجموعات القطاعية 
بترجمة النتائج إىل درجات الشدة وفًقا للعتبات يف مقاييس الشدة 

المتفق عليها.

 ثم جمعت كل مجموعة قطاعية درجات المؤشر الفردية يف درجة شدة 
واحدة مركبة لكل مديرية. وقامت المجموعات القطاعية بتحديد الصيغ 

الخاصة بتوليد الدرجات المركبة بناًء على اتفاق فني داخلي )بما يف 
ذلك المتوسط البسيط والمتوسط المرجح(. تعتبر درجات الشدة 
المركبة أساًسا لجميع خرائط شدة االحتياجات الخاصة بالقطاع يف 

تحليل النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2021.

األمن الغذائي والزراعة

اعتمدت المجموعة القطاعية لألمن الغذايئ والزراعة على تحليل 
التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ لتقدير عدد األشخاص 

المحتاجين. تم إجراء هذا التحليل يف صنعاء وعدن وشمل البالد 
بأكملها. تضمنت األدلة بيانات تقييم األمن الغذايئ وسبل العيش 
باعتبارها المصدر الرئيسي لمؤشرات نتائج األمن الغذايئ )درجة 

استهالك الغذاء، ودرجة التنوع الغذايئ لألسرة، ودرجة الجوع األسري، 
واستراتيجيات المواجهة المتعلقة باألغذية، واستراتيجيات المواجهة 

المتعلقة بسبل العيش( التي تكملها المزيد من البيانات حول العوامل 
المساهمة يف اإلقامة. الحالة، والنفقات، واألصول، وحالة المياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية وما إىل ذلك. وقد تم توفير بيانات استجابة 
المساعدات الغذائية اإلنسانية من قبل المجموعة القطاعية لألمن 

الغذايئ والزراعة، وتم توفير البيانات المتعلقة بالسوق من خالل نظام 
رصد تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها التابع لبرنامج األغذية 

العالمي وبيانات رصد السوق الخاصة بخدمة الرقابة والغذاء اآلمن/ 
األمانة الفنية لألمن الغذايئ التابعة لمنظمة األغذية والزراعة التابعة 

لألمم المتحدة.

تم توفير بيانات سوء التغذية والوفيات من قبل المجموعة القطاعية 
للتغذية واليونيسف ووزارة الصحة العامة والسكان، واستندت إىل 

بيانات محيط منتصف الذراع وبيانات الوذمة التي تم أخذها من 
مسوحات سمارت التي أجريت يف 15 محافظة. كما قدمت منظمة 
الصحة العالمية/ وزارة الصحة العامة والسكان بيانات عن األوضاع 

الصحية وتفشي األمراض )النظام االلكتروين لإلنذار المبكر لألمراض(. 
واستفاد التحليل من تقارير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وبيانات 
شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة، وبيانات هطول األمطار، وتقييمات 

اإلنتاج الزراعي من وزارة الزراعة والري، وتقارير فريق عمل حركة 
السكان وبيانات المجموعات القطاعية المختلفة.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

يستند اإلطار التحليلي للمؤشرات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية لتحليل اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 
2021 إىل إطار التحليل المشترك بين القطاعات. نظًرا للقيود المتعلقة 

بالسياق التي حالت دون جمع البيانات األولية، فإنه وألغراض تقارير 
نقاط الشدة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

لعام 2021 وحساب نسبة األشخاص المحتاجين تم االعتماد على 
المراجعة الثانوية لتقييم المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

التي أجريت طوال عام 2020. كما أن إطار العمل يعتمد على االختيار 
الدقيق والتحليل للتقييمات التي تجريها المنظمات الشريكة يف مجال 

المجموعات القطاعية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

إن المؤشرات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية آلثار 
الصحة الجسدية والنفسية تشمل مؤشًرا واحًدا النتشار سوء التغذية 

الحاد العام ومؤشًرا النتشار الكوليرا. 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن مؤشر مركب متعلق بالمياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية المتعلقة بالحصول على خدمات المياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية سيسهم يف النتائج العامة لمستويات 
المعيشة. يسترشد هذا المؤشر المركب بمؤشرات فرعية تتعلق 

بالحصول على مصدر مياه محسن، وكميات كافية من المياه، ومرافق 
عاملة يف مجال الصرف الصحي، ومرافق عاملة يف مجال غسل اليدين، 

واإلصحاح البيئي المالئم.

الصحة

ألغراض النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2021، اعتمدت 
المجموعة القطاعة للصحة على مكونين رئيسيين لحسابات وثيقة 

النظرة العامة لالحتياجات الصحية األساسية واألشخاص المحتاجين 
استناًدا إىل البنية التحتية الصحية والعوامل المركبة مثل الوصول 

وزيادة الطلب على الخدمات مع زيادة عدد المرضى بسبب األحداث أو 
تحركات السكان أو تفشي األمراض أو انتشار األمراض المستوطنة.

واعتمدت المجموعة القطاعية للصحة مقياس الشدة الخاص بإطار 
التحليل المشترك بين القطاعات من 1 إىل 5 عوضاً عن مقياس الشدة 
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السابق من 0 إىل 6 الخاص بالمجموعة القطاعية للصحة. وقد تم 
إجراء الحسابات على مستوى المديرية )المسؤول 02(، بما يتماشى 

مع أطر التحليل بين المجموعات القطاعية والمجموعات القطاعية. 
كما أن مصفوفة مواطن الضعف/ الشدة للمجموعة القطاعية للصحة 

تستند إىل 22 مؤشًرا مجمعة يف أربع ركائز رئيسية: )1( التأثير على 
السكان المعرضين، )2( درجة الوصول، )3( قدرة النظام الصحي و)4( 
االعتالل. يتم وضع كل مؤشر بعتبة ذات حدود لتحديد مستوى الشدة 
ويكون له مقياس مشترك واحد تستخرج منه ركيزة الشدة اإلجمالية. 

كما يتم حساب ركيزة الشدة باستخدام متوسط شدة ركيزة فرعية 
للشدة للحصول على قيمة من 1 إىل 5.  ومن ثم يتم استخدام القيمة 
المتوسطة لكل ركيزة لحساب الدرجة الكلية للشدة، باستخدام ترجيح 

كل ركيزة للوصول إىل النتيجة النهائية لكل مديرية.

التغذية

تم اشتقاق درجات شدة المجموعة القطاعية للتغذية على مستوى 
المديرية وتم حسابها بناًء على مسوحات سمارت/ نتائج التقييم من 

خالل االعتماد على المؤشرات الثالثة:

انتشار سوء التغذية الحاد العام، انتشار سوء التغذية الحاد الوخيم، 
وانتشار التقزم. تم تصنيف كل مؤشر إىل عتبات شدة تتراوح من 

واحد إىل خمسة. بعد القياس األويل النتشار سوء التغذية العالمي و 
سوء التغذية الحاد الوخيم والتقزم، تم ترجيح الدرجات )مضاعفة( 

بمقدار 0.5 لدرجات سوء التغذية العالمي و 0.3 لدرجات سوء التغذية 
الحاد الوخيم و 0.2 لدرجات التقزم. وكخطوة أخيرة، قامت المجموعة 
القطاعية للتغذية بتجميع الدرجات المرجحة للمؤشرات الثالثة )سوء 

التغذية العالمي، سوء التغذية الحاد الوخيم، التقزم( وتم تقريب 
النتيجة اإلجمالية على مستوى المديرية. تشكل األرقام المجمعة 

والمقربة أساس درجة الشدة اإلجمالية للمجموعة القطاعية للتغذية 
حسب المديرية على مقياس من واحد إىل خمسة، حيث واحد هو أدىن 
درجة تعني حالة طبيعية وخمسة هي أعلى درجة تشير إىل حالة كارثية.

الحماية

تحسب تقديرات الشدة يف المديرية استناداً إىل البيانات المتاحة، بما 
يف ذلك الضحايا يف صفوف المدنيين، والتلوث الناجم عن المتفجرات، 

وخدمات العنف القائم على نوع الجنس المتاحة، ومخاطر الحماية، 
واألطفال غير الملتحقين بالمدارس، وبيانات السكان عن التشرد/ 

النزوح واالحتياجات المحددة. وتستمد البيانات من آليات الرصد 
القائمة، بما يف ذلك رصد وتوثيق الضحايا يف صفوف المدنيين من 

خالل نظام إدارة المعلومات الخاص بالمفوضية السامية لحقوق 
اإلنسان، لمشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين والعنف القائم 
على نوع الجنس، فضالً عن مصادر البيانات األخرى المتاحة، ومن 

خالل المشاورات على المستوى الميداين مع الشركاء حيثما لم 
تتوفر بيانات.

المأوى/ المواد غير الغذائية

يف ربيع العام 2020 قررت المجموعة القطاعية للمأوى تصنيف كل 
األنشطة القطاعية وفقاً لصلتها بثالث مجموعات أو عدسات منظومة 

حسب المجاالت التالية:

 1( العنف المسلح، 2( المناخ واألخطار الطبيعية، 3( المساعدة 
طويلة األجل. وكانت الغاية من هذا النهج هو توفير المعلومات 

كثر مالءمة ومرونة  للتخطيط االستراتيجي وضمان استجابة إنسانية أ
وكفاءة. ولضمان استخدام بيانات الجودة يف احتساب درجات الشدة، 
لم تستخدم المجموعة القطاعية للمأوى من التقييمات التي أجرتها 

المنظمات غير الحكومية أو وكاالت األمم المتحدة إال ما كان منها حديثاً 
)2020-2018( وذا نطاق جغرايف أوسع.

وتم حساب درجات الشدة لكل مديرية بناًء على 15 مؤشراً. وبالنسبة 
لكل مديرية، تم احتساب كل مؤشر بناًء على البيانات الثانوية المتاحة. 
وعندما تكون المعلومات المتعلقة بالمؤشرات مفقودة، يتم استخدام 

متوسط أقرب ثالث مديريات يف حدود 100 كيلومتر )إن وجد( لسد 
تلك الفجوة المعلوماتية. ووفقاً لهدة الحسابات، تم تخصيص درجة 
شدة لكل مديرية بناًء على مقياس الشدة المكون من خمس نقاط.

 تم حساب مجموع درجات الشدة لكل مديرية من خالل تجميع جميع 
المؤشرات لكل مديرية. أما إذا  كان عدد المؤشرات المتاحة لمديرية 

ما محدوداً، ففي تلك الحالة يتم دمج درجات الشدة الناتجة لعام 
2020 مع درجات شدة المأوى لعام 2019 لتعزيز التحليل وتوفير 

درجة شدة شاملة.

التعليم

تم استخدام سبعة مؤشرات لتقدير شدة االحتياجات التعليمية يف 
كل مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية. واستناًدا 

إىل درجات الشدة يف المديرية والنسب المئوية ذات الصلة، هناك ما 
يقدر بنحو 8.1 مليون طفل بحاجة إىل الخدمات المتعلقة بالتعليم 

واالستجابة المتعلقة بالنظافة.

تنسيق وإدارة المخيمات

تم استخدام ثالث منهجيات لحساب مستوى شدة االحتياج يف 
كل مديرية. ونظًرا ألن األشخاص الذين تستهدفهم تنسيق وإدارة 

المخيمات هم من النازحين الذين يعيشون يف مواقع االستضافة، فإن 
هذه المنهجيات تنطبق فقط على المناطق التي توجد فيها مواقع 

استضافة للنازحين والتي تتوفر عنها معلومات عن جميع المؤشرات.  
وستكون درجة الشدة لجميع المناطق األخرى بين ال ينطبق أو صفر. 
وبالنسبة للمناطق التي تغطيها عملية اإلبالغ عن الموقع، تم حساب 

درجة شدة واحدة مجمعة لتنسيق وإدارة المخيمات لكل مديرية 
من خالل أخذ متوسط مرجح لدرجات الشدة لكل مؤشر، باستخدام 
مقياس مكون من خمس نقاط. أما بالنسبة للمديريات التي تغطيها 

عملية اإلبالغ عن الموقع، ولكن تتوفر لها بيانات على مستوى 
المحافظة، فقد تم حساب درجات الشدة من خالل تعديل درجات 
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الشدة لعام 2019 باستخدام متوسط التغيير التفاضلي للمديريات يف 
تلك المحافظة. وبالنسبة للمديريات التي ال تغطيها عملية اإلبالغ عن 
الموقع، وال تتوفر بيانات بشأنها على مستوى المحافظة، تم حساب 
درجات الشدة من خالل تعديل درجات الشدة لعام 2019 باستخدام 

متوسط التغير التفاضلي لجميع المديريات يف جميع أنحاء اليمن. 
وبما أن مقاييس درجة الشدة لعام 2019 تراوحت من صفر إىل ستة، 

ومقاييس درجة الشدة لعام 2021 للمحة العامة عن االحتياجات 
االنسانية تتراوح من واحد إىل خمسة، فقد تمت إعادة حساب درجات 

الشدة لعام 2019 باستخدام مقياس مكون من خمس نقاط. ثم تم 
استخدام درجات الشدة لعام 2019 الخاصة بالنظرة العامة لالحتياجات 

اإلنسانية المعدلة لتسهيل إمكانية المقارنة بشكل أفضل.

القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين 

استمدت تقديرات األشخاص المحتاجين التي أجرتها القطاعات 
المتعددة لالجئين والمهاجرين على مستوى المديريات لالجئين 
وطالبي اللجوء والمهاجرين من مجموعة من المنهجيات الكمية 

والنوعية لجمع البيانات. يبقى تقييم الموقع ذو المجموعات القطاعية 
المتعددة لعام 2019 خط األساس الرئيسي لتحديد أعداد المهاجرين 
والالجئين وطالبي اللجوء المحتاجين. وقد ارتبط ذلك بإحصاءات رصد 

التدفق وفقاً لمصفوفة تتبع النزوح، ومعلومات تسجيل الالجئين، 
وتقارير مراقبة الحماية التي يقدمها الشركاء. ومع ذلك، بالنسبة 

للنظرة العامة لالحتياجات االنسانية لعام 2021، فإن عدد األشخاص 
المحتاجين يمثل نتائج التقييمات التي أجريت يف المناطق التي 

تتركز فيها نسبة عالية من األشخاص من فئة الضعفاء. كما أن عدد 
األشخاص المحتاجين بين صفوف الالجئين وطالبي اللجوء يستند إىل 

قاعدة البيانات الخاصة بالتسجيل، التي تسجل االحتياجات المحددة 
التي تم تحديدها أثناء التقييمات.

وتتركز مؤشرات الشدة يف إطار دورة البرامج االنسانية لعام 2021 
المحسنة على المؤشرات األكثر أهمية التي تقيس حالة الحماية 

بما يف ذلك مواطن الضعف والسالمة والكرامة والصحة لمجموعة 

سكانية معينة. كما تم النظر يف االحتياجات القطاعية مثل الغذاء 
والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ومواءمتها 

مع شدة المجموعات القطاعية، انطالقاً  من أن الالجئين وطالبي 
اللجوء والمهاجرين يواجهون تحديات مماثلة للسكان اليمنيين 

فيما يتعلق بتوفر الخدمات األساسية. غير أن عوامل أخرى، مثل 
تهميش المهاجرين والالجئين ووصمهم، تخلق أيضا حواجز إضافية 

تعيق عملية تقديم المساعدة. وتم حساب درجة الشدة على أساس 
تدفقات المهاجرين، وقواعد بيانات الالجئين، وقواعد البيانات 

الخاصة بالمساعدة والخدمات التي يديرها الشركاء يف مجال قطاع 
الالجئين والمهاجرين المتعدد، ونتائج مصفوفة تتبع التشرد/ النزوح، 

والتقييمات الفردية، ورصد الحماية.
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مؤشرات الشدة للمجموعات القطاعية

األمن الغذائي والزراعة

البيانات المؤشرات  مصادر 

انخفاض النسبة يف عدد األشخاص الذين يعانون من المرحلة الثالثة حسب تصنيف 
التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ وما فوقها

تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ
تقييمات األمن الغذايئ وسبل العيش 

بيانات نظام رصد تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها التابع 
لبرنامج األغذية العالمي

بيانات الرصد الخاصة بالمجموعة القطاعية لألمن الغذايئ والزراعة

تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ نسبة األسر المستهدفة والتي لديها درجة محسنة فيما يتعلق باستهالك الغذاء 
تقييمات األمن الغذايئ وسبل العيش

 بيانات نظام رصد تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها التابع 
لبرنامج األغذية العالمي

بيانات الرصد الخاصة بالمجموعة القطاعية لألمن الغذايئ والزراعة

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

البيانات المؤشرات  مصادر 

نسبة األسر التي أبلغت عن قدرتها على الوصول إىل مصدر مياه أساسي محسن 
لمياه الشرب خالل الثالثين يوًما الماضية

مراجعة البيانات الثانوية للمجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي 
والنظافة يف اليمن

نسبة األسر التي أبلغت أن الحصول على المياه ال يستغرق من الوقت ما يزيد عن 
نصف ساعة ذهاباً وإياباً بما يف ذلك انتظار الدور يف الطابور

مراجعة البيانات الثانوية للمجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي 
والنظافة يف اليمن

متوسط كمية المياه المستخدمة لكل أسرة، مقاسة بلترات الماء التي يحتاجها الفرد 
يف اليوم الواحد

مراجعة البيانات الثانوية للمجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي 
والنظافة يف اليمن

النسبة المئوية لألسر التي أبلغت عن استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة، 
حسب نوع المرفق

مراجعة البيانات الثانوية للمجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي 
والنظافة يف اليمن

مراجعة البيانات الثانوية للمجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي نسبة األسر التي لها القدرة على الوصول إىل مراحيض نظيفة وعاملة
والنظافة يف اليمن

مراجعة البيانات الثانوية للمجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي النسبة المئوية لألسر التي لديها مرافق لغسل اليدين بالماء والصابون
والنظافة يف اليمن

نسبة األسر التي لم تشاهد مياه الصرف الصحي طافحة يف محيط )30 متًرا( من 
مأواها خالل الثالثين يوًما الماضية

مراجعة البيانات الثانوية للمجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي 
والنظافة يف اليمن

مراجعة البيانات الثانوية للمجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي نسبة األسر التي يتم جمع نفاياتها بواسطة النظام العام
والنظافة يف اليمن

النسبة المئوية لألسر التي تعيش يف المناطق التي ينتشر فيها سوء التغذية الحاد 
العام

المجموعة القطاعية للتغذية 

النسبة المئوية لألسر التي تعيش يف المناطق ذات معدل اإلصابة المرتفع لحاالت 
الكوليرا المشتبه بها / اإلسهال المايئ الحاد / 10,000 من السكان

المجموعة القطاعية للصحة
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الصحة

البيانات المؤشرات  مصادر 

المجموعة القطاعية للحمايةالسكان المتضررين: النسبة من السكان الذين هم من النازحين/ العائدين

مكتب تنسيق الشؤون االنسانيةالوصول : مصنف بأنه صعب الوصول إليه

نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية / البرنامج الموسع للتحصينالكثافة يف المرفق الصحي

نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية/ البرنامج الموسع للتحصينمرافق صحية تعمل جزئياً / مرافق صحية تعمل بكامل طاقتها

نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية / البرنامج الموسع للتحصينكثافة العاملين يف المرفق الصحي

نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية/ البرنامج الموسع للتحصينكثافة األخصائيين يف المرفق الصحي

نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية / البرنامج الموسع للتحصينكثافة األسرّة يف المرفق الصحي

النظام االلكتروين لإلنذار المبكر لألمراضتوافر خدمات الرعاية العامة ورعاية التعايف من الصدمات

النظام االلكتروين لإلنذار المبكر لألمراضتوفر خدمات اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة

المرافق الصحية التي تتوفر فيها خدمات رعاية المواليد الجدد األساسية بالكامل 
10000/

نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية / البرنامج الموسع للتحصين

نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية / البرنامج الموسع للتحصينالمرافق الصحية التي تتوفر فيها خدمات تنظيم األسرة بالكامل /10000

نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية / البرنامج الموسع للتحصينالمرافق الصحية التي تتوفر فيها خدمات الرعاية قبل الوالدة /10000

المرافق الصحية التي تتوفر فيها خدمات الرعاية األساسية الفعالة أثناء فترة الحمل 
بالكامل /500000

نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية / البرنامج الموسع للتحصين

نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية/ البرنامج الموسع للتحصينالمرافق الصحية التي تتوفر فيها خدمات األمراض غير المعدية بالكامل /100000

النظام االلكتروين لإلنذار المبكر لألمراضتغطية التطعيم ضد الحصبة )6 أشهر إىل 15 سنة( )%(

تغطية التطعيم ضد الخناق والسعال الديكي والتتانوس / PENTA-3 )0-12 شهراً 
)

النظام االلكتروين لإلنذار المبكر لألمراض

النظام االلكتروين لإلنذار المبكر لألمراضمعدل اإلصابة بالحصبة /100000

النظام االلكتروين لإلنذار المبكر لألمراضمعدل اإلصابة باإلسهال المايئ الحاد- اشتباه باإلصابة بالكوليرا / 10000

النظام االلكتروين لإلنذار المبكر لألمراضاألمراض الشبيهة باالنفلونزا / 10000

النظام االلكتروين لإلنذار المبكر لألمراضمعدل اإلصابة بالدفتيريا /100000

النظام االلكتروين لإلنذار المبكر لألمراضمعدل اإلصابة بالمالريا /1,000

النظام االلكتروين لإلنذار المبكر لألمراضحالة االشتباه باإلصابة بحمى الضنك / 10000
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التغذية

البيانات المؤشرات  مصادر 

انتشار سوء التغذية الحاد العام على أساس الوزن مقابل الطول WHZ>-2 و/ أو الوذمة المنطبعة يف كال الجانبين 
بين األطفال يف سن  59-0 شهرا

مسوحات سمارت 

انتشار سوء التغذية الحاد الوخيم على أساس الوزن مقابل الطول WHZ>-3 و/ أو الوذمة المنطبعة يف كال 
الجانبين بين األطفال يف سن  59-0 شهرا

مسوحات سمارت

مسوحات سمارتانتشار التقزم على أساس الطول مقابل العمر HAZ>2 بين األطفال يف سن  59-0 شهراً

الحماية

البيانات المؤشرات  مصادر 

تقارير المفوضية السامية لحقوق اإلنسان عن الحوادثعدد اإلصابات المبلغ عنها )للقتلى والجرحى( يف مديرية ما خالل األشهر الـ 12 الماضية
مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين

مصفوفة تتبع التشرد/ النزوحنسبة النازحين واألشخاص العائدين من النازحين إىل السكان يف المجتمع المضيف

النسبة المئوية للفتيات/النساء الاليت ال يحصلن على حصر للخدمات المتصلة بالعنف القائم 
على نوع الجنس

خرائط الخدمات 

التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ النسبة المئوية لألسر التي حدد لديها خطر واحد على األقل متعلق بحماية الطفل

المجموعة القطاعية للتعليم مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمايئ

برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ عدد األطفال غير الملتحقين بالمدارس
مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين

المأوى /المواد غير الغذائية

البيانات المؤشرات  مصادر 

خط األساس السكاينالنسبة المئوية للنازحين/ العائدين من إجمايل السكان

حسابات القابلية للتأثر بالفيضانات ضمن برنامج  REACH لعام نسبة المساحة المأهولة بالسكان ذات القابلية العالية للسيول
2019

حسابات التغير يف الطقس ضمن برنامج REACH لعام 2019.النسبة المئوية للمناطق المأهولة بالسكان والمعرضة بشدة لدرجات حرارة الصيف العالية

حسابات التغير يف الطقس ضمن برنامج REACH لعام 2019النسبة المئوية للمناطق المأهولة بالسكان والمعرضة بشدة للبرد القارس يف الشتاء

النسبة المئوية لألسر النازحة يف مواقع استضافة النازحين الذين أبلغوا عن قدرتهم على 
الوصول إىل السوق أو قربهم منه.

حسابات درجة الشدة للمجموعة القطاعية للمأوى لعام 2019

حسابات درجة الشدة للمجموعة القطاعية للمأوى لعام 2019نسبة األسر التي يكون نوع المأوى األساسي الخاص بها غير مستقر أو غير موجود



الباا الرابعأ  الملحقات

113

البيانات المؤشرات  مصادر 

مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنييننسبة المساكن المتضررة من أعمال العنف المسلح

نسبة المساكن المدنية والمساكن الخاصة الغير صالحة للسكن جزئياً/ كلياً بسبب 
تعرضها للضرر أو التدمير

حسابات درجة الشدة للمجموعة القطاعية للمأوى لعام 2019

النسبة المئوية لألشخاص الذين يعيشون يف مواقع استضافة النازحين مقارنة 
بإجمايل عدد سكان المنطقة

تحليل اإلبالغ يف المواقع لتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات الذي 
أجراه برنامج REACH لعام 2020

نسبة األسر النازحة يف مواقع استضافة النازحين الذين لديهم خدمات أساسية )الوقود 
والكهرباء( يف المواقع أو بالقرب منها

تحليل اإلبالغ يف المواقع لتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات الذي 
أجراه برنامج REACH لعام 2020

النسبة المئوية لألسر النازحة يف مواقع استضافة النازحين الذين لديهم الخدمات 
القطاعية األساسية يف أماكن اإليواء/ المواقع أو بالقرب منها

تحليل اإلبالغ يف المواقع لتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات الذي 
أجراه برنامج REACH لعام 2020

أداة تقييم االحتياجات األولية / أداة رصد الحمايةنسبة األسر التي تواجه تهديدات باإلخالء

أداة تقييم االحتياجات األولية / أداة رصد الحمايةالنسبة المئوية لألسر التي أبلغت عن قدرتها على دفع اإليجار بانتظام

مكتب تنسيق الشؤون االنسانيةنسبة مساحة المديريات المتضررة من أعمال العنف

أداة تقييم االحتياجات األولية / أداة رصد الحمايةالنسبة المئوية إلمكانية المديريات تنفيذ حلول طويلة األجل

تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات 

البيانات المؤشرات  مصادر 

نسبة األشخاص الذين يعيشون يف مواقع استضافة النازحين مقارنة بتعداد النازحين 
يف المديرية

القائمة الرئيسية لتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات 

مسوحات سمارت تقارير المواقع من تنسيق وإدارة المخيمات 

مسوحات سمارت خط األساس السكاين 

نسبة األشخاص الذين يعيشون يف مواقع استضافة غير رسمية للنازحين من إجمايل 
عدد األشخاص الذين يعيشون يف مواقع استضافة النازحين

تقارير المواقع لتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات

تقارير المواقع لتنسيق المخيمات وإدارة المخيماتنسبة األسر النازحة التي تواجه تهديدات باإلخالء

تقارير المواقع لتنسيق المخيمات وإدارة المخيماتنسبة األسر النازحة المعرضة لإلخالء بسبب العيش يف مواقع بدون عقد إيجار

تقارير المواقع لتنسيق المخيمات وإدارة المخيماتنسبة األسر النازحة التي تواجه تهديدات الفيضانات

تقارير المواقع لتنسيق المخيمات وإدارة المخيماتنسبة األسر النازحة التي تواجه ثغرات يف الخدمات األساسية

تقارير المواقع لتنسيق المخيمات وإدارة المخيماتنسبة األسر النازحة التي لديها إمكانية الوصول إىل الخدمات القطاعية المناسبة

نسبة األسر النازحة التي يكون نوع المأوى األساسي فيها مأوى مؤقًتا أو مأوى 
للطوارئ أو مأوى يف الهواء الطلق

تقارير المواقع لتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات

كثر من الفئات  نسبة مواقع النازحين التي يعيش فيها أربعة أنواع مختلفة أو أ
الضعيفة

تقارير المواقع لتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات
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التعليم 

البيانات المؤشرات  مصادر 

وزارة التربية والتعليمنسبة األطفال يف سن المدرسة )البنين والبنات( الملتحقين بالتعليم النظامي وغير النظامي

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون نسبة األطفال يف سن المدرسة من النازحين و/ أو العائدين
الالجئين

المنظمة الدولية للهجرة

نسبة األطفال الملتحقين بالمدارس يف المناطق التي ترتفع فيها معدالت االشتباه بالكوليرا/ اإلصابة باإلسهال 
المايئ الحاد

المجموعة القطاعية للمياه والصرف 
الصحي والنظافة 

وزارة التربية والتعليمنسبة المدارس المغلقة / غير العاملة

وزارة التربية والتعليمنسبة المدارس المستخدمة ألغراض غير تعليمية
تقارير المجموعة القطاعية للتعليم 

وزارة التربية والتعليم نسبة المعلمين والمعلمات الذين يتلقون رواتب/ حوافز

تقارير المجموعات القطاعية )خارطة نسبة موظفي قطاع التعليم الذين يحصلون على تطوير مهني
عمل المنظمات: من فعل ماذا وأين 

ومتى؟(
وزارة التربية والتعليم 

القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين

البيانات المؤشرات  مصادر 

نسبة الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذي لديهم القدرة على الوصول بأمان 
إىل الخدمات شديدة األهمية )المياه والصرف الصحي والنظافة والغذاء( وتحقيق 

مستوى معيشي أساسي

قاعدة بيانات الشركاء حول الخدمات المقدمة يف عام 2020 ؛ مراقبة 
الحماية والتقييمات التشاركية ونتائج مجموعات التركيز

كثر من  عدد الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يواجهون واحًدا أو أ
مواطن الضعف فيما يتعلق باحتياجات الحماية منذ بداية العام 

تقارير مراقبة الحماية؛ االستشارات الفردية وتقييمات االحتياجات، وقاعدة 
بيانات تسجيل الالجئين
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 4.3 
الفجوات في المعلومات وجوانب القصور

كما هو الحال يف أية عملية جمع للبيانات ومجموعات البيانات 
ومنهجيات التحليل، هناك ثغرات وجوانب قصور، األمر الذي يستدعي 

القيام بتعديالت متواصلة لضمان معالجتها.  ويظل تحسين الوصول 
إىل البيانات والتحليالت وجودتها يمثل أولوية يف اليمن.

ويف هذا العام، شكل فيروس كورونا المستجد تحدياً كبيراً فيما يتعلق 
بجمع البيانات والتخطيط وعمليات رصد االستجابة. يف ظل غياب 

المعطيات الوبائية وغياب التقارير الرسمية، كافح الشركاء اإلنسانيون 
من أجل فهم حجم ونطاق جائحة فيروس كورونا المستجد يف اليمن، 
حيث تم اإلبالغ عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد  

يف 10 أبريل 2020 ، ولكن اعتباًرا من 11 فبراير 2021 ، سجلت 
اليمن فقط 2,134 إصابة و 616 حالة وفاة بسبب الفيروس. يرجع 

هذا الرقم الصغير بشكل كبير إىل قلة توافر أدوات الفحص باإلضافة 
إىل عدد من العوامل األخرى. إن زيادة عمليات الفحص واإلبالغ عن 

النتائج ضروريتان من أجل الوصول إىل فهم أفضل لتأثير فيروس 
كورونا المستجد على اليمن ولالستفادة من ذلك يف صياغة االستجابة 

اإلنسانية الفعالة.

مأرب، اليمن
طفل نازح يحمل عبوة مياه كبيرة عائداً بها إىل خيمة أسرته  يف أحد مواقع النزوح يف مأرب. 

صورة: أوليفيا هيدون / المنظمة الدولية للهجرة 2020
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تضمن التقييمات اإلنسانية المستقلة أتباع النهج القائم على 
االحتياجات يف تقديم المساعدة وبما يتوافق مع المعايير والمبادئ 
اإلنسانية. باإلضافة إىل القيود المتعلقة بفيروس كوفيد-19 ال يزال 

الشركاء يف العمل اإلنساين يواجهون تحديات جسيمة تعترض 
تنفيذ التقييمات الشاملة يف البلد من أجل االستفادة منها يف تحليل 

االحتياجات وإعداد اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية وخطة 
االستجابة اإلنسانية يف الوقت المناسب. خالل عام 2020م أدت الكثير 
من المعوقات التخطيطية والقيود المفروضة من السلطات والتدخل 

يف شئون العمل وغيرها إىل إعاقة الوصول إىل قاعدة بيانات ذات 
موثوقية وسريعة وحيادية. بينما تم تحقيق تقدم يف تنفيذ تقييم األمن 
الغذايئ وسبل العيش يف بداية عام 2020م )ما قبل جائحة كوفيد( إال 

أن هناك حاجة الستمرار جهود المناصرة من أجل توفير المعلومات 
الحيادية بشأن شدة االحتياجات. 

يف عام 2021، سيتم بذل جهود منسقة من أجل ضمان تنفيذ تقييم 
المواقع متعدد القطاعات ومسوحات سمارت بما يتوافق مع الحد 

األدىن من معايير التقييمات المستقلة والحيادية وذلك من أجل 
االستفادة منها يف إعداد وثيقة االحتياجات اإلنسانية لعام 2022م. 

هناك فجوات يف المعلومات يف قطاعات معينة مثل تتبع النزوح 
وكذا المعلومات المتعلقة بقضايا حساسة مثل التهميش والعنف 

المبني على النوع االجتماعي والحماية من االستغالل الجنسي. تشمل 
الفجوات اإلضافية يف المعلومات ما يتعلق بمعدالت الوفيات ونسبة 
انتشار اإلعاقة واالحتياجات المتعلقة بدعم الصحة العقلية. ويف ظل 

غياب البيانات ومن أجل استكمال كتابة اللمحة العامة عن االحتياجات 
اإلنسانية لعام 2021 تم استخدام التقديرات العالمية لمنظمة الصحة 
العالمية لمستويات انتشار اإلعاقة وهي 15 بالمائة. يف الحاالت التي 

لم يكن باإلمكان فيها إدراج المؤشرات المتعلقة بهذه القضايا يف 
أدوات تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، يجب بذل الجهود الالزمة 
لجمع البيانات عبر األدوات المتخصصة من أجل تضمينها يف التحليل 
المشترك بين القطاعات. كان يمكن تعزيز التحليل من خالل الجهود 

الرامية لضمان المساواة بين الجنسين يف عمليات جمع البيانات لكن 
ذلك األمر يتطلب موارد مخصصة وجهود مناصرة مستدامة من أجل 

تحقيق فهم أفضل الحتياجات النساء والفتيات بشكل خاص. 

كثر. بالنسبة  يمكن كذلك تنقيح وحدة التحليل واالحتياجات بشكل أ
لوثيقة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2021 فقد تم تنفيذ 

تحليل الشدة واألشخاص المحتاجين على مستوى المديريات 
)المستوى اإلداري الثاين(. إن األدوات والقدرات والموارد الحالية 

غير مجهزة لتنفيذ التحليل ومن ثم االستهداف على مستوى أدىن 
من مستوى المديريات )المستوى اإلداري الثالث( أو على مستوى 
المواقع )المستوى اإلداري الرابع(. كما أنه ال زال من الصعب تقدير 

عدد األشخاص المحتاجين يف كل فئة ضعيفة بشكل إحصايئ 
دقيق وبثقة. إن التحول إىل التركيز على االحتياجات حسب المناطق 

كثر تفصيالً سوف يتطلب موارد وقدرات  الجغرافية واستخدام عينات أ
إضافية. يف عام 2021م سوف تقوم مجموعات العمل الفنية مثل 

مجموعة عمل إدارة المعلومات بإدارة نقاش حول وحدة التحليل لكل 
فئة من أجل وضع خيارات تسمح آللية التنسيق بين المجموعات 

كثر.  القطاعية والفريق القطري اإلنساين باتخاذ قرارات مستنيرة أ

المحددات األخرى المتعلقة باللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 
لعام 2021 تنبع من المنهجية المستخدمة يف دورة 2021 حيث تم 

نشر النهج المعزز يف اليمن للمرة األوىل يف عام 2020 ولذا فإن اللمحة 
العامة عن االحتياجات اإلنسانية 2021 هي الوثيقة األوىل يف اليمن 
التي تستخدم النهج المعزز. ينبغي تنفيذ المقارنات بين السنوات 

بشكل حذر ومع اعتماد المحاذير الالزمة. قد تكون هناك حاجة لمعايرة 
اختيار مؤشرات التقييم المشترك بين القطاعات وعتبات الشدة من 

خالل الرصد والتحليل المنتظمين. 
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