
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
   

  
   
   
   
  

 في هذا العدد

 1ص مليون شخص بحاجة للمساعدة 18.8

 2ص مليون شخص 12مليار دوالر مطلوبة لمساعدة  2.1

 3ص احتدام النزاع في مناطق الساحل الغربي

 4ص                              تزايد الضعف لدى النساء والفتيات

 6ص االتصال مع األشخاص المتضررين

 

 

 

 

•  

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا"

 النشرة اإلنسانية
 اليمن

  2017أبريل  14| 22العدد 
 

 

 الرئيسيةالعناوين 

شخص  48,000حوالي  •

نزحوا بسبب النزاع على 

 الساحل الغربي منذ يناير

ثالثة ماليين شخص نزحوا في  •

 العامين الماضيين

شخص  120.000مساعدة  •

 مؤخرا في تعز والحديدة

سبعة ماليين شخص يواجهون  •

 خطر المجاعة

  امقأر

 27.4 السكانعدد إجمالي 
 شخص مليون

األشخاص إجمالي 
للمساعدات المحتاجين 

 اإلنسانية

18.8   
 شخص مليون

إجمالي األشخاص 
شديدي االحتياج 

 للمساعدات اإلنسانية

10.3 
 شخص مليون

عدد األشخاص 
المستهدفين بالمساعدات 

 الغذائية

0.8  
 شخص مليون

عدد األشخاص 
النازحين )النازحين 

 داخلياً والعائدين(

3.0 
 شخص مليون

الوفيات )منظمة عدد 
 الصحة العالمية(

7,854 

عدد الجرحى )منظمة 
 الصحة العالمية(

43,416 

 2017المصدر: وثيقة االحتياجات اإلنسانية لعام 
فبراير  17ومنظمة الصحة العالمية )حتى تاريخ 

2017) 

  التمويل

 دوالر أمريكي مليار 2.1
 التمويل المطلوب 

 

دوالر  مليون 297.6

 أمريكي
خطة االستجابة التمويل تم تلقيه لمن 

 اإلنسانية
 

 نسبة التمويل  14.4%

 (2017ابريل  13)
 

 م2017 ابريلالمصدر: نظام التعقب المالي 

 

 زيد النزاع المستمر من المعاناةي

 لدعمإلى احتاجون يضعف ويعانون من الاليمن في سكان ال يثلث

حرجة في ظل تدمير مرحلة البلد د النزاع في يعصعامين من ت بعدردية في اليمن اإلنسانية المت بلغت األوضاع

الغذاء والحماية، وهناك على صعيدي  في العالم ةالطارئ األزماتتواجه البالد واحدة من أكبر وماليين. حياة ال

دة عوالاليمكن أن تصل إلى نقطة  صنعها البشراإلنساني على أن هذه الكارثة التي  العملواسع بين شركاء توافق 

العاديين الذين تحملوا العبء السكان في البالد وحشية على المتواصلة األعمال القتالية لقد كانت . م2017في عام 

االقتصاد  دميرتمتواصلة في الحملة العسكرية التسببت األكبر من الغارات الجوية المتواصلة والقتال المحلي. وقد 

 فقر نحو االنهيار االجتماعي واالقتصادي والمؤسسي.وال ضعفيعاني أصالً من البلد ب أدت إلى الدفعو

 
 (2017ر عدد األشخاص النازحين في اليمن حسب المحافظة )باآلالف(. المصدر: التقرير الثالث عشر لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية )فبراي

عاد مليون من النازحين إلى نزح خالل العامين الماضيين ما يقدر بنحو ثالثة ماليين شخص من ديارهم. وقد 

ديارهم مؤقتا، وإن كانت هذه العودة في كثير من األحيان إلى ظروف معيشية هّشة. وقد تزايد طول مسافات 

أكثر بعداً مع اتساع رقعة النزاع، كما أسفر القتال المكثف عن موجات جديدة من النزوح، ال سيما  النزوح وصار

فتقر نصف سكان اليمن إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وأدوات في المناطق الساحلية الغربية. وي

النظافة الشخصية، مما يزيد من خطر اإلصابة باألمراض المعدية. وهناك نقص ملموس في األدوية المخصصة 

لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان واألمراض المزمنة األخرى، كما أن هناك نقص حاد في 

أسوة بجميع  -. وعلى مدى أكثر من ستة أشهر، تلقت المرافق الصحية في اليمن لضروريةابية المعدات الط

 دعما ماليا غير منتظم لتغطية التكاليف التشغيلية ومرتبات الموظفين. -خدمات القطاع العام

 مع والديها في اليمن. تصوير: أوتشا الذي تعيش فيهخارج المأوى  نازحة ةطفل
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طفال الذين ما زال الصراع يزهق أرواح األطفال ويتسبب في تدمير مستقبلهم. إذ تشير البيانات إلى أن عدد األ

في المائة، وأن ما يقرب من ضعف هذا العدد من األطفال قد أصيبوا وجرحوا  70قتلوا في النزاع قد ارتفع بنسبة 

  مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 2016في القتال منذ شهر مارس 

 مليون شخص 12مليار دوالر تمويل مطلوب لمساعدة  2.1

 حل خالفاتها إلنهاء المعاناة األطراف المتحاربةينبغي على 

بحاجة إلى  -أي ما يقرب من ثلثي سكان اليمن  –مليون شخص  18.8هناك 

في معرض حديثه  نوع من الدعم اإلنساني أو الحماية. وقال السيد ماكغولدريك

للصحفيين في صنعاء مؤخرا: "ال يمكن للكلمات واألرقام أن تصف الحجم 

الحقيقي للمعاناة والظلم واأللم الذي يعاني منه الماليين في اليمن"، مضيفاً إلى 

أن استمرار هذا النزاع يزيد المعاناة في جميع أنحاء اليمن. وأردف بقوله: 

يه الكفاية وال يمكن ألي استجابة انسانية أن "الشعب اليمني عانى طويال بما ف

تلبي االحتياجات المتزايدة التي تسببها الحرب"، واختتم حديثه بمطالبة 

 القتال. إلنهاءاالطراف المتحاربة بحل خالفاتها 

الضروري على المجتمع الدولي تكثيف جهوده أيضاً وتقديم ما أضاف: "من ك

 12مليار دوالر أمريكي لتوفير مساعدات منقذة لألرواح إلى  2.1تمويل بحجم 

 م".2017مليون شخص في اليمن خالل العام 

 ليمنلألمم المتحدة امؤتمر مانحين رفيع المستوى تنظمة 

مانحين رفيع المستوى لحشد التمويل لألزمة اإلنسانية في اليمن. م مؤتمر 2017أبريل  25تعقد األمم المتحدة في 

 وسينعقد المؤتمر الذي تستضيفه حكومتي سويسرا والسويد في مقر األمم المتحدة في جنيف.

في المائة من  14.4أبريل فقط  13حتى  2017بلغت نسبة تمويل خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن للعام 

 التمويل المطلوب.

 

 

 

  

من المنتظر انعقاد مؤتمر 
مانحين رفيع المستوى في 

مقر األمم المتحدة بجنيف في 

أبريل 25 في النزاع تزايداً حاداً  القتلى من األطفالشهد عدد  
 في السنة المنصرمة.

 تصوير: أوتشا

 

(.م2017)أبريل  المالي التعقب نظام. المصدر: م2017لعام  منيالحالي للنداء اإلنساني في ال ليوضع التمو  
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 في المناطق الساحلية الغربية النزاعكثيف ت

 متضررةفارغة أو أصبحت المدن إما و اتإلى مساعداألشخاص بحاجة آالف 

قد يؤدي المزيد من القتال في المناطق الساحلية الغربية من محافظة تعز إلى نزوح مئات اآلالف من السكان في 

ء الحديدة كما أفاد حالة انتشار القتال إلى مناطق في الحديدة، وسيؤدي إلى إعاقة العمليات اإلنسانية في مينا

في  90إلى  80شركاء العمل اإلنساني. ويعتبر الميناء شريان الحياة الرئيسي لليمن، والذي كان يستوعب سابقاً 

في المائة من  80المائة من الواردات الغذائية والطبية والوقود. كما دخلت كميات تصل إلى ما يقرب من 

م، قادمة إلى اليمن من خالل هذا الميناء، 2015لنزاع في مارس الواردات، التي انخفض مستواها منذ تصعيد ا

وذلك على الرغم من انخفاض قدراته التشغيلية بسبب الضربات الجوية وانخفاض مستوى الواردات إلى حد 

 في المائة فقط. 30كبير. وتشير اإلحصاءات الرسمية إلى أن نسبة األدوية الداخلة إلى البلد حالياً قد انخفضت إلى 

م واستمر خالل األشهر القليلة 2017وشهدت االشتباكات على طول المناطق الساحلية الغربية تصيعداً في يناير 

شخص، معظمهم من منطقتي المخا وذباب. يعيش معظم  48,000مارس أكثر من  10المنصرمة. ونزح في 

شركاء العمل اإلنساني  يشعرهذا والنازحين داخليا في مناطق أكثر أمانا في محافظة تعز أو محافظة الحديدة. 

مناطق  یشخص في حالة امتداد العمليات القتالية إل 500,000 یإل 200,000 ينبالقلق من احتمال نزوح ما ب

من النازحين الذين قد يُضطروا  يرةمن مديرياتها أصالً أعدادا کب يدتابعة لمحافظة الحديدة التي تأوي العد

    المحافظات المجاورة. یلمواجهة معاناة جديدة أخرى بسبب نزوح ثاني محتمل إل

وقد تبين لبعثة مشتركة بين الوكاالت مؤخرا إلى أن معظم سكان مدينة ذوباب قد نزحوا، حيث نزح كثير منهم 

حصول على المياه اآلمنة والمأوى المالئم على طول الساحل نحو باب المندب. وهم يواجهون صعوبة في ال

نسمة، فارغة إلى حد كبير  8,000والدخل والخدمات الصحية. أصبحت مدينة ذوباب التي كان يبلغ عدد سكانها 

الذخائر غير المنفجرة والتلوث باأللغام بسبب انتشار البنية التحتية والمنازل وكذلك  يفبسبب تدمير واسع النطاق 

في المائة من المنازل والبنية التحتية قد  40في مدينة المخا أن ما يقدر بنحو  األرضية. وأفاد سكان محليون

 تضررت على الرغم من أن عدد كبير من األشخاص قد عادوا.

شخص، بمن فيهم النازحين  120,000شركاء العمل اإلنساني حتى اآلن من مساعدة ما يقرب من  وقد تمكن

والمجتمعات المحلية المضيفة والمقيمين في المناطق المتضررة. كما يقدم الشركاء أيضاً مساعدات ضرورية 

ة. وعلى الرغم من ذلك، لشبكات المياه المحلية والمرافق الصحية، فضال عن تقديم المساعدات في مجال الحماي

ما يزال الوصول إلى المناطق األكثر تضررا من تعز صعبا بسبب االشتباكات المستمرة والقيود المفروضة على 

 دينةمالحركة والتي تفرضها أطراف النزاع. هناك مساحة لمزيد من األنشطة اإلنسانية واإلنعاش المبكر في 

المنازل. كما أن هناك ضرورة لتوسيع نطاق االستجابة للنازحين المخا، حيث بدأت أعمال إعادة البناء لبعض 

 والمجتمعات المضيفة على طول الطريق الساحلي الجنوبي إلى المخا، والتي يمكن الوصول إليها من عدن.

ت من منزلها مع  أدى القتال في محافظة تعز إلى تفاقم معاناة النازحين. أصبحت السيدة جمعة حسن، التي فرَّ

دمه المجتمع المحلي في مديرية حفيداً، تعيش حالياً مع أسرتها بأكملها في منزل واحد ق 16سبعة من أبنائها و

هناك مخاوف من احتماالت 

إلى  200,000نزوح 

شخص في حالة  500,000

اتساع رقعة القتال من 

محافظة تعز إلى محافظة 

 الحديدة

وقد أدى القتال الذي تدور 
رحاه مؤخرا في مدينة تعز 

إلى تفاقم سبل معيشة 
النازحين والذين يعيش كثير 

 منهم بالفعل على الحافة
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القرية. لقد اضطرت جمعة إلى بيع مجوهراتها الخوخة ألسرتها. كما تعيش إحدى وثالثون أسرة أخرى في نفس 

 لدفع أجرة النقل عبر الطريق الساحلي وهي تعتمد على جيرانها في الحصول على الطعام.

 نزوح وفقر مدقع

سبعة أطفال،  عاما ولها 37السيدة نجود هي أرملة تبلغ من العمر 

فقدت زوجها في القتال المرتبط بالنزاع. تم تهجير نجود وعائلتها من 

صنعاء إلى عمران قبل عامين بسبب غارة جوية ضربت هدفا مجاورا 

وألحقت أضرارا بالغة بمنزلها. وأصبح شقيق نجود قبل تعرضه 

لإلصابة هو المعيل الرئيسي ألسرتها. كما أنها كانت تساعد في 

المجاورة مقابل حصولها على بعض المحاصيل. ومع ذلك، تقول نجود إن مساعدتها لم تعد مطلوبة في المزارع 

المزرعة ألن القطاع الزراعي في المنطقة قد تضرر بشكل كبير بسبب النزاع ولم يعد نشطا بسبب نقص 

 على أسرتهم. المدخالت. ولقد انضم اثنين من أبناء نجود األكبر سناً للقتال للمساعدة في اإلنفاق

 لبقاء على قيد الحياةالتسول في األسواق ل

وأطفالها  ،عاما 40سعاد محمد، البالغة من العمر فرت السيدة 

اآلن أسرتها الخمسة من الحرب في صعدة إلى عمران حيث تعيش 

ال و ،السوق للتسول إلىكل صباح "نذهب تقول سعاد: . من الصدقات

ما يعادل لاير ) 1,000إذا قد يصل أكبر مبلغ إلى ، عادةً نجني الكثير 

 شراء كيلو من القمح أو ومن هذا المبلغ نقوم ب( دوالرات 3

تعاني سعاد من مشاكل في ". كل يومنتدبر فيها حياتنا اليوم. هذه هي الطريقة التي  ذلكل نااألرز لتناول طعام

(، اً دوالر 24حوالي لاير ) 8,000تكاليف العالج إلى وتصل العين بينما تعاني ابنتها من مشاكل في الكلى. 

على الغذاء  جنيهانحن ننفق كل األموال التي نف ،: "العالج ليس أولوية بالنسبة لنا اآلنتقول سعاد غير أن

 إلطعام األطفال".

 في جميع أنحاء اليمنثمناً فادحاً بسبب النزاع ت النساء والفتياتدفع 

 من سوء التغذية بسبب افتقارهن إلى ما يكفي من الغذاء نمليون امرأة حامل يعاني 1.1

ت الشّحة المتزايدة أدحيث اع في اليمن. شخاص األشّد تضرراً من النزالنساء والفتيات من بين األتعتبر 

مليون امرأة حامل بسوء التغذية. ويقدر صندوق األمم المتحدة  1.1بنحو إلى إصابة ما يقدر  للمواد الغذائية

، كما أن مضاعفات أثناء الوالدةيتعرضن لمن المحتمل أن واللواتي مرأة ا 52280حياة يهدد  ذلكللسكان أن 

في  35لم يعد يعمل سوى مليون امرأة وفتاة في سن اإلنجاب.  2.2 نحوبصحة ما يقدر بأيضاً  ضرّ هذا األمر ي

 المائة فقط من خدمات صحة األمهات والمواليد.

 100,000حالة وفاة لكل  385 نحوبم 2015قدرت األمم المتحدة معدل وفيات األمهات في اليمن في عام 

 45أكثر من وتبلغ نسبة الوالدات في المنزل والدة حية، وهي واحدة من أعلى المعدالت في المنطقة العربية، 

ه . ويعتقد أن هذم2013وفقا للمسح الصحي الديموغرافي لعام القابالت، وذلك دة من دون مساع في المائة

تقول وردة البالغة من  .األرقام الرسميةعدم توفر ، على الرغم من نصرمينفي العامين الم تقد ارتفع األرقام

 نجود وأسرتها. تصوير: أوتشا

 ال تستطيع سعاد تحمل نفقات العالج.
 تصوير: أوتشا

يتزايد زواج األطفال في 

 جميع أنحاء اليمن
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كنت لقد ". "ناً أكثر أمللجوء إلى منطقة زوجي ينا أنا وعاما: "مع تكثيف القتال في صعدة، سع 20العمر 

إلى بي عندما وصلنا إلى عمران، هرع زوجي وبشدة. أنزف بدأت ، فالوقت ذلكفي في شهري الثالث حامال 

 اكتئاب". في حالةمباشرة ودخلت بعدها  لقد فقدت الطفللكن األوان كان قد فات، عيادة متنقلة. 

 لنساء والفتيات، بما في ذلك زواج األطفالاتزايد ضعف 

عانت النساء في اليمن من االفتقار إلى االحتياجات أصالً قبل النزاع، غير أنهن أصبحن اآلن يفتقدن حتى 

المعاملة. حيث ازدادت حوادث العنف القائم على النوع آلليات الحماية وأصبحن أكثر عرضة للعنف وسوء 

م 2017مليون امرأة منذ يناير  2.6في المائة منذ تصعيد النزاع، فقد أصبحت  63االجتماعي بأكثر من 

حالة  10,800عرضة للخطر وفقا لتقديرات صندوق األمم المتحدة للسكان. وتم اإلبالغ عن وقوع أكثر من 

م. وكانت معظم الحاالت مرتبطة باإليذاء النفسي والعاطفي، 2016جتماعي في عام عنف قائم على النوع اال

يليها الحرمان من الموارد، والعنف الجسدي، وزواج األطفال، واالغتصاب واالعتداءات الجنسية. ومع ذلك، 

ثني النساء عن فمن المرجح أن يكون النطاق الحقيقي أكبر بكثير نظراً للعادات والتقاليد االجتماعية التي ت

 اإلبالغ.

ويتزايد اإلبالغ عن زواج األطفال نظراً ألن األسر تسعى إلى الحصول على المهر لتعويض المصاعب 

االقتصادية الناجمة عن الصراع. وخلص تقييم مواضيعي أجراه صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة 

ضاً في السابق آخذ في االرتفاع حالياً. ويزداد إنترسوس بشأن زواج األطفال إلى أن االتجاه الذي شهد انخفا

الوضع تفاقما بسبب انخفاض مستوى التعليم أو عدم االلتحاق بالتعليم. فالفتيات اللواتي يتزوجن يحرمن من 

التعليم، وليس هذا فحسب، لكنهن غالبا ما يتزوجن من رجال ذوي تعليم محدود للغاية. لقد أصبح زواج 

د بين األسر النازحة بمثابة استراتيجية تأقلم حيث تقوم أسرة أخرى بالعناية بالطفلة األطفال على نحو متزاي

المتزوجة. وأفاد التقييم بأن المقابالت مع الناجيات من زواج األطفال أظهرت بأن متوسط سن الزواج بين 

 عاما. 15الفتيات هو 

الزواج وأخرجتني من المدرسة". "حيث  عاما: "لقد أجبرتني عائلتي على 13تقول عائشة البالغة من العمر 

كان من المتوقع أن أصبح حامال بعد وقت قصير من حفل الزفاف. لقد واجهت صعوبة حقيقية في الحمل 

والمضاعفات أثناء المخاض. إذ تم نقلي إلى المستشفى على عجل. طفلي على ما يرام اآلن، ولكني ما زلت 

 لمدرسة".غاضبة من عائلتي التي أجبرتني على ترك ا

لقد أدى االنهيار في المؤسسات القضائية واالجتماعية خالل األزمة إلى تفاقم األخطار التي تهدد أمن الفتاة 

وثيقة وعافيتها. هذا وقد أجبرت األزمة أيضاً العديد من النساء والفتيات على رعاية أسرهن وحدهن. وتبين 

في المائة  2.6، منها نساء من األسر النازحة تعولها في المائة 10.3أن  2017االحتياجات اإلنسانية لعام 

 تعولها قاصرات.

 

 
 

ال يؤدي زواج األطفال 
إلى حرمان الفتيات فحسب 

 باً من التعليم الرسمي، بل غال
من رجل  ما يكون زواجاً 
 محدود التعليم
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 بالتنسيق ننقذ األرواح –مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 مع المستفيدين التواصلتعزيز 

 اإلنصات إلى المجتمعات المتضررة يسهم في تحسين البرامج اإلنسانية

ن االستماع إلى احتياجات المتضررين من األزمة وفهمها إ

تحسين االستجابة من أجل أمر ضروري للمنظمات اإلنسانية 

 اً العاملون في المجال اإلنساني جهد في اليمن. وال يدخر

لمساعدة األشخاص الضعفاء في اليمن من خالل األنشطة 

 شمليالرامية إلى مكافحة الجوع ومعالجة سوء التغذية. و

من أجل  نيالتواصل مع المتضرر زيد تعزهالج هذا منجزء 

صنع  یعل تأثيرهوضمان المتنامية  فهم أفضل الحتياجاتهم

تم إنشاء خط ساخن لفهم المجتمعات المحلية بشكل أفضل وتحسين لذا، فقد اإلنساني.  في مجال العمل القرار

 العالقة مع المتضررين.

ستجابة. فالشكوى لال بحسب الترتيب الطارئالمجتمع المتضررين  أفرادلوية للمكالمات الواردة من تعطى األو

من وحدة تطلب استجابة ت تتعلق بالحماية أو التحرش الجنسي على سبيل المثال مخاوفالتي تنطوي على 

الغذائية، على سبيل المثال،  اتساعدفي حين أن حاالت الفساد أو بيع الم ،في غضون ثالثة أيام ةالموظفين المعني

 أيام. 10تتطلب ردا في غضون 

امرأة وفتاة.  296شخص، من بينهم  1,700مكالمات من  حوالي ثالثة أشهر من تفعيله بعدتلقى الخط الساخن و

من التأخير في توزيع المساعدة، أو للشكوى طلب إدراجهم في قوائم التوزيع، أو لعظم المستفيدين ميتصل و

الواردة من المستفيدين من الذكور  وىمن تلقي سلل غذائية غير مكتملة. وهناك فرق ملحوظ بين الشكاالشكوى 

 واإلناث.

حسينات على البرامج. ويستكمل عمل يؤدي بالفعل إلى إدخال تسوف  لمتضررةاإلى المجتمعات  فاالستماع

إجراء مقابالت هاتفية يومية مع جهات تنسيق من خالل مركز االتصال، الذي يديره برنامج األغذية العالمي، 

 ، باستخدام مراقبين من طرف ثالث.يتوزيع األغذية وزيادة الحضور الميدان

 

 
 

 

 

 :يرجى التواصل معللمزيد من المعلومات 

 khouryg@un.org مدير مكتب اليمن،جورج خوري: 

 alspach@un.org  اندرو السباتش: مكتب اليمن بعمان

 :لكترونية التاليةانسانية عبر زيارتكم للروابط اإلنسانية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون اإليمكنكم الحصول على النشرات 

  www.unocha.org/yemen | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 

تلقى مركز االتصال التابع 
 1,700 الغذاء العالمي لبرنامج

مكالمة في غضون ثالثة أشهر، 
مكالمة من نساء  296من بينها 

 : أوتشاتصوير. ضررةيوفر الخط الساخن ردود فعل حرجة من المجتمعات المت وفتيات
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