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في شهر آذار من عام  2015تصاعد الوضع في اليمن ليصل إلى مرحلة النزاع المسلح على
ق واسع ,مما أدى إلى تفاقم الوضع اإلنساني الشديد أصلا حيث وصل عدد األشخاص
نطا ٍ
الذين يحتاجون إلى أحد أشكال المساعدة اإلنسانية  15.9مليون.
يثير القتال والغارات الجوية المستمرة مخاوف جدية تتعلق بحماية السكان المدنيين ,حيث
يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع أعداد كبيرة من اإلصابات وتسجيل حاالت للتهجير القسري
في جميع أنحاء البالد.
نظرا لتدهور الوضع األمني ,قامت المنظمات اإلنسانية بنقل معظم الموظفين الدوليين خارج
البالد .ويؤدي الحصار الجوي والبحري إلى تقييد توريد الوقود واإلمدادات الغذائية ,فضال
عن المساعدات اإلنسانية الحيوية.
مع تعليق الجهات اإلنمائية الكبيرة المانحة لدعمها المالي لليمن ,من الضروري أن يستمر
مجتمع المانحين األكبر بضمان توفير المساعدات الحيوية لليمن ،والدعوة إلى وصول
المساعدات اإلنسانية.
ستواصل المفوضية األوروبية تقديم المساعدات المنقذة للحياة في حاالت الطوارئ ,وال
سيما للتخفيف من وطأة سوء التغذية الحاد ولالستجابة لالحتياجات الناجمة عن النزاعات
المسلحة وعمليات التشريد.
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بلغ عدد األشخاص الذين يحتاجون
إلى المساعدة اإلنسانية:
أكثر من  15.9مليون شخص.
السكان المشردون:
 257645 شخص في
عداد الالجئين
 91592 شخص من
الجدد
المهاجرين
وطالبي اللجوء (خالل
الفترة الممتدة ما بين
كانون الثاني -كانون
األول من عام ))2014
شخص
335000 
(مشردين داخليا)
 215000من العائدين

(المصدر :مكتب تنسيق
اإلنسانية
الشؤون
( ,)UNOCHAوالمفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ())UNHCR
عدد السكان الذين يعانون من
مشكلة انعدام األمن الغذائي:
 10.6مليون شخص
التمويل
المساعدات اإلنسانية التي قدمتها
المفوضية األوروبية لليمن خالل
عام :2015
 25مليون يورو

المفوضية األوروبية-
اإلنسانية والحماية المدنية

المساعدات

ب 1049 -بروكسيل ,بلجيكا
هاتف(+32 2) 295 44 00 :
فاكس(+32 2) 295 45 72 :
البريد اإللكتروني:
echo-info@ec.europa.eu
الموقع اإللكتروني:
http://ec.europa.eu/echo
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الحالة اإلنسانية واالحتياجات اإلنسانية
الخلفية
يعد اليمن أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية .حيث يعيش أكثر من  47في المائة من السكان تحت خط الفقر بمردو ٍد يقل عن  2يورو
في اليوم .وقد أدى الفقر إلى جانب عدم االستقرار السياسي ,والصراع ,وتدفقات الالجئين والمهاجرين ,وارتفاع أسعار المواد الغذائية,
إلى تفاقم أزمة إنسانية خطيرة أصال خالل السنوات الماضية.
وقد أسفرت االشتباكات المسلحة المتكررة التي وقعت في الشمال بين عامي  2004و 2011وفي الجنوب بين عامي  2011و2012
إلى التشريد طويل األجل آلالف من السكان .ويؤثر تصعيد النزاع والتدخل العسكري الدولي اللذين حصال مؤخرا بشكل كبير على
حياة السكان في جميع أنحاء البالد .وتخلق مسألة القتال المتواصل والقصف الجوي اليومي مخاوف كبيرة تتعلق بحماية السكان
المدنيين ,وخاصة في المناطق الحضرية المكتظة حيث أن األهداف العسكرية غالبا ا ما تقع على مقربة كبيرة من المناطق السكنية .وقد
تم اإلبالغ عن وقوع العديد من اإلصابات في صفوف المدنيين ,وقد فر آالف األشخاص من منازلهم.
وتعيق أعمال العنف التي تحدث على نطاق واسع قدرة المنظمات اإلنسانية على الوصول إلى المناطق األكثر تضررا .إن انعدام األمن
على نطاق واسع ,ونقص الوقود واإلمدادات اإلنسانية ,يعني أنه من الصعب جدا توفير المساعدات األساسية للسكان المتضررين من
النزاع.
االحتياجات الرئيسية والمشكلت ذات الصلة
سوء التغذية الحاد
يعاني أكثر من  1.6مليون شخص من سوء التغذية الحاد في اليمن ,بما في ذلك  840000طفل من الصبيان والبنات (ممن تتراوح
أعمارهم بين 59-6شهرا) ,يعاني بينهم حوالي  170 000طفل من سوء التغذية الحاد حيث أنهم بحاجة إلى الدعم الغذائي المباشر.
أضف إلى ذلك وجود حوالي  2.2مليون طفل يعانون من سوء التغذية المزمن في البالد.
لقد أصبح ارتفاع معدالت سوء التغذية الحاد مقلقا بشك ٍل خاص بالنسبة لفئة األطفال من دون سن الخامسة والنساء الحوامل
بشكل أساسي في المناطق الساحلية الغربية والجنوبية الغربية .ونظرا لحالة انعدام األمن على نطاق
والمرضعات ,حيث يتركز ذلك
ٍ
واسع في الوقت الحالي ,فإن معظم األطفال المعرضين للخطر ال يحصلون على الرعاية الصحية أو ال يتمكنون من تلقي المساعدة
الطبية األولية.
الصراع ،والتشريد ،والهجرة
نتيجة لنوبات الحرب المتكررة في اليمن ,تعاني قطاعات كبيرة من السكان من آثار النزاع المسلح أو التشريد.
 خلل حروب صعدة (في الفترة ما بين عامي  :)2011-2004تم تشريد أكثر من  500000شخص ,بقي أكثر من
 300000منهم في حالة من التشريد طويل األمد بينما عاد  200000منهم إلى القرى التي مزقتها الحرب.
 خلل الصراع في أبين (في الفترة ما بين عامي :)2012-2011تم تشريد أكثر من  160000شخص ,عاد معظمهم اآلن,
ولكنهم يواجهون قضايا خطيرة في إعادة اإلدماج بسبب التدمير واسع النطاق الذي طال المنازل والبنية التحتية ,وانقطاع
سبل العيش ,وانعدام الخدمات األساسية.
 خلل عام  ،2014تم تشريد أكثر من  80000شخص مؤخرا بسبب القتال المحلي وهم في حاجة إلى المساعدة اإلنسانية.
 الصراع الحالي ( :)2015في  26آذار ,شنت قوات التحالف التي تقودها السعودية ضربات جوية ضد األهداف الحوثية في
محافظتي صنعاء وصعدة ,والتي امتدت بعد يومين إلى الجنوب .ووفقا للشركاء ,تم قتل  614شخصا على األقل؛ من بينهم
 74طفل على األقل .وأصبح الوضع في عدن ميؤوسا منه مع وجود عدد كبير من اإلصابات المبلغ عنها ,ووصول المرافق
الصحية إلى طاقتها القصوى ,وتعطل إمدادات المياه واإلمدادات الغذائية .وقد أدى القتال العنيف إلى نزوح حوالي 100000
فرد .وقد وجد معظم النازحين المأوى لدى األقارب واألسر المضيفة ,إال أن هناك نقص في توفير المواد الغذائية.
كما يتأثر اليمن بشكل مباشر من األزمة اإلنسانية في القرن األفريقي .فقد تقطعت السبل بأكثر من  257000الجئ ,معظمهم من
الصومال ,في البالد حيث يعيشون في ظروف غير مستقرة سواء في مخيم خرز (المخيم الوحيد لالجئين) أو في المناطق الحضرية
الفقيرة .وباإلضافة إلى ذلك ,يستضيف اليمن نحو مليون شخص من المهاجرين اإلثيوبيين ,وفقا لتقديرات الحكومة .وفي أعقاب
التصعيد األخير للصراع ,بدأ الناس أيضا بعبور البحر باتجاه القرن األفريقي غالبا باستخدام الزوارق الهشة الصغيرة.
للوصول إلى جميع نشرات إيكو
bit.ly/echo-fs
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حتى اآلن ,قامت المفوضية بتسجيل  32الجئ يمني في الصومال و 277في جيبوتي .وباإلضافة إلى اليمنيين ,بدأ الالجئين
والمهاجرين الصوماليين من اثيوبيا باالنتقال أيضا مرة أخرى ,حيث بلغ مجموع الوافدين إلى الصومال  157وافد وإلى جيبوتي
 2058وافد .ويتزايد القلق من أن استمرار القتال والهجمات العسكرية سوف يؤدي إلى وقوع أعداد كبيرة من القتلى في صفوف
المدنيين وإلى إجبار العديد من العائالت على الفرار من ديارهم بحثا عن األمان.
من المرجح أن يكون إلطالة أمد األزمة أثر سلبي آخر على االقتصاد الوطني ,والخدمات العامة ,وسبل العيش لألسر ,واألمن الغذائي,
وتغذية األطفال .وبالنسبة لبلد يعتمد إلى حد كبير على اإلمدادات الحيوية المستوردة ,يشكل الحصار المفروض حاليا على حركة النقل
البحرية ,والبرية ,والجوية مصدرا كبيرا للقلق.

االستجابة اإلنسانية للتحاد األوروبي
التمويل
المفوضية األوروبية
في عام  ,2015خصصت دائرة المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية (إيكو) التابعة للمفوضية األوروبية  25مليون يورو لمساعدة
السكان المتضررين في جميع أنحاء البالد من سوء التغذية الحاد ,والصراع ,والتهجير القسري .وسيتم استخدام جزء أصغر من تمويل
المفوضية لضمان رصد الوضع اإلنساني واألمني الذي يتتطور بسرعة ,فضال عن التنسيق بين المنظمات اإلنسانية والجهات المانحة.
تتضمن استجابة المفوضية أيضا الدعوة ونشر المعلومات عن المبادئ اإلنسانية (اإلنسانية ,والحيادية ,والنزاهة ,واالستقاللية).
الدول األعضاء
في عام  ,2014بلغ إجمالي تمويل االتحاد األوروبي (الدول األعضاء والمفوضية األوروبية سوية) للمساعدات اإلنسانية في اليمن
 100.8مليون يورو ( 33مليون يورو من إيكو)
التواصل والتنسيق مع الشركاء في المجال اإلنساني
تحتاج خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام ( )YHRPالمنقحة لعام  ,2015إلى  748.1مليون دوالر سيتم تخصيص  284.7مليون
دوالر منها ( )%38لألنشطة المنقذة للحياة والحماية األكثر أهمية على اإلطالق .وبحلول  31آذار لم يتم تمويل سوى  %8فقط من
الخطة.

للوصول إلى جميع نشرات إيكو
bit.ly/echo-fs

نشرة إيكو -اليمن -نيسان  -2015صفحة  3من 3

