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الرسائل الرئيسية








من المرجح أن يؤدي عدم االستقرار السياسي ،وخطر االنهيار االقتصادي ،وتوسع مناطق
النزاع والتشرذم الداخلي إلى تفاقم الوضع اإلنساني الشديد أصلا .حاليا ا ،يوجد  15.9مليون
شخص في حاجة إلى أحد أشكال المساعدة اإلنسانية في البلد.
لقد أصبح تواجد المنظمات اإلنسانية وإيصال المساعدات صعبا ا بشكل متزايد نتيجةا للوضع
األمني والضغط المتزايد من الجهات الفاعلة المحلية والجماعات المسلحة .وهناك حاجة إلى
بذل جهود متواصلة للتفاوض حول الوصول المحايد للمنظمات اإلنسانية وحماية المبادئ
اإلنسانية.
مع قيام الجهات المانحة اإلنمائية الرئيسية بتعليق الدعم المالي المقدم إلى اليمن بسبب الوضع
األمني ،من الضروري أن يظل مجتمع المانحين األكبر ملتزما ا بضمان توفير المساعدة
اإلنسانية في اليمن.
ستواصل إيكو تقديم المساعدات المنقذة للحياة في حاالت الطوارئ ،وخاصة للتخفيف من
وطأة سوء التغذية الحاد ولإلستجابة للحتياجات الناجمة عن النزاعات المسلحة وعمليات
التشريد.

بلغ عدد األشخاص الذين يحتاجون
إلى المساعدة اإلنسانية:
أكثر من  15.9مليون شخص
السكان المشردون:
 257645 شخص في
عداد اللجئين
 91592 شخص من
الجدد
المهاجرين
وطالبي اللجوء (خلل
الفترة الممتدة ما بين
كانون الثاني -كانون
األول من عام ))2014
شخص
334093 
(مشردين داخليا)ا
 215404من العائدين

(المصدر :مكتب تنسيق
اإلنسانية
الشؤون
( ،)UNOCHAوالمفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون
اللجئين ())UNHCR
عدد السكان الذين يعانون من
مشكلة انعدام األمن الغذائي:
 10.6مليون شخص
التمويل
المساعدات اإلنسانية التي قدمتها
المفوضية األوروبية لليمن خلل
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 بمردود يقل عن  2يورو
في اليوم .وقد أدى الفقر إلى جانب عدم االستقرار السياسي ،والصراع ،وتدفقات اللجئين والمهاجرين ،وارتفاع أسعار المواد الغذائية،
إلى تفاقم أزمة إنسانية خطيرة أصلا خلل 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 .وتنتشر موجات الصراع عبر البلد متسببةا في التشريد قصير األجل للسكان المحليين،
وخاصةا في مأرب ،والجوف والبيضا .وقد أدت زيادة عددم االستقرار السياسي وتوسع النزاع إلى مناطق جغرافية جديدة إلى تأخير
اإلصلحات والتدخلت الحكومية ،مع التعرض لخطر زيادة تفاقم األزمة اإلنسانية .وقد ازدادت صعوبة قيام المنظمات اإلنسانية
بعملها ،وتم تهديد الوصول اإلنساني وإيصال المساعدات اإلنسانية بطريقة محايدة ونزيهة .نتيجةا لذلك ،تواجه الجهات الفاعلة اإلنسانية
في الميدان تحديات جديدة في الوصول إلى الفئات األشد ضعفاا.
االحتياجات الرئيسية والمشكالت ذات الصلة
سوء التغذية الحاد
ا
على الرغم من االنخفاض الملحوظ في معدالت سوء التغذية الحاد المسجل في آواخر عام  ،2014ال يزال اليمن واحدا من الدول التي
فيها أعلى معدالت لسوء التغذية .وتشير آخر التقديرات إلى أن أكثر من  1.6مليون شخص يعانون من سوء التغذية الحاد ،بما في ذلك
 840000طفل من الصبيان والبنات (ممن تتراوح أعمارهم بين 59-6شهراا) ،يعاني منهم حوالي  170 000طفل من سوء التغذية
الشديد حيث أنهم بحاجة إلى الدعم الغذائي المباشر .أضف إلى ذلك وجود حوالي  2.2مليون طفل يعانون من سوء التغذية المزمن في
البلد.
تعد الممارسات السيئة في التغذية ،ونقص التعليم ،وارتفاع معدالت أمراض الطفولة ،وانعدام األمن الغذائي على نطاق واسع ،وسوء
النظافة والصرف الصحي ،ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الصحية والتغذوية من العوامل الرئيسية المساهمة في الوضع
الحالي .وأصبح ارتفاع معدالت سوء التغذية الحاد مقلقا ا بشكل خاص بالنسبة لفئة األطفال من دون سن الخامسة والنساء الحوامل
والمرضعات ويتركز بشكل أساسي في المناطق الساحلية الغربية والجنوبية الغربية.
الصراع ,والتشريد ,والهجرة
نتيجةا لنوبات الحرب المتكررة ،تعاني أجزاء 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 .وخلل 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 .وباإلضافة إلى ذلك ،خلل عام  ،2014تم تشريد أكثر من
 80000شخص مؤخراا بسبب القتال المحلي وهم في حاجة إلى المساعدة اإلنسانية.
كما يتأثر اليمن بشكل مباشر من األزمة اإلنسانية في القرن األفريقي .فقد تقطعت السبل بأكثر من  257000الجئ ،معظمهم من
الصومال ،في البلد حيث يعيشون في ظروف غير مستقرة سواء في مخيم خرز (المخيم الوحيد للجئين) أو في المناطق الحضرية
الفقيرة .ويستضيف اليمن أيضا ا نحو مليون شخص من المهاجرين اإلثيوبيين ،وفقا ا لتقديرات الحكومة .وقد شهد عدد الوافدين الجدد من
القرن األفريقي زيادة غير مسبوقة في عام  ،2014حيث بلغ عدد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يصلون إلى اليمن على مدار العام
إلى  91592شخص ،وفقا ا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون اللجئين  .UNHCRكما ارتفع عدد الحوادث المميتة في خليج
عدن بشكل كبير .خلل عام  ،2014توفي  264شخصا ا أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل اليمنية ،وهو الرقم الذي يتجاوز مجموع
السنوات الثلث الماضية مجتمعة.
وال يزال طرد العمال اليمنيين من المملكة العربية السعودية يشكل قضية مثيرة للقلق .ووفقا ا للمنظمة الدولية للهجرة ،تم طرد 655339
عامل منذ شهر حزيران من عام  .2013ويعاني اليمنيون الذين يتم إجبارهم للعودة عبر الحدود من الضعف الجسدي والنفسي بشكل
متزايد .فمن المرجح أن انقطاع التحويلت المالية بسبب طردهم كان له أثر سلبي شديد على حياة اآلالف من األسر.
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االستجابة اإلنسانية لالتحاد األوروبي
التمويل
المفوضية األوروبية
في عام  ،2015خصصت دائرة المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية (إيكو) التابعة للمفوضية األوروبية  25مليون يورو لمساعدة
السكان المتضررين في جميع أنحاء البلد من سوء التغذية الحاد ،والصراع ،والتهجير القسري .وسيتم استخدام جزء أصغر من تمويل
المفوضية لضمان رصد الوضع اإلنساني واألمني اللذان يتطوران بسرعة ،فضلا عن التنسيق بين المنظمات اإلنسانية والجهات
المانحة .تتضمن استجابة المفوضية أيضا ا الدعوة ونشر المعلومات عن المبادئ اإلنسانية (اإلنسانية ،والحياد ،والنزاهة ،واالستقلل).
الدول األعضاء
ا
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
اعتبارا من شهر كانون األول من عام  ،2014تم تمويل خطة األمم المتحدة للستجابة اإلنسانية لليمن لعام  )YHRP( 2014بنسبة
 ،%57مع التخصيص العام لـ  340مليون دوالر من الـ  596مليون دوالر المطلوبة .وتحتاج خطة االستجابة اإلنسانية لليمن
( )YHRPالمنقحة لعام  ،2015والتي سيتم نشرها في شهر آذار ،إلى  748.1مليون دوالر لتقديم مجموعة من البرامج المنقذة للحياة،
والحماية ،والصمود .من طلب التمويل الكلي ،سيتم تخصيص  284.7مليون دوالر ( )%38لألنشطة المنقذة للحياة والحماية األكثر
أهمية على اإلطلق.
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