
وصول املساعدات اإلنسانية
عدم مقدرة العاملني في مجال األغاثة األنسانية الوصول اآلمن قد أعاق عمليات تقييم االحتياجات وحد من قدرة 

املؤسسات األنسانية على القيام بالنشاطات اإلنسانية1.

       ميكن الوصول إلى صعدة عبر طريق يبدأ من صنعاء ومير من خالل أراضي اململكة العربية السعودية. امكانية 
اكمال الطريق أو الدخول ما بعد املندبة أمرغير ممكن

           ميكن الوصول الى النازحني داخليا خارج صعدة عبرعدة  طرق داخلية لكن البد من املرور 
خالل العديد من نقاط التفتيش التي تسبب التأخير.

          الوصول إلى اجلوف يقتصر على املتمة، مما يعيق تقدمي املساعدات األنسانية  لعدة 
مئات من النازحني داخليا واحملاصرين في اجلزء الشمالي من احملافظة.

        مت رفض دخول النازحني داخليا إلى أراضي اململكة العربية السعودية، وجرى 
ترحيل معظم النازحني الذين متكنوا من الدخول الى اململكة العربية السعودية 

إلى محافظة حجة في اليمن5.

اليمن: : نزاعات في شمال اليمن و نزوح اآلالف من املدنيني كانون األول/ ديسمبر 2009
أدت اإلشتباكات املتفرقة بني القبائل احلوثية 

واحلكومة إلى جولة سادسة من النزاع في شمال 
اليمن منذ عام 2004 ، مما أجبر العديد من النازحني 

سابقا الى النزوح مرة ثانية أو ثالثة.

النازحون

يوجد في اليمن ما ال يقل عن  175 ألف نازح )ما يعادل 
15-20 ٪ من مجموع سكان صعدة(1 ،  فيما أفادت تقارير 

وسائل االعالم  ان السلطات السعودية قامت بإجالء ما 
يقرب من 15 ألف سعودي في جيزان احلدودية إلى مناطق 

آمنة داخل اململكة العربية السعودية2.

االكتظاظ وانعدام األمن في اخمليمات والتجمعات
تثير قلقا بالغا. إن متوسط عدد األسر التي جلأت الى مخيم 

املزراق هو 150 أسرة في اليوم الواحد، مما اضطر األمر الى 
افتتاح مخيم ثاني مع خطط لفتح مخيم ثالث إذا أقتضت 

الظروف3.

غالبية النازحني داخليا يقيمون مع أقاربهم وأصدقائهم، 
في مدارس ومبان حتت األنشاء أو مالجئ و خيام مؤقتة4. 
هناك حاجة إلى إعداد و تعزيز خطط لزيادة املساعدات 

ألولئك النازحني3.

17 ٪ في اخمليمات
 أو التجمعات

83 ٪ خارج اخمليمات
أو التجمعات

أعداد النازحني داخليا في اليمن لكل محافظة

صعدة

حجة

عمران

اجلوف

مدينة 
صنعاء

90,000

40,000

28,000

12,500

4,900

املصدر : أوتشا )4 ديسمبر(

في اخمليمات أو التجمعات

في خارج اخمليمات أو التجمعات

ست موجات من النزاع

آب/ أغسطس 2009 - حتى اآلن - اندلعت في 12 آب/ 
أغسطس اجلولة السادسة من النزاع بني احلوثيني 

وحكومة اليمن. في 4 أيلول / سبتمبر أعلن من قبل 
احلكومة وقف إلطالق النار إلتاحة الفرصة لتوزيع 
املساعدات اإلنسانية ، بيد أن وقف إطالق النار لم 

يدم إال بضع ساعات6.

أيار/ مايو - متوز/يوليو 2008 - إتهمت احلكومة 
اليمنية احلوثيني بخرق إتفاق وقف إطالق النار الذي 

مت توقيعه في الدوحة في شباط / فبراير 2008 ، 
كنتيجة لذلك إندلعت اجلولة اخلامسة من النزاع. 

في 17 متوز / يوليو أعلن الرئيس اليمني عن وقف 

إطالق النار من جانب واحد7.

شباط/فبراير - حزيران/يونيو 2007 - اجلولة الرابعة 
من النزاع متتد الى مناطق خارج صعدة.

أواخر عام 2005 – أوائل عام 2006 - مواجهة بني 
رجال القبائل املوالني للحكومة واملقاتلني القبليني 

الداعمني جلماعة احلوثيني و كانت تلك املواجهات 
مبثابة إعالن جلولة ثالثة من النزاع

 
آذار/ مارس - أيار/ مايو 2005 - بداية اجلولة الثانية من 

النزاع في شمال وغرب صعدة ،حيث وجدت جماعة 
احلوثيني الدعم فيما سببت الطبيعة اجلغرافية 

اجلبلية بطء تقدم اجليش ملصلحة احلوثيني.

حزيران/يونيو -  أيلول/ سبتمبر 2004 - بدأ النزاع 
الى اجلنوب الغربي من مدينة صعدة حيث جلأ حسني 

احلوثي أول زعيم للحوثيني. بعد وفاة احلوثي في 10 
أيلول / سبتمبر، أعلنت احلكومة نهاية القتال من 

جانب واحد. 

تنويه :
احلدود واألسماء املوضحة والتسميات املستخدمة على جميع 

اخلرائط ال تعني تأييدا رسميا أو قبول من جانب األمم املتحدة.
تاريخ اإلصدار: 14 كانون األول/ ديسمبر 2009

مصدر معلومات اخلريطة: منظمة األغذية والزراعة، قسم 
رسم اخلرائط التابع لألمم املتحدة، دائرة املسح اجليولوجي 

األمريكي، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنامج األغذية 
العاملي.

املراجع :
1مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. خطة االستجابة اإلنسانية، 

1 كانون األول/ ديسمبر 2009. 2اليرت نت. فرار السعوديون من 
القتال على احلدود مع متمردي اليمن، 2 كانون األول/ ديسمبر 

2009. 3مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. اليمن- النشرة 
اإلنسانية، 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009.

4مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. نداء اليمن العاجل بعد 

املراجعة، 14 كانون األول/ ديسمبر 2009. 5مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية. تعقب عمليات املساعدة اإلنسانية . لم 

ينشر. 6مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. اليمن : تقارير حالة 
الطوارئ في صعدة، 24 آب/ أغسطس - 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 

2009. 7اجملموعة الدولية لألزمات. اليمن :نزع فتيل صعدة 
القنبلة املوقوتة، 27 أيار/ مايو 2009. 

نية إلنسا ا ن  لشؤو ا تنسيق  مكتب   - ملتحدة  ا ألمم  ا
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احلاجات امللحة 

 أعداد كبيرة من السكان فقدت تدريجيا قدرتها 
على الوصول إلى اخلدمات األساسية، مثل الغذاء 
واملاء والرعاية الصحية1. وكنتيجة عملية للوضع 

األمني املتردي ستقوم اجلهات الفاعلة في اجملال 
اإلنساني بتنفيذ أنشطة إنقاذ للحياة فقط3.

إنعدام األمن الغذائي
ميثل النازحون داخليا معظم الذين 

يعانون من إنعدام األمن الغذائي في 
اليمن. و تقاسى من ذلك محافظتي  

صعدة وحجة بشكل خاص. 

88 ٪ من النازحني خارج اخمليمات في 
صعدة يعتمدون على املساعدات 

الغذائية املقدمة من برنامج األغذية 
العاملي في حني يعتمد ما نسبته ٪78 

من النازحني داخل اخمليمات  على تلك 
املساعدات1. 
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النسبة املمولة

املصدر: أوتشا
1.حماية / حقوق اإلنسان سيادة القانون

 2. التعليم 3. الزراعة  4. التنسيق وخدمات الدعم

االحتياجات 22 مليون دوالرا أمريكي
في 2 أيلول / سبتمبر مت اطالق النداء العاجل وفي 

14  أيلول / سبتمبر مت اطالق النسخة املعدلة. 
تشير التقديرات أن نصف 

النازحني داخليا فقط 
قد متت مساعدتهم 
في بعض احملافظات 
في حني لم تتلقى 

العائالت املستضافة أي 
مساعدات تذكر4. 

اململكة العربيةالسعودية

صعدة

جيزان

حجة
عمران

صنعاء

صنعاء
اليمن

- املصدر أوتشامناطق النازحني داخليا

مخيم أو معسكر للنازحني داخليا 

مصدر محتمل للنازحني داخليا6.5

منطقة يصعب الوصول اليها بسبب إنعدام 
األمن، حواجز على الطرق أو غيرها من القيود

طريق اإلمدادات لصعدة6.5,3

>10<40

٪ السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي )2003(

املصدر: انعدام األمن الغذائي والضعف، نظام املعلومات 
ورسم اخلرائط - منظمة األغذية والزراعة )الفاو(

البحر 
األحمر

خليج عدن

50 كم


