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 اليمن –املأوى  كتلة  نبذة عن
املأوى هي آلية مشرتكة بني الوكاالت  كتلة.  بقيادة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 2010مارس  5مت تفعيل كتلة املأوى يف اليمن رمسًيا يف 

أو الكوارث  الصراعاملأوى واملواد غري الغذائية أثناء االستجابة اإلنسانية لألشخاص النازحني داخلًيا وغريهم من السكان املتضررين من  أنشطة تقوم بتنسيق
حلول  والغذائية ، املواد غري  برامج النقد،  املأوى الطارئالطبيعية. وهي مسؤولة عن تنسيق االستجابة لتلبية احتياجات الطوارئ )األغطية البالستيكية ، 

املأوى مسؤولة  كتلةتعترب   .واملسائل ذات الصلة( أتهيل أو إعادة بناء املنازل ، بناء القدرات  إعادةويلة األجل )املأوى االنتقايل ، ( واالحتياجات طأخرى
املأوى ومواقع خماطر الكوارث يف تصميم وبناء  املأوى إدراج تدابري احلد من كتلةاألخرى. تشجع   الكتلقع والعمل ابلتعاون الوثيق مع اعن ختطيط املو 

. https://www.sheltercluster.org/response/yemen. ملزيد من املعلومات ، يرجى زايرة موقعنا على اإلنرتنت: استضافة النازحني
 .ShelterClustYE تويرت ومتابعتنا على mailto:coord.yemen@sheltercluster.org ميكنك االتصال بنا مباشرة على: 

 
 

 اليمن ريتش نبذة عن
  

 لتطبيقتتتتتتات التشتتتتتتغيلي املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم وبتتتتتتر مج –إمباكتتتتتتت  أكتتتتتتتد التتتتتتيمن ومبتتتتتتادرة مبتتتتتتادرة – حكتتتتتتوميتني غتتتتتتري ملنظمتتتتتتتني مشتتتتتترتكة مبتتتتتتادرة هتتتتتتي ريتتتتتتت 
 تقتتتتتدم جمتتتتتال يف الفاعلتتتتتة اجلهتتتتتات قبتتتتتل متتتتتن األدلتتتتتة علتتتتتى القتتتتتائم القتتتتترار صتتتتتنع عمليتتتتتة تعزيتتتتتزإىل  ريتتتتتت  هتتتتتتدل رستتتتتالة(. يونوستتتتتات) الصتتتتتناعية األقمتتتتتار

 تستتتتتاهم بتتتتتذلك، القيتتتتتام ختتتتتالل متتتتتن. الطتتتتتوارئ حالتتتتتة وبعتتتتتد وأثنتتتتتاء قبتتتتتل بكفتتتتتاءة وحتليلهتتتتتا وإدارهتتتتتتا البيتتتتتا ت مجتتتتتع ختتتتتالل متتتتتناإلنستتتتتانية  املستتتتتاعدات
 وضتتتتمن لتتتتدعم ريتتتتت  أنشتتتتطة مجيتتتتع تنفيتتتتذ يتتتتتم. حتتتتتتاج إليتتتت  التتتتذ  التتتتدعم علتتتتى الطتتتتوارئ حتتتتاالت متتتتن املتضتتتتررة اجملتمعتتتتات حصتتتتول ضتتتتمان يف ريتتتتت 
www.reach-: اإلنرتنتتتتتتتتت علتتتتتتتتى موقعنتتتتتتتتا زايرة يُرجتتتتتتتتى املعلومتتتتتتتتات متتتتتتتتن ملزيتتتتتتتتد. الوكتتتتتتتتاالت بتتتتتتتتني املشتتتتتتتترتكة املستتتتتتتتاعدات تنستتتتتتتتيق آليتتتتتتتتات إطتتتتتتتتار

initiatie.org .التتتتتتتتتتتتترابط علتتتتتتتتتتتتتى مباشتتتتتتتتتتتتترة معنتتتتتتتتتتتتتا التواصتتتتتتتتتتتتتل ميكتتتتتتتتتتتتتنكم initiative.org-geneva@reach، علتتتتتتتتتتتتتى تتتتتتتتتتتتتتويرت ومتابعتنتتتتتتتتتتتتتا 
REACH_info@.  

 

https://www.sheltercluster.org/response/yemen
mailto:coord.yemen@sheltercluster.org
https://twitter.com/ShelterClustYE
https://twitter.com/REACH_info
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 اخللفية

 
. زمتتتتتةال  الستتتتتتجابالاقتتتتدمت و  أمتتتتتدها طتتتتال التتتتتي اليمنيتتتتتة األزمتتتتة تطتتتتتورات املتتتتتأوى يف التتتتيمنشتتتتتهدت كتلتتتتة  ،لنشتتتتتاطها عامتتتتاً  11 متتتتتن متتتتتا يقتتتتر ختتتتالل 

 األمتتتتتد طويتتتتتلال النتتتتتزو  بتتتتتني تتتتتترتاو  ،األحيتتتتتان متتتتتن كثتتتتتري  يف ومرتابطتتتتتة الطبقتتتتتات متعتتتتتددة كتتتتتو تمصتتتتتحوبة م معقتتتتتدة، طتتتتتوارئ التتتتتةحب ميتتتتتر الوضتتتتتع االن
 للستتتتتكان املتكتتتتتررة واالحتياجتتتتتات 2020 عتتتتتام يف حتتتتتدثت التتتتتي االستتتتتتثنائية والستتتتتيول متتتتتؤخراً  الصتتتتتراعبتتتتتتأجج  املرتبطتتتتتة األختتتتترية الستتتتتكانية التحركتتتتتاتو 

 .الشتاء فصل خاللضعفاً  األشد
 

 املعلومتتتتات متتتتن هكبتتتتري   كميتتتتة  ليتتتتوحتلجبمتتتتع  املتتتتأوى تقتتتتوم كتلتتتتة ،ومنطقتتتتي تنستتتتيق كتتتتتل فرعيتتتتة  6 يف ميدانيتتتتة فتتتتروع لتتتت  يتنستتتتيق هيكتتتتلبصتتتتفتها  لتتتتذلك،
 ،األدلتتتتتة علتتتتتى القائمتتتتتة املعلومتتتتتات متتتتتن قتتتتتدر أبقصتتتتتى 2021للنظررررررة ال ررررراجلة لعاتياجرررررات ل رررررا   املستتتتتا ة أجتتتتتل متتتتتن. االحتياجتتتتتات علتتتتتى القائمتتتتتة
 تنظيمهتتتتتتا مت ،"أبعتتتتتتاد" أو جمموعتتتتتتات، ثالثبتتتتتت لصتتتتتتلتها وفقتتتتتتاً  القطاعيتتتتتتة األنشتتتتتتطة مجيتتتتتتع لتصتتتتتتنيف 2020 عتتتتتتام ربيتتتتتتع يف القتتتتتترار املتتتتتتأوى كتلتتتتتتة  اختتتتتتتذت
 نتتتتتتتائج متتتتتتن املقتتتتتترر استتتتتتتخدام. األمتتتتتتد طويلتتتتتتةال املستتتتتتاعدات( 3 ،الطبيعيتتتتتتة والكتتتتتتوارث املنتتتتتتاخ( 2 املستتتتتتلح، العنتتتتتتف( 1: رئيستتتتتتية حموريتتتتتتة ملواضتتتتتتيع وفقتتتتتتاً 
 إنستتتتتتتانية استتتتتتتجابة وضتتتتتتمان االستتتتتترتاتيجي التخطتتتتتتيط لالسرتشتتتتتتاد  تتتتتتا يف احملتتتتتتتتاجني األشتتتتتتخاص وأعتتتتتتداد االحتياجتتتتتتات املتعلقتتتتتتة بشتتتتتتدة األبعتتتتتتاد هتتتتتتذه
  .وكفاءة مرونة وأكثر صلة ذات
 

 الصرررررررا  جررررررن ةالناشرررررر  ابالاتياجررررررات األول البعتتتتتتد يتعلتتتتتتق. الثالثتتتتتتة األبعتتتتتتاد هتتتتتتذه متتتتتتنبُعتتتتتتد  كتتتتتتل  التحديتتتتتتد وجتتتتتت  علتتتتتتى صتتتتتتليف ستتتتتتول هتتتتتتذا التقريتتتتتتر
 املومسيرررررررة ابلكرررررروار  الثتتتتتتتاين البعتتتتتتد يتعلتتتتتتق. ابملنتتتتتتازل حلقتتتتتتتت التتتتتتي األضتتتتتترار وكتتتتتتذلك الطويتتتتتتتل والنتتتتتتزو  األختتتتتترية النتتتتتتتزو  عمليتتتتتتات ويغطتتتتتتي ،املسررررررل 

 اجلبليتتتتتتتة املنتتتتتتاطق يف القاستتتتتتية الشتتتتتتتاء حتتتتتترارة درجتتتتتتات يواجهتتتتتتون التتتتتتذينضتتتتتتعفاً  األشتتتتتتد للستتتتتتكان الالزمتتتتتتة املستتتتتتاعدات علتتتتتتى الرتكيتتتتتتز متتتتتتع والطبي يررررررة
 املنتتتتتتتتتاطق يف ستتتتتتتتتيما ال ،الستتتتتتتتتيول خمتتتتتتتتتاطر متتتتتتتتتن املتضتتتتتتتتتررين أو الصتتتتتتتتتحراوية، والستتتتتتتتتهول الستتتتتتتتتاحلية املنتتتتتتتتتاطق يف القصتتتتتتتتتوى الصتتتتتتتتتيف حتتتتتتتتترارة ودرجتتتتتتتتتات
 الوضتتتتتع كتتتتان  حيثمتتتتا املنتتتتتازل إصتتتتال  تعزيتتتتز ختتتتتالل متتتتنوذلتتتتك  ،واملتكرررررررة املسررررتمرة الطررررروار  االررررة جرررررن اخلرررررو  الثالتتتتث البعتتتتتد يتنتتتتاول. الستتتتاحلية

 األجتتتتل طويتتتتل املالئتتتتم الستتتتكن لتتتتدعم عنهتتتتا غتتتتى ال التتتتي األساستتتتية اإلنستتتتانية األنشتتتتطة علتتتتى هتتتتذا األختتتتري البعتتتتد ركتتتتزيُ  النحتتتتو، هتتتتذا علتتتتى. وآمنتتتتاً  مواتيتتتتاً 
 .املستدامة واحللول

 

 املنهجية
 

 نطاقال
 

 حستتتتا  يف املتتتتأوى كتلتتتتة ريتتتتت  دعمتتتتت األختتتترية، احلالتتتتة اإلنستتتتانية التقييمتتتتات متتتتن الثانويتتتتة البيتتتتا ت وابستتتتتخدام املوستتتتع، التحليتتتتل  تتتتذا يتعلتتتتق فيمتتتتا
 تنوعتتتتتاً  أكثتتتتتر متتتتتن أجتتتتتل إجتتتتتراء حتليتتتتتل خمتلفتتتتتة مؤشتتتتترات علتتتتتى الرتكيتتتتتز مت. املتتتتتديرايتعلتتتتتى مستتتتتتوى  بشتتتتتكل عتتتتتام شتتتتتدة االحتياجتتتتتات للمتتتتتأوى درجتتتتتات

  :ذلك يف ما خمتلفة، أبعاد ثالثة صياغة خالل من
 

 ال نف جن املتضررة املديرايت: األول الب د 
 (للسيول التعرضو  والشتاء الصيف: فرعية أبعاد ةثالث إىل مت تقسيم ) الطبي ية والكوار  املناخ: الثاين الب د 
 طويلة األجد احللول: الثالث الب د  
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 املصادر
 غتتتتتري املنظمتتتتتات مت إجراؤهتتتتتا متتتتتن قبتتتتتل التتتتتي التقييمتتتتتات مت استتتتتتعراض املختلفتتتتتة، شتتتتتدة االحتياجتتتتتات درجتتتتتات حلستتتتتا  البيتتتتتا ت ودةجلتتتتت دىناأل داحلتتتتت إاتحتتتتتة أجتتتتتل متتتتتن

 العشتتتتتتترة التقييمتتتتتتتات اختيتتتتتتتار مت ،إمجتتتتتتتاالً . 1أوستتتتتتتع جغتتتتتتترايف ونطتتتتتتتاق( 2020 – 2018) قريتتتتتتتب زمتتتتتتتي إطتتتتتتتار ضتتتتتتتمن فقتتتتتتتط املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم وكتتتتتتتاالت أو احلكوميتتتتتتتة
 :الشدة درجات حسا  يف الستخدامها املعايري هذه أساس على التالية

 
 العمليتتتتتتات احلستتتتتتابية للتنبتتتتتتؤ للستتتتتتيول (2 ،2020 لعتتتتتتام إبدارة املخيمتتتتتتات وتنستتتتتتيق أنشتتتتتتطتهافيمتتتتتتا يتعلتتتتتتق  متتتتتتن قبتتتتتتل ريتتتتتتت  قتتتتتتعاو امل حتليتتتتتتلتقريتتتتتتر ( 1

التتتتتتذ  مت إجتتتتتتراؤه  الرصتتتتتتد بعتتتتتتد متتتتتتا حتليتتتتتتل/  األوليتتتتتتة االحتياجتتتتتتات تقيتتتتتتيم( 4 ،2019 قاومتتتتتتة الطقتتتتتت  لعتتتتتتاممل العمليتتتتتتات احلستتتتتتابية( 3 ،2019 لعتتتتتتام
 التحتيتتتتة ابلبنيتتتتة حلقتتتتت التتتتي اخلاصتتتتة ابألضتتتترار املتتتتدين األثتتتتر رصتتتتد مشتتتتروع بيتتتتا ت( 5الالجئتتتتني،  لشتتتتؤون املتحتتتتدة لألمتتتتم الستتتتامية قبتتتتل املفوضتتتتية متتتتن

النتتتتتتتتازحني  ملواقتتتتتتتتع الرئيستتتتتتتتية القائمتتتتتتتتة( 7 ،2020 لعتتتتتتتتام اإلنستتتتتتتتانية الشتتتتتتتتؤون تنستتتتتتتتيق ملكتتتتتتتتتب الستتتتتتتتكانية التقتتتتتتتتديرات( 6 ،2020 – 2018 للفتتتتتتتترتة
 املتتتتتتأوى كتلتتتتتتة  بيتتتتتتا ت( 9 ،2019 لعتتتتتتام املتتتتتتأوى كتلتتتتتتةل درجتتتتتتات شتتتتتتدة االحتياجتتتتتتات( 8 ،(2020 يوليتتتتتتو) إبدارة املواقتتتتتتع وتنستتتتتتيق انشتتتتتتطتها اخلاصتتتتتتة
اخلاصتتتتتتتة  (2020)أغستتتتتتتط   مكتتتتتتتتب الشتتتتتتتؤون االنستتتتتتتانية بيتتتتتتا ت جمموعتتتتتتتة( 10 ؛2020 – 2018 للفتتتتتتترتة داخليتتتتتتتاً  والنتتتتتتتازحني ابلعائتتتتتتتديناخلاصتتتتتتة 

 .العنفمن  املتضررة ملناطقاب
 2اثنني من املؤشرات عن علوماتامل جلمع الفرعية الكتلة منسقي بقيادة اخلرباء على مستوى ناقشاتامل من سلسلة املأوى كتلة  نظمت ذلك، إىل ابإلضافة

 .التحليل هذا إجراء وقت البالد مستوى على تقييم بيا تأ   بشأهنما تتوفر مل
 تحليلال
 استناداً إىل مؤشر كل  حسا  مت ،مديرية لكل(. األول امللحق نظرأ) مؤشر 15 أساس على ديريةامل شدة االحتياجات على مستوى درجات حسا  مت

 إن) كم  100 بعد على مديرايت ثالث أقر  متوستتتتتتط استتتتتتتخدام مت فقد مفقودة، ما مؤشتتتتتتر اخلاصتتتتتتة املعلومات كانت  يف حال. املتاحة الثانوية البيا ت
 حستتتتا  مت. درجات 5 من مكون مقياس على بناءاً  للمديرايت درجة شتتتتدة االحتياجات حتديد مت ،احلستتتتاابت هذه إجراء بعد. الفجوات لستتتتد( توجد

 معينة، ملديرية املؤشرات من حمدود عدد توفر حالة يف. مديرية لكل املؤشرات كل  جتميع خالل من املديرية على مستوى شدة االحتياجات درجات جمموع
شدة االحتياجات  درجة والتوصل إىل التحليل لتعزيز 2019 لعام شدة االحتياجات درجات مع 2020 لعام الناجتة شدة االحتياجات درجات دمج مت

 .كاملة
 امل وقات

 أعتتتتتاله، املتتتتتذكورة التقييمتتتتتات متتتتتن بيتتتتتا ت إىل ذلتتتتتك متتتتتن بتتتتتدالً  تستتتتتتند ولكنهتتتتتا متتتتتن الناحيتتتتتة اإلحصتتتتتائية، واحتتتتتد مستتتتتح العمليتتتتتات احلستتتتتابية تتتتتترتبط ال
 فإنتتتتتت  ،يف امليتتتتتتدان دقتهتتتتتتا لتقيتتتتتتيم العمليتتتتتتات احلستتتتتتابية مراجعتتتتتتة املتتتتتتأوى كتلتتتتتتة  يف حتتتتتتني قامتتتتتتت. حمتتتتتتددة معلومتتتتتتاتيف  فجتتتتتتوات مجيعهتتتتتتا تضتتتتتتمنت والتتتتتتي
عتتتتتالوة علتتتتتى ذلتتتتتك ، ونتيجتتتتتة لثغتتتتترات املعلومتتتتتات . اليمتتتتتي يف املعلومتتتتتات يف العتتتتتام التتتتتنق  بستتتتتبب حبتتتتتذر العمليتتتتتات احلستتتتتابية هتتتتتذه التعامتتتتتل متتتتتع ينبغتتتتي

تتتتتتتؤثر علتتتتتتى  األبعتتتتتتاديف معظتتتتتتم املعلومتتتتتتات التتتتتتي مت مجعهتتتتتتا يف التتتتتتيمن ، لتتتتتتي  لتتتتتتدينا معلومتتتتتتات كافيتتتتتتة ل شتتتتتتارة بشتتتتتتكل مباشتتتتتتر وصتتتتتتريح إىل أن هتتتتتتذه 
التتتتتي احتياجتتتتتات املتتتتتأوى  دحتديتتتتتتستتتتتاهم يف  األبعتتتتتاداالحتياجتتتتتات. ومتتتتتع ذلتتتتتك ، ألغتتتتتراض هتتتتتذا التقريتتتتتر ، ميكتتتتتن االفتتتتترتاض بشتتتتتكل معقتتتتتول أن هتتتتتذه 

  .فقط إرشادية تقديرات مثابة شدة االحتياجات درجات اعتبار ينبغي فإن  لذلك،وفقاً  .طال أمدها
 

 5 متتتتتتتن املكتتتتتتون شتتتتتتدة االحتياجتتتتتتات مقيتتتتتتتاس حتتتتتتول مفصتتتتتتل عتتتتتتام استتتتتتتعراض ذلتتتتتتتك يف متتتتتتا الكاملتتتتتتة، املنهجيتتتتتتة بيتتتتتتتان متتتتتتذكرة علتتتتتتى االطتتتتتتالع ميكتتتتتتن
 .ريت  موارد مركز موقع على ،درجات

                                                           
 وقد تظل هناك فجوات يف املعلومات. ؛يشري النطاق اجلغرايف األوسع إىل التقييمات الي هتدل إىل مجع املعلومات على أساس وطي مع إدراك أن مناطق معينة يصعب الوصول إليها 1
)٪ من احتمالية املنطقة لتنفيذ حلول طويلة األجل( )انظر امللحق  13( واملؤشر هاأو دمار  تضررها) (. )٪ من املنازل املدنية واملساكن اخلاصة غري صاحلة للسكن جزئًيا / كلًيا بسبب  6املؤشر  2

 األول(.

https://www.reachresourcecentre.info/country/yemen/theme/shelter/
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 املسل  ال نف جن املتضررة املناطق: األول الب د

 
 نفستتتتتها ابلفتتتتترتة مقارنتتتتتة املتتتتتدنيني متتتتتن الضتتتتتحااي عتتتتتدد إمجتتتتتايل اخنفتتتتت  حتتتتتني يف. التتتتتيمن يف املتتتتتأوى احتياجتتتتتات علتتتتتى أساستتتتتي أتثتتتتتريلتتتتت   الصتتتتتراعاستتتتتتمرار 

 جانتتتتتتتب إىل. املنتتتتتتاطق تلتتتتتتك يف عتتتتتتدد الضتتتتتتحااي يف زايدة تستتتتتتتجيل متتتتتتع وأبتتتتتتني واجلتتتتتتول متتتتتتأر  يف حمتتتتتتتيط القتتتتتتتال ت حتتتتتتدةاشتتتتتتتد ،2019 عتتتتتتام متتتتتتن
 .3صنعاء حمافظة يف هنمومديرية  البيضاء مشال إىل أيضاً  القتال انتقل والضالع، وتعز احلديدة حمافظات يف املمتدة التماس خطوط

 
 متتتتتتتأر  حمافظتتتتتتتات يف اجلويتتتتتتتة الغتتتتتتتارات غالبيتتتتتتتة تستتتتتتتجيل مت حتتتتتتتني يف ،2019 عتتتتتتتام متتتتتتتن األول ابلنصتتتتتتتف مقارنتتتتتتتة اجلويتتتتتتتة الغتتتتتتتارات عتتتتتتتدد تضتتتتتتتاعف
 علتتتتتتى ختلتتتتتتف أثتتتتتتراً خاصتتتتتتاً  وعمليتتتتتتات القصتتتتتتف اجلويتتتتتتة الغتتتتتتارات فتتتتتتإن النتتتتتتزو ، زايدة وتتتتتتترية جانتتتتتتب إىل. 4وصتتتتتتنعاء واحلديتتتتتتدة وحجتتتتتتة واجلتتتتتتول وصتتتتتتعدة
 إمجتتتتتتايل علتتتتتتى مباشتتتتتتر بشتتتتتتكل مستتتتتتلح عنتتتتتتف حادثتتتتتتة 547 أثتتتتتترت ،2020 عتتتتتتام متتتتتتن األول النصتتتتتتف ختتتتتتالل. املتتتتتتدنيني منتتتتتتازل تلحتتتتتتق التتتتتتي األضتتتتتترار
 بشتتتتتكل أتثتتتتترت املتتتتتدنيني التتتتتي منتتتتتازل مجيتتتتتع متتتتتن٪ 86 أن التقتتتتتارير أفتتتتتادت ذلتتتتتك، إىل ابإلضتتتتتافة. املتتتتتدنيني منتتتتتازل منتتتتتزل متتتتتن 2,490 يبلتتتتت  تراكمتتتتتي
: مواجهتتتتتتة حمتدمتتتتتتة خطتتتتتتوط توجتتتتتتد فيهتتتتتتا مشاليتتتتتتة حمافظتتتتتتات ثتتتتتتالث يف تركتتتتتتزت قتتتتتتد 2020 عتتتتتتام متتتتتتن األول النصتتتتتتف ختتتتتتالل املستتتتتتلح ابلعنتتتتتتف مباشتتتتتتر
 .5ومأر  وصعدة احلديدة

 شدة االاتياجات درجة اساب
 احتياجتتتتتتتات مباشتتتتتتر بشتتتتتتتكل البعتتتتتتد هتتتتتتتذا يتنتتتتتتاول. 6املستتتتتتتلح ابلعنتتتتتتف حاليتتتتتتتاً  املتتتتتتتأثرة املتتتتتتتديرايت يف املتتتتتتأوى احتياجتتتتتتتات فهتتتتتتم إىل البعتتتتتتتد هتتتتتتذا يهتتتتتتدل
 متتتتتتن األهتتتتتتم. املستتتتتتلح الصتتتتتتراعبستتتتتتبب  مباشتتتتتتر بشتتتتتتكل النتتتتتتازحني املتضتتتتتتررة غتتتتتتري الستتتتتتكان متتتتتتن جمتمعتتتتتتات وأيضتتتتتتاً  بتتتتتتل الصتتتتتتلة، ذات النتتتتتتازحني الستتتتتتكان
 املتضتتتتتررة اجملتمعتتتتتات احتياجتتتتتات فإنتتتتت  يشتتتتتمل وابلتتتتتتايل املستتتتتلح، للنتتتتتزاع نتيجتتتتتة النامجتتتتتة واألضتتتتترار األختتتتترية النتتتتتزو  عمليتتتتتات علتتتتتى يركتتتتتز البعتتتتتد أن ذلتتتتتك،
 .التماس خطوط من مقربة على الواقعة
 معتتتتتتا هتم متتتتتن للتخفيتتتتتف غذائيتتتتتة غتتتتتري وادمتتتتت متتتتتأوى طتتتتتارئ و شتتتتتكل علتتتتتتى املستتتتتاعدة تقتتتتتدم إىل الستتتتتكان متتتتتن الفئتتتتتة هتتتتتذه علتتتتتى املباشتتتتتر التتتتتتأثري أدى

 ذات متتتتتواد ابستتتتتتخدام مؤقتتتتتتة، الطارئتتتتتة الغذائيتتتتتة غتتتتتري واملتتتتتواد املتتتتتأوى مستتتتتاعدات تكتتتتتون متتتتتا غالبتتتتتاً . منتتتتتاز م يف البقتتتتتاء اختتتتتتاروا أو نزحتتتتتوا ستتتتتواءً  ،امللحتتتتتة
 املرتبطتتتتتة التتتتتنق  أوجتتتتت  أيضتتتتتاً  جيمتتتتتع البعتتتتتد هتتتتتذا فتتتتتإن النحتتتتتو، هتتتتتذا علتتتتتى. متتتتتتدةاألزمتتتتتة امل حالتتتتتة يف املتكتتتتتررة املستتتتتاعدة تقتتتتتدم يفتتتتترض ممتتتتتا قصتتتتتري، عمتتتتتر

 االجتمتتتتتاعي الضتتتتتعف حتليتتتتتل متتتتتن بتتتتتد ال فإنتتتتت  احلالتتتتتة، هتتتتتذه يفو  لتتتتتذلك،. 7عديتتتتتدة ستتتتتنوات منتتتتتذ بعضتتتتتهم نتتتتتز  التتتتتذين للستتتتتكان املتكتتتتتررة ابالحتياجتتتتتات
 .األمد طويلة نزاع حاالت من تعاين معينة ملديرايت االستيعابية القدرة لفهم واالقتصاد 

 شتتتتتدة االحتياجتتتتتات درجتتتتتات 9متوستتتتتط ذات احملافظتتتتتات. 8املستتتتتلح للعنتتتتتف املعرضتتتتتة املتتتتتديرايت لتلتتتتتك املتتتتتأوى احتياجتتتتتات شتتتتتدة أد ه اخلريطتتتتتة توضتتتتتح
( 3.1) صتتتتتتتنعاء( 3.1) عتتتتتتتزت( 3.3) صتتتتتتتعدة( 3.4) متتتتتتتأر ( 3.5) حجتتتتتتتة( 3.7) عمتتتتتتتران (3.8) اجلتتتتتتتول تشتتتتتتتمل املتتتتتتتأوى الحتياجتتتتتتتات األعلتتتتتتتى

 (.2 رقم اخلريطة نظرأ( ) 3.0) واحلديدة (3.0)مدينة صنعاء ( 3.0) عدن
 
 

                                                           
 .2020 أغسط  –من، يناير أتثري األزمة يف الي نععامة  حملة: CrisisInSightمشروع تقييم القدرات.  3
  املرجع نفس . 4
 .2020األثر املدين. تقرير مواضيعي: أثر العنف املسلح على مساكن املدنيني يف اليمن. يوليو  رصدمشروع  5
٪ من منطقة 10. النسبة املئوية للمديرايت املتأثرة ابلعنف، حيثما مت تضمينها ملزيد من التحليل. هذا يعي أن  مت حتديد ما ال يقل عن < = 12( للمؤشر 2فقط املديرايت ذات درجة شدة )< =  6

 كم من املناطق املعرضة للنزاع املسلح.  50املديرية على بعد 
 (.ليةاحملسلطات ال)سنوات  10أسرة  زحة داخلياً تعي  ابلفعل يف مديرية عب  يف حمافظة حجة، وقد نزحت ابلفعل ألكثر من  364,868على سبيل املثال، هناك  7
إ  وحجة وأبني واجلول الضالع وتعز والبيضاء ومأر  وصعدة وحلج واحلديدة و  من، تشمل احملافظات ذات املديرايت األقر  خلطوط التماس كاًل  شدة االحتياجاتألغراض حسا  درجات  8

 وصنعاء.
 ( 2020تنسيق الشؤون اإلنسانية لعدد السكان  متوسط شدة احتياجات احملافظات مت حسا ا استنادا لعدد سكان تلك املديرايت الي مت اإلشارة إليها يف التحليل ) إبستخدام أرقام مكتب 9
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 املسل  ال نف جن املتضررة املديرايت: شدة االاتياجات درجات: 1 رقم خريطة

 

 الطبي ية والكوار  املناخ: الثاين الب د
 
 جتتتتتال شتتتتتب  بتتتتتني يف التتتتتيمن املنتتتتتاخ يتتتتترتاو . التتتتتيمن يف احلاليتتتتتة املتتتتتأوى احتياجتتتتتات علتتتتتىالطبيعيتتتتتة  والكتتتتتوارث املنتتتتتاخ ؤثريتتتتت املستتتتتلح، العنتتتتتف جانتتتتتب إىل

 درجتتتتتتات أعلتتتتتتى حجتتتتتتة، حمافظتتتتتتة متتتتتتن وأجتتتتتتزاء وعتتتتتتدن وأبتتتتتتني وحلتتتتتتج احلديتتتتتتدة ذلتتتتتتك حمافظتتتتتتات يف متتتتتتا الستتتتتتاحلية، الستتتتتتهول تشتتتتتتهد. واستتتتتتتوائي جتتتتتتال
 اجلبليتتتتتة الغربيتتتتتة املرتفعتتتتتات تشتتتتتهد. فقتتتتتطحمتتتتتدودة  ستتتتتنوية أمطتتتتتار وهطتتتتتول( مئويتتتتتة درجتتتتتة 35 و مئويتتتتتة درجتتتتتة 24 متتتتتا بتتتتتني الستتتتتنو  املتوستتتتتط) احلتتتتترارة

 وأدىن األمطتتتتتتار معظتتتتتتم هطتتتتتتول وتعتتتتتتز، صتتتتتتعدة حمتتتتتتافظي متتتتتتن وأجتتتتتتزاء وأمانتتتتتتة العاصتتتتتتمة صتتتتتتنعاء حمتتتتتتافظي ذلتتتتتتك يف متتتتتتا ،املعتتتتتتتدل املنتتتتتتاخ واملنتتتتتتاطق ذات
 والتتتتتذ  يشتتتتتمل الشتتتتترقي، الشتتتتتمايل الصتتتتتحراو  الستتتتتهل يُعتتتتتد(. مئويتتتتتة درجتتتتتة 22 و مئويتتتتتة درجتتتتتات 10 متتتتتا بتتتتتني الستتتتتنو  املتوستتتتتط) احلتتتتترارة درجتتتتتات
 وارتفتتتتتاع األمطتتتتتار قلتتتتتة متتتتتن يعتتتتتاين أنتتتتت  كمتتتتتا  التتتتتيمن، يف ابلستتتتتكان املأهولتتتتتة املنتتتتتاطق أقتتتتتل متتتتتأر ، حمافظتتتتتة متتتتتن وأجتتتتتزاء واجلتتتتتول حضتتتتترموت حمافظتتتتتات
 .11 10(مئوية درجة 33 و مئوية درجة 19 ما بني السنو  املتوسط) احلرارة درجات
  يف األمطتتتتتتار مواستتتتتتم تتتتتتتؤد (. أغستتتتتتط  – متتتتتتارس) الصتتتتتتيف وختتتتتتالل( فربايتتتتتتر – ستتتتتتبتمرب) الشتتتتتتتاء ختتتتتتالل. الستتتتتتنة يف متتتتتترتني األمطتتتتتتار موستتتتتتم حيتتتتتتدث
 واملنتتتتتتتاطق الستتتتتتتاحلية الستتتتتتتهول مثتتتتتتتل التتتتتتتيمن يف االرتفتتتتتتتاع املنخفضتتتتتتتة املنتتتتتتتاطق علتتتتتتتى أساستتتتتتتي بشتتتتتتتكل تتتتتتتتؤثر حتتتتتتتدوث ستتتتتتتيول إىل األحيتتتتتتتان متتتتتتتن كثتتتتتتتري

 إال التتتتتيمن، يف للزراعتتتتة اترخييتتتتتاً  مفيتتتتدة كانتتتتتت  املنتظمتتتتة الستتتتتيول أن متتتتن التتتتترغم علتتتتى. 12(3 رقتتتتتم اخلريطتتتتة نظتتتتترأ) صتتتتنعاء مدينتتتتتة بتتتتتل وأيضتتتتاً  الصتتتتحراوية،
 عتتتتتتن النامجتتتتتتة األضتتتتتترار تتفتتتتتتاقم أن ميكتتتتتتن. واملتتتتتتأوى التحتيتتتتتتة البنيتتتتتتة تتتتتتتدمري عتتتتتتن فضتتتتتتالً  ،احملاصتتتتتتيل خستتتتتتارة إىل تتتتتتتؤد  متتتتتتا غالبتتتتتتاً  الشتتتتتتديدة الستتتتتتيول أن

 .13املناخ تغري عن جزئياً  النامجة األراضي، وتدهور املستمرة التصحر عمليات بسبب السيول
 

                                                           
 .2016صحيفة وقائع: موجز خماطر تغري املناخ يف اليمن. الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.  10
 .2019حملة عن تغري املناخ: اليمن، وزارة اخلارجية ا ولندية.  11
 .2019منهجية حتليل التعرض للسيول يف اليمن. ريت .  12
 .2019حملة عن تغري املناخ: اليمن، وزارة اخلارجية ا ولندية.  13

https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2016_USAID%20GCC%20Office_Climate%20Risk%20Profile_Yemen.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_2.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/d41580e9/REACH_YEM_MethodologyNote_HVA_FloodSusceptibility_01APR2020_EN_V2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_2.pdf
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 أدى ممتتتتتتا التتتتتيمن أحنتتتتتتاء مجيتتتتتع يف احملافظتتتتتات والستتتتتيول اجلارفتتتتتتة الغزيتتتتترة األمطتتتتتتار ضتتتتتربت ،2020 عتتتتتتام يف الثالثتتتتتة وللمتتتتترة وأغستتتتتتط ، يوليتتتتتو أواختتتتتر يف

هتتتتتي  الستتتتتيول متتتتتن تضتتتتترراً  األكثتتتتترالتتتتتي كانتتتتتت  اجملتمعتتتتتات. اهنيارهتتتتتاوالتستتتتتبب يف  ابلستتتتتدود أضتتتتترار إحلتتتتتاق أيضتتتتتاً  ولكتتتتتن املتتتتتأوى تتتتتتدمري إىل فقتتتتتط لتتتتتي 
. 141516وحضتتتتتترموت والضتتتتتتالع وتعتتتتتتز وإ  وعتتتتتتدن وحلتتتتتتج واحلديتتتتتتدة واحملويتتتتتتت ورميتتتتتتة وحجتتتتتتة ومتتتتتتأر  صتتتتتتنعاء حمافظتتتتتتات يفتلتتتتتتك اجملتمعتتتتتتات الواقعتتتتتتة 

 .17اليمن أحناء مجيع يف والسيول اجلارفة الغزيرة األمطار من تضررت أسرة 62,500 بنحو يقدر مافإن  ،2020 سبتمرب حىت
 
 

 اليمن يف للسيول الت رض خريطة: 2 رقم خريطة

 
 
 
 
 

                                                           
 . 2020. سبتمرب املفوضيةآخر مستجدات عمل . املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 14
 .2020. أغسط  8. العدد آخر املستجدات اإلنسانيةمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.  15
  .(2020أغسط   -نظرة عامة على أتثري األزمة يف اليمن )يناير . 2020القدرات  مشروع تقييم 16
 . 2020. سبتمرب آخر مستجدات عمل املفوضية. م املتحدة لشؤون الالجئنياملفوضية السامية لألم 17

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Humanitarian%20Update%20Issue%208%20%28August%202020%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Humanitarian%20Update%20Issue%208%20%28August%202020%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20201002_yemen_analysis_hub_crisisinsight_impact_overview_january_to_august_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Operational%20Update%20-24%20September%202020.pdf
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  شدة االاتياجات درجة اساب
 والكرررررروار  ابملنرررررراخ تضتتتتتترراً  األكثتتتتتتر املتتتتتتديرايت تلتتتتتتك يف االحتياجتتتتتتات فهتتتتتتم إىل البعتتتتتتد هتتتتتتذا يهتتتتتتدل ،شتتتتتتدة االحتياجتتتتتتات درجتتتتتتة حستتتتتتا  يف إطتتتتتتار
 يف حتتتتتتتني. 18(4 اخلريطتتتتتتتة رقتتتتتتتم أنظتتتتتتتر) الستتتتتتتيول ابإلضتتتتتتتافة إىل والشتتتتتتتتاء، الصتتتتتتتيف يف القصتتتتتتتوى احلتتتتتتترارة درجتتتتتتتات ذلتتتتتتتك يف متتتتتتتا التتتتتتتيمن، يف الطبي يرررررررة
 لعتتتتتام دقيقتتتتتة بتوقعتتتتتات التتتتتتكهن فإنتتتتت  يصتتتتتعب مديريتتتتتة، لكتتتتتل اترخيتتتتتي منظتتتتتور الطبيعيتتتتتة متتتتتن والكتتتتتوارث املنتتتتتاخ خمتتتتتاطر ظتتتتترول فهتتتتتم إىل التحليتتتتتل يهتتتتتدل
 .املدارية واألعاصري واألمطار السيول شدة مثل الدورية، الوقائع شدةو  املناخ لتغري املستمرة اآلاثر بسبب 2021

 

 االحتياجتتتتتات فتتتتتإن ،املنتتتتتاطق الغربيتتتتتة علتتتتتى أكتتتتترب بشتتتتتكل تركتتتتتز والتتتتتي املستتتتتلح، لصتتتتتراعاب املتعلقتتتتت  املتتتتتأوى ابحتياجتتتتتات ومقارنتتتتتة عتتتتتام، بشتتتتتكل
 الشتتتتتتترق ذلتتتتتتتك ابجتتتتتتتتاه يف متتتتتتتا التتتتتتتيمن، أحنتتتتتتتاء مجيتتتتتتتع يف وتتمتتتتتتتدد اتستتتتتتتاعاً  الطبيعيتتتتتتتة هتتتتتتتي أكثتتتتتتتر والكتتتتتتتوارث املنتتتتتتتاخ مختتتتتتتاطر املتعلقتتتتتتتة املعقتتتتتتتدة
 وعتتتتدن ( 3.2) أبتتتتني  (3.5) اجلتتتتول تشتتتتمل املتوستتتتط، يف املتتتتأوى، شتتتتدة درجتتتتات أعلتتتتى ستتتتجلت التتتتي احملافظتتتتات. املتصتتتتحرة واملنتتتتاطق

 . (2.8) مدينتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتنعاءو  (2.9) صتتتتتتتتتعدةو  (2.9) شتتتتتتتتتبوةو  (3.0) وحجتتتتتتتتتة(3.0) وصتتتتتتتتتنعاء( 3.0) واحلديتتتتتتتتتدة( 3.0) ومتتتتتتتتتأر ( 3.1)
 .وحضرموت وشبوة حجة يف لالحتياجات مستوى أعلى ذات املعزولة املديرايت بع  هناك ذلك، إىل ابإلضافة

 الطبي يةوالكوار   املناخ: شدة االاتياجات درجات: 3 رقم خريطة
 

 
 
 
 
 

                                                           
مت تضمني النسبة املئوية للمناطق  (. ) 3( / أ) 3 ،للسيول بشدة املعرضة ابلسكان املأهولة للمناطق املئوية النسبة. 2( أل  من املؤشرات الثالثة التالية )2فقط املناطق ذات درجة الشدة )< =  18

أو  للسيول٪ على األقل من املناطق املأهولة ابلسكان املعرضة 10 تواج  فيهايشري ذلك إىل املناطق الي  يف الصيف / الشتاء( ملزيد من التحليل. القصوىاملأهولة ابلسكان املعرضة لدرجات احلرارة 
 يف الصيف / الشتاء. القصوىدرجات احلرارة 
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 الصيف جوسم يف املناخ: شدة االاتياجات درجات: 4 رقم خريطة
 يستتتتتلط ،املتفاقمتتتتتة االحتياجتتتتتات حتتتتتول أعتتتتتاله التحليتتتتتل إىل جانتتتتتب

 املتتتتتتأثرة املتتتتتديرايت يف االحتياجتتتتتات علتتتتتى الضتتتتتوء أيضتتتتتاً  البعتتتتتد هتتتتتذا
( 4 رقتتتتتتتم اخلريطتتتتتتتة نظتتتتتتترأ) الصتتتتتتتيف يف القصتتتتتتتوى احلتتتتتتترارة بتتتتتتتدرجات
، ابلتتتتتتتتايل(. 5 رقتتتتتتتم اخلريطتتتتتتتة نظتتتتتتترأ) الشتتتتتتتتاء يف احلتتتتتتترارة ودرجتتتتتتتات

 علتتتتتتتتتى بنتتتتتتتتتاءاً  االحتياجتتتتتتتتتات عتتتتتتتتترض املتتتتتتتتتأوى لكتلتتتتتتتتتة ميكتتتتتتتتتن فإنتتتتتتتتت 
 ،6 رقتتتتتم اخلريطتتتتة متتتتن يتضتتتتح كمتتتتتا.  الرباجميتتتتة/  املواضتتتتيعية اجملتتتتاالت
 يف القصتتتتتتوى احلتتتتتترارة بتتتتتتدرجات املتصتتتتتتلة املتتتتتتأوى احتياجتتتتتتات ترتكتتتتتتز

 الصتتتتتتتتتتتتحراوية الستتتتتتتتتتتتهول الستتتتتتتتتتتتاحلية املنتتتتتتتتتتتتاطق علتتتتتتتتتتتتى 19الصتتتتتتتتتتتتيف
 يف الشتتتتتتتتدة درجتتتتتتتتات حستتتتتتتتاابت إىل استتتتتتتتتناًدا. الشتتتتتتتترقية الشتتتتتتتتمالية
 درجتتتتتتتات أعلتتتتتتتى ستتتتتتتجلت التتتتتتتي احملافظتتتتتتتات فتتتتتتتإن ،اإليتتتتتتتواء أمتتتتتتتاكن

 اجلتتتتتتتتتتول ( 3.8) حجتتتتتتتتتتة هتتتتتتتتتتي املتوستتتتتتتتتتط يف شتتتتتتتتتتدة احتياجتتتتتتتتتتات
 إىل ابإلضتتتتتتتتافة. (3.0) والضتتتتتتتالع (3.0) وصتتتتتتتعدة (3.1) واحلديتتتتتتتدة( 3.3) أبتتتتتتتنيو ( 3.0) عمتتتتتتترانو ( 3.2) عتتتتتتتدنو ( 3.4) متتتتتتتأر و ( 3.6)

 .وشبوة وحضرموت تعز حمافظات يفاالحتياجات  من أعلى مستوى ذات مديرايتبضع  وجود ذلك،
 

 ال تاء فصل يف املناخ: شدة االاتياجات درجات :5 رقم خريطة
 احلتتتتتتتترارة بتتتتتتتتدرجات املتصتتتتتتتتلة املتتتتتتتتأوى احتياجتتتتتتتتات عكتتتتتتتت  علتتتتتتتتى

 املتصتتتتتتتتتتلة املتتتتتتتتتتأوى احتياجتتتتتتتتتتات ترتكتتتتتتتتتتز الصتتتتتتتتتتيف، يف القصتتتتتتتتتتوى
 اجلبليتتتتتتة املرتفعتتتتتتات علتتتتتتى الشتتتتتتتاء يف القصتتتتتتوى احلتتتتتترارة بتتتتتتدرجات
 وأجتتتتتزاء وصتتتتتنعاء، صتتتتتنعاء مدينتتتتتة حمتتتتتافظي ذلتتتتتك يف متتتتتا الغربيتتتتتة،

 واحملويتتتتتت والبيضتتتتتاء وإ  وذمتتتتتار وعمتتتتتران صتتتتتعدة متتتتتن حمافظتتتتتات
شتتتتتتتدة  درجتتتتتتتات حستتتتتتاابت أبتتتتتتترزت. 20(5 اخلريطتتتتتتتة رقتتتتتتم أنظتتتتتتر)

 يف لالحتياجتتتتتتتتتتتتتتتات متوستتتتتتتتتتتتتتتط أعلتتتتتتتتتتتتتتتىوجتتتتتتتتتتتتتتتود  االحتياجتتتتتتتتتتتتتتتات
 وذمتتتتتتتتتتتتتتتتتار (3.3) وصتتتتتتتتتتتتتتتتتعدة( 3.6) صتتتتتتتتتتتتتتتتتنعاء يف اجملتمعتتتتتتتتتتتتتتتتات

 صتتتتتتتتتتتتنعاء ومدينتتتتتتتتتتتتة( 2.6) والبيضتتتتتتتتتتتتاء( 2.9) وعمتتتتتتتتتتتران( 2.9)
(82.)21.  
 

 
 
 

                                                           
٪ 10املديرايت الي يوجد فيها  يف الصيف. يشري ذلك إىل القصوى)أ(. النسبة املئوية للمناطق املأهولة ابلسكان املعرضة لدرجات احلرارة  3( للمؤشر 2فقط املديرايت ذات درجة الشدة )< =  19

 درجة مئوية. 43٪ على األقل درجات حرارة يف الصيف تساو  أو تزيد عن 25بنسبة  الي تشهدعلى األقل من املناطق املأهولة ابلسكان 
٪ على 10الي يوجد فيها املديرايت ) (. النسبة املئوية للمناطق املأهولة ابلسكان املعرضة لدرجات حرارة الشتاء القاسية. يشري ذلك إىل  3( للمؤشر 2فقط املديرايت ذات درجة الشدة )< =  20

 درجات مئوية.   10٪ على األقل درجات احلرارة يف ليايل الشتاء تساو  أو تقل عن 25األقل من املناطق املأهولة ابلسكان الي تشهد بنسبة 
 .فصل الشتاءباخلاصة  2021 – 2020توصيات كتلة املأوى ل طالع على معلومات مفصلة، أنظر  21

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/shelter_cluster_winterization_recommendations_2020-2021_-_v4.2-_en.pdf
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 (2020)أكتوبر  التارخيية األعاصري خريطة: 7 رقم خريطة

 يف الشتتتتتتتديدة احلتتتتتتترارة ودرجتتتتتتتات الستتتتتتتيول أحتتتتتتتداث إىل جانتتتتتتتب
 أيضتتتتتتاً  املداريتتتتتتة األعاصتتتتتتري تتتتتتتؤثر أن ميكتتتتتتن الشتتتتتتتاء،/  الصتتتتتتيف

 األعاصتتتتتري لتحليتتتتتل وفقتتتتتاً . ابملتتتتتأوى املتصتتتتتلة االحتياجتتتتتات علتتتتتى
 احملافظتتتتتتات كانتتتتتتت  ،ريتتتتتتت  مت إجتتتتتتراؤه متتتتتتن قبتتتتتتل التتتتتتذ اترخييتتتتتتاً 
 عتتتتتتامي بتتتتتتني التارخييتتتتتتة األعاصتتتتتتري أحتتتتتتداث متتتتتتن تضتتتتتترراً  األكثتتتتتتر
 وكتتتتتتتتتتتتتتذلك( 3) ستتتتتتتتتتتتتتقطرى جزيتتتتتتتتتتتتتترة هتتتتتتتتتتتتتتي 2018 و 1906
 املهتتتتتترة ذلتتتتتتك يف متتتتتتا الشتتتتتترقية احملافظتتتتتتات يف الستتتتتتاحلية املنتتتتتتاطق

 احملافظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات و( 1) وشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبوة( 1) وحضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترموت( 1.3)
  .22(1) وعدن( 1) أبني وتشمل اجلنوبية

 
 

 
 

 األجد طويلة املساعدات: الثالث الب د
 

ويهتتتتتذا الصتتتتتدد . املتكتتتتتررة الطتتتتتوارئحتتتتتاالت  دائتتتتترة لكستتتتتر التتتتتيمن يتطلتتتتتع ،العتتتتتبء األكتتتتترب يتحملتتتتتون الزالتتتتتوالنتتتتتزاع املستتتتتلح التتتتتذ  طتتتتتال أمتتتتتده ضتتتتتحااي ا
 الكتتتتتوارث أو اإلنستتتتتان صتتتتتنع متتتتتن للكتتتتتوارث العاجلتتتتتة االستتتتتتجابة علتتتتتى فقتتتتتط اإلنستتتتتانية االستتتتتتجابة تركيتتتتتز إىل 2020 عتتتتتام يف األزمتتتتتات تعاقتتتتتب أدى

 اإلنستتتتتتاين جملتمتتتتتتعقيتتتتتتام ا الضتتتتتترور  متتتتتتن أنتتتتتت  املتتتتتتأوى كتلتتتتتتة  تتتتتتترى التتتتتتيمن، هتتتتتتاتواجه التتتتتتي واملمتتتتتتتدة املعقتتتتتتدة األزمتتتتتتة إىل ابلنظتتتتتتر و ذلتتتتتتك، متتتتتتع. الطبيعيتتتتتتة
 ابحلتتتتتد املرتبطتتتتتة املنتتتتتازل إصتتتتتال  إمكانيتتتتتة تكتتتتتون أن ميكتتتتتن املثتتتتتال، ستتتتتبيل علتتتتتى. دميومتتتتتة أكثتتتتتر حتتتتتل إىل تتتتتتؤد متتتتتن شتتتتتأهنا أن  التتتتتي األنشتتتتتطة تحديتتتتتدب

 املستتتتتاعدة بتتتتتني العالقتتتتتة منظتتتتتور متتتتتن. املستتتتتتمرة الطتتتتتوارئ حالتتتتتة دائتتتتترة متتتتتن للختتتتتروج األوىل اخلطتتتتتوة هتتتتتي واالقتصتتتتتادية االجتماعيتتتتتة الظتتتتترول متتتتتن األدىن
 عمليتتتتتتتات أ  ستتتتتتيؤد  إىل إحبتتتتتتتاط والتعتتتتتتتايف احمللتتتتتتتي دمتتتتتتاجاإل أو العتتتتتتتودة تستتتتتتهل التتتتتتتي احليويتتتتتتتة اإلنستتتتتتانية األنشتتتتتتتطة غيتتتتتتتا  فتتتتتتإن ،والتنميتتتتتتتة اإلنستتتتتتانية

 .األمد طويلة
 

 إعتتتتادة ختتتتالل متتتتن املدنيتتتتة املرونتتتتة قتتتتدرات لتعزيتتتتز الكتتتتوارث خمتتتتاطر متتتتن للحتتتتد تتتتتدخالت استتتتتحداث إنتتتت  ينبغتتتتيتعتقتتتتد كتلتتتتة املتتتتأوى  ذلتتتتك، علتتتتى عتتتتالوة
 املناستتتتتبة العتتتتتودة وضتتتتتمان املعيشتتتتية الظتتتتترول استتتتتتقرار حنتتتتتو مستتتتار إنشتتتتتاء مكتتتتتان األ يتتتتتة فإنتتتتت  متتتتن بنتتتتاءاً علتتتتتى ذلتتتتتك،. األساستتتتتية التحتيتتتتتة البنيتتتتتة أتهيتتتتل

 .ممكناً  ذلك كان  حيثما احمللي اإلدماج أو
 

 شدة االاتياجات درجات اساب
 

 تنفيتتتتتذ يعتتتتتترب معينتتتتتةمتتتتتديرايت  املتتتتتأوى حتديتتتتتد كتلتتتتتة  وشتتتتتركاء الكتتتتتتل الفرعيتتتتتة منستتتتتقي فقتتتتتد مت متتتتتن قبتتتتتل اخلتتتتترباء، علتتتتتى مستتتتتتوى ناقشتتتتتاتامل ختتتتتالل متتتتتن
  أمراً ( العي  كسب  سبل منح وتوفري اإلعمار إعادة/  ا يكلية واإلصالحات املنازل أتهيل إعادة مثل) الطويلة األجل فيها املأوى مشاريع

 
                                                           

. تستند درجات الشدة إىل عدد أحداث 2018و  1906تبني خريطة األعاصري التارخيية درجات الشدة لتلك املناطق اليمنية الي تعرضت مرة واحدة على األقل إلعصار استوائي اترخيي بني عامي  22
أخوذة من أفضل أرشيفات البيا ت التتبعية الدولية ل شرال املناخي ومناطق سرعة راي  األعاصري األعاصري لكل منطقة. مت حسا  الدرجات من خالل مسارات األعاصري الطبقية )مركز اإلعصار( امل

متوسطة على أهنا ذات شدة طفيفة و  8 – 6، 5 – 3، 2 – 1املأخوذة من النظام العاملي ل نذار والتنسيق يف جمال الكوارث على مستوى املنطقة. مت اعتبار املناطق الي تعرضت ألعاصري بدرجة 
 وكبرية على التوايل.
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 اجليتتتتتتدة" أو" اجليتتتتتتدة" أو" الكبتتتتتترية"والضتتتتتترورل املواتيتتتتتتة هنتتتتتتا  االحتماليتتتتتتة ذات املتتتتتتديرايت اختيتتتتتتار فقتتتتتتط مت. القادمتتتتتتة شتتتتتتهراً  عشتتتتتتر االثتتتتتتي ختتتتتتالل ممكنتتتتتتاً 
 النائيتتتتتة املنتتتتتاطق تشتتتتتمل 24العاليتتتتتة االحتماليتتتتتة ذات متتتتتديرايتالتتتتتي توجتتتتتد فيهتتتتتا  احملافظتتتتتات. التحليتتتتتل متتتتتن ملزيتتتتتد املشتتتتتاريع هتتتتتذه ثتتتتتلتنفيتتتتتذ مل 23"جتتتتتداً 
 واملهتتتتترة صتتتتتنعاء ومدينتتتتتة وحضتتتتترموت وعتتتتتدن واحملويتتتتتت رميتتتتتة مثتتتتتل أكتتتتترب متتتتتد ً  تضتتتتتم التتتتتي املنتتتتتاطق أواملستتتتتلح  العنتتتتتف متتتتتن مباشتتتتتر بشتتتتتكل تضتتتتترراً  األقتتتتتل

 احتماليتتتتتة ذات ومتتتتتأر  وإ  وصتتتتتعدة وتعتتتتتز الضتتتتتالع تعتتتتتترب أختتتتترى،  حيتتتتتة متتتتتن. وستتتتتقطرى وأبتتتتتني وحجتتتتتة وحلتتتتتج واحلديتتتتتدة وشتتتتتبوة والبيضتتتتتاء وصتتتتتنعاء
 .فيهااألمد  الطويلة املساعدات مشاريع لتنفيذ 25منخفضة

 
األمتتتتتد  الطويلتتتتتة املستتتتتاعدات مشتتتتتاريع تعتتتتتترب حيتتتتتث املتتتتتديرايت لتلتتتتتك الشتتتتتديدة املتتتتتأوى احتياجتتتتتات علتتتتتى التفصتتتتتيل متتتتتن مزيتتتتتد 7 رقتتتتتم توضتتتتتح اخلريطتتتتتة

 أن شتتتتتتتتدة االحتياجتتتتتتتتات درجتتتتتتتتات حستتتتتتتتاابت أظهتتتتتتتترت. احملتتتتتتتتددة املنطقتتتتتتتتة يف اإلمجاليتتتتتتتتة االحتياجتتتتتتتتات زادت كلمتتتتتتتتا  الدرجتتتتتتتتة، ارتفعتتتتتتتتت كلمتتتتتتتتا.  ممكنتتتتتتتتة
( 3.9) املهتتتتتتترة( 3.9) اجلتتتتتتتول (4.0) ستتتتتتتقطرى( 4.1) عتتتتتتتدن تشتتتتتتتمل املتوستتتتتتتط يف االحتياجتتتتتتتات لشتتتتتتتدة مستتتتتتتتوى علتتتتتتتىأب تتستتتتتتتم التتتتتتتي احملافظتتتتتتتات

إضتتتتتتتافة إىل ذلتتتتتتتك، متتتتتتتديرايت ذات احتياجتتتتتتتات عاليتتتتتتتة  (.3.5) ومدينتتتتتتتة صتتتتتتتنعاء (3.5) أبتتتتتتتني( 3.6) عمتتتتتتتران( 3.7) صتتتتتتتنعاء( 3.7) حجتتتتتتتة
 موجودة يف احلديدة وشبوة.

 خريطة رقم 7: درجات شدة االاتياجات: املساعدات الطويلة األجد

 
 

                                                           
٪ على 50يف املديرية تعي أن  األمد الطويلة. احتمالية تنفيذ مشاريع املساعدات 13)جيدة جًدا( للمؤشر  5)جيدة( و  4)كبرية( و  3تشري االحتمالية العالية إىل املديرايت الي سجلت درجة  23

 .مدطويلة األلتنفيذ مشاريع املساعدات الاألقل من املديرية تتوفر فيها حالياً الظرول املالئمة 
فيها  مدطويلة األاللي يكون تنفيذ مشاريع املساعدات املناقشات على مستوى اخلرباء مل هتدل إىل تقصي حاجة الناس إىل احللول طويلة األمد فحسب، بل كانت هتدل أيضاً إىل تقييم املديرايت ا 24

( يف األشهر الستة 2( يف األشهر الستة املاضية، مل تشهد املديرية أ  اشتباكات مسلحة مباشرة أو غارات جوية، 1. ميكن أن تشمل هذه الظرول املالئمةممكناً. تشري اإلمكانية إىل وجود الظرول 
 االجتماعي واالقتصاد .( تظهر املنطقة بوادر على استدامة العودة، مثل األمن 3املقبلة، ال يُتوقع أن تشهد املديرية اشتباكات مسلحة أو غارات جوية، 

٪ 50أن أقل من يف املديرية تعي  مدطويلة األاحتمالية تنفيذ مشاريع املساعدات ال. 13)متوسطة( للمؤشر  2)ال توجد / اثنوية( و  1درجة سجلت الي املديرايت املنخفضة إىل االحتمالية تشري  25
 .مدطويلة األريع املساعدات المشاحالياً الظرول املالئمة لتنفيذ من املديرية تتوفر فيها 
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 اخلامتة

مليتتتتتتون متضتتتتتترر متتتتتتن العنتتتتتتف املستتتتتتلح( متتتتتتن  7.3ماليتتتتتتني متتتتتتن أصتتتتتتل  5,1٪ )70إىل أن  ةالثالثتتتتتت األبعتتتتتتادبشتتتتتتكل عتتتتتتام ، يشتتتتتتري جتميتتتتتتع نتتتتتتتائج حتليتتتتتتل 
الطبيعيتتتتتة(  والكتتتتتوارثمليتتتتتون شتتتتتخ  متضتتتتترر متتتتتن املنتتتتتاخ  2.5)لبعتتتتتد الثتتتتتاين ٪ متعلقتتتتتون اب34، و البعتتتتتد األول ينتتتتتدرجون حتتتتتتتاألشتتتتتخاص احملتتتتتتاجني 

مليتتتتتتون  ز  / عائتتتتتتد ، ميكتتتتتتنهم االستتتتتتتفادة متتتتتتن مشتتتتتتاريع املستتتتتتاعدة طويلتتتتتتة األجتتتتتتل(. بشتتتتتتكل عتتتتتتام ، ميكتتتتتتن  2) لبعتتتتتتد الثالتتتتتتث٪ ذات صتتتتتتلة اب27، و 
، التتتتتذين قتتتتتد يتعرضتتتتتون الحًقتتتتتا للفيضتتتتتا ت  الصتتتتتراعمتعتتتتتددة ، علتتتتتى ستتتتتبيل املثتتتتتال ، الستتتتتكان املتضتتتتتررين متتتتتن  أبعتتتتتادتقيتتتتتيم بعتتتتت  الستتتتتكان متتتتتن ختتتتتالل 

 197حتتتتتد )انظتتتتتر امللحتتتتتق الثتتتتتاين ملزيتتتتتد متتتتتن التفاصتتتتتيل(. علتتتتتى املستتتتتتوى اجلغتتتتترايف ، أتثتتتتترت أو لظتتتتترول الشتتتتتتاء القاستتتتتية أو يتعرضتتتتتون  تتتتتا يف وقتتتتتت وا
٪( 79) 263٪( متتتتتتتن املتتتتتتتديرايت معرضتتتتتتتة ملختتتتتتتاطر طبيعيتتتتتتتة ومومسيتتتتتتتة أكثتتتتتتتر شتتتتتتتدة ، وتتتتتتتتتأثر 91) 302٪( متتتتتتتن املنتتتتتتتاطق ابلعنتتتتتتتف املستتتتتتتلح ، و 59)

و  ببعتتتتتتتدين مديريتتتتتتة٪( 54) 179، و  ببعتتتتتتد واحتتتتتتد٪( 9) ديريتتتتتتةم 29. بشتتتتتتتكل عتتتتتتام ، أتثتتتتتترت الثالتتتتتتث ابلبعتتتتتتدمتتتتتتن املنتتتتتتاطق ابلقضتتتتتتااي ذات الصتتتتتتلة 
التتتتتتثالث. متتتتتن منظتتتتتتور شتتتتتدة احتياجتتتتتات املتتتتتتأوى ، تشتتتتتري األرقتتتتتتام املتوستتتتتطة إىل أن معظتتتتتم احملافظتتتتتتات املتضتتتتتررة بشتتتتتتدة ابألبعتتتتتاد  مديريتتتتتة٪( 38) 125

( 3.2( ، صتتتتتتتتتنعاء )3.3( ، حجتتتتتتتتة )3.4( ، متتتتتتتتأر . )3.4( ، صتتتتتتتتتعدة )3.5( ، عمتتتتتتتتران )3.6( ، عتتتتتتتتدن )3.6( ، صتتتتتتتتتنعاء )3.8تشتتتتتتتتمل: اجلتتتتتتتتول )
 درجتتتتتتتتة متوستتتتتتتتط( 3.4( واملهتتتتتتتترة )4ستتتتتتتتقطرى ) لتتتتتتتتدى(. كمتتتتتتتتا 8( )انظتتتتتتتتر اخلريطتتتتتتتتة 3.3( ، احلديتتتتتتتتدة )3.1( ، ذمتتتتتتتتار )3.1( ، أبتتتتتتتتني )3.1، تعتتتتتتتتز )

 .األجل طويلة للمساعدة العالية واالحتياجات الطبيعية للكوارث تعرضهما بسبب ، مرتفع شدة احتياجات
 

 2021الدرجات االمجالية ل دة االاتياجات ل ا   :8 رقم خريطة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التتتتبالد مستتتتتوى علتتتتى فقتتتتط لتتتتي  املتتتتأوى، احتياجتتتتات شتتتتدة عتتتتن عامتتتتة حملتتتتة تقتتتتدم متتتتن يف التتتتيمن املتتتتأوى وكتلتتتتة ريتتتتت  مكنتتتتت اجلديتتتتدة املنهجيتتتتة هتتتتذه
 متتتتترور. األمتتتتتد الطويلتتتتتة املستتتتتاعدات ابإلضتتتتتافة إىل الطبيعيتتتتتة واألخطتتتتتار واملنتتتتتاخ املستتتتتلح العنتتتتتف مشلتتتتتت حمتتتتتددة مواضتتتتتيع علتتتتتى ركتتتتتزت وأيضتتتتتاً  بتتتتتل ككتتتتتل،
 متتتتتن. االقتضتتتتتاء عنتتتتتد املؤشتتتتترات تكييتتتتتف/  وحتستتتتتني املعلومتتتتتات يف املختلفتتتتتة الفجتتتتتوات معاجلتتتتتة ختتتتتالل متتتتتن التحليتتتتتل هتتتتتذا تعزيتتتتتز ينبغتتتتتيفإنتتتتت   الوقتتتتتت،
 وحتليتتتتتتتل مجتتتتتتتع علتتتتتتتى قتتتتتتتدرتنا املتتتتتتتأوى ريتتتتتتتت  وكتلتتتتتتتة ستتتتتتتتعزز الطويتتتتتتتل، املتتتتتتتدى إىل املتوستتتتتتتط املتتتتتتتدى علتتتتتتتى البيتتتتتتتا ت مجتتتتتتتع علتتتتتتتى قتتتتتتتدرةال تطتتتتتتتوير ختتتتتتتالل

 إثتتتتراء املتتتتأوى ريتتتتت  وكتلتتتتة ستتتتيتيح لكتتتتل متتتتن األبعتتتتاد ثالثتتتتي التتتتنهج فتتتتإن االعتبتتتتار، يف األمتتتتر هتتتتذا وضتتتتع متتتتع. الفرعيتتتتةاملنتتتتاطق  مستتتتتوى علتتتتى املعلومتتتتات
 عتتتتتن وجتتتتت  أفضتتتتتل علتتتتتى التعبتتتتتري الشتتتتتروع يف املتتتتتأوى ريتتتتتت  وكتلتتتتتة إبمكتتتتتان فتتتتتإن املنهجيتتتتتة، هتتتتتذه ختتتتتالل متتتتتن. وحداثتتتتتة دقتتتتتة أكثتتتتتر أدلتتتتتة بقاعتتتتتدة لتتتتتربامج
 .مالءمة أكثر وتعايف سكن إىل ابالنتقال احمليطة القضااي معاجلة أيضاً  بل الغذائية، غري واملواد ابملأوى اخلاصة التدخالت تعقيد
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 املؤشرات قائمة: األول امللحق
 القتتتتتتيم هتتتتتتذه تكييتتتتتتف مت التحليتتتتتتل، أثنتتتتتتاء. املتتتتتتأوى كتلتتتتتتة  قبتتتتتتل متتتتتتن األصتتتتتتل يف املؤشتتتتتترات هتتتتتتذه قتتتتتتيم تتتتتتتوفري مت. املختلفتتتتتتة الثالثتتتتتتة املقتتتتتتايي  حلستتتتتتا  استتتتتتتخدامها مت التتتتتتي املؤشتتتتتترات وقتتتتتتيم جمموعتتتتتتة أد ه اجلتتتتتتدول يوضتتتتتتح
 .متاسكاً  أكثر صورة إلنشاء الكتلة مع ابلتشاور

 املؤشرات
: األول الب د
 املتضررة جن املديرايت

 ال نف

 املناخ: الثاين الب د
 الطبي ية والكوار 

(: أ) الثاين الب د
 الصيف

(: ب) الثاين الب د
 ال تاء

(:  ) الثاين الب د
 للسيول الت رض

 احللول: الثالث الب د
 األجد طويلة

 %18 %8 %6 %8 %3 %13 السكان عدد إمجايل إىل ال ائدين/  داخليا   لنازاني٪ ل .1
 %6 %25 %0 %0 %20 %2  للسيول عالية امل رضة بدرجة املأهولة ابلسكان لمناطقل ٪. 2

 %0 %0 %0 %25 %15.5 %2 ال ديدة  الصيف ارارة لدرجات عالية بدرجة امل رضة ابلسكان املأهولة للمناطق (. ٪أ) 3

 %0 %0 %25 %0 %15.5 %2 ال ديدة  ال تاء ارارة لدرجات عالية بدرجة امل رضة ابلسكان املأهولة للمناطق(. ٪ ب) 3

 %4 %0 %0 %0 %0 %5 جنه ابلقرب أو املوقع يف السوق إىل وصوهلا إبجكانية اليت أفادت النازاني داخليا   جواقع يف النازاة داخليا   لألسر٪  .4

 %20 %22 %20 %22 %10 %13   جوجود غري أو جستقر غري األساسي جأواها نو  يكون اليت لألسر٪  .5

 %0 %6 %5 %6 %5 %5 املسل  ال نف جن املتضررة للمنازل(. ٪ أ) 6

 %20 %22 %20 %22 %10 %13 التدجري أو ت رضها لألضرار بسبب كليا  /   جزئيا   للسكن الصاحلة غري اخلاصة واملساكن املدنيني ملنازل(. ٪ ب) 6
 %4 %8 %5 %8 %2 %10 املديرية سكان عدد إبمجايل جقارنة النازاني داخليا   استضافة جواقع يف ي ي ون الذين لألشخاص٪  .7

 أو املواقع يف( والكهرابء الوقود) األساسية اخلدجات وتتوفر هلا داخليا   النازاني جواقع يف ت يش اليت النازاة داخليا   لألسر٪  .8
 جنها ابلقرب

5% 10% 0% 10% 0% 8% 

 أو املواقع/  أجاكن اإليواء يف أساسية قطاعية خدجات وتتوفر هلا داخليا   النازاني جواقع يف ت يش اليت النازاة داخليا   لألسر.٪ 9
 جنها ابلقرب

5% 2% 2% 2% 2% 4% 

 %17 %5 %5 %5 %5 %2 ابإلخعء هتديدات اليت تواجه لألسر٪ . 10
 %15 %2 %2 %2 %2 %9 ابنتظا  اإلجيار دفع على بقدرهتا اليت أفادت لألسر٪ . 11

 %16- %0 %0 %0 %0 %14 ال نف جن املتضررة ملناطق املديرية٪ . 12

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 األجد طويلة الول تنفيذ على املديرية الاتمالية٪  .13

  احملتاجني األشخاص لتحديد السكان نوعية
 من املتضررة اجملتمعات

 العنف

 ،داخلياً  النازحني
 املضيفة، اجملتمعات

 العائدين
 العائدين ،داخلياً  النازحني   
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  اسب احملافظة ال دة درجات جتوسط: الثاين امللحق

 ال دة درجات جممو  احملافظة
 املديرايت: األول الب د

 ال نف املتضررة جن
 واملخاطر املناخ: الثاين الب د

 (ال ا  طوال) الطبي ية
(: 1) الثاين الب د
 (الصيف) املناخ

(: 2) الثاين الب د
 (ال تاء) املناخ

(: 3) الثاين الب د
 الطبي ية املخاطر

 (السيول)

 طويلة احللول: الثالث الب د
 األجد

 2.3 2.7 ال ينطبق 3.0 2.8 2.3 2.8 أبني
 3.5 3.3 ال ينطبق 3.0 3.1 ال ينطبق 3.5 عدن

 2.5 2.1 2.6 2.0 2.2 2.6 2.7 البيضاء
 2.7 2.4 ال ينطبق 2.7 2.3 2.8 2.8 الضالع
 2.9 3.1 ال ينطبق 2.9 2.8 3.0 3.1 احلديدة
 3.7 3.4 ال ينطبق 3.5 3.6 3.7 3.8 اجلوف
 3.3 2.8 ال ينطبق 2.3 2.8 ال ينطبق 3.0 املهرة

 2.1 2.0 2.0 ال ينطبق 2.0 ال ينطبق 2.1 احملويت
 3.0 2.8 2.5 ينطبقال  2.3 ال ينطبق 3.0 أجانة ال اصمة

 3.3 2.6 2.9 3.0 2.4 3.5 3.3 عمران
 3.0 2.2 3.0 ال ينطبق 2.3 2.2 3.0 ذجار

 2.4 2.3 ال ينطبق 2.1 2.6 ال ينطبق 2.7 اضرجوت
 2.8 2.8 ال ينطبق 3.7 2.7 3.3 3.0 اجة
 2.3 2.0 2.1 ال ينطبق 2.0 2.3 2.4 إب
 2.0 2.4 ال ينطبق 2.3 2.4 2.3 2.5 حلج

 3.0 3.3 ال ينطبق 3.5 2.9 3.4 3.5 جأرب
 3.0 2.0 ال ينطبق ال ينطبق 2.0 2.3 3.0 رمية

 3.0 3.0 2.8 2.5 2.7 3.1 3.2 ص دة
 2.9 2.5 3.1 2.0 2.4 2.6 3.0 صن اء
 2.8 2.5 ال ينطبق 2.5 2.7 2.7 2.8 شبوة

 3.5 3.0 ال ينطبق ال ينطبق 3.0 ال ينطبق 3.5 سقطرى
 2.6 2.6 ال ينطبق 2.8 2.4 3.0 3.1 ت ز

 2.8 2.6 2.7 2.7 2.6 2.8 3.0 الكلي اجملمو 
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 افظةاسب احمل األشخاص احملتاجني عدد: الثالث امللحق

ي  متوسطةحاجة  المحافظة
 
ي  الحاجة الماسة متوسطةحاجة عدد المديريات ف

 
 مجموع المحتاجي    الحاجة الماسةعدد المديريات ف

 149,175 11 58,378 11 90,797 أبين

 265,982 8 179,368 8 86,614 عدن

 220,708 20 0 20 220,708 البيضاء

 215,292 9 0 9 215,292 الضالع

 871,886 26 251,247 26 620,639 الحديدة

 312,972 12 274,262 12 38,710 الجوف

 30,780 9 15,582 9 15,198 المهرة

 27,205 9 3,452 9 23,754 المحويت

 417,791 10 144,032 10 273,759 العاصمةأمانة 

 256,651 20 153,777 20 102,874 عمران

 255,535 12 43,440 12 212,094 ذمار

 113,661 28 25,794 28 87,867 حضرموت

 955,845 31 673,391 31 282,454 حجة

 675,915 20 0 20 675,915 إب

 227,215 15 0 15 227,215 لحج

 344,233 14 108,619 14 235,614 مأرب

 52,680 6 0 6 52,680 ريمة

 504,171 15 292,544 15 211,628 صعدة

 289,771 16 175,695 16 114,076 صنعاء

 103,447 17 21,980 17 81,468 شبوة

 16,324 2 14,777 2 1,547 سقطرى

 1,010,084 23 254,602 23 755,482 تعز

 7,317,321 333 2,690,939 333 4,626,382 مجموع

 


