
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
   

  
   
   
   
  

 في هذا العدد

 1ص انعدام األمن الغذائي في اليمن

 2ص استجابة المجموعات القطاعية

 3ص الرعاية الصحية في محافظة إب

 4ص            التركيز في عدن 

 4ص       مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة

 

 
 

 

  

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا"

 النشرة اإلنسانية
 اليمن

  م2016 يوليو  31صادر في |14   العدد

 

 مقتطفات سريعة 

  عقب تصاعد القتال في تعز منسق

الشؤون اإلنسانية يدعو األطراف 

 لالتفاق على هدنة إنسانية.

 ار تسجيل نقص المواد الغذائية استمر

 واألساسية في األسواق. 

  تعزيز المرافق التوليدية الطارئة

ومراكز رعاية األطفال حديثي الوالدة 

في محافظة إب من خالل توفير 

 مركزا صحيا. 16األجهزة لحوالي 

 لمركزي لالستجابة الطارئة  الصندوق ا

مليون دوالر أمريكي  13 يخصص

 لليمن

  امقأر

 26 السكانعدد إجمالي 
 شخص مليون

عدد األشخاص 
لتلقي  ستهدفين الم

 مساعدات

13.6   
 شخص مليون

عدد األشخاص 
المستهدفين بمساعدات 

 في الرعاية الصحية

10.6 
 شخص مليون

عدد األشخاص 
المستهدفين بالمساعدات 

 الغذائية

9.8   
 شخص مليون

  2.8 د األشخاص النازحيندع
 شخص مليون

الوفيات )منظمة عدد 
 الصحة العالمية(

أكثر من 
6,606 

عدد المصابين )منظمة 
 الصحة العالمية(

أكثر من  
33,064 

حتياجات المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية ووثيقة اإل
 ومنظمة الصحة العاليمة اإلنسانية

  التمويل
  م2016تمويل المطلوب لعام ال

 دوالر أمريكي مليار1.8
 

 حجم التمويل المتلقى لخطة اإلنسانية لليمن
 

  دوالر أمريكي مليون 461
 

 نسبة التمويل  26%

(01/08/2016) 
 

 

 

 لشؤون اإلنسانية يدعو لهدنة إنسانية من القتال في تعزمنسق ا
ازدادت الحوادث األمنية في اليمن خالل شهر يوليو، حيث وقعت اشتباكات ميدانية قوية وغارات جوية وضربات صاروخية  

 خاصة حول حجة وتعز والجوف ومأرب ومديرية نهم في صنعاء.

الشؤون  قدفع الحصار الشديد المفروض على مدينة تعز والقتال المتصاعد في قرية الصراري بمديرية صبر الموادم منس

اإلنسانية  السيد جيمي ماكغولدريك إلى دعوه جميع األطراف للموافقة الفورية على إجراء هدنة إنسانية في محافظة تعز 

ئهم وتقديم الدواء الالزم وغيره من المساعدات المنقذ  لرأروا  بشلل سريع. اللحماية المدنيين وتسهيل عالج الجرحى وإخ

يوليو على أن استخدام المدنيين كرهائن وحرمانهم من المساعدات اإلنسانية لتحقيق ملاسب  26وقد أكد في بيانه الصادر في

 سياسية وعسلرية أمر غير مقبول.

استمر تفاقم األوضاع حتى نهاية شهر يوليو في تعز. ولم يلن من المملن التحقق من االحتياجات اإلنسانية نظًرا لصعوبة 

رير تشير إلى أن السلان يعانون وهم في حاجة ماسة للخدمات والسلع األساسية. تعاني الوصول إلى المنطقة، رغم أن التقا

قرية الصراري حاليًا بسبب عدم وجود أي منشأ  طبية، ونظًرا الحتمال وقوع ضحايا نتيجة للنزاع، فالقضية األكثر الحاحا 

 اآلن هي إرسال فريق طبي وايصال اإلمدادات إلى المنطقة وإخالء الجرحى.

 في المائة منذ العام الماضي 10زيادة انعدام األمن الغذائي بنسبة 
في المائة من السلان  51يستمر تدهور األوضاع اإلنسانية في اليمن بعد ستة عشر شهراً من تصعيد النزاع. يعاني نحو 

. إضافة 2015ائة منذ يونيو في الم 10مليون نسمة( من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. وهذا يمثل زياد  بنحو  14.1)

إلى ذلك يؤدي النزاع إلى مجموعة من التحديات االقتصادية واإلنسانية المترابطة. ويشمل ذلك فقدان سبل العيش وارتفاع 

أسعار السلع األساسية ومحدودية الواردات الغذائية والوقود والدواء وانخفاض قيمة الريال اليمني واستنزاف احتياطي البنك 

 ي.المركز

 م2016الوصول إلى أربعة مليون شخص وتقديم المساعدات لهم بنهاية يونيو 

يونيو  30وصلت مساعدات شركاء العمل اإلنساني طوال فتر  النزاع في جميع أنحاء البالد إلى أربعة مليون شخص حتى 

م. 2016مساعدات في العام مليون شخص ب 13.6. وذلك كاستجابة لرأوضاع المتردية. وتم بشلل عام استهداف حوالي 2016

غير ان انخفاض مستوى التمويل يعيق بشلل كبير االستجابة اإلنسانية. لم يتم تقديم التمويل الالزم لتنفيذ خطة االستجابة 

في المائة. هناك حاجة ماسة إلى المزيد من التمويل اإلضافي لرفع مستوى االستجابة  26اإلنسانية لليمن حتى اآلن سوى بنسبة 

سانية الحالية. وقد حذرت بعض الوكاالت فعلياً من أن عدم توفر تمويل جديد قريبا سيؤدي إلى خفض في أنشطتها مثل اإلن

توزيع المساعدات الغذائية. يسلط الوضع الضوء عموماً على ضرور  أن يستشعر المجتمع الدولي دوره في العمل بشلل 

 هو عليه. طارئ لمساعد  اليمن قبل أن يتدهور الوضع أكثر مما

 م2016يونيو  30استجابة المجموعات القطاعية حتى 

شخص   55,000انفراج بعد وصول قسائم المساعدات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي إلى

 في تعز

شخص في مديرية القاهر  بمدينة   55,000وصل البرنامج العالمي لرأغذية التابع لرأمم المتحد  في شهر يوليو إلى حوالي 

 تي تعّد صعبة الوصول، ووفرت المساعدات الغذائية من خالل القسائم باستخدام شبلة موردين محليين.تعزال

في المائة لحاالت توجد  14.4في المائة منها   17.5يعد هذا تطوًرا هاًما حيث وصل سوء التغذية الحاد في مدينة تعز إلى 

في المائة  33ابة مليون شخص في محافظة تعز )أي ما يعادل في المائة في المناطق المنخفضة. قر 25.5في المرتفعات و 

 قابالت في مستشفى الثورة بمحافظة إب . المصدر: صندوق األمم المتحدة للسكان
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 وسيلة القسائم برنامج "توسيع

. الوصول صعوبات لمواجهة فعالة

 األسر انه يساعد إلى فباإلضافة

 حافزًا مطلوًبا قوًيا يعطي الضعيفة

لع الس التي توفر المحلية لألسواق

 ".كمدخالت لشرائه

 

 األغذية لبرنامج القُطري المدير

 اليمن العالمي

 

 

 

 البرنامج العالمي لألغذية يحتاج

 85 قدره إضافي مبلغ إلى

 ليصبح دوالر أمريكي مليون

 مليون إلى الوصول علىقادًرا 

 جميع في مستهدف شخص

 هذا نهاية بحلول اليمن أنحاء

المساعدات  خالل من العام

 بالقسائم

 

 

 

من التصنيف المرحلي  4من السلان( يعانون من انعدام األمن الغذائي حسب تصنيف األمن الغذائي المتلامل )المرحلة 

 المتلامل(.

بدأ برنامج الغذاء العالمي هذه الطريقة الجديد  لتقديم المساعدات الغذائية في وقت سابق من هذا العام في مدينة صنعاء. يسمح 

المشروع المعروف باسم "قسائم السلع من خالل شبلة التجار" للبرنامج العالمي لرأغذية توفير السلع الغذائية لرأسر من خالل 

لتي يتم التعاقد معها باستخدام القسائم. كل قسيمة توفر مواد غذائية من حبوب القمح والبقوليات محالت التجزئة المحلية ا

غذاء مطحون غني بالبروتين. يلفي الصرف الشهري في القسائم  -والزيت النباتي والملح والسلر وكذلك قمح الصويا المدعم 

 تغطية احتياجات أسر  ملونة من ستة أشخاص.ل

شخص فقط  120,000شخص مقارنة مع   600,000ساعد برنامج القسائم وصول البرنامج العالمي لرأغذية إلى أكثر من 

في شهر فبراير في تعز وعدن. يخطط برنامج الغذاء العالمي توسيع نطاق برنامج القسائم ليصل إلى مديرية المظفر في 

مليون دوالر أمريلي ليتملن من الوصول إلى  85بلًغا إضافيًا قدره م البرنامج العالمي لرأغذيةمحافظة تعز. وللن يحتاج 

 مليون شخص مستهدف في جميع أنحاء اليمن بحلول نهاية هذا العام.

 م2016يونيو  30ستجابة القطاعية حتى الا

 
   2016المصدر: المجموعات القطاعية ، يونيو 

 ارتفاع الكلفة البشرية واالقتصادية للنزاع في اليمن
. هذه اإلحصاءات مأخوذ  من م2015آخرون منذ تصاعد النزاع في أبريل   32,169شخص وأصيب   6,494قتل أكثر من 

 2.8المرافق الصحية العاملة ومن المتوقع أن تلون األرقام الفعلية أعلى بلثير من هذه االحصائيات. وال يزال هناك أكثر من 

ة أو مع أسر مستضيفة وهم يلافحون من أجل تلبية احتياجاتهم األساسية. مليون شخص ناز  يعيشون في المخيمات األساسي

 9في المائة( والمأوى ) 20في المائة( ومياه الشرب ) 49االحتياجات الرئيسية الثالثة األولى للنازحين هي: المواد الغذائية )

 ( أمانة العاصمة. 5( صعد  و4صنعاء ( 3( حجة 2( تعز 1في المائة(. المحافظات التي بها عدد كبير من النازحين هي: 
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 الرئيسية الموانئ جميع لتزا ال"

 اليمن تعاني من التأخيرات في

 السبب الرئيسي للتأخير. الكبيرة

 وانخفاض الميناء في هو التكدس

 ." التشغيلية القدرة

 

  مجموعة االمداد والتموين اليمن

 

 إلى العام الدين عبء ىنم"

 مما بالخطر، تنذر مستويات

 والتنمية االقتصادي النمو يعوق

 األجيال على ثقياًل  عبًئا واضًعا

 ."والمستقبلية الحالية

 

 الدولي والتعاون التخطيط وزارة

استمرار النزاع يعني استمرار ارتفاع المخاوف حول أوضاع االقتصاد الرسمي في اليمن. تفيد تقارير وزار  التخطيط 

م، 2016لاير للدوالر الواحد في مايو  300والتعاون الدولي أن سعر الصرف في السوق الموازي قد وصل إلى حوالي 

 94.4م. وصل الدين العام كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي إلى 2015لاير للدوالر الواحد في مايو   225مقارنة بمعدل 

في المائة. ال تزال قدرات وصول  60وهو مستوى ينذر بالخطر متجاوًزا الحد اآلمن الذي يصل إلى  2015في المائة في عام 

 مان لطلب السلع األساسية في مثل هذا الوضع االقتصادي محدود   للغاية.مستوردي المواد الغذائية التجارية إلى خطوط االئت

 استمرار تسجيل نقص المواد الغذائية والوقود في األسوق

في  90يعتمد اليمن بشلل دائم اعتماًدا كبيًرا على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية. إذ وصل إلى البلد قبل األزمة حوالي 

في المائة من الحبوب األساسية. غير أن النزاع تسبب  85ا من المواد الغذائية قادمة من الخارج، منها المائة من احتياجاته

 في وضع عراقيل كبير  أمام استيراد السلع األساسية.

وحسب ملخص مجموعة 

االمدادات والتموين حول 

شحن المواد الغذائية والوقود 

، تم 2016لشهر يونيو 

نقص في كميات تسجيل 

المواد الغذائية وكذا ارتفاع 

أسعارها بشلل مستمر في 

 األسواق.

م 2016تم في شهر يونيو 

  333,643استيراد إجمالي 

طن متري من المواد الغذائية 

عدن والحديد   ئعبر موان

والصليف. شللت واردات 

في  58القمح بصفة عامة 

المائة من واردات المواد 

 الغذائية. 

من الوقود  طن متري  135,110شهد شهر يونيو انخفاًضا طفيفًا في واردات الوقود مقارنة مع شهر مايو، حيث وصل 

في المائة من احتياجات الوقود الشهرية التي تقدر  25للت واردات يونيو حوالي تورد عبر موانئ عدن والحديد . وشالمس

طن متري. أثر نقص الوقود في عدن على العمليات اإلنسانية. ونتيجة ألزمة الوقود األخير ، تلقت   544,000بحوالي 

نقل كمية إضافية من الديزل إلى عدن لتملين لموين طلبات أكثر للديزل وتخطط المجموعة المجموعة القطاعية لإلمدادات والت

لتر من الديزل والبترول من الشركة اليمنية للنفط في عدن لضمان  150,000العمل اإلنساني. بدأت عمليات الشراء لحوالي 

زون من الوقود يلفي لتغطية ثمانية أشهر من وجود وقود متوفر للشركاء. لدى المجموعة القطاعية لإلمداد والتموين مخ

احتياجات الديزل وما يلفي متطلبات أربعة أشهر من البترول في صنعاء والحديد . ال تزال مواجهة التأخيرات اللبير  مستمر  

 نفي موانئ عدن والحديد  والصليف. في يونيو سجل أطول تأخير في مرسى ميناء الصليف حيث يصل متوسط انتظار السف

 يوًما. 19في المرسى 

 استمرار ارتفاع متوسط أسعار السلع األساسية 

سلّط تقرير متابعة السوق الذي يقوم به برنامج الغذاء العالمي في شهر يونيو الضوء على زياد  متوسط األسعار الوطنية:  

في  3المائة( والزيوت النباتية ) في 18في المائة منذ مايو( وفي السلر إلى ) 21فقد وصلت الزياد  في دقيق القمح إلى )

في المائة والفاصوليا الحمراء  38المائة( مقارنة مع أسعارها قبل األزمة حيث ازداد متوسط السعر الوطني لدقيق القمح بنسبة 

متوسط في المائة.  12في المائة والبصل بنسبة  24في المائة، والسلر بنسبة  32في المائة، والزيت النباتي بنسبة  68بنسبة 

 في المائة أعلى من مستوى ما قبل األزمة. 42الزياد  في سعر القمح هي 

في المائة أعلى من مستويات ما قبل األزمة بزياد   123في المائة و  78وصل متوسط أسعار الوقود والديزل في يونيو بين  

في المائة أعلى من  119غاز الطهي إلى في المائة على التوالي. ارتفع متوسط سعر  21شهرية بنسبة ثمانية في المائة و 

في المائة( والوقود  106مستويات ما قبل األزمة.  وشهدت محافظة لحج أعلى معدالت االرتفاع فقد وصل الديزل إلى )

 في المائة( أعلى من الشهر السابق. 136)

ملن في السوق يحدد لرأسر  ما ي أصبحت األزمة االقتصادية في اليمن مصدر قلق يومي للشعب اليمني، فارتفاع األسعار 

أن تأكل وما إذا كان بإملان المريض تحمل نفقات األدوية وكم طن متري يملن للتاجر أن يستورد من الخارج أو ما إذا كان 

 التاجر المحلي مستعد إلرسال شحنة من الخضار الى مدينة مجاور . 

 ر شديد على القطاع الزراعي جّراء األزمةيتأث

التقييم الذي أجري مؤخراً لرأضرار واالحتياجات الذي قام به ملتب العمل الدولي بالتعاون مع الجهاز المركزي اليمني سلّط 

 لإلحصاء  الضوء على أثر النزاع على مستويات التوظيف وسوق العمل.

 سعار األالواردات الغذائية الشهرية وتقلب 

 

  2016المصدر: المجموعة القطاعية لإلمداد والتموين ، يونيو  
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أليدي العاملة فيه، يليه قطاع في المائة من ا 50وكان القطاع الزراعي قد تلقى أضراًرا شديد  بسبب األزمة حيث فقد حوالي 

في المائة(، ثم الضرر الذي لحق بقطاعي النقل والتجار  )وهما أكبر القطاعات الفرعية( اللذان  8.1الخدمات الخاصة بنسبة )

منيا بخسائر كبير . االنخفاض في مستويات التوظيف في القطاع الصناعي هامشي. وقد جرى التعويض عن هذه الخسائر 

 في المائة خاصة في محافظة عدن. 8د  نسبة التوظيف في مجال البناء والتشييد حيث زادت بنسبة قليال بزيا

 تعزيز الرعاية الصحية اإلنجابية في إب
دوالر أمريلي لتلبية احتياجات الصحة اإلنجابية  600,000ة م أدوات بقيم2016وزع صندوق األمم المتحد  للسلان في يوليو 

امرأ  من النساء في سن   250,000د في محافظة إب من المعدات.  ستصل المعدات إلى حواليللنساء ومواليدهن الجد

امرأ  حامل في أنحاء المحافظة، بما في ذلك النساء   23,000سنة(، ويقدر وجود  49-15اإلنجاب تتراو  اعمارهن بين )

 النازحات إلى المحافظة. 

عيادات صحية لمعالجة المضاعفات التي تحدث أثناء  10ستة مستشفيات و تم توزيع معدات الرعاية التوليدية الطارئة إلى

 حالة من حاالت وفيات األمهات في التسعة األشهر المقبلة.    100الحمل والوالد  على أمل ان تتفادي 

يعد توفير ادوات الرعاية التوليدية الطارئة ورعاية المواليد الجدد لجميع النساء اللواتي يتعرضن لمضاعفات الحمل والوالد  

عاماًل مهًما لتقليل معدالت وفيات األمهات حتى في أوقات األزمات. حيث أن توفير أدوات الرعاية التوليدية الطارئة في 

لص وعالج جميع األسباب الرئيسية الخمسة المسببة لوفيات األمهات وهي: النزيف وتسمم المرافق يملن ان يساعد في التخ

الدم واإلجهاض غير اآلمن واضطرابات ضغط الدم وتعسر الوالد ، األمر الذي سيملن المرافق من العمل بشلل أفضل. سيتم 

 ن ان يموتوا في حال عدم توفرها.نقاذ حيا  العديد من المواليد الجدد ممن يملإر هذه المعدات يتوف ةفي حال

عياد  خاصة للقابالت؛ ويواصل تقديم أطقم أدوات وخدمات حفظ اللرامة  13يدعم صندوق األمم المتحد  للسلان إنشاء 

 لمعالجة قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي بين النساء والفتيات المتأثرات بالنزاعات في محافظة إب.

 التركيز على عدن
يواصل العاملون في المجال اإلنساني  

تعزيز وجودهم والقيام بعمل استجابة 

قع . ييةجنوبالمناطق الفي جميع أنحاء 

ملتب منطقة العمليات اإلنسانية في 

عدن ويغطي محافظات أبين وعدن 

والضالع ولحج وشبو . يتفاوت عدد 

و  22المنظمات في كل محافظة بين 

منظمة إنسانية بين وكاالت األمم  36

المتحد  والمنظمات اإلنسانية غير 

الحلومية الوطنية والدولية، وجاري 

العمل حاليًا في جميع المجموعات 

القطاعية المنقذ  لرأروا  مع المنظمات 

اإلنسانية الوطنية والدولية للوصول إلى 

المحتاجين رغم التحديات األمنية 

 الخطير .

شخص   350,000قط يوجد في عدن ف

على األقل بحاجة إلى مساعدات 

شخص   260,000غذائية، حيث يتلقى

مساعدات غذائية طارئة دائمة شهريًا. 

هذه زياد  كبير  منذ بداية العام حيث تم 

إلى حوالي  2016الوصول في يناير 

ماً تعليمياً، واستفاد أكثر دع 2016على األقل من األطفال واآلباء والمعلمين في   50,000شخص. وتلقى   139,000

مساعد  أكثر  تشخص بخدمات الحماية، وتم 140,000شخص من الدعم الصحي. وتم دعم أكثر من   152,000من

 شخص بخدمات المياه والصرف الصحي.  22,000من

تعاون مجلس ال، يجري عمل تنسيق واسع مع دول يةجنوبالمناطق الولتعزيز االستجابة اإلنسانية الشاملة في جميع أنحاء 

منظمة دولية  15منظمة وطنية غير حلومية و 12من وكاالت األمم المتحد  و 9منظمة ) 36الخليجي. حيث يوجد في عدن 

غير حلومية( تعمل بطريقة منسقة، وتملنت وكاالت األمم المتحد  من التواصل مع مركز الملك سلمان وجمعية قطر الخيرية 

مشترك وعدد من سيتم الوصول إليهم من خالل العمل اإلنساني القائم على المبادئ والعمل على رفع الوعي الظرفي ال

 األساسية للعمل اإلنساني.  

 مخصصات من الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة لليمن 
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م، وهي آلية تعمل وفقاً لصندوق مشترك يدار من 2016أعلن الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة في أوائل شهر يوليو 

مليون دوالر أمريلي لتلبية االحتياجات الملحة للمجتمعات الضعيفة  13مقر األمم المتحد  في نيويورك، عن تخصيص 

افذ  التمويل الممولة من الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة، حيث لم المتضرر  من النزاع في اليمن. أتيح التمويل من ن

نسانية. وقد حدد منسقو الشؤون خطة االستجابة اإللفي المائة من احتياجات التمويل  26سوى بنسبة  حتى يوليو التوفيريتم 

دن يات اإلنسانية األخرى في )عاإلنسانية بعد عقد تشاورات بين الشركاء اإلنسانيين في صنعاء وكذلك في مناطق العمل

والحديد  وصعد  وإب( أولويات تمويل الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة لدعم تنفيذ خطط العمل المتعلقة بالنازحين في 

أمانة العاصمة ومحافظات لحج وإب والتي تم إعدادها حسب االستراتيجية الوطنية المقر  للنازحين. حيث ستقدم وكاالت 

تحد  حزمة متلاملة من المساعدات للنازحين وللمجتمعات المحلية المستضيفة وللعائدين تشمل هذه المساعدات األمم الم

الخدمات الصحية والغذائية وتوفير مستلزمات اإليواء والمواد غير الغذائية، وإعاد  تأهيل الموارد المائية وتوفير خدمات 

 الحماية.

مليون دوالر أمريلي المتا  من   34.7ارئة ستضاف إلى المخصص البالغ مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة الط

 .ننحتيمليون شخص. ويوضح الرسم البياني التالي التلامل بين مخصصات الم 4.5صندوق التمويل اإلنساني لليمن لدعم 
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 : مع صلوامعلومات ، يرجى التلمزيد من الل
 اليمن، األمم لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف مكتب  مدير :جورج خوريkhouryg@un.org   
  أندرو السباتش: نائب مدير المكتب ، مكتب عمان- alspach@un.org   

 عبر زيارتكم للروابط االلكترونية التالية: اإلنسانية الشؤونالنشرات اإلنسانية الصادرة عن مكتب تنسيق يمكنكم الحصول على 
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