
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
   

  
   
   
   
  

 في هذا العدد

 1ص حماية المدنيين

 2ص ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى األطفال

 3ص مستجدات النزوح

 4ص         للعمليات اإلنسانية التركيز على مركز إب

 

 

 

 

  

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا"

 النشرة اإلنسانية
 اليمن

  م2016 أغسطس  31صادر في |15   العدد

 

 مقتطفات سريعة 

  مليون طفل من سوء تغذية  1.5يعاني

 يهدد حياتهم.

  زيادة في اعداد النازحين محل االهتمام

 في المائة. 7بنسبة 

  إدانة األمم المتحدة النتهاكات القانون

اكات حقوق اإلنساني الدولي وانته

 اإلنسان. 

  اليوم العالمي للعمل اإلنساني يسلط

 الضوء على استهداف عمال اإلغاثة.

  لمحة عن االحتياجات والمساعدات

المقدمة من خالل مركز إب للعمليات 

 اإلنسانية.

  امقأر

 26 السكانعدد إجمالي 
 شخص مليون

عدد األشخاص 
لتلقي  ستهدفين الم

 مساعدات

12.6   
 شخص مليون

عدد األشخاص 
المستهدفين بمساعدات 

 في الرعاية الصحية

10.7 
 شخص مليون

عدد األشخاص 
المستهدفين بالمساعدات 

 الغذائية

0.8   
 شخص مليون

  3.1 د األشخاص النازحيندع
 شخص مليون

عدد الوفيات )منظمة 
 الصحة العالمية(

6,787 

عدد المصابين )منظمة 
 الصحة العالمية(

33,857 

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

  التمويل
  م2016تمويل المطلوب لعام ال

 دوالر أمريكي مليار1.6
 

 االستجابة حجم التمويل المتلقى لخطة
 اإلنسانية لليمن

 
  دوالر أمريكي مليون 461

 

 نسبة التمويل  28%

(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.

ر الموادم منسق الشؤون والقتال المتصاعد في قرية الصراري بمديرية صب دفع الحصار الشديد المفروض على مدينة تعز

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

المساعدات المنقذة لألرواح بشكل سريع. هئهم وتقديم الدواء الالزم وغيره من اللحماية المدنيين وتسهيل عالج الجرحى وإخ

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

 سياسية وعسكرية أمر غير مقبول.

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

الوصول إلى المنطقة، رغم أن التقارير تشير إلى أن السكان يعانون وهم في حاجة ماسة للخدمات والسلع األساسية. تعاني 

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

 آلن هي إرسال فريق طبي وايصال اإلمدادات إلى المنطقة وإخالء الجرحى.ا

 العنف شّدة نتيجةمخاوف حماية المدنيين ارتفاع 
 اتاستخدام المدفعي  القتالحيث شمل العسكرية. عمال ألل اً وتصعيد القتاليةوقف األعمال انهياراً كبير لأغسطس شهد شهر 

مأرب وعلى طول الحدود بين اليمن والجوف وصنعاء وشبوة وتعز في محافظات المكثفة على مناطق  والغارات الجوية

 .مدنيةلللتحتية أضرار كبيرة في البنى اإلى أدى إلى زيادة أعداد الضحايا المدنيين واألمر الذي والمملكة العربية السعودية 

 م 2016أغسطس  31 -م 2015مارس  19اإلصابات وفقا لسجالت المرافق الصحية )قتلى وجرحى( 

 
 م(2016المصدر: منظمة الصحة العالمية ) أغسطس 

 المتحدة للسكان  صندوق األمم  -فهمية الفتيح :نازحات في مديرية حرض. المصدر
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الدولي  اإلنساني القانون بموجب

. الطبية ُيمنع استهداف المرافق

 خطرَا على الهجمات هذه تمثل

 الذين االشخاص ماليين حياة

 الطبية المساعدات على يعتمدون

ضررها  وسيستمر البقاء، أجل من

 الرعاية إلى الوصولقدرات  على

بعد  البعيد المدى على الصحية

 .السالم إحالل

 

 منسق - جيمي ماكغولدريك

 اليمن في اإلنسانية الشؤون

وأصيب عدد أكبر من عشرة أطفال على األقل فيها ارة جوية قتل لغ أغسطس 13في صعدة محافظة تعرضت مدرسة في 

بينهم  شخصا 14ال يقل عن قُتل فيها ما أغسطس لغارة جوية  15حجة في محافظة تعرض مستشفى في كما بكثير. ذلك 

أغسطس إثر هجوم  25آخر بجروح في  واصابة أشخاصسبعة د من مقتل أكجرى التو. الطاقم الطبيأفراد من مرضى و

عن وقوع عدد غير  أفادت التقاريرفقد في المملكة العربية السعودية، أما  باقم في محافظة صعدة. مديرية على سوق في

أصيبت  من األذى حيثالتحتية المدنية  ىسلم البنتلم وهجمات من اليمن.  عقبمؤكد من اإلصابات في صفوف المدنيين 

لتقارير ( في اليمن وفقا بين قتيل وجريح) إصابة  40,000أكثر منوتم تسجيل  محطات توليد الطاقة على جانبي الحدود.

من المرجح أن  ، إذهذه األرقام من المرافق الصحية العاملةوقد وردت . م2015مارس شهر منظمة الصحة العالمية منذ 

 بكثير.من ذلك تكون األرقام الفعلية أعلى 

 وقانون حقوق اإلنسان الدولي اإلنساني القانوناألمم المتحدة تدين انتهاكات 

حث األمين العام لألمم المتحدة  . وقدالعنف على المدنيين إدانة واسعة النطاق من األمم المتحدةخلفه ر الذي األثر المدملقي 

ات أخرى انتهاكوقوع الالزمة لمنع  االجراءاتأغسطس إلى اتخاذ جميع  17 و 14 في ةدراصال بياناتهجميع األطراف في 

األمين  . وأكدالتحتية المدنية ىل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين والبنبذلحقوق اإلنسان وقانون لقانون اإلنساني الدولي ول

ف على تجديد مشاركتها مع المبعوث الخاص لألمم األطرا أنه ال يوجد حل عسكري لألزمة في اليمن، وحث   العام مجددا  

 .تفاوضيحل إيجاد المتحدة في السعي إلى 

التي يوم العالمي للعمل اإلنساني على الجهود الدؤوبة ال بمناسبة المتحدة في اليمنأثنى منسق الشؤون اإلنسانية لألمم كما 

شخصاً من العاملين في  13قتل فقد . اتلمساعداثناء تقديمهم لالنار  إلطالق اعرضوتالعاملين في المجال الطبي الذين يبذلها 

منظمة الصحة لتقارير وفقا أو الدمار وأصابت األضرار . م2015مارس شهر منذ آخرين  31 الصحي وأصيبالمجال 

التي استهدفت الهجمات الداهئر. وكان منسق الشؤون اإلنسانية قد أدان  بسبب النزاع صحياً  مركزاً  70العالمية أكثر من 

من المتاحة فيها يعتمدون على المساعدات الطبية األشخاص للخطر كونهم حياة ماليين عرض  األمر الذي ،المرافق الطبية

 البقاء. أجل 

أغسطس إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق اإلنسان  25المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان في ودعا 

 حول تقريرال ةناقش. وسيتم ماعنزال قبل طرفي منوثق انتهاكات حقوق اإلنسان يفي اليمن عقب صدور تقرير من مكتبه 

 م. 2016سبتمبر  28في  المتحدةمجلس حقوق اإلنسان في األمم في اليمن 

خيمة على المرضى الذين و سبب آثاراالرحالت الجوية التجارية أمام إغالق مطار صنعاء 

 صحية في الخارج رعايةيسعون لتلقي 

 آثار المطار الى إغالقوقد أدى  أغسطس.شهر الرحالت الجوية التجارية منذ أواهئل  أمامالدولي صنعاء مطار  تم إغالق

عالج طبي عاجل في الخارج نظرا لعدم قدرة النظام الصحي الوطني يحاولون السفر لتلقي خطيرة على المرضى الذين 

اآلالف  وجودشركة الطيران الوطنية إلى لولية األحصاءات اإلتشير و مثل السرطان.الخطيرة عالج األمراض المزمنة أو 

ممن أصبحوا  خارج اليمن عالقيناآلخرين األشخاص العديد من ن هناك كما أ األشخاص الذين لم يتمكنوا من المغادرة،من 

في بيانه منسق الشؤون اإلنسانية  سلط وقد  .همتأشيراتانتهاء صالحيات الية وعراقيل إدارية بسبب يواجهون صعوبات م

واستئناف الرحالت الجوية  في أسرع وقتإعادة فتح مطار صنعاء ضرورة الضوء على أغسطس  29 الصادر في

 . تخفيف بعض المعاناة عن المدنيينلالتجارية 

  في اليمن الناجمة عن النزاع لكلفة البشرية النقص الكبير في اإلبالغ عن األرقام الفعلية ل

تسلط . ةالمرافق الصحية العامل محدودية عددبسبب محدوداً حجم الخساهئر البشرية للنزاع في اليمن اإلبالغ عن ال يزال 

محافظة بعض الضوء على حجم األزمة الصحية في اليمن  16في  منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لالنتاهئج األولية 

و الضالع  مأربو في تسع محافظات )الجوفال تعمل ( أكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزهئيا أو 1كما يلي: 

شبوة( و مأربو عدنوأربع محافظات فقط )أبين يتم االلتزام في (  2. الحديدة(و بينوإب و أ عزوت صعدةو ءالبيضاو

 نسمة.   10,000شخص يعمل في الرعاية الصحية لكل  22بمعايير "سفير" حيث يتوفر 

 
  )2016سبتمبر  4المصدر: منظمة الصحة العالمية، نتائج وزارة الصحة األولية )اعتبارا من 
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طفل من سوء  370,000يعاني 

التغذية الحاد. هؤالء األطفال هم 

األكثر عرضة للموت بعشرات 

 المرات مقارنة مع أقرانهم.

في  78اليونيسيف أن تفيد تقارير 

المائة من األطفال المتواجدين في 

المناطق الجبيلة في صعدة   

 2014يعانون من التقزم. في عام 

في  58كان معدل انتشار التقزم 

 المائة.

 فادحة وخسائر اقتصاديةأضرار يتسبب النزاع المستمر في 

االحتياجات ور اضرألللتقييم األولي ل التحتية الرهئيسية في البلد. ووفقاً  ىالبنفي أضرار كبيرة إلى  الحرب في اليمن أدت

بدعم من  والبنك اإلسالمي للتنمية، واالتحاد األوروبي، األمم المتحدة نظامو ،مجموعة البنك الدوليمن قبل  يي أجرذال

ر اضرمن حيث األمليار دوالر أمريكي  7بحوالي اع نز االقتصادية لل الكلفةتقدر اليمنية،  التخطيط والتعاون الدوليوزارة 

 2015نتاج وتقديم الخدمات للفترة ما بين مارس اإلبمرتبطة خساهئر اقتصادية مليار دوالر أمريكي  12 وأكثر منالمادية 

 اع.نزة أيضا مع استمرار الهذه النتاهئج األوليوتتزايد . 2016وفبراير 

 مليون طفل من سوء التغذية 1.5يعاني 
ويقدر شركاء  لغذاء.على امن الفئات األشد ضعفاً حصول ماليين األشخاص  فيكبير  أثرالنزاع في اليمن  ارستمرال

مليون شخص  2.1والي يعاني ح .غذاهئية طارهئةشخص إلى مساعدات  ماليين 3الصحية احتياج التغذية مجموعة قطاع 

  .وخيميعانون من سوء التغذية الحاد ال طفل   370,000منهممليون طفل  1.5الحاد، يشمل هذا العدد من سوء التغذية  حاليا

طفل من   160,000الوقت الذي كان يعاني فيه حوالي  م2014في الماهئة منذ أواخر عام  65بنسبة  هذا الرقم ارتفاعاً يشكل 

مرات مقارنة  عشرب لموتخطر اعرضة لالوخيم هم أكثر سوء التغذية الحاد. األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد 

 .المناعةأقرانهم بسبب ضعف نظام ب

مترابطة من مجموعة  إلىمستوى االحتياجات في  االرتفاعيعزى 

، أصبح هناك محدودية اعنزإضافة إلى ال االقتصادية.و يةاألمنالعوامل 

استيراد ما يكفي في صعوبات الالسلع الغذاهئية األساسية بسبب في توفر 

في الموانئ وكذلك األضرار الجاري الناتج عن االزدحام من الغذاء 

ارتفاع أسعار الوقود والدمار الذي لحق  التي لحقت بالزراعة المحلية.

كما  ،في ارتفاع تكاليف النقل اسهمأبسبب النزاع  بالطرق والجسور

في طرق بديلة أطول أو طرق أكثر خطورة  إلى السيرلساهئقين اضطر ا

أثناء  جوية والقصفالعديد من نقاط التفتيش وخطر الغارات ال لتفادي

 .البضاهئعتسليم سيرهم 

تأثرت أيضا أسعار المواد الغذاهئية بسبب انخفاض قيمة الريال كما 

غذاء بالنسبة للمواطن العادي. لل على الوصولبشدة  أثراليمني، مما 

 لألغذية لمراقبة السوق الصادر فيبرنامج العالمي التقرير  وحسب

ما كانت في الماهئة أعلى م 13و في الماهئة مما كان عليه قبل األزمة  26هئية بنسبة الغذا سلةالمتوسط كلفة ، فقد ارتفع يوليو

 .2016أبريل  عليه في

الكلفة تحمل  مناألسر  تمكن حتى عند .الثمنالسلع إلى السوق يفوق قدرة األسر على دفع وصول  كلفةهذا يعني أن و

تقارير مواد غذاهئية بكميات وتنوع غذاهئي أقل. تشير راء سر إلى شفي اضطرار األسعار األارتفاع ، يتسبب لطعامالعالية ل

هذه زيادة تعد صعدة يعانون من التقزم. والمتواجدين في المناطق المرتفعة في في الماهئة من األطفال  78أن إلى اليونيسيف 

 في الماهئة. 58م التي بلغت 2014 بالنسبة في العامقارنة مكبيرة 

إلنقاذ األرواح وتجنب المضاعفات على  مليون دوالر أمريكي 45لمبلغ هناك حاجة ماسة 

 بعيدالمدى ال

تمكن شركاء قطاع التغذية  حجم ونطاق األزمة. لمواجهةالتمويل الالزم لألسف  قطاع التغذية الصحيةتتلق االستجابة في لم 

مطلوب لتوفير تدخالت  دوالر أمريكيمليون  102 أصل في الماهئة من 56الموارد التمويلية بنسبة  الصحية من حشد

نصف  قرابة تزويدكل عاجل، فلن يكون من الممكن بشفي حالة عدم حشد التمويل المتبقي هذا يعني أنه و .التغذية الصحية

مكمالت والمطحونة المغذيات الدقيقة و "أ"مباشرة مثل فيتامين تغذية صحية  اتإلى مساعد المحتاجوناألطفال واألمهات 

 الحديد/حمض الفوليك للنساء الحوامل والمرضعات.

 ونواجهييعانون من سوء التغذية الحاد س  162,000فالتقديرات تشير إلى أن حوالي  ،تلقي تمويل إضافيفي حالة عدم 

الوفاة، إضافة إلى مضاعفات على المدى الطويل من عواقب سوء التغذية بما في ذلك المرض وتتمثل في أكبر  اً راخطأ

 التغذية.ضمن أخطار سوء أكبر  اخطر ونواجهيس شهراً  24 - 6طفل تتراوح أعمارهم بين   358,000أن

 مليون شخص 3.1بلغ عدد النازحين 
مليون  3.1اليمن  في يةحركة السكانبالالعمل المعني  فريقتقرير صادر عن خر وفقا آلفي اليمن حاليا  بلغ عدد النازحين

أولئك و مليون نسمة(، 2.2أولئك الذين اختاروا مغادرة منازلهم بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية ) هذاويشمل  شخص.

 نسمة(. 949,000داهئم )أكثر من  يستقروا بشكللم هم ، ولكنمناطقهم األصليةالذين عادوا مؤخرا إلى 

شخص.   152,000لعدد م2016صدور التقرير السابق في أبريل طرأت زيادة في أعداد النازحين بسبب النزاع منذ 

 اإليواءوالمواد الغذاهئية هي  للنازحينحجة وصنعاء وذمار. االحتياجات األساسية في الزيادة بشكل رهئيسي وتتركز هذه 

 سوء التغذية فحص

 . 
  2016اليمن  –المصدر: اليونيسف 



 4 |  اليمن –النشرة اإلنسانية  
 
 

 
http://yemen.humanitarianresponse.info | www.unocha.org 

 بالتنسيق ننقذ األرواح –مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

وا في الماهئة من النازحين  80أكثر من وكان  والمياه الصالحة للشرب. يعيشون هم شهرا و 13من ديارهم منذ أكثر من قد فر 

 الحرب. أضرارمن  اساساعلى المجتمعات المحلية التي تعاني  كبيراً  عبئاً  األمر الذي يشك لوأصدقاء، أقارب مع 

 .(2016 ية. التقرير العاشر )أغسطسحركة السكانبالالعمل المعني  المصدر: فريق

 المساعدات مستمرة إلى حاجتهم ولكن 900,000 من أكثر عاد
 

 بقي اآلخروناألصلية فيما  همإلى منازلمنهم عادوا في الماهئة  80، نازح إلى مناطقهم األصلية شخص   949,470نحوعاد 

( 2( عدن 1في خمس محافظات هي:  من النزاعضيفة. ويتركز العاهئدين ستممحلية مجتمعات لدى أو في منازل مؤجرة 

 ( حجة.5( لحج و 4  ( تعز3العاصمة أمانة 

لدى . مع عودة بعض السكان في نفس الوقتالحاصلة الجديدة  اتحركتالفي مجاراة النزوح في اليمن تستمر توجهات 

حتمال ونظرا الغير أن النازحين العاهئدين، . ةالمحلي ةع األمنياوضلتحسينات النسبية في األالنازحين استجابة سريعة ل

تلقي عودتهم إلى مناطقهم األصلية، ويظلون في حاجة مستمرة لبعد   يستقرونمرة أخرى، الوالنزوح ل اقتنلال اضطرارهم

 مساعدات.

في اليمن إلى االستجابة بشكل  زوحتدعو المنظمات اإلنسانية ووكاالت األمم المتحدة مجتمع المانحين مع استمرار أزمة الن

في الماهئة فقط لالحتياجات المتعلقة بمجموعة قطاع  7لم تتم االستجابة سوى بنسبة . الحالية لإليواءألزمة إلى اأفضل 

مستوى يؤثر على ، وهو األمر الذي نهاية شهر أغسطسحتى  تنسيق وإدارة المخيماتوالمواد غير الغذاهئية و اإليواء

 دون دعم.األشخاص الضعفاء ويترك كثير من  ،االستجابة الشاملة

بسبب حدة التوتر  ارتفاعإلى  مؤشراتهناك غير أن النازحين، المحلية المستضيفة وتقبل لمجتمعات من الكرم أن تستقبل ا

هناك حاجة ماسة إلى موارد إضافية للتأكد من أن المتضررين من النزوح و .في جميع أنحاء البلد ماليةالزمة اشتداد األ

ياهئسة. تشير البحوث السلبية التأقلم اليات مزيد من آلإلى ون أانهم ال يلجو المناسب،المأوى إلى  لديهم قدرة على الوصول

على سبيل المثال إلى أن األسر النازحة أكثر عرضة لخطر زواج األطفال تحدة للسكان األمم الم التي يقوم بها صندوق

 ألسباب اجتماعية واقتصادية.

 التركيز على إب   
إذ يستهدف شركاء العمل اإلنساني إنطالقاً من نسانية. اإل مراكز للعملياتخمسة  فييتم تنسيق االستجابة اإلنسانية في اليمن 

 4إلى  تقديم مساعدات فعلياً تم و. م2016عام  خاللمليون شخص  12.6إب وصنعاء وصعدة و الحديدةو دنمراكز ع

 .2016يونيو  30ماليين شخص حتى 

الحتياجات ل رهئيسي للمجتمع اإلنساني نظراً محور تركيز وهو أيضاً، إب محافظة تعز  مركز العمليات اإلنسانية في يغطي

يعيش في إب  األمن وصعوبة الحصول على الغذاء والسلع في المنطقة. ابغيلسكان المتضررين من استمرار ل الكبيرة

 630,000. يقيم أكثر من سكانالتقديري الحالي لل عددالفي الماهئة من  20مثل حوالي نسمة وهو ما يمليون  6وتعز حوالي 

انعدام األمن من يعانون عدد األشخاص الذين بلغ . عامأكثر من هم نزحوا منذ معظمشخص نازح في هاتين المحافظتين، و

منظمة إنسانية  40م وحتى اآلن 2016وتوجد منذ بداية شخص في تعز.  مليون 1.9ومليون شخص في إب  1.4الغذاهئي 

 م( 2016ية )أغسطس السكان اتحركتبالالعمل المعني  التقرير العاشر لفريق - النزوح حولعامة لمحة  
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آملين تقديم  2016مليون شخص منذ يناير  حواليل اتاإلنساني مساعدالعمل شركاء  وقد قدمفي إب.  20تعمل في تعز و 

 قبل نهاية العام. المزيد

 

سيطرة على نقاط ممحدود بسبب وجود جماعات مسلحة  بشكل خاص  حيث أن الوصولع في مدينة تعز القلق اوضاألتثير 

أثار القلق  الوصول إلى المدينة، وهو ما ضروريةنسبة صغيرة فقط من المساعدات التمكنت  المدينة.حول العبور الرهئيسية 

الكافية منذ ات على المساعد ولم يتمكنوا في غالبيتهم من الحصولشخص يعيشون في مدينة تعز،    200,000 حول سالمة

لبنية التحتية العامة تدمير واالضرار باأضرارا كبيرة على السكان المحليين وإلى عنيف القتال م. أدى ال2015سبتمبر شهر 

االحتياجات نازحين حسب التقديرات.  حافظة تعزفي مشخص  533,000. يظل مثل المستشفيات والمدارس وآبار المياه

المواد الغذاهئية تزايدت شحة  في الماهئة(. 26هئة( المياه والصرف الصحي )افي الم 68المواد الغذاهئية )هي لنازحين ل الملحة

اد الغذاهئية أيضا أسعار الموكما ارتفعت  .التابع للبرنامج العالمي لألغذيةالسوق  مراقبةوفقا آلخر تقارير  في األسواق

وارتفع . في الماهئة تقريباً  50بنسبة  هئيةسلة الغذاالمتوسط كلفة  حيث ارتفع ،أعلى بكثير من مستويات ما قبل األزمةلتصبح 

 ن مستويات ما قبل األزمة.عهئة افي الم 230بنسبة  الوقودسعر 

على األقدام على طول  الجمال أو سيراً وظهور الحمير على المساعدات المقدمة إلى مدينة تعز تم إيصال ما  وكثيراً 

وصول المساعدات لالجهود المكثفة لوضع إطار منهجي من  الرغم وذلك ،وأحيانا في منتصف الليل الممرات الجبلية

 .ممرات إنسانيةتأمين اإلنسانية و

حماية المدنيين وتسهيل ل في محافظة تعز ةإنساني هدنةإلى الموافقة على  طراف المتحاربة مراراً األمم المتحدة األودعت 

في رواح. وحدثت معالجة وإخالء جرحى الحرب وتقديم الدواء الالزم على وجه السرعة وغيرها من المساعدات المنقذة لأل

 الرابط بينباب وذ تم فتح طريقأغسطس بعض التغييرات في الوصول إلى المدينة، خاصة من خالل المدخل الغربي. 

 التربة الواقعة جنوب مدينة تعز. يةمديرعدن من خالل والمدينة 

 م(  2016مركز العمليات اإلنسانية في إب: لمحة حول األوضاع اإلنسانية )حتى أغسطس 

( ، 2016( ، منظمة الصحة العالمية ) أغسطس 2016( ، التقرير العاشر لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية ) أغسطس 2016: تقرير المسح المرحلي الشامل )يونيو المصدر
 (2016يونيو المجموعات القطاعية ) 
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 : مع صلوامعلومات ، يرجى التلمزيد من الل
 اليمن، األمم لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف مكتب  مدير :جورج خوريkhouryg@un.org   
 عمان  اليمن في أندرو السباتش:  مكتب- alspach@un.org   

 عبر زيارتكم للروابط االلكترونية التالية: اإلنسانية الشؤونالنشرات اإلنسانية الصادرة عن مكتب تنسيق يمكنكم الحصول على 
www.unocha.org/yemen  | | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

إلى المدينة د يؤدي فتح طريق ذوباب إلى وصول معونات جديدة ق

منظمة  تستخدما على المنطقة مرة أخرى. لن يؤثر النزاعطالما 

طنا من  12هذا الطريق لتسليم  أغسطس 28الصحة العالمية في 

المستلزمات الطبية واألدوية الضرورية للمستشفيات العامة في مدينة 

مساعدات اإلنسانية الوتقديم الوقود  ان يستمر ومن المتوقع تعز.

من عدم قدرتها على العديد من المرافق الصحية  حيث تعاني األخرى

تستمر حملة واإلمدادات الطبية. وص الوقود العمل نظراً لنق

وهو ما سيشكل فتح مداخل أخرى إلى المدينة للدفع نحو المناصرة 

لألشخاص مؤشرا على بداية حدوث تحسن في الوضع اإلنساني 

 المنطقة المغلقة.في المحتاجين للمساعدات 

لمستقبل اليمن.  ضرورياً السالم واالستقرار في تعز سيكون إحالل 

لقربها من األراضي نظرا ً اً كانت المدينة مركزا تجاريا حيوي تاريخيا

البحر األحمر. قبل على ميناء المخا ب والرتباطهاالزراعية اإلنتاجية 

م العديد من الالحرب، كان في المدينة أيضا مطار دولي  خدمات يقد 

  لدول المجاورة.لداخل اليمن و

 

 إيصال المساعدات إلى تعز 

 المصدر: عرفات كرادا 
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