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  الفاعلة والدولية

 نقذ األوراحنالتنسيق ب

 

 نظرة على األوضاع
ستيعابية المطلوبة تمت إعادة فتح الموانئ البحرية والمطارات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، غير أن هذه الموانئ تفتقر إلى القدرات اال

حالت اإلنسانية بالهبوط، غير عدن لبعض الرر إعادة فتح مطاسمح والصليف. ولكميات الشحن التجاري واإلنساني التي كانت تدخل سابقا عبر مينائي الحديدة 

استمرار اإلغالق من قبل التحالف الذي تقوده السعودية لبعض الموانئ البحرية والمطارات في سيدفع أن الخدمات إلى أجزاء أخرى من البلد ما زالت ممنوعة. 

ة والتجارية بعد أحد عشر يوماً من الحصار إلى مستويات متدنية اليمن بالبلد نحو أوضاع إنسانية كارثية إلى حدٍّ أكبر. يتناقص المخزون من المواد اإلنساني

 وبشكل خطير.

 

 األثر على إيصال اإلمدادات  

سفينة تحمل نصف مليون طّن متري من  29نوفمبر الجاري، منع الحصار  15تشير تقارير مكتب آلية األمم المتحدة للمراقبة والتفتيش أنه وحتى  •

طن من الوقود( من الوصول إلى السكان في اليمن. سيتسبب هذا األمر في أضرار على  192,000مواد غذائية و طن 300,000المواد تقريباً )

 قدرة السكان لشراء المواد الغذائية، األمر الذي يزيد من التدهور إلى حّد أكبر بكثير في األوضاع الهّشة لألمن الغذائي.

طن تابعة لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية على متنها مستلزمات  1,313ل مواد إنسانية بحجم وحاليا يتم منع سفينة تابعة لألمم المتّحدة تحم •

 ماليين دوالر أمريكي من الرسو في ميناء الحديدة. 10تغذية صحية ومواد خاصة بالمياه والنظافة والصرف الصحي بقيمة 

ناتجة خارج سواحل الحديدة للرسو، األمر الذي ينتج عنه تكاليف عالية جداً طن من القمح  25,000تنتظر سفينة تابعة لألمم المتّحدة على متنها  •

 غرامات التأخير اليومية. عن

 

 

    األثر على توفر الوقود      

الشمالية أيام في المناطق  10يوماً والبترول خالل  20أدى منع دخول الوقود إلى نقص كبير في العرض، ومن المقّدر نفاد كميّات الديزل خالل  •

 لليمن.

لاير للتر في السوق  750لاير يمني للتر الواحد إلى  275 من سعر مسجالً ارتفاعاً  ،في المائة 170ارتفع سعر البترول في صنعاء بأكثر من  •

 325في المائة من  62السوداء. بعض محطات الوقود مفتوحة حاليا، لكنها ممتلئة بطوابير طويلة جدا. ارتفع سعر الديزل في السوق السوداء بنسبة 

 لاير للتر. 525لاير يمني للتر الواحد إلى 

في المائة في صنعاء. سيزيد هذا األمر من  133ارتفاع أسعار الوقود انعكس على سعر نقل المياه بالشاحنات )الوايتات( والذي ارتفعت كلفته بنسبة  •

إلى المياه، كما أنه يهّدد بتراجع عكسي لما تم تحقيقة من إنجاز في مجال ضعف اليمنيين إلى مستويات أبعد مما هي عليه بسبب محدودية الوصول 

 مكافحة الكوليرا.

 

 األثر على القطاع الصحي 

من االفتقار سيؤثر منع دخول األدوية واللقاحات الضرورية واالفتقار إلى الوقود الواصل إلى ميناء الحديدة على ماليين السكان الذين يعانون أصالً  •

مراض متعددة كان من الممكن الوقاية منها. تعتمد كّل المرافق الصحية على الوقود إليصال خدماتها األساسية ألإصابات في خدمات الصحية وإلى ال

حالة وفاة في اإلسبوع األخير. يواجه مليون  14سجلت سريرياً وحالة  120 حيث تم تشخيصالمنقذة لألرواح، وينتشر مرض الدفتيرا بشكل سريع 

 على األقل خطر التعرض لإلصابة بالمرض. طفل

حبلى ومواليدهن  امرأة 400,0000سيهّدد حياة  والطفولة األمومة في مجال رعاية والمستلزمات المنقذة لألرواحعدم القدرة على توفير األدوية  •

 من النساء الحوامل الالتي من المحتمل تعرضهن لتعقيدات أثناء الوالدة. 53,000 الجدد، يشمل ذلك
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 األثر على وصول العاملين في اإلغاثة  

نوفمبر الجاري ولخدمات النقل الجوي اإلنساني  14اليمنية والصليب األحمر الدولي التي وصلت في الخطوط الجوية تم فتح مطار عدن لرحالت  •
ل على متنها تحم والتي نوفمبر الجاري سفينة األمم المّتحدة أيضاً إلى ميناء عدن 15نوفمبر الجاري. كما وصلت في  16متحدة في التابعة لألمم ال

 اإلغاثة اإلنسانية. موظفاً يعملون في 23

وكّل الرحالت الملغية كانت بسبب نوفمبر الجاري.  6رحلة منذ  23توجب على خدمات النقل الجوي اإلنساني التابعة لألمم المتحدة إعادة جدولة  •
صريح عدم الموافقة على طلبات التصريح. ولليوم الحادي عشر على التوالي، لم تتلقى خدمات النقل الجوي اإلنساني التابعة لألمم المتحدة أي ت

 بالطيران إلى مطار صنعاء.

ومنظمات غير حكومية وطنية( عالقين في جيبوتي وعّمان وصنعاء ومواقع منظمات غير حكومية دولية و موظفاً إغاثياً )أمم مّتحدة 386ما يزال  •
 أخرى بسبب إلغاء رحالتهم.

 

 األثر على المخزون الغذائي اإلنساني والتجاري   

والسّكر والزيت نوفمبر الجاري )من القمح واألرز  1مليون طن من المخزون التجاري من السلع الغذائية المختلفة في البلد حتى  1.3يقّدر وجود  •

ر المواد الغذائية وقدرة السكان على أسعار أث   والذي بدوره إلى استنفاد كبير للمخزون النباتي والملح والحبوب(. وأدى عدم دخول السلع إلى البلد

 تلبية احتياجاتهم الغذائية.على 

طن( من إجمالي المخزون الغذائي التجاري، بينما يقّدر  817,000في المائة )أي  66يقّدر حجم القمح من هذا المخزون )الحب والطحين( بنسبة  •

استعاضة المخزون بكميات جديدة،  أيام في حالة عدم 108طن. يقّدر البرنامج العالمي لألغذية استنفاد كميات األرز في  217,500األرّز بنحو 

 مخزون القمح.الستنفاذ يوم تقريبا  100وكذلك 

في المائة من األسر اليمنية ال تمتلك مخزون غذائي وتشتري احتياجاتها من  70والزراعة "الفاو" إلى أّن أكثر من تشير تقارير منظمة األغذية  •

 المواد الغذائية يومياً. أّي أن الزيادة في األسعار ستؤثّر على قدراتهم على تغذية أسرهم.

ماليين شخص ألقل من ثالثة أشهر فقط  7طن كافية لمساعدة  205,000 لدى البرنامج العالمي لألغذية حالياً مخزون مواد غذائية مختلفة بحجم •

في المائة(. وفي حالة ارتفاع عدد  60مليون آخرين يستلمون حصص بحجم  3.5كاملة ومليون شخص يستلمون حصص  3.5هذا )يشمل 

الجوع، فقد يستنفد هذا المخزون قبل الوقت  المستفيدين بسبب الحصار، ومع وقوع ثالثة ماليين شخص آخرين عرضة لمخاطر الوقوع في براثن

 المقّدر.

 

 التأثير على الحالة التغّذوية لألطفال والنساء:   

طفل تقريباً يعانون من سوء التغذية الحاّد الوخيم لخطر فوري في حالة عدم تمكن المنظمات اإلنسانية من إعادة التعويض  150,000ستتعرض حياة  •

 ألشهر القادمة.لمخزون التغذية الصحية ل

حبلى ومواليدهن  امرأة 400,0000سيهّدد حياة  والطفولة األمومة في مجال رعاية والمستلزمات المنقذة لألرواحعدم القدرة على توفير األدوية  •

 من النساء الحوامل الالتي من المحتمل تعرضهن لتعقيدات أثناء الوالدة. 53,000 الجدد، يشمل ذلك

 

 النازحين والالجئين:األثر على  

أسرة نازحة تقريبا من المتضررين من  40,000تشمل أطقم أدوات اإليواء ومستلزمات منزلية أساسية لمساعدة التي تم قطع المعونات الطارئة و •

 النزاع بسبب منع دخول المساعدات اإلنسانية إلى اليمن.

شخص يومياً إلى مركز النازحين  800إلى  600وبعد اإلعالن عن اإلغالق، يتجه حوالي أبلغت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين أنه  •

 في المائة تقريباً. 35في صنعاء المدعوم من قبل المفوضية. ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 

هجرة إلعادة تم تأجيل ثالث رحالت بالباخرة كانت من المزمع القيام بها من قبل مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية لل •

 شخص الجىء إلى وطنهم في الصومال بسبب الحصار. 329
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 األثر على االقتصاد 

 نحاء البلد بسبب الحصار، األمر الذي يؤثّر على السكان من الفئات شديدة الضعف.في المائة في كافة أ 21ارتفعت أسعار السلع بمعدل  •

في المائة  33في المائة في الحديدة، و 32في المائة في محافظة البيضاء. وارتفع سعر السّكر بنحو  68 و  50ت الزيادة في أسعار األرّز بين بلغ •

 في المائة في شبوة والبيضاء. 13إلى  12في أبين و

 67في المائة، والذرة البيضاء  131ارتفعت أسعار المنتجات من السلع المحلية أيضا بحّدة. فقد بلغت الزيادة في سعر الذرة الصفراء في الحديدة و •

ما ازداد في المائة في صنعاء وحجة. ك 22في المائة و 50في المائة. أما في إب فقد بلغت الزيادة في سعر الذرة الصفراء  15في المائة، والدخن 

مليون شخص يفتقرون إلى األمن الغذائي،  17م. تهّدد هذه الزيادات في األسعار 2017في المائة مقارنة بأكتوبر  22إلى  15سعر الدخن بنحو 

 كما تزيد من مخاطر المجاعة لسبعة ماليين شخص يعانون من شّدة إنعدام األمن الغذائي.

 لاير يمني للدوالر الواحد األمر الذي يتسبب في زيادة أكبر ألسعار السلع الضرورية. 425مدينة صنعاء  بلغ سعر الصرف للعملة حاليا  في •

 
 

 المصدر: أكتد، أوكسفام، العمل لمكافحة الجوع، شبكة فيوز نت
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