
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
   

  
   
   
   
  

 في هذا العدد

 1ص األطفال هم األشد تضرراً بالصراع الحالي

 2ص حماية المدنيين ال زالت تُمثل تحدياً كبيراً 

 3ص المليون حالةحاالت االشتباه بالكوليرا تقترب من 

           5ص                خدمة األمم المتحدة اإلنسانية الجوية في اليمن 

 6ص                  توفير المساعدة الغذائية لسبعة ماليين شخص

 4ص سوء التغذية مرتفع بشكل دائم

 

 

 

 

•  

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا"

 النشرة اإلنسانية
 اليمن

  2017 أكتوبر 29 | 28العدد 
 

 

 العناوين الرئيسية

مليون طفل في  11.3يحتاج  •

 55اليمن للمساعدة اإلنسانية و 

بالمائة من النازحين هم من 

 األطفال.

مكتب المفوض السامي لحقوق  •

عدد الضحايا اإلنسان يؤكد أن 

 13,920المدنيين قد وصل إلى 

قتيال و  5,159ضحية بمن فيهم 

جريحا منذ مارس  8,761

 م. 2017

من المحتمل أن تصل حاالت  •

االشتباه بالكوليرا إلى مليون حالة 

 م. 2017بحلول نهاية عام 

حصل عدد قياسي وهو سبعة  •

ماليين شخص على المساعدات 

الغذائية في شهر أغسطس ولكن 

امج الغذاء العالمي يواجه برن

نقصاً شديداً في التمويل يبلغ 

مليون دوالر خالل األشهر  390

 القادمة.

  امقأر

 27.4 السكانعدد إجمالي 
 شخص مليون

األشخاص إجمالي 
للمساعدات المحتاجين 

 اإلنسانية

20.7  
 شخص مليون

إجمالي األشخاص 
شديدي االحتياج 

 للمساعدات اإلنسانية

9.8 
 شخص مليون

عدد األشخاص 
النازحين )النازحين 

 داخلياً والعائدين(

2.9 
 شخص مليون

عدد الوفيات )منظمة 
 الصحة العالمية(

8,673 

عدد الجرحى )منظمة 
 الصحة العالمية(

49,963 

المصدر: وثيقة االحتياجات 
ومنظمة  2017اإلنسانية لعام 

الصحة العالمية )حتى تاريخ 
 (2017سبتمبر15

 

  التمويل

 دوالر أمريكي مليار 2.3
 التمويل المطلوب 

 

 دوالر أمريكيمليار 1.3
خطة االستجابة من التمويل تم تلقيه ل

 اإلنسانية
 

 نسبة التمويل  55.8%

 (2017أكتوبر  29)
 

 م2017 أكتوبرالمصدر: نظام التعقب المالي 

 

 األطفال هم األشد تضررا من الصراع الحالي 

 مليون طفل في اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية  11.3من الُمقدر أن ما يقارب من 

 11.3إن الصراع الدائر في اليمن حالياً شديد الوطأة على األطفال بشكل خاص حيث يُقدر أن ما يقارب من 

ا الصراع هم بالمائة من ضحاي 13مليون طفل أصبحوا يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية ويُقدر بأن ما يقارب 

من األطفال. كما يموت طفل واحد كل عشر دقائق في اليمن بسبب عوامل يمكن الوقاية منها مثل سوء التغذية 

مليون شخص نزحوا في اليمن  2.9بالمائة من  55واإلسهال واألمراض التنفسية المعدية. وتبلغ نسبة األطفال 

بالمائة فتيات(. وتشير التقارير إلى أنه قتل في  27و  بالمائة فتيان 28م )2015بسبب تفاقم الصراع منذ عام 

فتى وثمان فتيات(.  20آخرين ) 28فتاة( وأصيب  11فتى و  20طفالً ) 31أغسطس وسبتمبر ما ال يقل عن 

 باإلضافة إلى ذلك تم التحقق من تسع حاالت تجنيد واستخدام للفتيان كمقاتلين.

تعرض ما يزيد عن خمسة ماليين طفل لخطر حرمانهم من التعليم حيث لم يستلم ما يقارب من ثالثة أرباع ي

مدرسة إما كلياً أو جزئياً بسبب الضربات  1,600المدرسين في البلد مرتباتهم لمدة تقارب العام بينما تم تدمير 

مدرسة  23مدرسة وتحتل الجماعات المسلحة  147ما ال يقل عن الجوية أو القصف المتبادل. يشغل النازحون 

أخرى. تم تأجيل بداية العام الدراسي في سبتمبر لمرات عديدة وهناك نقص شديد في كميات الكتب الدراسية 

 والمواد المدرسية األخرى. 

 

م(، والتقييم الطارئ لألمن الغذائي والتغذية 2016-2017) SMARTم، وفقاً لمسوحات سمارت 2017المصدر: مجموعة قطاع التغذية الصحية، سبتمبر  سوء التغذية الحاد الشامل.
 (2014مسح أوضاع الصحة المجتمعية ) (، 2016الصحية )

 

مريض مشتبه بإصابته بالكوليرا ينتظر العالج في المستشفى الجمهوري في صنعاء. 
 الصورة: غايلز كالرك/أوتشاأوتشا 
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وح والعنف ومن بين يعاني الكثير من األطفال في مختلف أنحاء البلد من األمراض وسوء التغذية وآالم النز

بالمائة.  27أبريل تبلغ نسبة األطفال دون سن الخامسة  27حالة اشتباه بكوليرا تم اإلبالغ عنها منذ  870,000

بحلول نهاية هذا العام من المحتمل أن يرتفع عدد حاالت االشتباه بالكوليرا في أوساط األطفال إلى ما يقارب من 

ء التغذية بشكل كبير حيث تُشير التقديرات إلى أن نصف عدد األطفال ألف حالة كما ترتفع معدالت سو 600

المتوسط و  مليون طفل مصابين بسوء التغذية الحاد 1.8دون سن الخامسة يعانون من التقزم كما أن هناك 

لنمو طفالً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. وحتى إذا توقف القتال اليوم فإن تقزم النمو وتأخر ا 386,000

 العقلي سوف يبقى مالزماً لجيالً بأكمله.
 

 شركاء العمل اإلنساني يضاعفون جهودهم الرامية لمساعدة األطفال

اليمن الكثير من األطفال على اللجوء إلى آليات تأقلم سلبية فعلى سبيل المثال  لقد أجبر الصراع الدائر في 

بالمائة من الفتيات يتم تزويجهن قبل أن  72ارتفعت نسبة زواج األطفال بشكل كبير ويُقدر بأن ما يقارب من 

همية بمكان لكافة أطراف بالمائة منذ تفاقم الصراع. إنه من األ 22بزيادة  تُقدر بـ  –يصلن إلى سن الثامنة عشرة 

الصراع في اليمن أن تحمي حياة األطفال وحقهم في التعليم وكذا حماية المدارس وإيجاد حل عاجل ألزمة 

الرواتب من أجل أن يتمكن األطفال من الحصول على التعليم. لقد ضاعف شركاء العمل اإلنساني من جهودهم 

ضع ال يزال في مجمله كارثياً. تم على سبيل المثال ال الحصر تقديم الرامية لمساعدة األطفال في اليمن إال أن الو

  .مليون طفل من خالل إعادة تأهيل المدارس وتوفير المواد المدرسية 1.4الدعم لعدد 

واستفاد ما يقارب نصف مليون طفل من الدعم النفسي واالجتماعي الذي يهدف إلى دعم األطفال للتأقلم مع 

 4.8وبما يتجاوز رقم  –مليون طفل  5.1حالياً تنفيذ حملة تحصين وطنية تستهدف  المشاق النفسية ويجري

مليون طفل الذي تم تحقيقه في فبراير الماضي من خالل حملة التحصين ضد شلل األطفال. وبالنسبة لألطفال 

طفالً  88,664طفالً على دعم غذائي بمغذيات دقيقة وحصل  149,000الذين يعانون من سوء التغذية، حصل 

على مساعدة تغذوية تكميلية شاملة خالل الفترة بين يناير و أغسطس. في مسعى لتفادي االنهيار الشامل للنظام 

مرفق رعاية صحية أولية ويخططون لتوسيع هذا  1,072الصحي يعمل شركاء العمل اإلنساني على دعم تشغيل 

 وية.مرفق صحي إضافي في المديريات ذات األول 1,000الدعم ليغطي 

 حماية المدنيين 
 م 2017ضحية مدنية للصراع منذ مارس  13,900تم التحقق مما ال يقل عن 

لقد بلغت التكلفة البشرية لهذه الحرب حداً كارثياً حيث تستمر الضربات الجوية والقصف المتبادل واألعمال 

تدمير البنية ويجرحون ويتم  ونالقتالية على األرض في كل من المناطق الريفية والحضرية والتي يُقتل فيها المدني

سبتمبر أكد مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان  19التحتية األساسية التي يعتمد عليها الناس في معيشتهم. في 

مقتل ثالثة أطفال وجرح سبعة آخرين في هجمات شنتها قوات الحوثي / صالح أثناء األعمال القتالية في مديرية 

 .ب إلى مقتل خمسة أطفال باإلضافة إلى سبعة راشدين آخرينصالة في مدينة تعز كما أدى هجوم آخر في مأر

في الخامس عشر من سبتمبر في مدينة تعز تم 

إطالق قذيفتي هاون بشكل عشوائي على مناطق 

مدنية في هجوم تحقق منه مكتب المفوض 

السامي لحقوق اإلنسان ما أدى إلى مصرع 

وفي اليوم التالي أدت ضربة جوية . مدنيين

للتحالف إلى مقتل العديد من األطفال في مديرية 

حريب القراميش في مأرب حيث قُتل خمسة 

أطفال وأربع نساء وثالثة رجال جميعهم من 

. عائلة واحدة عندما أصيبت سيارتهم بغارة جوية

تُظهر هذه الحوادث األثر المرعب لهذا الصراع 

إلى الدفع بآالف يؤدي فقدان سبل العيش والكسب للكبار كما . المستمر على األطفال واألسر وجميعهم من المدنيين دمويال

. األطفال إلى العمل إلعالة أسرهم بدالً عن الذهاب إلى المدرسة  

 

 
 سنوات، يقف على ما كان منزله في صنعاء قبل تدميره في غارة. الصورة: جيلز كالرك/ أوتشا 6علي، 

 

البد من استمرار االستجابة 

الحالية للكوليرا لتجنب 

خطر انتعاش الوباء مرة 

 أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lore ipsum 

Lore ipsum 

Lore ipsum 

 
 

على الرغم من المناشدات 

من المجتمع اإلنساني 

لمختلف أطراف الصراع 

لحماية المدنيين إال أن 

أعداد الضحايا بسبب 

الصراع ال زالت في تزايد 

 .في مختلف أنحاء اليمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lore ipsum 

Lore ipsum 

Lore ipsum 

 

 

الضربات الجوية  تحصد 

والقتال على األرض أرواح 

الكثير في مختلف أنحاء 

 البلد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lore ipsum 
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 تصاعد أعداد الضحايا منذ اشتداد وطأة الصراع 

يحث مجتمع العمل اإلنساني في اليمن كافة األطراف على ضبط النفس واالمتناع عن أي هجمات عشوائية 

مييز المناسب بين األهداف العسكرية عن األهداف المدنية ولضمان واتخاذ كافة االحتياطات الممكنة من أجل الت

. أن ال يتم مطلقاً توجيه أي هجمات باتجاه المدنيين أو األعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون اإلنساني الدولي

حقوق الذين تحقق منهم مكتب المفوض السامي لم 2015منذ مارس  وصل العدد اإلجمالي للضحايا المدنيين و

 . جريحاً  8,761قتيالً و  5,159ضحية منهم  13,920اإلنسان إلى 

لقد أدى تفاقم واشتداد الصراع إلى نزوح ما يقارب ثالثة ماليين شخص عاد منهم حوالي مليون شخص إلى 

مليون شخص في اليمن إلى مساعدات  11.3يحتاج ما يقارب من كما . منازلهم ولكنهم بحاجة إلى مساعدات

ماليين شخص يعيشون في مناطق  2.9إنسانية من أجل حماية سالمتهم وكرامتهم وحقوقهم األساسية بمن فيهم 

الصراع الجاري حيث تفاقمت األزمة اإلنسانية بشكل كبير في المحافظات التي ازدادت حدة من تتأثر بشدة 

 .فيها بما في ذلك محافظات عدن والحديدة وصنعاء وتعز التي تشهد استمراراً للهجمات العشوائية الصراع

 الهجوم الذي غيّر حياة أحمد 

عاماً من أداء صالة الفجر وعاد إلى فراشه عندما انهار فجأة المنزل الطيني  29انتهى أحمد البالغ من العمر 

ته اآلخرين في قرية محدة بمحافظة صعدة. يقول أحمد: "كان المنزل الذي يقيم فيه مع الده وأخيه وأفراد أسر

هشاً للغاية وانهار بكل بساطة". "ال أتذكر ما الذي حدث بعد ذلك ألنني استيقظت بعد عدة ساعات من الغيبوبة 

في المستشفى الجمهوري وعندئذ علمت أن زوجة أخي وزوجة أبي وأختي وستة أطفال آخرين قد قتلوا 

 أتذكر أني طلبت من زوجة أخي أن تُعد لنا طعام اإلفطار".  جميعاً.

أدى ذلك الهجوم في الرابع من أغسطس إلى مقتل أربعة أوالد وفتاتين. يقول أحمد "كانت الفتاتان والطفل في 

طريقهم إلى المدرسة". "لقد نجى أخي وهو يعمل كسائق شاحنة ألنه غادر المنزل إلى العمل بينما أصيب 

ان رروح وهو اآلن يتلقى العالج الطبي في عمران. كان أحمد وهو مزارع يعمل في محافظة عموالدي بج

المجاورة في زيارة ألفراد أسرته في قرية محدة عندما حصل الهجوم. ال زال أحمد يتألم بسبب جروح أصيب 

 إلى هللا".  بها من شظايا في رجله اليمنى. يقول أحمد "لقد غير ذلك القصف حياتي ولكني أسلم أمري

كانت محافظات صعده وتعز وحجة 

وصنعاء والجوف ومأرب هي األشد 

تأثراً بالعمليات العسكرية والمواجهات 

والضربات الجوية منذ اشتداد حدة 

م. حتى شهر 2015الصراع في مارس 

م أدى الصراع في 2017أغسطس 

محافظة صعدة ومحافظة حجة القريبة 

 293,000إلى نزوح ما يقارب من 

شخصاً على  374,000شخصاً و 

التوالي أي ما يمثل ما يزيد عن ثلث 

أعداد النازحين في اليمن إجماالً. لقد تجاوز عدد الضربات الجوية في مختلف أرجاء البلد خالل النصف األول 

م كما ارتفعت نسبة المواجهات المسلحة في 2016م إجمالي عدد الضربات الجوية خالل عام 2017من عام 

 م. 2016بالمائة شهرياً مقارنة بعام  56م بنسبة 2017عام 

 
  أوتشا : الصورة. رجل أحمد ويظهر عليها جروح متعددة بسبب الشظايا

 حالة اشتباه بالكوليرا منذ أبريل  870,000

 محافظة  22حالة وفاة في  2,100واإلبالغ عن أكثر من 

يتوقع أن يصل عدد حاالت االشتباه بالكوليرا في اليمن إلى مليون حالة قبل نهاية هذا العام حيث ال زالت التقارير الواصلة 

والعشرين من أكتوبر وصل العدد التراكمي في الخامس . الصحية ُتظهر أن هناك انتشاراً غير مسبوق للوباءمن المرافق 

يُمثل األطفال وحالة وفاة.  2,180حالة رافقها  869,134أبريل إلى  27للحاالت المشتبه بها المبلغ عنها منذ 

يعاني المدنيون الذين 
تعرضوا للهجمات من آثار 

 جسدية ونفسية هائلة
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 بالمائة من عدد الوفيات 17صل نسبتهم إلى بالمائة من إجمالي عدد الحاالت وت 27دون سن الخامسة ما نسبته 

 بالمائة.  31تصل نسبة المتوفين من الذين تجاوزوا الستين عاماً إلى  بينما

لقد انخفض معدل اإلبالغ عن حاالت 

االشتباه الجديدة بالكوليرا من 

حالة أسبوعياً في ذروة  51,000

 35,000تفشي الوباء في يوليو إلى 

حالة في األسبوع إال أن منظمة 

الصحة العالمية ال زالت تحذر أن 

 الوباء لم ينته بعد حيث

الت الفحوصات المخبرية تؤكد ال ز 

ظهور حاالت جديدة مؤكدة. يُقدر بأن 

ما يزيد عن مليون طفل دون سن 

الخامسة مصابين بسوء التغذية الحاد 

يعيشون في مناطق ترتفع فيها نسبة 

اإلصابة بالكوليرا. يزداد احتمال 

وء التغذية الحاد ثالث مرات عن الوفاة بسبب أمراض االسهاالت مثل الكوليرا في أوساط األطفال المصابين بس

احتمال الوفاة لدى األطفال اآلخرين كما أن أمراض االسهاالت نفسها تُعد من األسباب الرئيسية المؤدية إلى سوء 

 التغذية. 

 تفاقم انتشار األمراض بسبب محدودية إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة

يمكن بسهولة الوقاية من مرض الكوليرا إال أن نظام الرعاية الصحية في اليمن منهار تقريباً حيث أن نسبة 

كما أنه لم يتم صرف بالمائة فقط  45المرافق الصحية العاملة تبلغ 

رواتب الكادر الصحي وتتمثل التحديات األخرى أمام النظام الصحي 

في الصعوبات التي تواجه الترصد الوبائي وجمع البيانات والتحقق 

لقد تفاقم الوضع السيء أصالً بسبب محدودية توفر خدمات . منها

المياه والصرف الصحي والنظافة على المستوى المحلي مثل 

عالجة المياه على مستوى المنزل والصابون وصعوبة أقراص م

الوصول على بعض المجتمعات األكثر تضرراً وتزاحم األولويات 

اإلنسانية وانخفاض جودة الخدمات الصحية في بعض مراكز عالج 

الكوليرا واستنفاذ قدرات العديد من الشركاء الكبار وكذلك ضعف 

لتي تساهم في تغطية التمويل للمنظمات غير الحكومية الصغيرة ا

 . الفجوات في االستجابة اإلنسانية

على الرغم من هذه التحديات تمكن شركاء مجموعة الصحة من 

مركزاً لمعالجة الكوليرا وكذا إنشاء  234سريراً في  3,619إنشاء 

مديرة متأثرة  225موقع لتوفير محلول اإلرواء بالفم في  1,084

ثي الرقم المستهدف لعدد األسرة محافظة ويُمثل هذا الرقم ثل 20في 

في مراكز عالج الكوليرا وأكثر من نصف العدد المستهدف لمواقع 

حتى تاريخ الخامس من أكتوبر تم إيصال رسائل الوقاية من الكوليرا إلى ما يقارب  .توفير محلول اإلرواء بالفم

شخص بشبكات إمدادات المياه  مليون 3.6مليون شخص في جميع المحافظات كما تم ربط ما يقارب من  17من 

 .محافظة باإلضافة إلى تدخالت أخرى عديدة 12المعقمة في 

 
 
 

 
م، 2017أكتوبر  8مراكز عالج اإلسهال وعدد األسرة ونقاط محلول اإلرواء مقابل المخطط له كما في تاريخ 

 7، تقرير الوضع EOCالمصدر: 

 
أكتوبر، مركز  25الكوليرا حتى تقرير مستجدات أوضاع 

   7الطوارئ، تقرير األوضاع رقم 

وصلت رسائل الوقاية من 
مليون  17الكوليرا إلى 

 شخص في جميع المحافظات

الكوليرا تسهل الوقاية من 
إذا كان النظام الصحي يعمل 

 كما ينبغي
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 الخدمة الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة في اليمن 

الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة في اليمن شريان الحياة الذي يتمكن عمال اإلغاثة اإلنسانية مثل ت

 م 2015من خالله الوصول إلى السكان المحتاجين منذ أبريل 

م بتشغيل رحالت منتظمة من جيبوتي إلى 2015قامت الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة منذ شهر أبريل 

صنعاء  –م تم كذلك تشغيل رحالت منتظمة على مسار عّمان 2016ات في األسبوع ومنذ مايو رمث صنعاء ثال

ثالث مرات في األسبوع وقت ساهمت تلك الخدمات في إتاحة إمكانية السفر المطلوبة بشدة للعاملين في المجال 

إلجراء أي عمليات إجالء للعاملين في اإلنساني لنقلهم من وإلى اليمن كما أتاحت كذلك الفرصة للجاهزية الكاملة 

 مثلتم 2016منذ إغالق مطار صنعاء أمام الرحالت التجارية في أغسطس و. المجال اإلنساني عند الحاجة لذلك

ن في المجال اإلنساني والخدمات الجوية لألمم المتحدة أحد الخدمات الجوية القليلة التي يعتمد عليها العامل

 . باإلضافة إلى طائرات الصليب األحمر ومنظمة أطباء بال حدود

م استجابت الخدمات الجوية 2017في مارس 

اإلنسانية لألمم المتحدة للمطالبات من المنظمات 

العاملة في مجال اإلغاثة وبدأت بتشغيل رحلة 

واحدة أسبوعيا إلى عدن من أجل تسهيل عملية 

توسيع االستجابة اإلنسانية من ثم أصبحت 

إلى عدن مرتين في األسبوع الرحالت الجوية 

تأتي هذه الرحالت الجوية . في الوقت الراهن

مكملة للنقل البحري األسبوعي للعاملين في 

المجال اإلنساني بين عدن وجيبوتي والذي 

 . ون اللوجستيةؤيعمل على تسهيله مركز الش

صحفياً  26قامت الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة كذلك بنقل  2017و أغسطس  2016بين أغسطس 

م وبسبب الرفض المتكرر 2017إال أنه وفي سبتمبر . ووسيلة إعالمية مهتمة بتغطية األزمة اإلنسانية في اليمن

ليق من جانب التحالف الذي تقوده السعودية إعطاء تصاريح للصحفيين على متن طائرات األمم المتحدة تم تع

بينما ال يزال المجتمع اإلنساني يعمل على مناصرة حق اإلعالم في . إضافة الصحفيين على قائمة المسافرين

 . استخدام هذه الخدمة إال أن الصحفيين اآلن يُنصحون باستخدام الطيران التجاري للسفر إلى اليمن

 أحد أشد العمليات الجوية تعقيداً 

يُعتبر تشغيل الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة في اليمن عملية جوية معقدة من حيث الجوانب األمنية 

والتحديات التشغيلية التي تواجه هذا التشغيل وبشكل خاص نقص وقود الطائرات والتأخير المزمن في إصدار 

من أجل التخفيف من مشكلة نقص الوقود واستمرار تشغيل الرحالت واخيص الطيران من السلطات المعنية. تر

عّمان عندما ال يكون هناك وقود طائرات متوفر في صنعاء عمدت الخدمات الجوية اإلنسانية  –صنعاء  –عّمان 

جيبوتي. وعلى الرغم من أن هذا التوقف  لألمم المتحدة إلى تحويل مسار الطائرات بحيث تتوقف للتزود بالوقود في

 يعني زيادة ساعتين في وقت الرحلة إال أن ذلك أتاح استمرارية تشغيل هذا المسار. 

هناك حاجة لوجود آلية رقابة واتصاالت قوية بين فريق الخدمات الجوية اإلنسانية والسلطات التي توفر األمن 

 . منتظمةومستخدمي الخدمة من أجل إبقاء الرحالت 

 
 م 2017م. المصدر: الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة، سبتمبر 2016إنجازات الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة عام 

 

 
 ء إالم لم يعد باستطاعة العاملين في اإلغاثة اإلنسانية الوصول إلى صنعا2016منذ أغسطس 

 عبر طائرات الخدمات اإلنسانية

تخطيط الخدمات الجوية 

اإلنسانية معقد للغاية 

ويتطلب الحصول على 

 تصاريح من سلطات متعددة 

ية ال زالت الخدمات الجو
اإلنسانية لألمم المتحدة تقدم 

خدمات جوية موثوقة 
للعاملين في مجال اإلغاثة 

وتوفر شريان حياة إليصال 
 المساعدات إلى اليمن
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 م 2017توفير المساعدة الغذائية لسبعة ماليين شخص في أغسطس 
 أكبر أزمة أمن غذائي في العالم  يشهد لقد أدى هذا الصراع إلى جعل اليمن

ن ونصف من الصراع إلى تحويل اليمن إلى أكبر أزمة أمن غذائي في العالم حيث بلغ عدد األشخاص القد أدى عام

مليون شخص، أي ما يقارب من ثلثي عدد سكان اليمن(  17الذين يعانون من انعدام االمن الغذائي رقماً مهوالً )

شخص يعانون من انعدام حاد لألمن الغذائي ويواجهون خطر المجاعة. تُصنف  يينمال 6.8ويضم هذا الرقم حوالي 

التصنيف المتكامل لألمن من محافظة في درجة الطوارئ )المرحلة الرابعة  22سبع محافظات في اليمن من بين 

التغذية الحاد معدالت سوء  فاتتالغذائي( وهي محافظات تعز وأبين وصعده وحجة والحديدة ولحج وشبوه بينما 

% وهي النسبة الحرجة حسب منظمة 15وحضرموت  نسبة  العام في أربع محافظات هي تعز وأبين والحديدة

محافظة( هناك عالقة وطيدة بين وصول االحتياجات من حيث االمن  13مديرية )في  67الصحة العالمية. في 

 الغذائي والتغذية إلى أعلى مستوياتها وتفشي وباء الكوليرا. 

المستمرة لتجنب في خضم هذه الحملة 

خطر المجاعة في اليمن تمكن شركاء 

العمل اإلنساني من تحقيق رقم قياسي 

 7وهو توفير المساعدة اإلنسانية لعدد 

ماليين شخص في مختلف انحاء البلد 

خالل شهر أغسطس. مع ذلك وبسبب 

عدم وجود التمويل الكافي حصلت 

نصف الحاالت المستهدفة فقط على 

ملة بينما حصلت الحصة الغذائية الكا

بالمائة فقط  60الحاالت المتبقية على 

من الحصة الغذائية. تم إدراج مكمالت 

 تغذوية تخصصية لمعالجة والوقاية من سوء التغذية في أوساط األمهات واألطفال في الحزمة الغذائية الموزعة

 هناك ثالثة ماليين امرأة وطفل في اليمن بحاجة لدعم تغذوي.  حيث

مج الغذاء العالمي على إعطاء األولوية في المساعدات التي يقدمها )بالتشاور مع الشركاء( لألشخاص يعمل برناو

الذين يعيشون في المناطق التي تقترب من حافة المجاعة والسكان األشد ضعفاً مثل األسر التي ليس لديها عائل 

ص النازحين الذين ليس لديهم دخل. تصل واألسر التي تعاني فيها النساء واألطفال من سوء التغذية أو األشخا

االحتياجات المالية الفورية لبرنامج الغذاء العالمي لكي يتمكن من معالجة انعدام األمن الغذائي في اليمن إلى ما 

بالمائة  50 عنالتمويل لالحتياجات اإلنسانية لم يزد سبتمبر  26حتى تاريخ ومليار دوالر أمريكي.  1.16يقارب 

خالل األشهر الستة القادمة وحتى مارس  يواجه برنامج الغذاء العالميوم. 2017 لنهاية عامب مما هو مطلو

 مليون دوالر أمريكي.  390م. نقصاً تمويلياً يبلغ 2018

 سواق ولكن األسعار ال زالت مرتفعة جداً لمعظم الناس تحسن توفر الغذاء في األ

توفر السلع الغذائية لتحسنت مستويات واردات الغذاء خالل األشهر الستة الماضية كنتيجة للتحسن في اإلمدادات و

 بحسب آلية األمم المتحدة للتحقق من الواردات فإن المتوسط الشهري للوارداتوالمستوردة في األسواق المحلية. 

بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام  10م قد ارتفع بنسبة 2017الغذائية خالل الفترة من يونيو إلى أغسطس 

في مارس  الصراع على الرغم من ذلك ال زالت أسعار السلع مرتفعة وأعلى من األسعار قبل تصاعدوم. 2016

 م. 2015

الغذائية في األسواق أولئك الذين لديهم القوة الشرائية يمكن أن يفيد هذا التحسن الملحوظ في توفر المواد وفيما 

المناسبة إال أن هذا التحسن ال يؤثر كثيراً على ماليين األسر اليمنية التي تعاني من االنعدام الشديد لألمن الغذائي 

الذي لم والتي فقدت مصادر دخلها وهي تعتمد اآلن على المساعدة الغذائية الطارئة وكذا موظفي القطاع العام 

 
تمكن شركاء العمل اإلنساني من الوصول إلى رقم قياسي من األسر اليمنية بالمساعدات الغذائية. المصدر: برنامج 

 الغذاء العالمي / ماركو فراتيني 

المساعدات الغذائية الحالية 

تستهدف كأولوية األسر 

الضعيفة مثل النازحين الذين 

 تعطى لهم األسبقية

في أغسطس حقق شركاء 

العمل اإلنساني رقماً قياسياً 

بتقديم المساعدة الغذائية إلى 

 سبعة ماليين شخص 
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تقلص بنسبة تُقدر  الناتج المحلي اإلجمالي في اليمنفإن بحسب البنك الدولي ويستلموا مرتباتهم منذ ما يقارب العام. 

ال زالت األنشطة وتقلصت بشكل كبير فرص العمل في القطاع الخاص. كما م 2015بالمائة منذ عام  37.5بـ 

االقتصادية في الخدمات الزراعية وإنتاج النفط والغاز )وهي المكونات الرئيسية في الناتج المحلي اإلجمالي( 

 ازدادبالمائة من األسر في اليمن  78يُقدر بأن الوضع االقتصادي لما نسبته ومحدودة بسبب استمرار الصراع 

 مما كان عليه قبل األزمة.  سوءا

 نسق اإلنساني إلى عدن زيارة الم
 الحاجة لتوسيع التواجد اإلنساني في المحافظات الجنوبية 

يتم تنسيق االستجابة اإلنسانية في اليمن من خالل خمسة مراكز عملياتية في عدن والحديدة وصعده وصنعاء وإب. 

يعمل مركز عدن على تنسيق األنشطة اإلنسانية في محافظات لحج وأبين وشبوه حيث وصلت مستويات انعدام و

ص في هذه المنطقة التي يغطيها المركز هم األمن الغذائي إلى مستوى الطوارئ. هناك أكثر من ثالثة ماليين شخ

مليون شخص هم بحاجة ماسة لهذه المساعدة. شهدت أيضاً المناطق التي يغطيها  1.6بحاجة لمساعدة إنسانية منهم 

مركز عدن عودة أعداد كبيرة من النازحين فبحسب التقرير السادس عشر الصادر عن فريق عمل حركة السكان 

بالمائة من إجمالي عدد النازحين  35شخصاً إلى محافظة عدن ويصل هذا الرقم إلى  332,500عاد ما يزيد على 

  عموماً.

قام المنسق اإلنساني جيمي 

مكجولدريك بزيارة عدن والضالع 

 14إلى  11خالل الفترة ما بين 

سبتمبر بهدف التواصل مع 

المعنيين في الحكومة اليمنية 

والشركاء في العمل اإلنساني 

لوضع الخطط لتوسيع التواجد 

اإلنساني في المحافظات الجنوبية. 

أوضح المنسق اإلنساني و

ة الحاجة للفت للسلطات  المعني

االنتباه العالمي لألزمة في اليمن 

والسماح لوسائل اإلعالم الدولية بتغطية الوضع إعالميا وكذا أهمية دفع مرتبات العاملين في القطاع الحكومي في 

الحاجة  للحكومة اليمنيةالمنسق اإلنساني  أكد كافة أرجاء اليمن وأهمية فتح مطار صنعاء للرحالت التجارية. كما

 توسيع العمليات في المحافظات الجنوبية والسماح بتدفق المساعدات اإلنسانية بدون إعاقات بين عدن وصنعاء ول

ولية عن تقديم الخدمات األساسية وتشجيع ؤدور المجتمع اإلنساني وكذا الحاجة ألن تتولى الحكومة اليمنية المسأبرز 

 تعافي البلد وإعادة اإلعمار. 

اإلنساني شدد المنسق اإلنساني على الحاجة لتوسيع الوصول اإلنساني في المحافظات  وفيما يتعلق بالمجتمع

وكذا حشد موارد أكثر من أجل تحسين التغطية  في المناطق الجنوبية ودعا إلى تعزيز قدرات مجموعات العمل

 بالمساعدات في تعز والمكال انطالقاً من عدن. 

 
 المنسق اإلنساني ماكغولدريك في زيارة ألحد المستودعات في عدن. الصورة: أوتشا

 :للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع

 khouryg@un.org ،مدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن: جورج خوري

 dandreagiovannif@un.org، رئيسة قسم االتصال والتقارير،  :فيديريكا داندرياجيوفاني

 :لكترونية التاليةانسانية عبر زيارتكم للروابط اإلنسانية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون اإلشرات يمكنكم الحصول على الن

  www.unocha.org/yemen | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 

هناك حاجة ماسة لتوسيع 

العمليات اإلنسانية في 

المحافظات الجنوبية لتلبية 

االحتياجات المتزايدة للسكان 

 الذين يعيشون هناك 

mailto:khouryg@un.org
mailto:dandreagiovannif@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

