
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
   

 
  

اإلنسانية النشرة  
 اليمن

 م2013 يونيو 4 – مايو 7|  العدد الخامس عشر

 أوتشا  

في هذا العدد
 2ص  جديدة للنازحينالوطنية السياسة الوثيقة 

3ص   االحتياج إلى تمويل للحفاظ على مستويات المساعدات الغذائية 

 4ص                   المهاجرين لمعالجة قضاياضرورة وجود نهج إقليمي 

5ص                  زيادة في الجهود الرامية إلى توفير الرعاية الصحية 

5ص                    ذل الجهود إلبقاء مستشفى حرض مفتوحا  ب 

3ص يدز"خاوف بشأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية "األم 

 

 في المائة من  90عاد أكثر من
وا أإلى ديارهم بعد أن لجنازحي أبين 

 أثناء النزاع للعيش في عدن

 تخضع وثيقة السياسة الوطنية
 حاليا  لمعالجة قضايا النزوح الداخلي 

 .للمراجعة النهائية

  تواجه األسر الفقيرة في اليمن ضغطا
تلبية احتياجاتها اليومية من الغذاء ل

 .موسم الجفافخالل 

 سيتم تعطيل قنوات المساعدات
األغذية الغذائية ما لم يحصل برنامج 

على تمويل جديد بحلول  العالمي
 .نهاية شهر يونيو

 انخفض عدد المهاجرين الذين
يصلون إلى اليمن قادمين من منطقة 
القرن األفريقي في الربع األول من 

في المائة  12م بنسبة 2013عام 
الفترة من العام مقارنة بنفس 

 م.2012

 توفّر تسعون في المائة من المرافق
الصحية في أربع محافظات تجريبية 

بيانات المراقبة عبر النظام 
اإللكتروني لإلنذار المبكر النتشار 

 .األمراض

سكان ال يستطيعون 
الحصول على المياه 

الصالحة للشرب 
وخدمات الصرف 

 الصحي

مليون   13.1
 شخص

يعانون من سكان 
 انعدام األمن الغذائي

 مليون  10.5
 شخص

سكان ال يحصلون 
 على الرعاية الصحية

 مليون  6.4
 شخص

أطفال يعانون من سوء 
 التغذية الحاد

998,000 

 299,087 نازحون

 232,025 عائدون

 242,002 الجئون

أعداد المهاجرين / 
الالجئين الواصلين 

م2013خالل   

35,876 

برنامج  ،مفوضية األمم المتحدة لالجئينالمصدر: 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، األغذية العالمي، 

 منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف

 :المطلوب

 مليون 716
 

 :المموَّل
30%  

 

  المساعدات الموجهة الستدامة العودة في جنوب اليمنب العملضرورة 

 أبينمحافظة تحسن األوضاع في بعد في المائة من النازحين  09أكثر من عاد 

شخص في ديسمبر  335,66في المناطق الجنوبية لليمن بشكل حاد من  انحسرت أعداد األشخاص النازحين داخليا  

من أبين في المائة من النازحين  01لهذه األرقام، فإن أكثر من  م. ووفقا  2106شخص في أبريل  35066م إلى 2102

منها: التراجع في مستويات العنف  م. وقد شجعت هذه العودة عدة عوامل2102قد عادوا إلى ديارهم منذ يونيو 

أصبح ومع حركة العودة الكبيرة هذه، واستئناف بعض الخدمات األساسية وإعادة فتح األسواق وتوفر السلع األساسية. 

خدمات والدعم الالزم لجعل عودة النازحين مستدامة على المدى لدى شركاء العمل اإلنساني فرصة سانحة لتقديم ال

البعيد. كما ازدادت أيضا األنشطة التي يقدمها شركاء العمل اإلنساني والتي يجري تنفيذها في الغالب عبر شراكات مع 

 ة.ما تزال هناك احتياجات انسانية كبيرة في مناطق العودفمنظمات محلية. إال أنه وعلى الرغم من ذلك 

 

 في الخدمات األساسية وسبل العيش تهدد استدامة العودة الفجوات

لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى ديارهم في مناطق جنوب اليمن بما في ذلك  وفقا   ا  شخص 03252,6عاد 

 إضافيا   م، وهو األمر الذي يشّكل ضغطا  2106أبين حتى شهر أبريل من العام محافظة بعض المناطق الواقعة خارج 

تياجات جميع العائدين على الرغم من لتلبية اح على الموارد المتاحة في تلك المناطق. وتعمل السلطات المحلية جاهدة  

الكثير من العائدين يعيشون في دورهم األصلية حتى في أصبح التحسينات التي أجريت في بعض الخدمات األساسية. 

يمكن للضغط المتراكم على الموارد والخدمات العامة في حالة عدم وظل تضررها جّراء الصراع الذي حدث مؤخرا . 

الفجوات في تحديد قد تم واإلجراءات الالزمة أن يدفع ببعض العائدين إلى النزوح مرة أخرى. تضافر الجهود واتخاذ 

 واإلنعاش المبكر وقدرات الصمود. وأصبح للدعم الموجه في هذه المجاالت أهمية ةعيشممجاالت اإليواء ودعم سبل ال

 
 المصدر: مفوضية األمم المتحدة لالجئينن في اليمن؛ النازحون والعائدو 
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مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية –األمم المتحدة   

في المائة من السكان في أبين على  31 مديعت بالغة لمساعدة العائدين ليتمكنوا من الوقوف مرة أخرى على أقدامهم.

مصادر الدخل الزراعي، وبالتالي، فإن توفير المستلزمات الزراعية األساسية من شأنه أن يساعد إلى حد كبير على 

تحّول السكان وعودتهم إلى الحياة الطبيعية. كما ان العمل مع الشباب للحد من انخراطهم وتجنيدهم في األنشطة 

 تجنب حدوث انتكاسة جّراء العنف في هذه المرحلة الحرجة.ثر في بالغ األله أمر المسلحة أيضا 

 التمويلي يحّد من أنشطة اإلنعاش المبكرتزايد في مساعدات إنقاذ األرواح، غير أن العجز  

ازدادت األنشطة اإلنسانية إلنقاذ األرواح في مناطق العودة جنوب اليمن، وفي محافظة أبين على وجه الخصوص، إال 

أن نقص التمويل يمنع الشركاء في المجال اإلنساني من القيام بما هو أبعد من تدخالت إنقاذ األرواح لدعم اإلنعاش 

 وبناء قدرات الصمود للعائدين.المبكر 

أشار منسق الشؤون اإلنسانية السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد في حديٍث له قائال : "الوضع في الجنوب ال يزال معقدا  

للغاية، إال أننا متفائلون بسبب توفر فرص أفضل للحركة والوصول، والمزيد من الشركاء، والتنسيق الجيد مع 

في المائة بحلول  61أنه لم يتم التمويل سوى بنسبة  الحكومة، والمزيد من اإلدراك باألوضاع"، وأضاف: "إال 

منتصف العام، وهذا األمر يحمل معه مخاطر ونحن لذلك بحاجة الى مزيد من التمويل". وقد طلبت مجموعة اإلنعاش 

سوى  ، غير أنها لم تتلق2106لليمن مليون دوالر حتى نهاية شهر مايو ضمن خطة االستجابة اإلنسانية  ,.60المبكر 

 في المائة(. 3.6مليون دوالر )أي تم التمويل بنسبة  2.3

ال تزال األوضاع األمنية غير واضحة المعالم إلى حّد كبير ومحفوفة بالمخاطر في جميع أنحاء المناطق الجنوبية 

أوضاع تدهور تعرضا  لوخاصة في محافظة أبين. كما أن محافظات أبين وعدن ولحج هي من بين المحافظات األكثر 

إلى تبعات النزاعات وانعدام األمن وفقا لنشرة شهر فبراير الخاصة  من الغذائي خالل هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا  األ

جري في شهر أبريل أن أمشترك بين الوكاالت الذي البنظام رصد األمن الغذائي في اليمن. تشير النتائج األولية للتقييم 

في المائة من ميزانية  ,3 قفحج تواجه أوضاعا  معيشية متردية بينما تنفي المائة من األسر في محافظتي أبين ول 1,

 في المائة على تسديد الديون. 23و  غذاءالاألسرة على 

 
 الف األسر تلقت مساعدات بمستلزمات غير غذائيةآ

 لنزوح الداخليلاالستجابة جهود وثيقة سياسة وطنية جديدة لتوجيه 
معالجة قضايا أعدت الحكومة اليمنية بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة لالجئين سياسة وطنية تمثل منعطفا  في 

ن النزوح الداخلي في اليمن. وقد تم وضع هذه السياسة من خالل مشاورات واسعة مع جميع أصحاب المصلحة م

هذه السياسة تستند إلى معايير قانونية عالمية تشمل المبادئ التوجيهية بشأن  -نازح  65311األطراف المعنية شملت 

 ية:النزوح. ولهذه السياسة ثالثة أهداف استراتيج

  االستعداد لحركة نزوح جديدة وحماية المدنيين من النزوح غير الطوعي 

   والمجتمعات المتأثرة بحركات النزوح  حماية ومساعدة النازحين داخليا 

 تهيئة الظروف إليجاد حلول دائمة 

إلى رئيس الوزراء في شهر يونيو. كما أن المناصرة والدعم العتماد  ةمن المتوقع أن تتقدم الحكومة بالمسودة النهائي

هذه الوثيقة وتنفيذها بشكل سريع هو من أولويات الفريق القُطري اإلنساني وعلى النحو المبين في خطة االستجابة 

 .م2106 للعام اإلنسانية لليمن

ازداد حجم االستجابة لالحتياجات إ
أبين منذ شهر  محافظة  اإلنسانية في

ديسمبر، غير أن احتياجات اإلنعاش 
 .المبكر ما تزال كبيرة جدا  

 

وثيقة سياسة  مسودةوصلت 

المستندة إلى  ،النازحين لليمن

المعايير العالمية بما في ذلك 

 ،المبادئ التوجيهية بشأن النزوح

 .إلى مرحلة المراجعة النهائية
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مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية –األمم المتحدة   

 بقاء النازحين دون عودة في المناطق الشمالية يسلط الضوء على أهمية وجود سياسة تعنى بالنازحين

على الرغم من تدفقات العودة الكبيرة في المناطق الجنوبية، إال أن معظم النازحين في المناطق الشمالية ما يزالون 

في حالة نزوح في محافظات صعدة وحجة وعمران  ا  شخص 20250,2ما يزال فرددون في العودة إلى ديارهم. مت

في المائة منهم يعيشون لدى مجتمعات  ,0لمصادر المنظمة الدولية للهجرة. أكثر من  وذمار والجوف وصنعاء وفقا  

تستضيفهم أو في تجمعات سكانية عشوائية، أما الباقون فيعيشون في مخيمين في المزرق بمحافظة حجة، ومعظمهم 

انتهت اصة الجولة التي م، خ2112عام  بدأتالتي ون من جوالت القتال المتكررة في محافظة صعدة وما حولها وفارّ 

 في المائة فقط من النازحين المسجلين في المناطق الشمالية.  01حتى اآلن سوى إلى ديارهم م. لم يعد 2101العام  بداية

ومعظم النازحين ذكروا المخاوف األمنية والمنازل المهدمة والبنى التحتية المتضررة وانعدام الخدمات األساسية 

ن ممن شاركوا في النشاط السياسي وودتهم إلى ديارهم، وآخربات رئيسية تحول دون عوانقطاع سبل العيش كعق

له من قبل الجماعات التي تتحكم في أجزاء من المناطق الشمالية  اأن يتعرضو يمكنيخشون من االضطهاد الذي 

 لليمن.

ها تحدد أهداف الحكومة توضح مسودة وثيقة السياسة أن قضايا النازحين هي إحدى األولويات الوطنية، كما أن

واإلجراءات ذات األولوية الالزم اتخاذها. وهي تعّرف النازحين بالبرامج المحددة، وتوضح المسؤوليات داخل 

الحكومة، وتوفر إطارا  للتعاون بين المجتمع الدولي والحكومة والمجتمع المدني، كما أنها سوف تساعد في تعبئة 

 الموارد الالزمة.

 م 3102في المناطق الشمالية لليمن حتى شهر مايو أعداد النازحين 

 
 المصدر: مفوضية األمم المتحدة لالجئين      

 المساعدات الغذائية مهددة بسبب نقص الموارد 
 الحاجة إلى التمويل للحفاظ على قنوات المساعدات الغذائية

في حالة عدم تلقي برنامج األغذية  م2106سيتم تعطيل قنوات المساعدات الغذائية في اليمن بحلول منتصف عام 

الوصول إلى الجهات إلى برنامج األغذية العالمي سعى . ي( تمويال  جديدا  بحلول نهاية شهر يونيوWFPالعالمي )

ليتمكن من االستمرار في تقديم  م2106مليون دوالر في عام  03المانحة المحلية والدولية لتغطية العجز الحالي بمبلغ 

ي اليمن )أي في المائة من السكان ف 22حوالي  من اليمنيين الضعفاء. علما  بأن ماليين ,المساعدات الغذائية لحوالي 

 انعدام األمن الغذائي.حدة مليون نسمة( يعانون من  6.,

  

توضح وثيقة سياسة النازحين 
وتوفر  ،المسؤوليات الحكومية

ا  للتعاون بين المجتمع الدولي إطار
 .والحكومة والمجتمع المدني

 

زداد معدل انعدام األمن الغذائي إ
في اليمن بشكل ملحوظ بسبب 

الضعف االقتصادي ونزوح أعداد 
في  22كبيرة من السكان، ويعاني 

المائة من اليمنيين من االنعدام 
 .الغذائيالشديد لألمن 



 4 |  اليمن –النشرة اإلنسانية  
 
 

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

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية –األمم المتحدة   

 ى األسر األشد فقرا  ليزيد من حدة الضغط ع هاارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن وخارج

في المائة من السكان يتبعون معدل استهالك غذائي سيئ و  22.0

 في المائة يتبعون استهالك غذائي ضمن الحد  22.3

لنظام رصد األمن الغذائي في اليمن الذي شملت  المتوسط وفقا  

محافظة في شهر فبراير. هذا األمر يظهر تحسنا  في  00بياناته 

في المائة على التوالي لنفس الفترة في العام  26و  60المعدالت من 

الحديدة ولحج محافظات م. غير أن آليات التكيف في 2102

المائة من الناس  في ,2والمحويت قد ساءت حيث أظهر المسح أن 

قد يكون الناس أكثر ف. ونتيجة لذلك، عبر اإلستدانةيشترون غذاءهم 

للصدمات مما هو ظاهر في تلك اللحظة. يتم استيراد معظم  عرضة  

المواد الغذائية في اليمن، وهذا يعني أن اليمنيين يعتمدون للغاية 

تخدام على األسواق الدولية الستيراد المواد الغذائية، وذلك مع اس

الزراعة المحلية كمصدر للدخل. وينبغي أن يساعد الطلب الكبير 

على األيادي العاملة في موسم الحصاد خالل شهري يونيو ويوليو 

على زيادة الدخل والتحسين المحتمل في مستويات األمن الغذائي 

 بشكل عام.

 تحذيرات من احتمال انتشار الجراد الصحراوي 

 أسرابا  من الجراد الصحراوي البالغة إلى مناطق داخل المملكة العربية السعودية، وتم اإلبالغ عن أن  أسرابانتقلت 

ة على ما يبدو حيث وضعت من الجراد الصحراوي بلغت مرحلة النضوج وصلت إلى حواف حقول البرسيم المرويّ 

  "الفاو".بيوضها وفقا لمنظمة األغذية والزراعة 

مخاطر في المستويات المتوسطة إلى العالية من أن توجد  ،لذلكونتيجة  

راب صغيرة أو ربما بضعة مجاميع صغيرة إلى جنوب غرب تصل أس

إيران وتستمر في تحركها باتجاه الشرق على طول الساحل الجنوبي لليمن 

إلى المناطق الداخلية من البالد )بين مأرب وعتق وحضرموت وثمود (، ال 

سيما في المناطق التي تلقت أمطار جيدة في الفترة السابقة. ويجري رصد 

ثب وسيتم تنفيذ عمليات مكافحة لهذه األسراب إذا لزم األمر. الوضع عن ك

 ويمكن للجراد الصحراوي أن يتلف المحاصيل بكثرة في حالة عدم وجود تدخالت كافية لمكافحتها.

 ضرورة وجود آلية إقليمية لمعالجة أزمة المهاجرين

 معاملتهمتسجيل أعداد أقل من المهاجرين الوافدين في شهر أبريل وسط تقارير عن سوء 

انخفضت أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن قادمين من منطقة القرن األفريقي عبر كل من البحر األحمر 

 015306بعدد  شخص في شهر أبريل، وذلك مقارنة 35212شخص في شهر مارس إلى  005313والبحر العربي من 

شخص في شهر أبريل  05232شخص في شهر مارس  

م. وهذا هو أدنى مستوى للمهاجرين 2102من العام 

 02م، كما أنه أقل بنسبة 2102القادمين منذ شهر يونيو 

خالل نفس الفترة من التي وصلت في المائة من األعداد 

 العام الماضي. وتحاول المنظمات اإلنسانية فهم األسباب

وها األمل في دويح ،وراء انخفاض أعداد القادمين

عند تلقي البيانات  الحصول على صورة أكثر وضوحا  

 الكافية في شهر مايو.

ما يزال المهاجرون يواجهون االستغالل واإليذاء البدني 

والجنسي وذلك على الرغم وصول أعداد أقل منهم إلى 

المختلطة  اليمن. وقد أفادت السكرتارية اإلقليمية للهجرة

حالة  63( في شهر يناير عن RMMSومقرها نيروبي )

من حاالت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع 

االجتماعي )العنف ضد المرأة( ارتكبت في معظمها من قبل طواقم التهريب في عرض البحر. كل أنثى تقريبا في 

على حوادث اغتصاب وفقا إلفادة السكرتارية  رحالت القوارب من جيبوتي إلى اليمن، تصبح إما ضحية أو شاهدة

 اإلقليمية للهجرة المختلطة.

 

 

 لحياة المعيشيةالجراد الصحراوي يدمر ا

 

تم رصد الجراد الصحراوي في 
المملكة العربية السعودية ومن 

الممكن أن تنتشر مجاميعها لتصل 
إلى اليمن، وهذا األمر يمكن أن 
يتسبب في تهديد المناطق التي 

بشكل  امؤخر   هطلت فيها األمطار
بعض  تحتوي علىو جيد

 المحاصيل الزراعية.
 

انخفض عدد المهاجرين الذين 
يصلون إلى اليمن قادمين من 

منطقة القرن األفريقي في شهر 
أبريل إلى أدنى مستوى منذ شهر 
يناير، وهو أقل من عدد القادمين 
 .في نفس الفترة من العام الماضي
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مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية –األمم المتحدة   

من المهاجرين القادمين من منطقة القرن  6,5323أن  تشير تقديرات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى

مهاجرا  إثيوبيا . وتشير البيانات وفقا للسكرتارية اإلقليمية  ,61510األفريقي وصلوا إلى اليمن منذ شهر يناير، منهم  

ثة. ومعظم في المائة من المهاجرين القادمين في شهر أبريل وصلوا بعد محاولة ثانية أو ثال 00للهجرة المختلطة أن 

 يأملون في الوصول إلى اليمن كنقطة عبور في طريقهم إلى دول الخليج األكثر ثراء.

 نهج إقليمي كأداة لحل أزمة المهاجرين للتوصل إلىجاٍر لتشاور ا

يواجه آالف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في مدينة حرض قرب الحدود السعودية ظروفا  مروعة بسبب 

شخص مهاجر في  211ول على الغذاء أو الرعاية الصحية أو الصرف الصحي. ويعيش محدودية فرص الحص

منطقة البساتين في عدن جنوب اليمن. وعلى الرغم من نقص التمويل، إال أن الشركاء يستجيبون لالحتياجات الطارئة 

ت اليمنية واإلقليمية للبحث للمهاجرين. لكن المساعدات الطارئة ليست دائما هي الحل. ولذلك يعمل الشركاء مع السلطا

عن حلول بعيدة المدى، ويشمل ذلك العودة الطوعية. وقد عاد جميع المهاجرين المحررين بواسطة عمليات عسكرية 

شخص إلى إثيوبيا على رحلتين عسكريتين وتسع  05312أبريل والبالغ عددهم  03حكومية ضد مهربين منذ يوم 

  ة.رحالت تجارية نظمتها السلطات اليمني

إثيوبي عبر برنامج العودة  35111مليون دوالر لمساعدة   6.6تسعى المنظمة الدولية للهجرة بشكل حثيث لحشد  

شيئا   نظمة في اليمن، إال أنها لم تتلقالطوعية للمهاجرين. وقد تلقت المنظمة بعض التمويل للمساعدات التي تقدمها الم

للعمل على معالجة المشكلة من المنظور اإلقليمي. يعمل  جهود حاليا  جري تضمن بند مساعدات العودة الطوعية. و

مكتب المنظمة الدولية للهجرة في اليمن مع مكتبها في إثيوبيا على رفع مستويات التوعية إضافة إلى تقديم المساعدة 

على استراتيجيات  ألولئك الذين يعودون إلى ديارهم في إثيوبيا. ومن المزمع عقد مؤتمر إقليمي للنقاش واالتفاق

 محددة لوقف الهجرة المختلطة القادمة من القرن األفريقي إلى منطقة الخليج.

 زيادة الجهود الرامية إلى توفير الرعاية الصحية

 الرصد االلكتروني النتشار األمراض واالستجابة لها قيد التطبيق

( والذي جرى تجريبه من قبل مجموعة eDEWSأصبح النظام االلكتروني لإلنذار واالستجابة المبكرين لألمراض )

الصحة في محافظات عدن وأبين ولحج وتعز في طور التشغيل حاليا. وسيعمل هذا النظام على سد الفجوات المتعلقة 

( من المرافق الصحية في 01من أصل  30بالبيانات حول معدالت االعتالل والوفيات. وقد وفرت تسعين في المائة )

لمزيد من التحقق واالستجابة منذ الرابع من شهر بالغا  من أجل ا 62يانات الرصد وتم التحقق من المحافظات األربع ب

 مارس.

الضعيفة لرصد األمراض في اليمن. وتشمل المرحلة التجريبية من  ةنظمتم إطالق النظام في شهر مارس لتعزيز األ

فق صحي تم تحديدها على أنها مواقع رصد لإلبالغ أسبوعيا  إلى النظام االلكتروني لإلنذار مر 011المشروع 

من مقدمي الرعاية الصحية من المواقع المختارة  061واالستجابة المبكرين لألمراض. وقد تم تدريب أكثر من 

ذلك تعريف الحالة ورصد التقارير األسبوعية، بما في  انجازواإلدارات الصحية في المحافظات األربع على 

 األمراض واستجابة الصحة العامة وإدارة المعلومات الصحية.

 

 
 ما زالت األنظمة الصحية في اليمن غير كافية

طبيق العمل بالنظام ت سيؤدي
ذار واالستجابة لإلن االلكتروني

المبكرة لألمراض في كافة أرجاء 
م 2013اليمن بحلول نهاية العام 

وتنفيذ  تخطيط إلى تحسين
لتدخالت في مجال الرعاية ا

 .الصحية

يجري التخطيط إلعداد مؤتمر 
إقليمي بشأن الهجرة المختلطة في 

شهر سبتمبر لمناقشة تدفق 
المهاجرين من منطقة القرن 
 األفريقي إلى منطقة الخليج.
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مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية –األمم المتحدة   

 : مع صلوامعلومات ، يرجى التلمزيد من الل
مكتب اليمن،  مدير :تروند جنسنgensen8@un.org :967 712 222 207 هاتف+ 

 مسؤول اإلعالم واملعلومات العامة  ، مكتب اليمن  غوسو:أو إيريك-  ogoso@un.org  :712222831 967+هاتف 
ون اإلنسانية، ؤ لة الشؤو مس ن:جيبس ينياسjepsen@un.org   :1 917 367 2334 هاتف+ 

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

توسيع نطاق عمل النظام االلكتروني لإلنذار واالستجابة المبكرين لألمراض في يأمل الشركاء في مجموعة الصحة 

رصد األمراض ومعدالت االعتالل  هذا األمرسيسهل لتغطية جميع المحافظات في البالد بحلول نهاية العام. 

 وبالتالي تحسين مستويات التخطيط والتنفيذ للتدخالت في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء البالد.والوفيات، 

 نقاشات جارية إلبقاء مستشفى حرض مفتوحا  لتقديم خدماته بعد مغادرة منظمة أطباء بال حدود االسبانية

بدءا  من ( رقود المرضى في مستشفى المزرق في محافظة حجة MSF-Sتوقف منظمة أطباء بال حدود األسبانية )س

( ووزارة WHOين منظمة الصحة العالمية )بمناقشات تجري يونيو.  61يونيو، وسيتم إغالق المستشفى في  26يوم 

الصحة العامة  والسكان والشركاء اآلخرين إليجاد حل لإلبقاء على مستشفى حرض قيد التشغيل كون هذا هو 

لرقود الوحيد الذي يقدم خدماته آلالف النازحين والمهاجرين وأفراد المجتمع المستضيف في منطقة إلحالة لامستشفى 

 المزرق.

" في المخيم رقم ADRAفي مخيم المزرق للنازحين هما: عيادة وكالة اإلغاثة والتنمية " يانأخرمرفقان طبيان يوجد 

إلى مستشفى  ىالمرضكال المرفقين يحيل . و0والمركز الصحي لمفوضية األمم المتحدة لالجئين في المخيم رقم  6

مريض في اليوم الواحد. وما أن  0,1منظمة أطباء بال حدود األسبانية الذي يقوم بدوره بتوفير العالج لما ال يقل عن 

مة الصحة العالمية، تقديم الخدمات في المستشفى، فسيساعد تتولى وزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع منظ

 ذلك على ردم بعض الفجوات في تقديم الخدمات الصحية في المنطقة، خصوصا لألشخاص النازحين داخليا  

 والمهاجرين والمجتمعات المستضيفة.

 في سطور

 "يدزاأل"مخاوف من تزايد اإلصابات بفيروس نقص المناعة البشرية 

ية "اإليدز" منذ حالة جديدة مصابة بفيروس نقص المناعة البشر 031يدز في اليمن سجل البرنامج الوطني لمكافحة األ

بداية العام، وهذا االتجاه يثير قلق المسؤولين في قطاع الصحة. وقد تم تسجيل الحاالت في محافظات صنعاء وعدن 

م، ويعتقد 2102حالة في عام  65,12أظهرت اإلحصاءات الرسمية أن اليمن سجلت ووالحديدة وتعز وحضرموت. 

 .أن معظم اإلصابات تنتقل باالتصال الجنسي

 2902/2902 -العمالء الذي يجريه مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن  اتبيان رضاس 

يُجري مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن "أوتشا" دراسة استبيانية تستهدف أصحاب المصلحة من األطراف 

تنسيق الشؤون اإلنسانية، م. ويناشد مكتب 2106م والربع األول من عام 2102المعنية الستعراض أدائها خالل عام 

بهدف تحسين األداء، جميع الجهات التي تستخدم إصدارات مكتب أوتشا في اليمن، بما في ذلك الشركاء في المنظمات 

غير الحكومية المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمسؤولين الحكوميين، ووكاالت األمم المتحدة، وغيرها 

: ستبيان على الرابط االلكتروني التاليالقيام بتعبئة بيانات اال

https://www.surveymonkey.com/s/PJ3NLR9 

 

 

سبل نقاشات لتحديد تجري 
مستشفى مخيم المزرق استمرار 
في تقديم خدماته للنازحين بحجة 

والمهاجرين والمجتمعات 
المستضيفة بعد انسحاب منظمة 

في  منه أطباء بال حدود االسبانية
 .شهر يونيو
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