
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
   

  
   
   
   
  

 في هذا العدد

 1ص تفشي الكوليرا

 2ص حماية المدنيين

 3ص رئيس العمليات اإلنسانية يزور اليمن

 3ص            مركز العمليات اإلنسانية بصعدة

 

 

 

 

  

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا"

 النشرة اإلنسانية
 اليمن

  م2016 أكتوبر 31 |17   العدد

 

 أهم األحداث 

 71  11حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا في 

 محافظة؛

  انعدام األمن الغذائي؛تفاقم 

  1.25استمرار عدم دفع الرواتب لعدد 

 مليون موظف في القطاع العام؛

  شخصاً وتجرح  140غارة جوية تقتل

 .في صنعاء آخرين 600

 

  امقأر

 26 السكانعدد إجمالي 
 شخص مليون

عدد األشخاص 
لتلقي  ستهدفين الم

 مساعدات

12.6   
 شخص مليون

عدد األشخاص 
المستهدفين بمساعدات 

 الصحيةفي الرعاية 

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(

7,054 

عدد المصابين )منظمة 
 الصحة العالمية(

36,376 

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

  التمويل
  م2016تمويل المطلوب لعام ال

 دوالر أمريكي مليار1.6
 

 حجم التمويل المتلقى لخطة اإلنسانية لليمن
 

  دوالر أمريكي مليون 776
 

 نسبة التمويل  47%

(31/10/2016) 
 

 

 

 استمرار النزاع
الطارئة نحو المزيد من االتساع. حيث استفحلت العمليات القتالية  اإلنسانية الدفع باألزمة النزاع المسلح وتبعاته يواصل

في المحافظات الوسطى والشمالية والتي تشمل محافظات الحديدة وحجة ومأرب وصعدة  2016المسلحة في شهر أكتوبر 

تحتية األساسية بما فيها إلحاق األضرار بالبنى ال الغارات الجوية والقتال المسلحوالجوف وصنعاء وتعز. كما واصلت 

 األسواق والطرق والجسور ومرافق االتصاالت وشبكات المياه.

م فرصة للمواطنين العاديين في اليمن 2016أكتوبر  22إلى  19 منساعة  72ذي امتّد لفترة ال األعمال القتالية أتاح وقفو

كما أشار وكيل األمين العام لألمم ، . غير أنشهرا   19 لمستمر منذلالستراحة من المعاناة الناجمة عن تبعات النزاع ا

، بل من الضروري التوصل ليست الحل في اليمن المساعدات اإلنسانية"،المتحدة ومنسق اإلغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين

إلى حّل سياسي يبدأ بوقف فوري لألعمال القتالية". ونظرا  الستمرار األعمال القتالية، وعلى الرغم من اإلخفاقات 

 الماضية، فقد قام المبعوث الخاص إلى اليمن بتقديم خارطة طريق إلحالل السالم بين أطراف النزاع.

 المنظمات اإلنسانية تحشد جهودها لمكافحة وباء الكوليرا
أكّدت وزارة الصحة 

العامة والسكان اليمنية 

م 2016أكتوبر  6في 

تفشي وباء الكوليرا في 

صنعاء ومحافظة مدينة 

، في وقت البيضاء

تتعرض قدرات النظام 

الصحي الوطني لضغط 

في  45أن شديد نتيجة 

المائة فقط من العدد 

اإلجمالي للمرافق 

الزالت  الصحية في البلد

 تعمل بشكل طبيعي

بسبب النزاع وتبعاته. 

وتتفاقم األوضاع أيضا  

بسبب انعدام المياه اآلمنة 

للشرب والصرف 

ئم، خاصة الصحي المال

في المدن التي تعاني من 

األمر  ،تراكم المخلفات

من الضروري مكافحة التفشي في مراحل مبكرة لتفادي انتشار المرض، إال أنه لم يتم والذي يساهم في انتشار األمراض. 

لوباء سيجلب البدء في بعض األنشطة الضرورية لالستجابة بسبب االافتقار إلى التمويل. إن اإلخفاق في احتواء تفشي ا

عواقب وخيمة على الصحة العامة وسيزيد من شّدة الضغط على القدرات الموجودة حاليا  في الخدمات الصحية إضافة إلى 

 زيادة معدالت اإلصابة باألمراض والوفيات.

حة العالمية وصول إلى المياه اآلمنة للشرب وسبل الصرف الصحي. وتقدر منظمة الصعلى الالسكان إلى القدرة  ثايفتقر ثلو

في  إصابة 76,000و  19,000بين وقوع  لمخاطر عالية لإلصابة، مع احتمامليون شخص يعيشون في مناطق  7.6أن 

 محافظة. 15

   المصدر: وزارة الصحة

 م. 2016فتاة مريضة بالكوليرا في المستشفى الجمهوري، صنعاء، أكتوبر 

 الصورة: أوتشا/ أحمد بن األسود.
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على ضرورة إجراء  أؤكد"

 حولتحقيقات فعالة ومستقلة 

ارتكاب جرائم حرب ومحاكمة 

 ".المشتبه بهم

 

أكتوبر  31األمين العام،  نائب

2016 
 

وتعمل وزارة الصحة العامة والسكان بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والشركاء العاملين في المجال 

شمل حمالت ، بما يلالستجابة السريعة والمتكاملة في قطاع المياه والنظافة والصرف الصحي الجهودالصحي على حشد 

، وتحدد الخطوات العالجية فظات المصنفة أكثر خطورة  في المحامليون شخص  3.8تستهدف االستجابة وعامة. التوعية ال

رصد الوبائي الموجودة الواالحتوائية والوقائية إلى جانب متطلبات التمويل، كما تهدف االستجابة أيضا  إلى تعزيز مراكز 

إلصابات بهدف خفض معدل وتوسعة االستجابة في المناطق التي تم فيها تأكيد وقوع إصابات أو تلك ذات المخاطر العالية ل

 اإلصابة ومعدل الوفيات نتيجة اإلصابة بالكوليرا.

71 
 إصابات بالكوليرا

2,070 
 إصابات مشتبهة

8 
 وفيات مؤكدة

 مليون دوالر 22 
 التمويل المطلوب

45% 
 مرافق صحية تعمل 

المصدر: األمم المتحدة 

 والجهات الحكومية
المصدر: األمم المتحدة والجهات 

 الحكومية
 المصدر: منظمة الصحة العالمية المصدر: األمم المتحدة المصدر: منظمة الصحة العالمية

 أكتوبر 30المعلومات حتى 

 زيادة المطالبات بتحقيق مستقل
تعج  قاعةمخصصة للمناسبات االجتماعية في صنعاء. وكانت ال قاعةغارات جوية  ، استهدفت2016في الثامن من أكتوبر 

العمل السياسي سابقا في اليمن. وطبقا  لبيانات  بالمئات من األشخاص المعّزين في وفاة شخصية معروفة بانخراطها في

هذا أكبر وشخص آخرين.  600شخصا  وجرح أكثر من  140السلطات الصحية المحلية، فقد قتل في هذه الحادثة أكثر من 

 المستشفيات في صنعاء لالستجابة مقارنة وكافحتشهرا  الماضية من النزاع.  19عدد إصابات في حادثة واحدة خالل فترة 

وفرت منظمات الصحة العالمية واليونيسيف وشركاء آخرون من المنظمات اإلنسانية ، بينما بحجم المأساة التي وقعت

أكتوبر جوا  إلى دولة  16شخص من أولئك الجرحى يوم  100شاحنات تحمل مستلزمات طبية لمعالجة الجرحى. وغادر 

ُعَمان لتلقي المعالجة الطبية 

ي بسبب استحالة معالجتهم ف

اليمن جّراء االفتقار إلى 

األجهزة والمستلزمات الطبية 

  في مستشفيات صنعاء.

كٌل من األمين العام لألمم  دانو

المتحدة ونائبه للشؤون اإلنسانية 

ومنّسق الشؤون اإلنسانية في 

اليمن بشكل صريح هذا 

الهجوم، ودعوا أطراف النزاع 

للتمسك بالتزاماتهم وفقا  للقانون 

ولي فيما يتعلق اإلنساني الد

لى بحماية المدنيين، كما دعوا إ

 فعالةإجراء تحقيقات مستقلة و

في ادعاءات ارتكاب جرائم 

دولية وانتهاكات للقانون 

 الدولي.

 تفاقم انعدام األمن الغذائي
 العددنصف  حواليأو  مليون شخص 14.1أكثر من يعاني  ، حيثانعدام األمن الغذائي مصدر قلق كبير في اليمن ال يزال

منهم يعانون من االنعدام الشديد لألمن الغذائي، وهو مستوى  ماليين شخص 7لسكان من انعدام األمن الغذائي، اإلجمالي ل

 المجاعة. عن مستوىواحد يبعد خطوة 

رز تعتمد كليا على واردات القمح واأل 2015مارس في اع نزتصاعد ال قبل اليمن تكان: لواردات الغذائيةمتدنية لمستويات 

انهيار  إلىالتدفقات إلى داخل البالد هذه  وأدت عرقلة. من اإلحتياجفي المائة  100و  90 التي تشكل، على التوالي،

على  ينالعادي يناليمني ينالمواطنوهو ما يحّد من قدرات اع نزشهرا من ال 19كثر من تعرض اليمن أل نتيجةاالقتصاد 

تكاليف في المناطق المتضررة من النزاع  بالعملاألغذية بسبب المخاطر المرتبطة  وواجه مستوردوي حصول على الغذاء.ال

 خطاباتإصدار  في صعوبات ستالم وتحويل األموال أيضاالمتعلقة باالقيود المصرفية كما تتسبب  لتأمين والنقل.عالية ل

واردات الغذائية الأدنى مستويات  لم سج2016أغسطس شهر  . وكاناليمنإلى واردات التدفق  تاحةإل ئتمان الضروريةاال

 .م2015منذ مارس 

 
الجوية؛ المنّسق المقيم لألمم المتحدة ومنّسق الشؤون اإلنسانية السيد جيمي ماكغولدريك يزور الصالة الكبرى التي استهدفتها الغارات 

 . مصدر الصورة: أوتشا2016آخرون. صنعاء، أكتوبر  600شخصا  وجرح  140قتل فيها أكثر من 
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مليون 14.1أكثر من يعتبر أن 

في المئة من  51، أو شخص

انعدام يعانون من سكان اليمن، 

نصفهم  ويعد األمن الغذائي. 

 .خطر المجاعة في تقريبا

 

 وصعوبات فيالميناء في  ا  الموانئ تأخيرالتي تتمكن من الدخول إلى السلع الغذائية  تواجه :ارتفاع أسعار المواد الغذائية

لغالبية العظمى البضائع المتوفرة صعبة المنال لجعل معظم في  لمواد الغذائية في األسواق ل . وتتسبب الكميات المتدنيةالنقل

ها. من اليمنيين بسبب ارتفاع أسعار

سعار في المتوسط األ حيث ارتفعت

مستويات بفي المائة مقارنة  20بنسبة 

 درةالق تتقلصو ما قبل األزمة.

في  الشرائية في جميع أنحاء البالد

أسعار السلع فيه  رتفعتالوقت الذي ا

 ،ودقيق القمح ،األساسية مثل السكر

والفاصوليا الحمراء على التوالي 

في المائة مما  39و  24و  23بمعدل 

 كانت عليه قبل األزمة.

تأثر اإلنتاج : تقلص اإلنتاج المحلي 

 بسبب بشكل كبيرالمحلي أيضا 

 هطول األمطارمن رغم فبالاع. نزال

متوسط في جميع الفوق بمستوى 

مناطق اإلنتاج الزراعي في اليمن 

)المرتفعات الوسطى والمناطق 

 وانخفاض فرص العملواألمن بحثا عن السالمة  تنقل الناسإال ان الساحلية، والمحافظات الجنوبية المرتفعة( هذا العام، 

اإلنتاج وقد كان وفقا لمنظمة األغذية والزراعة )الفاو(.  القطاع الزراعيتسبب في تعطيل  الريف والحضرفي يمنيين لل

 الريفية.في المناطق  ةملاالع ىقوالفي المائة من  50ألكثر من  ا  رئيسي ا  اقتصادي ا  قطاعيمثل الزراعي 

عددهم  المقدر موظفي الخدمة المدنية م ل2016دفع رواتب شهري سبتمبر أو أكتوبر يتم لم : التأخر في دفع الرواتب

ربع سكان  حوالييؤثر على  ، ممااالقتصادانهيار و توفر العائداتنظرا لعدم  في جميع أنحاء اليمن مليون 1.25بحوالي 

 فيه ، في الوقت الذي تنهارلسلع والخدمات األساسية األخرىلولكن أيضا  للطعام القوة الشرائية ليس فقط اليمن الذين فقدوا

 على مستوى المجتمع المحلي والحكومة. اإلجتماعيكل شبكات األمان 

 رئيس العمليات اإلنسانية يزور اليمن
لألمم وكيل األمين العام قام السيد ستيفن اوبراين،  

ة للشؤون اإلنسانية ومنسق االستجابة الطارئالمتحدة 

امتدت  صنعاء والحديدة في اليمنبزيارة لكٍل من 

م. وزار اوبراين 2016أكتوبر  4 - 2 للفترة

واطلّع عن الحديدة بمدينة ميناء الورة الثومستشفى 

التحديات التي تواجه المرافق الصحية كثب على 

والعوائق التي تواجه الواردات من المواد الغذائية  

 .المتضررميناء الالطبية في  والمستلزماتالوقود و

سلطات األمر الواقع بفي صنعاء كما التقى أوبراين 

نساني من قبل إلى احترام القانون الدولي اإل اودع

رفع العوائق البيروقراطية التي النزاع وإلى أطراف 

 كافة إلىالستجابة اإلنسانية وصول اال تزال تعيق 

زيارة يقوم بها أوبراين  ثانيهذه هي وأنحاء اليمن. 

 .م2015مارس في د العنف يإلى اليمن منذ تصع

 مركز العمليات اإلنسانية في صعدة
 اإلنسانيالعمل شركاء  حيث ينسقنسانية. اإل مراكز للعملياتخمسة  عبريتم تنسيق االستجابة اإلنسانية في اليمن 

هذا العدد من ويركز مليون شخص.  12.6إيصال المساعدات إلى وصعدة إب وصنعاء والحديدة ن ومن عد

 .شمالية من اليمنة الذي يغطي المناطق الاإلنسانيصعدة للعمليات  عمل مركز النشرة على

 .2016المصدر: برنامج األغذية العالمي، أغسطس 

 
 .2016أكتوبر السيد اوبراين اثناء زيارته  لمستشفى الثورة في مدينة الحديدة.  

  الصورة: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(مصدر 
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مرفق صحي من  211حوالي 

في المنطقة التي  257أصل 

 يغطيها مركز العمليات

ال تعمل إما بشكل  اإلنسانية

 كلي.بشكل جزئي أو 

 

صعدة والجوف( محافظتي ) للعمليات اإلنسانيةيغطيها المركز الشمالي في المناطق التي مليون شخص 1.6ويتواجد حوالي 

مرفقا  211هناك  منظمة الصحة العالمية،. وحسب تقارير انعدام األمن الغذائيشّدة من  ونأكثر من مليون شخص يعانمنهم 

 الجهات اإلنسانيةوتكافح  .أو كلي بشكل جزئيإما ال تعمل  يغطيها مركز العملياتالتي في المنطقة  257صحيا من أصل 

حتياجات ال لتوسيع نطاق عملياتها اإلنسانية تلبية  للوزارات المعنية  المتهالكة اتقدرالوالمحدودة الموارد  ظلالفاعلة في 

، 2016أغسطس  وحتىدمات العامة األساسية. للخالتحتية  ىلمساعدة في منع االنهيار الكامل للبنلمئات اآلالف من الناس و

 مركزالمناطق التابعة لاإلنسانية في جميع أنحاء ات شكل من أشكال المساعدشخص ب  300,000إلى أكثر من  الوصولتم 

 العمليات اإلنسانية في صعدة.

الحدود مع المملكة العربية السعودية تطل المناطق التي يغطيها مركز صعدة اإلنساني على  :والنزوح ةالمسلح اتالنزاع 

مارس  منذالنزاع المستمر ودّمر  (.ةالحوثيالحركة أيضا باسم  ة)المعروفسياسية المهد حركة أنصار هللا  يالشمال وهفي 

بين القوات التي وقعت ست ه المناطق وهم الذين كانوا تحملوا معاناة أضرار الحروب الحياة السكان المدنيين في هذ م2015

 ىالبنشديدة بي إلحاق أضرار فالماضية شهرا   19تكثيف النزاع على مدى ى. وقد تسبب مضما الحكومية والحوثيين في 

الفرار من إلى المياه، مما اضطر اآلالف من األشخاص  وشبكاتبما في ذلك المستشفيات والمدارس  الهامةالتحتية المدنية 

  46,000من صعدة وحوالي  شخص  220,000 حوالي إلى أنوتشير التقديرات  .السالمةمنازلهم بحثا عن األمن و

شخص نزوحا  داخليا  ضمن   73,000أكثر من  ونزحاالنتقال إلى محافظات أخرى. إلى  اضطروا شخص من الجوف

عمران وصنعاء  إلى محافظاتالمركز مناطق هذا شخص من   300,000أكثر من  نفسها بينما نزححافظة صعدة م

بسبب الحة لإلقامة مناطقهم قد دمرت ولم تعد ص العودة إلى ديارهم أن الراغبون فيالسكان ويكتشف  ومحافظات أخرى.

 بالذخائر غير المنفجرة. قد تلوثتحقولهم أن أيضا  كما يكتشفون التحتية. ىالبنالذي لحق بر ادمال

وتضاؤل وفرة المواد الغذائية. وقد  شبكات األمانفي المواد الغذائية بسبب نضوب  يعاني السكان من نقص األمن الغذائي: 

األخيرة التي  حسب المسوحات سن الخامسة في محافظة صعدة على عتبة الطوارئ سوء التغذية بين األطفال دونتبيّن أن 

يعانون من التقزم ما لم يتغير ، س ٪78قد تصل إلى وهذا يعني أن نسبة عالية من األطفال،  .م2016 - 2015أجريت في 

 
م(؛ وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية )أكتوبر 2016أكتوبر  25م(، منظمة الصحة العالمية )2016المصدر: التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي )يونيو 

 م(.2016م(؛ المجموعات القطاعية )أغسطس 2016بالتحركات السكانية )أكتوبر لفريق العمل المعني  11(؛ التقرير 2016يوليو  31م(؛ مجموعة قطاع التعليم )2016
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 بالتنسيق ننقذ األرواح –مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 : مع صلوامعلومات ، يرجى التلمزيد من الل
 اليمن، األمم لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف مكتب  مدير :جورج خوريkhouryg@un.org   
   :عمان  اليمن في مكتبأندرو السباتش- 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 

مستوى األزمة  بينما وصل إلى( 4مستوى الطوارئ )المرحلة  إلىفي صعدة  يانعدام األمن الغذائووصل  الوضع بسرعة.

 ( في محافظة الجوف.3)المرحلة 

لمرافق الطبية لدعم الفوري وال المياه مصادرعلى توزيع المواد الغذائية وإعادة تأهيل  االستجابة تركز :االستجابة اإلنسانية

اإلنساني الوصول إلى  لعملالشركاء في من ا %24واستطاع  من األلغام. السكانوعالج حاالت سوء التغذية الحاد وحماية 

اإلنسانية المباشرة أو  ةالمساعدأشكال من بشكل في الجوف شخص   166,000وشخص في صعدة   190,000حوالي

وقد تم أيضا  طلب تدخل المنظمات اإلنسانية لسد الفجوات في المجال الصحي حيث لم يعد يعمل سوى  الحماية.خدمات 

من محافظة  حيدان ورازحمديريتي  فين من المستشفيات الريفية ياثنغارات الجوية الجمهوري بعد أن دّمرت المستشفى ال

 صعدة. 
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