
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
   

  
  
   
   
  

 النشرة اإلنسانية
 اليمن

  2015 نوفمبر 30|6   العدد

 في هذا العدد

 1ص النظام الصحي على وشك االنهيار

 2ص  تفاقم انعدام األمن الغذائي

 3ص الصندوق المشترك  لتعزيز االستجابة

 4ص استجابة األمم المتحدة لألعاصير  

 

 

 

  

 

 مقتطفات سريعة 

  حاجة النظام الصحي الملحة إلى دعم

 إضافي

   التقلبات في السوق و تناقص الدخل

 المؤثر سلبا على األمن الغذائي

  الصندوق المشترك للشؤون االنسانية

مليون  14.9المتحدة يطلق باالمم 

 مشروع 24دوالر لـ 

  امقأر

عدد األشخاص المحتاجين 
 لتلقي مساعدات

21.1  
 مليون

عدد األشخاص المستهدفين 
 لتلقي مساعدات إنسانية

11.6 
 مليون

عدد األشخاص الذين 
يعانون من انعدام األمن 

 الغذائي

14.4 
 مليون

 مليون 2.3 عدد األشخاص النازحين

األطفال المعّرضين عد 
 لخطر سوء التغذية

 مليون 1.8

عدد الوفيات )منظمة 
 الصحة العالمية(

5,700< 

عدد المصابين )منظمة 
 الصحة العالمية(

27,000< 

المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية ووثيقة االحتياجات 
 اإلنسانية

  التمويل
 م 2015تمويل المطلوب لعام ال

 :)دوالر أمريكي(

 مليار 1.6
 

 حجم التمويل المتلقى لخطة اإلنسانية لليمن
 (دوالر أمريكيمليون  782) 49٪

 

إجمالي عام التمويل اإلنساني الذي تم تلقيه 
 لليمن

مليار دوالر 2.1  
نظام التعقب الماليالمصدر:   

 

 االنهيار وشك على الصحي النظام

 المزمنة األمراض من يعانون الذين كولئأل الرعاية توفير أجل يكافح النظام الصحي من

مليون شخص في اليمن من صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة، كما أن  14يعاني أكثر من  

مرفق صحي من  600النظام الصحي في حالة انهيار. وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 

تعاني  حيث قد توقف عن العمل بسبب نقص الوقود واإلمدادات والموظفين. ةمرافق صحي 4000إجمالي  

من الصراع: وحسب منظمة الصحة العالمية، يوجد على  وتتأثر المرافق الصحية وموظفيها بشكل مباشر

منذ  20مرفق صحي مدمر أو متضرر، كما قتل ثمانية من العاملين الصحيين وأصيب  69األقل حوالي 

  .مارس

عدم وجود إنتاج محلي لألدوية يعتمد النظام الصحي في اليمن على الواردات من األدوية والمعدات وفي ظل 

 الماضية القليلة األشهر ن الحصارالمفروض فيأالواردات، إال  كمية في األخير التحسن ورغم .الضرورية

 الدم ضغط ارتفاع مثل المزمنة، لألمراض األساسية األدوية الصحي. فشحة توفر القطاع على ر وبشدةأث  

 القلب تعني بقاء المرضى دون عالج.  وأمراض والسكري

  قائالً: العاصمة في مستشفى أكبر المستشفى الجمهوري بصنعاء ثاني عام مدير القدسي، نصر الدكتور أوضح

 للفيروسات المضادة األدوية بما في ذلكوالحروق،  السرطان عالج أدوية على العثورفي صعوبة نواجه "

 يفيض البالد من كثيرة أجزاء في الكهرباء كما أن غياب ".اإليدز/المكتسبة المناعة نقص فيروس وعالج

على استمرارية  للحفاظ االحتياطية المولدات على اآلن تعتمد التي الصحية المرافق على إضافيا ضغطاً 

اع وهذا يجعلنا نزال احتدام منذ يوميا ساعة 24 لدينا المولدات تعمل" قائالً: القدسي الدكتور أضافو .العمل

 قبل مستويات الطلبب مقارنة الوقود أسعار تضاعفت نأ حتى قبل من الوقود رثكمية أك إلى في حاجة

 . "اعنزال

 بالوقود الصحية والمرافق المستشفياتفي دعم  اإلنسانية والشركاء والمنظمات العالمية الصحة منظمة تساعد

. الصحة وزارةل دعموفّر الوت الصحيين للعاملين حوافز أيضا الدولية المنظمات كما تدفع .الطبية واإلمدادات

 في االستمرار على قادرين نكون لن الدولية المنظمات من دعم بدون" في حديثه: القدسي ضاف الدكتورأو

 لتلقي صنعاء إلى المرضى من إضافي. يصل يوميا العديد دعم إلى ملحة حاجة في الصحي النظام ".العمل

 .عملعن ال البالد من أخرى أجزاء في الصحية المرافق من العديدتوقف  بسبب العالج

 

 في المستشفى سرير على للحصول الشارع في اإلنتظار

الجمهوري مع طفليه  مستشفى خارج للسيارات موقف في عاطف الجالس محمد الصبر ينتظر بفارغ 

 الوحيدة في العالج وتوجد أمنيتها الكيماوي للعالج ماسة حاجة في زوجته. وزوجته التي تعاني من السرطان

 بدون جدوى في الحصول على سرير في من صعدة المتعبة رحلته انتهت. منها قليلة خطوات على بعد

يتناولون وهم لصغر سنهم ال يفهمون ما يجري  طفالهم الصغار الذين نظراً أوجود  المفارقات ومن المستشفى،

 هو المستشفى هذا. "بجوارهم بطانية على نائمة واألم، للمستشفى األمامي المدخل كغداء فيبعض الخبز 

 سوى آخر خيار يوجد ال الحين، ذلك وحتى سرير فارغ، انتظار في وهم السرطان لمرضى الوحيد األمل

 ."للسيارات موقف في هنا البقاء

 النازحون يتلقون مساعدات غذائية بمنطقة المزرعة محافظة حجة
 لتنمية و حقوق اإلنسان: المؤسسة الوطنية لالصورة
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الرقود  الكبيرة لمرضى اتاجتيحواستجابة لال

األماكن  ورغم تحويل ،في األقسام الداخلية

أقسام لى إ المستشفىفي  دارةالمخصصة لإل

ن الطلب ما يزال أال إ ،الستقبال المرضى رقود

 نصر الدكتور وقد أعرب . مسبوق وغير كبير

 في مستشفى أكبر ثاني عام مدير القدسي،

 الجهود كل رغم"قائالً:  مخاوفه عن المدينة

ال إ طاقاته،قصى أعمل المستشفى بل نبذلها التي

قادمون  إلينا يصلون مزيد من المرضىالن أ

 بسببوقد قمنا  .ونائية جداً  بعيدة من مناطق

 عدد بزيادة العمل نظرا لزيادة األزمة

صبح من الضرورة أولألسف . مترددينال

 عطاء العالجإالحتمية ان تحدد أولويات 

 في رقود شاغرةة ألسرّ األسر قادرة أثناء انتظارها  بعض ". الحالة المرضيةخطورة  لمستوى وفقا للمرضى

يس لديها القدرة ل عاطفإال أن أسرة  منازل،استئجار  حتى أو غرف في فنادق استئجار على المستشفيات

  .السيارات موقف في االنتظارع سوى تستطيعلى ذلك وال 

 الغذائي األمن تدهور

 الغذائي  األمن انعدام من حاليا شخص مليون  14.4يعاني 

، وعودة م2015 أكتوبرشهر  خالل اليمن لىإ التجارية الواردات على المفروضة القيود معظم تراجع رغم

حيث . الغذائي مستمر األمن انعدامفي مستويات رتفاع االن أال إ األزمة، قبل ما مستويات إلى القمح واردات

انعدام شّدة يعانون من  شخص مليون 7.6منهم  ،الغذائي األمن انعدام شخص من مليون 14.4 يعاني حوالي

 أواخر منذ الغذائي األمن انعدام من يعانون من عدد في المائة في 36 بنسبة زيادة يمثل وهذا. الغذائي األمن

 نقص وأثر اليمنية، لألسر الشرائية القدرة من قللت الدخلالنقص في مستويات  استمرارن أكما . 2014 عام

 وتسبب الغذائية المواد توريد توقف إلى ىأدّ األمر الذي  األسواق وحركة المشتقات النفطية على وسائل النقل

 .سعارهاأزيادة  في

 المائة في 52 بنسبة اليمن قد ارتفع في القمح سعر ن متوسطأال إالقمح  أسعار في العالمي االنخفاض رغم

 على تعز، محافظة في. ذلك من أكثر أسعار القمح ارتفعت المناطق بعض وفي ،األزمة قبل ما مستويات عن

و قد  هذا .األزمة قبل ما مستويات عن المائة في 119بنسبة  أكتوبر نهاية في القمح سعر ارتفع المثال، سبيل

 ارتفاع لمواجهة خراتهادّ اإلنفاق من مب سربدأت األ ،ونتيجة لذلك ،وظائفهم شخص مليون 2.5 من أكثر فقد

 بنسبة الواحد اليوم في حرارية سعرة 2000 لتوفير المطلوبة السلع سلة تكلفة متوسطارتفع  حيث .األسعار

 .األزمة قبل ما مستويات من أعلى وهي نسبة ،المائة في 170

 نظمةووفقاً لتقارير م. الوقودشّحة  بسبب مستحيالً  الزراعة واآلالت الريّ  مضخات يكاد يكون تشغيل 

توقع من المو. عاوضاأل في تفاقم البذور سعارفي أع ارتفاالو األمطار تأخرتسبب  )الفاو(، والزراعة األغذية

اليمن يعملون في  سكان نصف من حيث كان أكثر ،المحلي الزراعي انخفاض عدد العاملين في اإلنتاج

 وارتفاع األمطارشّحة  بسبب المائة في 30لى إالنسبة  تنخفض أن المتوقع لكن من ة،يالزراعاألنشطة 

قدرات  تتأثر كما. المدخالت نم وغيرها والوقود واألدوات واألسمدة البذور توافر في التكافؤ وعدم التكلفة

 .الوقود بنقص المحلية أيضا إلى األسواق للمنتجات والوصول النقل

 75 إلى 50 نحوب قدرإلى ما ي األسماك مصايد حيث انخفض إنتاج أيضاً  التجاري بالنزاعات تأثر الصيد و

 وجود بسببوذلك  يوميا كاسماأل من طن 600 من كان ينتج أكثر الساحلية بعد أن المحافظات في المائة في

 وتشير. لبحرإلى اوعدم الخروج   قواربهم أيقافإلى  الصيادين العديد من دفع ب األمر الذي أجنبية سفن

 ،والزراعة األغذية منظمة لتقديرات ووفقا. مارس منذ مصرعهم لقوا صيادا 150 حوالي أن إلى التقديرات

 تعبئة عامل من العاملين في  650,000 لىإ إضافة رزقهممصادر  الصيادين من المائة في 65 من فقد أكثر

 .األسماك المثلجة ونقل وتخزين وتغليف

الحياة المعيشية في األزمات الطارئة  و ئيةلغذادعم االحتياجات ال األولوية و بقية الشركاء المتحدة أعطت األمم

أكتوبر وصل الشركاء في  إلى مارس ومن. الملحة االحتياجات من ذوي شخص مليون 7.6 مساعدةر بع

 واحدة"، لمّرة"لمساعدتهم بالمعونات الغذائية الطارئة  شخص مليون 8.1 إلى الغذائي األمنمجموعة قطاع 

شهرية ة يعلى امدادات ومعونات غذائ شخص مليون 2.4كما يحصل حوالي . القسائم/النقدية التحويالتب أو

مليون  14.1يعاني حوالي  

شخص من عدم الحصول 

الرعاية الصحية على 

جد األساسية الكافية. كما يو

نقص في اإلمدادات الطبية 

إلدارة اإلصابات الجماعية 

 .وعالجات األمراض المزمنة
أسرة عاطف تنتظر سريرفي المستشفى وتفترش موقف السيارات كمأوى بانتظار دورهم للحصول على رعاية 

  تنسيق الشئون األنسانيةالصورة: مكتب  .صحية في المستشفى الجمهوري بصنعاء

تدهور األمن الغذائي بسبب 

انخفاض القوة الشرائية، و 

المتقطع ، وارتفاع  الغذاء

 .األسعار، وتعطل األسواق
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في  أو أسماك صيدأدوات  أو زراعيةالمدخالت الالدعم بعلى  شخص115,000  من يحصل أكثرو. منتظمة

 الصيد وشباك وأسمدة وبذور أدوات كل، وتم تقديم هذه المساعدات على شحيوانيةال ثروةأنشطة انتاج ال

على  المعيشيدعم لل شخص  160,000تلقيلى إإضافة  ،(اتحيوانلل ولقاحات وأعالف للقوارب ومحركات

 البنية تأهيل إعادة خالل من المياه توفيرمن تدخالت  ئهاوشركا المتحدة األمم فتكثّ وقد . المدى الطويل

 .الشمسية بالطاقةتعمل  مياه مضخات وتوزيع للمياهالمتضررة  التحتية

 نسانيةاالستجابة اإلمن  زعز  للتمويل اإلنساني ي المشترك الصندوق

 اإلنسانية لالستجابة إضافي تمويل

 الشؤون منسق اشراف تحت استراتيجية تمويل أداة هو اليمنللتمويل اإلنساني في  المشترك الصندوق

 واألولويات لالحتياجاتتجابة الس اإلنساني المجال فيالعاملين  لشركاءل الموارد يساعد على توجيه اإلنسانية

دوالر  مليون 57على اليمن في المشترك  وقد حصل الصندوق .لليمن اإلنسانية االستجابة خطة في المحددة

 66المتاح  التمويلدوالر بلغ إجمالي مليون  9ترحيل وبعد  ،المانحة الجهات وتعهدات ضمن مساهمات

مقارنة بخطة تسلمه تم من التمويل الذي  المائة في 11.8حوالي  قىالمتل دوالر. يمثل التمويل مليون

 . م2015ليمن االستجابة اإلنسانية ل

 في رواحنقاذ األتدخالت إمن مشاريع  مشروعا 24 عددل دوالر  مليون 14.9 نوفمبر تخصيصشهر  فيتم 

 األمن مساعدات قطاعات من شخص  580,000 استفاد قرابة وقد .اليمن غرب وجنوب غرب شمال

 .الصحي والصرف والمياه والحماية والصحة والتغذية الغذائي

 مليون دوالر() نوفمبر لشهر التمويلية المخصصات

 

 تب تنسيق الشؤون اإلنسانيةكالمصدر: م

 وتوسيع السريعة االستجابة لضمان التمويل في الحصول على أولوية الحكومية غير المنظماتنالت  

 من مخصصات هذا المائة في 72 توجيه تم لذلك، نتيجةو .الوصولصعبة  البعيدة المناطق إلى الخدمات

 :يلي ما الممولة وستوفر المشاريع. الوطنية للجهات المائة في 14 مع الحكومية، غير منظماتعبر ال التمويل

 دعم و أسرة 6,000 عددل( أشهر ثالثة لمدةو دوالر شهريا 85)غير المشروطة  نقديةال مساعداتال أو الغذاء

 .في أنشطتهم عمللل بالعودة لهم سمحبما ي صياد 5,000 عددلللحياة المعيشية 

  ق متنقل لتقديم يفر 16و  ،طفل يعانون من سوء التغذية الحاد 16,000جاهز لالستخدام أغذية عالجية

 وصعدة ولحج حجةوالضالع و الحديدةو عدنو أبين) محافظات تسع خدمات عالجية وفحص سوء التغذية في

 (.وتعز شبوةو

تخصيص مبلغ في نوفمبر تم 

مليون  14.9إضافي قدره 

مشروع  24 عدددوالر ل

شخص  579,431يستهدف 

 من المتضررين في اليمن
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 مراكز وستة متنقلة عيادة 13 توفيرل الدعم تقديم لىإضافة إ لعشرة مستشفيات طبية ومعدات مستلزمات 

 22 أصل من محافظة 21 في شخص  215,000عددل األولية الصحية الرعاية خدمات تقدم صحية

 (.ةسقطرمحافظة  باستثناء) محافظة في اليمن

 خالل من الصحي الصرف خدمات على تحسينات وإدخال شخص  79,000يلحوال المياه خدمات تحسين 

 حجةو الضالعو البيضاء) محافظات 6 في هميا ةدور 450 و النظافة مستلزمات من مجموعة 8,000 تقديم

  (.تعزو شبوةو لحجو

  من المتضررة المحافظات فيمن الفئات الضعيفة  لألفراد اآلمنة واألماكن لحمايةالمراقبة ل خدماتتوفير 

 والمخاطر المتفجرة غير الذخائر/األرضية األلغام مخاطر حول لوعيا رفع أنشطةتخصيص و النزاعات،

 .األطفال بتجنيد المرتبطة

 مليون دوالر في 17.3بمبلغ حتياطي من اال الرابع خصصالم طالقإل اليمنفي  المشترك يخطط الصندوق

. عام بشكل الصحي لقطاعلو اليمن ضربااللذان  عصارينتأثرات اإلل ستجابةويعد هذا اإلجراء ا .نوفمبر 29

في الطوارئ حاالت في أساسية ةيإغاث مواد المتحدة التي ستقوم بتوفير األمم لوكاالت سيكرس هذا المخصص

 وقطاعات الغذائية غير المواد/واإليواء الصحي والصرف والمياه والصحة والزراعة الغذائي األمنمجاالت 

شهر  وبداية م2015 ديسمبرشهر نهاية في يتم صرف هذه التمويالت  أن توقعمن المو. اللوجستية الخدمات

  .م2016 يناير

 عصارينتأثيرات اإلل المتحدة استجابة األمم

 المدارية األعاصير من شخص متضرر   55,000

والمناطق  ةسقطر جزيرةكالً من ميج  تشاباال وإعصار هما إعصارين نادر استوائية ينراعصإضرب  

 شخصا 26 عن مقتل  اليمنية الحكومةأعلنت و. نوفمبرشهر  من 12-1في الفترة من  الجنوبية  الساحلية

 وثمان ،ةسقطرجزيرة  في وفاةال تحاالمن  12 وقد وقعت ،أضرار األعاصيرنتيجة آخرين   78وإصابة 

 في مديرية 13ن م أسرة 5,974حوالي إلى نزوح  يةالسكان اتحركال عمل قيفر تاريقدتشير تو. المكال في

 الكثير عاد وقد. ةسقطر محافظة ذلك في بما األعاصير، بسبب( شخص  42,000ي حواليأ)محافظات  ست

عدد  أن األحمر الصليب األحمر والهالل لجمعيات الدولي االتحاد ويقدر. ديارهم إلى النازحين من

 شخص.  55,000لىإاإلعصار يصل  المتضررين من

 ريصاخريطة بالمحافظات والمديريات المتضررة من األع

 

 المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 شخص،  25,000ونزح  شخصاً  73تسبب في وفاة  م2008 العام فيسابقاً ضرب اليمن وكان آخر إعصار 

 لبحث عن مأوىالمسبقة للمواطنين ل الوطنية السلطات واتدعوكانت  .شخص 700,000تضرر حوالي و

ما تزال األولويات اإلنسانية 

في المناطق المتضررة من 

اإلعصار تتمثل في المواد 

الغذائية والوقود و المواد 

والخيام  غير الغذائية

 والمستلزمات الطبية
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 بالتنسيق ننقذ األرواح –مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 : مع صلوامعلومات ، يرجى التاللمزيد من ل
 مكتب اليمن،  مدير :تروند جنسنjensen8@un.org  
 مكتب اليمن بعمان  :بوول توماس-  thomasp@un.org  
 :ادارة التنسيق واالستجابة ،اوتشا نيويورك جيمس ويثيريل weatherill@un.org   :1 6288 367 917 هاتف+ 

 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 

 تبعاتضرار والاألم قد ساهمت في التخفيف من 2015 اللذان وقعا في العام عصاريناإلبعيداً عن مناطق 

 اإلنسانية.

 اإلنسانية االستجابة

 والخيام األساسية المنزليةالمستلزمات و والوقود الغذاءمجاالت  اإلنسانية في االستجابة أولويات استمرت

 والمواد الشرب ومياه الغذائية المواد توزيع في ئهاوشركا المتحدة كما استمرت األمم. الطبية والمستلزمات

 .أبين و والمهرة وشبوة في محافظات حضرموت والخيام الغذائية غير

 في الصحية المرافق إلى الطبية اإلمدادات من طن 35 نوفمبر 19 في العالمية الصحة منظمة قدمت

في  مستشفى 18 و عامة مستشفيات ستة ومن ضمن تلك المرافق والمهرة شبوةو محافظات حضرموت

 المستلزمات منطقم أدوات  2,250 وشركائها المفوضية وزعت كما. صحيا مركزا 34 و المديريات،

 امرأة وفتاة 7,147 بينهم ،شخصاً  15,025 عددل خيمة 420 من وأكثر الطوارئ الخاصة بحاالت المنزلية

يحتوى على  بسكويت ئهوشركا العالمي الغذاء برنامج وفر وقد. والمهرة وشبوة محافظات حضرموت في

 للهجرة الدولية المنظمة وقدمت. وحضرموت محافظات شبوة في شخص 18,997 عدلمكونات غذائية 

 وزع ذلك، إلى وباإلضافة. وأبين شبوة في محافظات شخصا 6,553 لحوالي المياه اليصال يومية خدمات

 الطوارئ حاالت في اإلنجابية والصحة األمومة خدمات لتقديم دوات صحيةأ مم المتحدة للسكانصندوق األ

 مرأة وفتاة. ا 6,500 من ألكثر
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