مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا"
اليمن :دراسة تحليلية جديدة أظهرت تفاقم األزمة الغذائية
تقرير موجز بالمستجدات رقم  77 | 49يونيو .975م
انزسبئم انزئٍسٍت
حشداد أوضبع األيٍ انغذائً فً انًٍٍ سىءا  ،حٍث حى حصٍُف  91يٍ أصم  22يحبفظت فً انًٍٍ حبنٍب ػهى أَهب حؼٍش "أسيت" أو "حبنت
طىارئ" .وأصبح َصف انسكبٌ ٌؼبَىٌ يٍ اَؼذاو األيٍ انغذائً ويب ٌقزة يٍ ربغ انسكبٌ أصبحىا ٌؼبَىٌ يٍ شذّة اَؼذاو األيٍ انغذائً،
وٌخىقغ أٌ حشداد األوضبع سىءا ػهى َحى يطّزد.
انصزاع وإَؼذاو األيٍ وإَخفبض وارداث انىقىد جًٍؼهب سبهًج فً ارحفبع األسؼبر األيز انذي ٌذفغ ببألسز انخً كبَج حؼبًَ أصال يٍ
انصؼىببث إنى حبفت انهبوٌت.
ٌحخبج انًٍٍ بشكم ضزوري إنى وقف انقخبل وسٌبدة إيكبٍَبث انىصىل وانخًىٌم نهًسبػذاث اإلَسبٍَت واالسخئُبف واسغ انُطبق وانفىري
نهىارداث انخجبرٌت.

حفبقى إَؼذاو األيٍ انغذائً
أظٓشخ دساسح ذحهٛهٛح جذٚذج طذسخ انٕٛو أٌ ػذد األشخاص انزٚ ٍٚؼإٌَ يٍ إَؼذاو األيٍ انغزائ ٙف ٙان ًٍٛلذ إصداد تُسثح  77ف ٙانًائح يُز
ذظاػذ انُضاع َٓاٚح شٓش ياسطٔ .أطثح ا ٌٜأكثش يٍ  7..1يه ٌٕٛشخض غٛش لادس ٍٚػهٗ انحظٕل ػهٗ انغزاء انكاف ،ٙأ٘ تضٚادج
يمذاسْا  ..2يه ٌٕٛشخض يُز شٓش ياسطٚٔ .شًم انؼذد انكه ٙسرح يال ٍٛٚشخض ٚؼإٌَ يٍ شذج إَؼذاو األيٍ انغزائ - ٙأ٘ تُسثح  .2فٙ
انًائح يٍ انؼذد انكه ٙنهسكاٌ انثانغ  .6يهَ ٌٕٛسًح ٔ -تضٚادج يمذاسْا  7يه ٌٕٛشخض يُز شٓش ياسطٔ .أطثحد يسرٕٚاخ سٕء انرغزٚح
انحاد آخزج ف ٙاالسذفاع أٚضاً ،ف ٙح ٍٛاذجّ انؼذٚذ يٍ انسكاٌ نهجٕء إنٗ آنٛاخ سهثٛح نًٕاجٓح األصيح ٔيٍ أجم انثماءٔ .ذظُف  71يحافظح
يٍ أطم  ..ف ٙان ًٍٛحانٛا ً ػهٗ أَٓا يحافظاخ ذؼاَ ٙيٍ أصيح غزائٛح.
ٔلذ ٔجذخ انذساسح انرحهٛهٛح انًشرشكح حٕل "األيٍ انغزائ ٙنألسشج" انر ٙأجشذٓا يُظًح األغزٚح ٔانضساػح انراتؼح نأليى انًرحذج ٔتشَايج األيى
انًرحذج انؼانً ٙنألغزٚح ٔٔصاسج انرخطٛظ ٔانرؼأٌ انذٔن ٙف ٙانٔ ،ًٍٛانر ٙطذسخ انٕٛو ف ٙطُؼاء ،أٌ ان ًٍٛػهٗ حافح اإلَضالق إنٗ
انكاسثح .أكثش يٍ سرح يال ٍٛٚشخض يٍ انْ ًٍُٛٛٛى حانٛا ف ٙانًشحهح "انطاسئح" انًظُفح تانشلى ٔ ،4يا ٚماسب  6.1يه ٌٕٛشخض  ًُٙٚآخش
ف ٙيشحهح "األصيح" انًظُفح تانشلى ٔ :2ذشٛش ْزِ األسلاو إنٗ أٌ انُضاع َٔمض انغزاء ٔانٕلٕد ف ٙاألسٕاق ذذفغ تانَ ًٍٛحٕ اإلَٓٛاس انكايم
ف ٙيجان ٙاأليٍ انغزائٔ ٙانظحح.
أدٖ انخفض انحان ٙنهٕاسداخ إنٗ ذأثٛشاخ شذٚذج جذاً ػهٗ لذساخ انسكاٌ ف ٙانحظٕل ػهٗ انغزاء ،خظٕطا ً ف ٙتهذ اػراد حرٗ لثم شٓش
ياسط أٌ ٚسرٕسد  19ف ٙانًائح يٍ احرٛاجاذّ انغزائٛح إضافح إنٗ انغانثٛح انؼظًٗ يٍ احرٛاجاخ انٕلٕد نذ .ّٚفمذ تهغد أسؼاس دلٛك انمًح
انضؼف ذمشٚثا ف ٙتؼض األياكٍٔ ،اسذفؼد أسؼاس انسكش تُسثح ذظم إنٗ َحٕ  759ف ٙانًائحٔ ،اسذفؼد أسؼاس غاص انطٓ ٙتُسثح ذظم إنٗ
أكثش يٍ  299ف ٙانًائح يُز أٔاخش شٓش ياسطٔ .اسذفغ سؼش انٕلٕد انالصو نطحٍ انحثٕب األساسٛح َٔمم انًٕاد انغزائٛح تُسثح ذظم إنٗ يا
ٚمشب يٍ  7499ف ٙانًائحٔ ،يغ رنك يا ٚضال ْزا انٕلٕد غٛش يرٕفش ف ٙسثغ يحافظاخ يٍ أطم  ..يحافظحٔ .أطثحد األسشج ف ٙانًٍٛ
ذؼاَ ٙيٍ ضغٕط يرضاٚذج نرٕفٛش انطؼاو ػهٗ يائذذٓا ،ال سًٛا نهًه ٌٕٛشخض يٍ ان ًٍُٛٛٛانُاصح ٍٛداخهٛا إضافح إنٗ ػذد  .990999شخض
انزٚ ٍٚسرضٛفٌٕ تؼض انُاصح ٍٛف ٙيُاصنٓى ف ٙجًٛغ أَحاء انثهذ.

ٚؼًم انششكاء ف ٙيجال انؼًم اإلَساَ ٙػهٗ ذمذٚى انًساػذاخ انغزائٛح انطاسئح ػهٗ ٔجّ انسشػح انمظٕٖٔ ،رنك إنٗ جاَة
ذحٕٚالخ َمذٚح ٔتزٔس ٔخذياخ ذطؼٛى نهًاشٛح ْٙٔ ،انًساػذاخ انرٚ ٙرى ػثشْا انرخفٛف يٍ أػثاء تؼض انضغٕط انر ٙذؼاَ ٙيُٓا
األسشج .غٛش أٌ انمضاٚا األيُٛح ٔانٕطٕل ٔانمٕٛد انًانٛح ذرسثة ف ٙانحذ يٍ ػذد األشخاص انزًٚ ٍٚكٍ انٕطٕل إنٓٛى.
نهًشٌذ يٍ انًؼهىيبثٌ ،زجى سٌبرة انًىاقغ انخبنٍت:
www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen
www.unocha.org/yemen
http://reliefweb.int/country/yem
www.twitter.com/ochayemen

أو انخىاصم يغ:
انسٛذج إٚفٛد كشافر ،ٙيسؤٔنح انرماسٚش لدى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن.
 +962 799622447؛ بريد إلكترونيcrafti@un.org :
هاتف:
انسٛذج جٛسٛكا ج ٙجٕسداٌ ،يسؤٔنح انًؼهٕياخ انؼايح لدى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن.
 +962 798674617؛ بريد إلكترونيjordanj@un.org :
هاتف:

www.unocha.org

المهمة الموكلة إلى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) هي الحشد والتنسيق للعمل اإلنساني الفعّال والممنهج بالشراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.
بالتنسيق ننقذ األرواح

