
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
   

  
  
   
   
  

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا"

 النشرة اإلنسانية
 اليمن

  2016 فبراير 1صادرة في |8   العدد
 في هذا العدد

 1ص االستجابة تصل إلى اليمنيين المحتاجين

 3ص األزمة المالية واالقتصادية

 4ص 2015 مراقبة الوصول والتقارير

 5ص المواطنين في تعزالوصول الى 

 
 

 

  

 

 مقتطفات سريعة 

  مليون شخص  8.8الوصول ألكثر من

 م.2015بمساعدات إنسانية في 

 106  اإلنساني  من شركاء العمل

 يقدمون المساعدات في اليمن

  ترأس منسق الشؤون اإلنسانية بعثة

 يناير. 21إنسانية إلى تعز في 

  امقأر

 مليون  26 السكانعدد إجمالي 

عدد األشخاص المحتاجين 
 لتلقي مساعدات

21.2  
 مليون

عدد األشخاص الذين 
يعانون من انعدام األمن 

 الغذائي

 مليون14.4

 مليون 2.5 النازحينعدد األشخاص 

عد األطفال المعّرضين 
 لخطر سوء التغذية

 مليون 1.5

عدد الوفيات )منظمة 
 الصحة العالمية(

أكثر من 
6,015 

عدد المصابين )منظمة 
 الصحة العالمية(

أكثر من  
28,457 

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   892) 56٪

 

إجمالي عام التمويل اإلنساني الذي تم تلقيه 
 لليمن

 مليار دوالر 1.36
نظام التعقب الماليالمصدر:   

 

 المستفيدين اليينتصل م اإلنسانية ستجابةاال

 رغم الصعوبات تمكنت المساعدات اإلنسانية من الوصول الى المحتاجين

من  21 المحتاجين فيفي اليمن وساعدت ماليين من  تواجدهاالوكاالت اإلنسانية  رفعت، 2015عام الخالل  

 مليون 8.8 حوالي من مارس إلى ديسمبر تلقى.  ففي الفترة جزيرة سقطرىومتضررة من النزاع المحافظات ال

 المناطق، بما في ذلك على األقل أشكال المساعدة اإلنسانيةشكل من من النساء واألطفال والرجال على شخص 

أطراف النزاع واالقتتال بين استمرار األعمال العدائية حيث ّشكل  مثل محافظة تعز.متزايد صراع التي تشهد 

من موظفي العمل  عشرة كما قُتل .2015خالل العام تحديات وعقبات خطيرة أمام إيصال المساعدات اإلنسانية 

بسبب  اتتسليم المساعد رعدد نقاط التفتيش، وتأخكما زاد  المجال اإلنساني أثناء تقديم المساعدة خالل العام. في

كما أعاقت الغارات جميع أطراف النزاع، والطرق والموانئ والمطارات، بين مطولة ال نتقالاالإجراءات  خرأت

 .وصول إلى المحتاجينال المستمر والقتال البري الجوية

 حسب المجموعة القطاعية في اليمن  2015في عام  اتمساعدتم الوصول اليهم بعدد األشخاص الذين 

 
 اإلنسانية الشؤونالمصدر: مكتب تنسيق 

تم توزيع المساعدات في جميع أنحاء البالد، وفقا لالحتياجات المحددة في مراجعة خطة االحتياجات اإلنسانية  

، و بالتالي اُعتبرت محافظات عدن والضالع والحديدة وأمانة العاصمة وحجة وإب وصعدة وتعز 2015للعام 

فظات احتياجاً للمساعدات. وبالمثل، المحتاجين كونها مثلت اكثر المحا لألشخاصالمحافظات األكثر وصوال 

وصلت المجموعات القطاعية الخاصة بالمياه والصرف الصحي والصحة واألمن الغذائي والزراعة والحماية  

 .المرتبطين باالحتياجات التي جرى تحديدها األشخاصمن  الى عدد كبير

  

 
قام شركاء العمل اإلنساني بتوسيع نطاق عملهم في اليمن رغم بيئة العمل الصعبة والخطيرة جدا.  

 العالميةالصورة: منظمة الصحة 
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  حسب المحافظات 2015في عام  اتالمساعدهم وصلت أشخاص

 
 اإلنسانية الشؤونالمصدر: مكتب تنسيق 

 6.1مليون شخص شهريا من ابريل الى ديسمبر من إجمالي  1.6وصل متوسط المساعدات الشهرية الغذائية الطارئة إلى  

و تعد محافظات حجة وتعز وصعدة والحديدة وعدن المحافظات  األكثر عددا من حيث  .مليون شخص مستهدف

شخص مستفيد  159.000 ومواشي بينما حصلمستفيد مدخالت زراعية وسمكية   146,000المستفيدين.  استلم حوالي

مليون طفل و  6.2على دعم طويل المدى لسبل العيش، يتواجد أغلب المستفيدين في عمران وأبين.  كما تم تطعيم أكثر من 

مليون شخص خدمات الرعاية  3.6، وتلقى حوالي 2015طفلة ضد الحصبة والحصبة األلمانية وشلل األطفال خالل عام 

في المائة من النساء والفتيات(    43شخص على االقل )  337,000تلقى   2015 العام  لية الشاملة.  وخاللالصحية األو

معلومات حول طرق حماية أنفسهم من اإلصابات البدنية أو الوفاة بسبب األلغام والذخائر غير المنفجرة والمتفجرات  

 المتبقية كمخلفات حرب.

يعانون من سوء التغذية الحاد في مراكز التغذية  وطفلة ممن طفل  138,000خالل العام، تم عالج ما يقرب منو 

  190,000حوالي استهدفتكما تم  .طالب وطالبة    38,000مدرسة سجل فيهان يإعادة تأهيل أربعتم كما العالجية. 

كما تم  مليون طفل مكمالت غذائية. 3.7أكثر من  ىالتغذية التكميلية وتلقبالحوامل والمرضعات  النساءل من على األق

صالحة  على مياهشخص على األقل من الحصول  يونمل 3.7بالوقود وهو ما مكن  للمياه  المقدمة لشركات المحليةتزويد  ا

النظافة  أطقمشخص   422,000حوالي كما تّسلمللشرب. 

ليتر من  7.5و  5ما بين شخص على  األساسية، وحصل مليون 

 هالمراحيض ودورات المياخدمات  يم مرافققدتم تالماء يوميا، و

 شخص.  42,000لعدد 

 توسعتالبصمة اإلنسانية 

 لألرواحلمساعدات المنقذة ل المقدمةعدد المنظمات اإلنسانية  زاد

منظمة في يونيو  68بشكل ملحوظ في األشهر الستة الماضية، من 

عدد المنظمات غير الحكومية  زاد. وقد 2015في ديسمبر  106إلى 

ت مجموعاالالمشاركة في االستجابة المنسقة من خالل  المحلية

عدد المنظمات غير زاد ذلك،  إضافة الى. 66إلى  31من  القطاعية

 من وكاالت األمم المتحدةمنظمة و 31ى إل 29الحكومية الدولية من 

أكبر تواجد اإلنساني في محافظة عدن، تليها يوجد  وكاالت. 9إلى 8

دور الشركاء الوطنيين أهمية، ليس يكتسب  صنعاء وتعز.تي محافظ

 حيث تتمتع، ما يتعلق بالوصولفقط في األرقام ولكن أيضا في

 ل إلى األماكنقدرة الوصوغير الحكومية بميزة  المحلية المنظمات

. ونتيجة لذلك، فإن ب الوصول إليهاصعاألماكن التي يوة مناآلغير 

 تقدمألمم المتحدة هيئات ا معظم المنظمات الدولية غير الحكومية و

 .المساعدة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين

 لكل المجموعات القطاعية اإلنسانيعدد شركاء العمل 

 
 اإلنسانية الشؤونالمصدر: مكتب تنسيق 

يلعب شركاء العمل اإلنساني 

 إيصالالمحليون دورا رئيسيا في 

المساعدات كون إمكانية وصولهم 

 أفضلإليها ن وحتاجن يلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمل من منظمات 106 تشارك

التنسيق لتقديم اإلنساني في 

 66 منهافي اليمن،  اتلمساعدا

بعد أن حكومية  غيرمحلية  منظمة

ي منظمة ف 31من  ارتفع عددها

 م 2015يونيو شهر 

 

 

 

 

 

 

 

 العمل من منظمات 106 تشارك

التنسيق لتقديم اإلنساني في 

 66 منهافي اليمن،  اتلمساعدا

بعد أن حكومية  غيرمحلية  منظمة

ي منظمة ف 31من  ارتفع عددها

 م 2015يونيو شهر 
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 2015المنظمات اإلنسانية العاملة في اليمن من ديسمبر 

 
 اإلنسانية الشؤونالمصدر: مكتب تنسيق 

الحديدة وصنعاء  مراكزوإب. وصعدة  صنعاءولحديدة وا مشتركة في عدن تشغيلية مراكزاألمم المتحدة بصدد إنشاء خمسة 

كامل هذا ال التواجد المرافق العامة في صعدة وإب لتمكين استئناف تأهيلتم  كماموظفين دوليين،  ويوجد بهابالكامل  تعمل

 مقيدة بسبب المخاوف األمنية.  الموظفين الدوليين للعمل من هناكالجهود المبذولة إلعادة ف في عدن والمكالأما الشهر. 

منظمات أما ال البرنامج. في موظف 80 منهمفين الدوليين من الموظ 106 حوالي في اليمنحاليا يوجد في األمم المتحدة 

 .دولي في البالد، وفقا لمنتدى المنظمات غير الحكومية الدوليةموظف  100لديها أكثر من فحكومية الدولية غير ال

المشتركة وتغطية المحافظة المراكز التشغيلية  

 
 اإلنسانية الشؤونالمصدر: مكتب تنسيق 

 اعنزالناجم عن ال االقتصاديالثمن 
 على حافة االنهيار المالي واالقتصادي

 مراكزالإنشاء  يجب أن يزيد

جد العاملين في اومن ت التشغيلية

المجال اإلنساني في المواقع الميدانية 

 المختلفة
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المستمر منذ شهور وعدم . أثّر الصراع 2015كانت اليمن أفقر دولة في الشرق األوسط قبل تصاعد األزمة  في مارس 

على االقتصاد وعلى حياة ماليين األسر في جميع  احترام القانون اإلنساني الدولي والفشل في حماية المدنيين بشكل كبير

أنحاء البالد. حيث تدهور الوضع المالي في البالد بسرعة ووصل إلى حافة االنهيار خاصة ان الحكومة اليمنية تعتمد 

النفط والغاز. ونتيجة لذلك، أصبحت السلطات تعتمد على السحب من االحتياطي لتغطية النفقات في بالكامل على عوائد 

القطاع العام. وفي بداية األزمة سحب أصحاب الودائع ودائعهم بالعمالت األجنبية وقاموا بتهريب رؤوس أموالهم، مما أدى 

 .إلى تفاقم األزمة

 كلأكثر من ربع أغلق  2015فبحلول سبتمبر سلبا على الوضع اإلنساني. القطاع الخاص يؤثر  ضعفمما ال شك فيه أن 

لديهم اي  تسريح نصف القوة العاملةالشركات إلى  أكثر من ثلثي في المائة( واضطر 26)العاملة أي ما نسبته  الشركات

يستورد القطاع حيث يعتمد على االستيراد، اليمن بلد .1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وفقا لدراسة  (في المائة 70) بنسبة

 الرعاية الصحية قطاع قطاعات مثلإضافة إلى أن في بعض المن المواد الغذائية األساسية، مثل الحبوب.  ٪90 الخاص

توفير القادر على خاص القطاع العواقب وخيمة بدون و سيكون هناك . أكثر من نصف الخدمات القطاع الخاص يقدم

لعشرات اآلالف من األسر في  سبل العيش. أدى انهيار االقتصاد الى فقدان ءالغذاب خاصة المرتبطة يةالخدمات األساس

 اعتمادهم على المساعدات اإلنسانية. وهذا عمقجميع أنحاء اليمن 

 األسر الفقيرة األكثر تضررا من تراجع االقتصاد

الصندوق . حيث يقدم  الفقيرة بعض األسر معاناة الحكومي الى مضاعفة االجتماعية أدى توقف معونات صندوق الرعاية

حوالي كان قبل األزمة، وواألرامل(.  يتامى األطفالكون من هذه األسر ممليون أسرة )ربع  1.5 لـمساعدات نقدية شهرية 

من ل تحويل األموالكن زادت صعوبات في الخارج.  همعلى التحويالت المالية من أقارب يعتمدونفي المائة من األسر  20

في  2015مارس بناء على مسح تم في  االجتماعيفي النوع اليمن من خالل القطاع المصرفي. كما لوحظ تحول وإلى 

 محليةحويالت مالية يحصلون على ت لها المسح ممنفي المائة من األسر التي شم 60 ست محافظات حيث لوحظ أن

 14غير أنه حاليا ال تمثل النساء سوى ، عونات مع عدد الرجالالنساء الالتي يستلمن الم تساوى عددودولية: قبل األزمة، 

 .من أفراد األسرمن إجمالي األشخاص الذين يستلمون أموال  فقطفي المائة 

في حال وفاة عائل األسرة، و. المعاقينأو  المصابينوجود أقارب نازحين ورعاية بسبب تواجه األسر اليمنية ضغط إضافي 

يجاد مصادر بديلة للدخل. وكانت مشاركة القوى العاملة النسائية في اليمن واحدة ويتوجب عليها إالعائل المرأة هي تصبح 

من تقييد حركة المرأة وقدرتها على  وزاد النزاعفي المائة فقط  6.5قبل األزمة  النسب عالميا حيث كانتمن أدنى 

في  3حوالي  -لرجالملكها النساء اكثر من شركات االخاصة التي تالشركات  كما تأثرت. االقتصاديةلنواحي المشاركة في ا

 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حسب - المائة

 وصولالتحديات تتّبع 
 في اليمن للمراقبة ورفع التقارير حول الوصولإطار  يقدم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 للمساعدات ما يزال من التحديات الدائمة التي تواجه لمتضررينووصول اوصول الجهات اإلنسانية الفاعلة للمحتاجين 

المنشآت  بين التي ال تفرقالضربات الجوية إلى  الشاحنات التي تؤخرنقاط التفتيش  تتدرج الصعوبات ابتداء مناليمن. 

وصول ال متابعةاستيراد المعدات. الهدف من إطار  تصاريحعدم منح تأشيرات دخول أو  الحكومية إلىاإلنسانية أو 

. سيؤدي متعمق لصعوبات الوصولتحليل بمح يسللمعلومات  منظمجمع الموضوعية إلى هو االنتقال من التقارير  واإلبالغ

توجيه مفاوضات سيؤدي إلى تحسين االتجاهات وو المشاكل وسيقللللمجتمع اإلنساني،  إلى تحسين التحليل السياقي هذا

تحسين الوصول و لجهود المناصرة مبنية على الدالئلإيصال المساعدات اإلنسانية وبناء قاعدة إلى الجهات الفاعلة الرئيسية 

 لمساعدة.المحتاجين ل واألشخاصإلى المجتمعات 

في اليمن من قبل الفريق القطري اإلنساني، أطلق مكتب تنسيق الشؤون ة واإلبالغ للوصول إطار المراقب وبعد اعتماد

حول مشاكل لتسهيل جمع المعلومات  2صفحة االنترنتاإلنسانية قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها عن طريق واجهة 

ة والمنظمات غير الحكومية لتقديم وكاالت األمم المتحدندعو الوصول وحوادث محددة في جميع أنحاء البالد.  ومعوقات

صورة شاملة عن العوائق تتكون بحيث  إطار متابعة الوصول واإلبالغ الوصول من خالل دثاصعوبات وحوتقرير عن 

بهدف  العوائقتسليط الضوء على ليومي. وسيتم تجميع النتائج  بشكل يمكن تطويرهوالجهات الفاعلة اإلنسانية  هاالتي تواجه

مع ن المناصرة شهرية الضوء على االتجاهات وتمكالتقارير ال كما ستسلطمع األطراف والجهات ذات العالقة.  هاحل

 .الجهات الفاعلة الرئيسية المسؤولة عن الوصول

 إطار متابعة الوصول واإلبالغ في اهتمامموضع الوصول إلى النساء 

 إنكار وجودهي  لالوصو أنواع لعوائقمن تسع لوصول إطار المراقبة واإلبالغ عن ا ي، يتكوندولال المستوىعلى 

والنزاعات والعمليات العسكرية د، داخل البلاإلعاقة و القادمة إلى البلد أ حركة األفراد والبضائع ، وإعاقةاحتياجات إنسانية

لتدخل في تنفيذ األنشطة ، واالعنف ضد العاملين في المجال اإلنساني واألصول والمرافقو ،اإلنساني العملالتي تعيق 

                                                      

:  متوفر على الرابط. 2015"، نوفمبر القطاع الخاصأعمال أنشطة و علىاألزمة اليمنية  أثر: التجاريةألعمال السريع ل مسحال" 1 

http://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PovRed/Docs/UNDP SMEPS Rapid Business Survey.pdf 

http://ochayemen.org/access/user/login?destination=content/incident-تجدونها على خط األنترنت في :  2 
report 

 

جمع بشكل سيطار المعتمد حديثا اإل

 األدلة علىمنتظم معلومات مستندة 

تعزيز إلى الوصول  حول عوائق

 ة المناصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثنين  من، واحد النزاعقبل تصاعد 

 كانت منلتحويالت ممن يتلقون ا

فأصبحت النساء، واآلن انخفض هذا 

 سبعة لكل ةواحد
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 بالتنسيق ننقذ األرواح –مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

والقيود المفروضة على أو إعاقة  ،المتعلقة بالبيئة المادية والعوائق ،جود األلغام والذخائر غير المنفجرةوو ،اإلنسانية

 .لى الخدمات والمساعدةالوصول إمن المتضررين 

 فئة أخرى إلى اإلطارفقد أضاف  في اليمن  شديدة التعقيداع نزيات اليكدينامإلى  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةونظرا لتنبه 

 .من النزاع ات: القيود التي تحد من إمكانية الوصول المباشر إلى أو التعامل مع النساء المتضررهي

 عمل. وسيجتمع فريق اإلنترنت عبر ا الوصولإطار المراقبة واإلبالغ حول قضاي بياناتقاعدة يمكن الوصول إلى 
يرجى التواصل  المعلوماتلمزيد من  اإلنساني.للفريق الُقطري نهاية كل شهر للنظر في النتائج وتقديم توصيات  لوصولاا

   shepherds@un.org شيبردستيوارت  مع 

 الوصول الى المواطنين في تعز
 نسانية إلى مدينة تع اإلبعثة ال
 22و  21في إب وتعز إلى محافظات  بعثة مشتركة بين الوكاالت جيمي ماكغولدريك السيد منسق الشؤون اإلنسانيةترأس  

محافظة العالمي. شهدت  الغذاءواليونيسيف وبرنامج  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية حيث ضمت البعثة ممثلين عنيناير، 

األحياء  كما تعرضتعلى أرض الواقع،  ينقتال عنيفو لضربات جويةوتعرضت  المعارك حدة في اليمن أكثرتعز بعض 

 .قصف العشوائيللذات الكثافة السكانية العالية 

 واألوالدالفتيات  النازحين من يقدر عدد

تعز في مدينة  والنساء والرجال

هناك  زاليوما شخص   300,000بحوالي

في  محاصرونشخص   200,000 نحو

مظفر، القاهرة ال الثالث هي:المدينة مديريات 

وقد وصف السيد ملكغولدريك . وصالة

 مقابلة مع إذاعة األممفي األوضاع هناك 

 االقتتالآثار الصراعات و "بقوله:  المتحدة

وعدد القمامة، ب مليئةالشوارع واضحة جدا، 

 الوقود،بسب انعدام  التي تسير قليل السيارات 

عددها مفتوحة ولكن كانت بعض المحالت 

، المنطقة المحاصرةخارج لمحالت ليس كعدد ا

 . "ظاهرة على المباني الرصاصوآثار 

أكبر  وصول تضمنفي المنطقة إلى آلية  تجريالمحادثات التي المنسق اإلنساني في تفاؤله إلى أن تؤدي  أستمر ومع ذلك 

 أستجاب طرافاقال "حيث . المنطقة المحاصرةفي تعز وإب، بما في ذلك  المواطنينالمساعدات اإلنسانية إلى  قدر ممكن من

 ائمالوصول )اإلنساني ( الدلضمان الميدانية نسعى إلى إيجاد آليات مع األطراف والذهاب إلى تعز وسمحا لنا بطلبنا ل النزاع

 والحر وغير المشروط.

القليلة  المرافق الصحية أحدزارت البعثة مستشفى الثورة،  

قائال: "لم  . واضاف ماكغولدريك الحصارفي  العاملة

مثل العديد من المرافق الصحية مثله المستشفى ينجو 

من النزاع وليس محمي  األخرى في جميع أنحاء البالد

حيث أن يكون،  يجببموجب القانون اإلنساني الدولي كما 

 المستشفى موظفيعدة مرات للقصف، كما يعمل تعرض 

تستحق  للمواطنين في ظروف صعبة للغاية لتقديم خدمة

 ".اءالثن

 المحاصرةإلى تع  قليل من المساعدات وصول  

بمساعدات إلى في محافظة تعز وصلت الوكاالت اإلنسانية 

وفي إب وصلت إلى على االقل  شخص  951,000

الوصول  ظل األقل. علىشخص   532,000حوالي 

رغم مقيد،  زتعالمناطق المحاصرة بمدينة المباشر الى 

محدودة من الغذاء واإلمدادات الكميات ال وصول بعض

في تحت الحصار. الذين يعيشون  المواطنينالطبية إلى 

الشركاء المنفذين مساعدات غذائية ألكثر سلّم يناير،  21

نقل الى أسرة بعد ان عبرت شاحنات ال  3,000من 

 100، تم تسليم يناير 19في و. المنطقة المحاصرة

المنطقة  وكسجين الى المستشفيات فيأ ةاسطوان

بعض اإلمدادات التجارية  كما استطاعت. المحاصرة

واإلنسانية الدخول أيضا يحملها الحمير والجمال فوق 

تعز.  مدينة في حديث له مع وسائل اإلعالم في منسق الشؤون اإلنسانية لليمن، جيمي ماكغولدريك  
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  -نسن جتروند : ةصورال  

 
الصراع الدائر. صور: مكتب تنسيق الشؤون نتيجة أضرار جسيمة  من عانى مستشفى الثورة

 اإلنسانية / تروند جنسن

يتابع إطار متابعة الوصول و س
أيضا الوصول المباشر اإلبالغ 

 اتالمتضرر النساءإلى وإشراك 

 من النزاعات

 

يتابع إطار متابعة الوصول س

أيضا الوصول المباشر واإلبالغ 

 اتالمتضرر النساءإلى وإشراك 

 من النزاعات

 

المرافق  أحدمستشفى الثورة 

تحت  القليلة العاملة  الصحية

نقص  يعاني منفي تعز،  الحصار

 في اإلمدادات شديد

الشركاء في المجال يسعى 

آليات مع الى إيجاد اإلنساني 

لضمان  في الميداناألطراف 

ودون قيد أو  الدائم والحرالوصول 

 شرط للمحتاجين

 

http://ochayemen.org/access/user/login?destination=content/incident-report
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 بالتنسيق ننقذ األرواح –مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 : مع صلوامعلومات ، يرجى التن اللمزيد مل
 اليمن،  أوتشا مكتب مدير :تروند جنسنjensen8@un.org  
 ان اليمن بعم  أوتشا مكتب  :جيسيكا جوردينjordanj@un.org  
 :ادارة التنسيق واالستجابة ،وتشا نيويوركأ 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 

مع  سيرا على األقدام المحاصرةالمنطقة  الخروج منض سكان المدينة بع عأستطا. المنطقة المحاصرةالجبال جنوب 

أو اإلمدادات  اتالمساعدورغم ذلك تظل يمكنهم حملها.  المستلزمات التيالعودة إلى ديارهم مع ات وبعض الصعوبمواجهة 

 تحت الحصار.الذين يعيشون المواطنين كافية للتخفيف من معاناة  غيرتعز  الواصلة الى المنطقة المحاصرة في

 المحافظات األخرى المتضررة من الن اع إلىصعوبة الوصول  استمرار 

محافظة من  21وصول المساعدات اإلنسانية ليست مشكلة في تعز فقط ، ولكن في أجزاء أخرى كثيرة من البالد. في 

تحد بشدة من تحركات  صراعات الداخلية المستمرةالوجود المتضررة من النزاع ، استمرار القصف الجوي والمحافظات 

 من إمكانية التواجدالعنف  استمرارحّد  عدن وفيإلى المحتاجين.  المساعداتإيصال و العاملين في المجال اإلنساني

الوصول عرقلت وبشكل كبير إمكانية ن مختلف األطراف بي في مأرب والجوف كما أن المعارك المستمرةاإلنساني الدولي، 

 المستمرالغارات الجوية والقصف ة عرقلت صعدة وحجمثل في المناطق الشمالية واإلنسانية.  اتلمساعدل المحتاجينإلى 

الصراع للدمار بسبب  تعرضت الجسور والطرق  اإلنسانية. وفي مناطق أخرى اتلمساعدل إلى المحتاجين الوصول

طريق و ب مأر-طريق صنعاءوحجة  -عمرانطريق مثل الجسور على طول الطريق الرئيسي من عدن الى تعز و مرالمست

 .المخاوف األمنية استمرارمع تم تحديد طرق بديلة في بعض الحاالت، ولكن  .صنعاء -الحديدة

على و النزاع في جميع األوقاتلعاملين في المجال اإلنساني من قبل جميع أطراف لوصول اإلنساني ضمان إمكانية اليجب 

يمكن للمجتمع س اتأساس مبادئ العمل اإلنساني. إذا تم توفير الوصول الكامل في جميع المناطق المتضررة من النزاع

 .، بما في ذلك المواد الغذائية الشهرية والمساعدات الطبيةفي اليمن محتاجينلماليين ال المساعداتاإلنساني توسيع إيصال 

أعاقت القيود وصول العمليات 

اإلنسانية في المحافظات المتضررة 

 من النزاع في اليمن

mailto:jensen8@un.org
mailto:weatherill@un.org
http://www.unocha.org/yemen
http://www.unocha.org/yemen
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

