
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
   

  
  
   
   
  

 النشرة اإلنسانية
 اليمن

  2015 أكتوبر 15|4   العدد

 في هذا العدد

 1ص يتزايد األطفال لدى التغذية سوء

 2ص الصحية بالمرافق الضرر إلحاق استمرار

 3ص النزوح إلى السكان من بالمزيد يدفع النزاع

 4ص بالمزيد القيام وضرورة العون، تقديم استمرار

 
 

 

  

 

 مقتطفات سريعة 

 سوء مستويات أن المسوحات أظهرت 

 عتبات تتجاوز الشامل الحاد التغذية

  الطوارئ

 أو ألضرار الصحية المرافق تعرضت 

   ُدّمرت

 شخص مليون 2.3 يجبر الشديد النزاع 

 .ديارهم عن بعيدا   النزوح على تقريبا  

  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

12.9 
 مليون

 مليون 2.3 عدد األشخاص النازحين

عد األطفال المعّرضين 
 لخطر سوء التغذية

 مليون 1.8

عدد الوفيات )منظمة 
 الصحة العالمية(

5,564 

عدد المصابين )منظمة 
 الصحة العالمية(

26,568 

المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية ووثيقة االحتياجات 
 اإلنسانية

  التمويل
 م 2015تمويل المطلوب لعام ال

 :)دوالر أمريكي(

 مليار 1.6
 

االستجابة حجم التمويل المتلقى لخطة 
 اإلنسانية لليمن

 (دوالر أمريكيمليون  730) 46٪
 

إجمالي عام التمويل اإلنساني الذي تم تلقيه 
 لليمن

مليار دوالر 1.1  
نظام التعقب الماليالمصدر:   

 

 الطوارئ مستويات التغذية سوء معدالت تجاوزت

 معدالت سوء التغذية الحاد الشامل في محافظات الحديدة وعدن وحجة في ازدياد

تشير نتائج التقييمات التي أجريت في عدن 

والحديدة وحجة إلى أن معّدل سوء التغذية 

( بلغ مستويات أعلى من GAMالشامل )الحاد 

في المائة.  15عتبة الطوارئ المحددة بنسبة 

وقد بلغت مستويات سوء التغذية الحاد الشديد 

(SAM في المناطق الساحلية من محافظتي )

في المائة على  3.8و 8.9الحديدة وحجة نسبة 

 التوالي.

 537,000ف إلى أن يتشير تقديرات اليونيس

مسة معرضون لخطر طفل دون سن الخا

بمعدل  اإلصابة بسوء التغذية الحاد الشديد، أي

شهر  يثالثة أضعاف عددهم فزيادة بنسبة 

طفل. وهو ما  160,000مارس الذي بلغ 

يعني أن طفالً واحداً من بين كل ثمانية أطفال 

ة صاباإلدون سن الخامسة معرض لخطر 

مليون  1.3بسوء التغذية الحاد الشديد. وأصبح 

طفل تقريبا دون سن الخامسة يعانون من سوء 

طفل  690,000التغذية المعتدل مقارنة بعدد 

 قبل األزمة.

وتتفاقم مستويات سوء التغذية التي تدعو إلى 

القلق في البالد بسبب محدودية توفر المواد 

الغذائية وعدم إمكانية الوصول إليها بسبب قطع 

د أو تخريب الطرق المستخدمة إليصال الموا

الغذائية والقيود المفروضة على الواردات من الغذاء والوقود. وفي الوقت نفسه تعطلت سبل العيش وارتفعت 

معدالت البطالة وارتفعت أسعار الوقود والمياه التي أصبحت تتوفر على نحو غير منتظم. تفيد تقارير برنامج 

ة الجزئية على المستوى الوطني في شهر سبتمبر األغذية العالمي إلى أن متوسط التكلفة الشهرية للسلة الغذائي

في المائة عما كانت عليه قبل األزمة. وتضيف هذه الزيادة في األسعار مزيدا من  30قد ازداد بأكثر من 

الضغوط على القدرات الشرائية الضعيفة لدى األشخاص العاديين الذين يعانون أصالً من استنزاف آليات 

مثل االعتماد على الدعم المقّدم لهم من أقارب أو أصدقاء أو تناول وجبات غذائية  التكيف التي يعتمدون عليها

 أقل من المعتاد، إضافة إلى لجوء آخرين إلى التسول.

 10أصبح الوصول إلى الخدمات الصحية والتغذوية صعباً على نحو متزايد بسبب تضرر المرافق في 

بية مستويات متدنية، وفّرت الطواقم الطبية إلى مناطق محافظات على األقل. وبلغ مخزون المستلزمات الط

 زيادة في معدالت سوء التغذية لدى األطفال دون سن الخامسة

 
 اليونسيفالمصدر: 

 ياسين/ /UN19172اليونيسف/
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مركزاً للتغذية  192أخرى بحثا عن األمان في حين غادر آخرون البالد. وتظهر تقارير اليونيسيف إلى أن 

العالجية اضطرت إلى إغالق أبوابها في جميع أنحاء البالد بسبب نقص الوقود وصعوبة وصول الشركاء إلى 

ت الصرف الصحي في تفاقم أوضاع التغذية الصحية، األمر المناطق الواقعة فيها. ويتسبب التدهور في خدما

 الذي يجعل األطفال عرضة ألمراض مثل اإلسهال والمالريا.

م الشركاء في مجموعة قطاع التغذية الصحية، بهدف معالجة هذه المعدالت المتزايدة لسوء التغذية، اوقد ق

طفل من سوء التغذية الحاد  97,000معالجة بتوسعة عمليات المساعدة في األشهر الستة الماضية، وتمت 

مليون طفل  3.8طفل من سوء التغذية الحاد المعتدل. وتلقى حوالي  65,000الشديد، بينما تمت معالجة 

من النساء الحوامل والمرضعات من التغذية التكميلية. وقامت  933,000مكمالت المغذيات الدقيقة، واستفاد 

فريقاً متنقالً إلى المناطق المتضررة من النزاع التي تعاني من  58توزيع مجموعة قطاع التغذية الصحية ب

 محدودية في الوصول لتوفير الخدمات الصحية والتغذوية.

غير أن عدد األطفال المصابين بسوء التغذية على الرغم من ذلك آخذ في االزدياد جّراء تكثيف أعمال النزاع 

ألطفال لخطر الوفاة. وليس من الممكن معالجة سوء التغذية بمعزل واستمرار النزوح، ما يعّرض المزيد من ا

عن المسببات األصلية. إذ ينبغي أن تتم معالجة جميع العوامل المساهمة في ارتفاع هذه المعدالت، بما في ذلك 

انعدام األمن الغذائي وضعف النظام الصحي والخدمات المتدنية للمياه والصرف الصحي وذلك على نحو 

 ن.متزام

 تضرر و تدمير المرافق الصحية
 أدى النزاع إلى الحّد من  إمكانية الحصول على الرعاية الطبية بشكل كبير.

 على يبعث نحو على البالد أنحاء جميع في الصحية والمرافق بالمستشفيات لحقت التي األضرار تزايدت

 أو تتضرر األقل على صحي مرفق أو مستشفىً  51 أن إلى العالمية الصحة منظمة تقديرات وتشير. القلق

 مرضى قتل أو إصابة في المرافق هذه على الهجمات وتسببت. الماضية أشهر الستة خالل جزئيا تدمر

 رواتب إلى االفتقار ويساهم. والخدمات المخزون استنزاف إلى كذلك أدت كما أيضاً، صحيين وعاملين

 .الصحية الخدمات ومحدودية الصحية والمرافق المستشفيات إغالق في أيضا الوقودو الموظفين

 الصحي الهش النظام اتقدرأثرت على   شديدة أضرار وقوع في الصحية المرافق في الحاصل الدمار تسبب

 فقط واحد خاص يوجد حاليا مستشفى. العالجية والتغذية لألرواح المنقذة الطبية المساعدات إتاحةفي مجال 

 أما. شخص مليون من أكثر لخدمة األجل طويلة الطبية والرعاية الطوارئ لخدمات رئيسي مركزك يعمل

 ويوجد  فيها فيها، العام تعمل مستشفيات القطاع تعد فلم نسمة، مليون 3.2 سكانها عدد يبلغ التي تعز محافظة

 .محدودة بقدرات تعمل الخاصة الصحية المرافق من قليل عدد

 جزئيا تضررت أو رتم  د   ( التيH) الصحية المستشفيات والمرافق عدد

 

 بيانات أساسية  

 السكان عدد
اجلهاز املركزي )

 (م2015 ،لإلحصاء
 مليون 26.7

 من الفرد نصيب
  اإلمجايل احمللي الناتج

 األمم املتحدة)
  (م2012

 دوالر 1,376

 270/100,000 وفيات األمهات
 املتوقع متوسط العمر

البنك الدويل )
 (م2013

 عاما   63

وفيات األطفال دون 
سن اخلامسة 

 اليونيسيف()
0.60/10,000 
 /اليوم

ن نسبة السكان الذي
يعتمدون يف 

ل معيشتهم على أق
 دوالر يف 1.25من 

م اليوم )برنامج األم
 املتحدة اإلمنائي(

17.5 

ن نسبة السكان الذي
يستخدمون مصادر 

ة مياه نظيفة صاحل
  للشرب

)اليونيسيف 
2011) 

55% 

 

 المجموعات
التي تدير المجموعات المنظمات 
  في ادارتها المشاركةالقطاعية و

 اليونيسيف التعليم
 منظمة رعاية الطفولة

برنامج األمم املتحدة  املبكر اإلنعاش
 األمنائي

اإلتصاالت يف 
 برنامج األغذية العاملي حالة الطوارئ

األمن الغذائي 
 والزراعة

الفاو/برنامج األغذية 
 العاملي

 برنامج األغذية العاملي الصحة
 الصحة العاملية منظمة اإلمداد والتموين

 صندوق اليونيسيف الصحية التغذية
 احلماية

 محاية األطفال-
العنف القائم 

النوع على 
 اإلجتماعي

 لألمم العليا املفوضية
 لشؤون املتحدة

/ اليونيسيف/ الالجئني
 صندوق السكان

اإليواء/املواد غري 
 الغذائية

 لألمم العليا املفوضية
 لشؤون املتحدة

 الالجئني

القطاعات 
املتعددة لالجئني 

 واملهاجرين

 لألمم العليا املفوضية
 لشؤون املتحدة

 /  الالجئني
 اهلجرةمنظمة 

 والصرف املياه
 صندوق اليونيسيف والنظافة الصحي
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 محدودية وتتسبب. اليمن في حامل امرأة مليون نصف وجود إلى للسكان المتحدة األمم صندوق تقديرات تشير

الوفاة الناتجة عن  لخطر امرأة 73,000 من أكثر تعريض في الصحية الخدمات إلى وصولهن فرص

 جميع في الصحية الرعاية لخدمات اإلتاحة مستويات انخفاض بسبب الرقم هذا يرتفع أن ويتوقع. الحمل 

 .البالد أنحاء

 وتعدّ ". الظروف جميع في وحمايتها الصحية المرافق احترام يتعيّن" أنه على الدولي اإلنساني القانون ينص

 .األحكام لهذه واضحاً  انتهاكاً  فيها والعاملين الطبية المرافق على المتعمدة الهجمات

 شخص مليون 2.3 من أكثر نزوح في النزاع تسبب
 النازحون عليها يعتمد التي العيش سبل وفقدان المعيشية الظروف ترّدي

 وفقا والسالمة األمان عن بحثا ديارهم عن بعيداً  الفرار على اليمن في شخص مليون 2.3 حوالي النزاع أجبر

 الدولية والمنظمة الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية من كالً  عن الصادرة التقارير ألحدث

 في النزاع تصعيد منذ النازحين لعدد أضعاف أربعة بنحو زيادة شخص مليون 2.3 الرقم ويمثّل. للهجرة

 والتحقق البيانات جمع سبل تحسين إلى النازحين ألعداد العالي الرقم هذا جزئيا ويرجع. الماضي مارس شهر

 .أيضاً  النزاع استمرار جانب إلى منها

 على قادرين غير وأصبحوا أرزاقهم مصادر فقدوا وقد. فقط ممتلكاتهم من القليل معهم حاملين النازحون فرّ 

 األقارب على ويعتمدون للغاية صعبة معيشية ظروف من يعانون وأصبحوا. الضرورية احتياجاتهم تغطية

 استضافة يتم. الحياة قيد على البقاء أجل من اإلنسانية المساعدات على أو المستضيفة والمجتمعات واألصدقاء

 أصال حيحةالش المتاحة الموارد على إضافي ضغط لوقوع محلية  مما أدى  مجتمعات لدى النازحين غالبية

 الجماعية والمراكز المدارس في مؤقت مأوى على للحصول آخرون وسعى المستضيفة، المجتمعات تلك في

 إلى األسر بعض اضطرت كما. مأساوية ظروف من تعاني منظّمة غير عشوائية سكانية تجمعات في أو

 .الجبال كهوف في يأويها ملجأ إيجاد أو العراء إلى اللجوء

 بشكل تدهورت النازحين لدى الغذائي االستهالك مستويات أن إلى العالمي األغذية برنامج تقارير أظهرت

 صعدة محافظات في خصوصا منهم المائة في 55عند  الغذائي األمن وانعدم الماضي، الشهر في كبير

 في المتكامل المرحلي للتصنيف وفقاً  وتعز صعدة محافظتي تصنيف وجرى. وريمة وتعز ومأرب وعمران

 مرحلة بعد على أصبحتا المحافظتين أن أي الغذائي، األمن انعدام مراحل من 4 المرحلة في الطوارئ حاالت

 من المبكر اإلنذار نظم شبكة تتوقع كما. المجاعة وهي - العليا األخيرة أاالسو المرحلة من فقط واحدة

 وديسمبر أكتوبر شهري بين البالد أنحاء جميع في الغذائي األمن مستويات في التدهور من مزيداً  المجاعة

 (م2015 ديسمبر - أكتوبر للفترة تقديرات) المحافظات حسب النازحين عدد

 
 2015، برنامج األغذية العالمي IPC 2015المصدر: مفوضية األم المتحدة لشؤون الالجئين؛ موقع فيوز نت، 

 شخص مليون 2.3 من أكثر

 من أكثرما يعادل  – نازح

 قبل العدد أضعاف ثالثة

 األزمة

 

 مستويات تدهورت

 لدى  الغذائي االستهالك

 في كبير بشكل النازحين

.الماضي الشهر   
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 تدفق ومنع األساسية السلع أسعار في واالرتفاع والوقود الغذائية المواد استيرادعلى  المفروضة القيود جّراء

 .وداخلها البالد إلى التجارية السلع

 تعريض في اإليواء مرافق بعض في ذاته الوقت في الصحي الصرف وأساليب المياه ونقص االكتظاظ يتسبب

 لمخاطر النازحين يعرض العراء في العيش أن كما. باألمراض الكبيرة اإلصابات لمخاطر النازحة األسر

 ضد خصوصا االجتماعي النوع على القائم والعنف االستغالل مخاطر من ويزيد الجوية، االحوال سوء

 المطلوب التمويل مبلغ من فقط المائة في 27 تلقيها بعد اإليواء قطاع عمل مجموعة وقامت. واألطفال النساء

احتياج  وهناك. بخيام شخص 3,700 وتزويد شخص 81,000  لعدد بالستيكية أغطية بتوفير للقطاع

 .المتزايدة االحتياجات لتغطية زيادة التمويل الطارئ العاجل لضرورة

 التمويل من رغم الحاجة للمزيد اإلغاثة جهود استمرار
 االستجابة جهود لمواصلة حتمية ضرورة التمويل

 العاجلة اإلنسانية والمساعدات لألرواح المنقذة االستجابة في أنشطتها بتوسعة اإلنسانية المنظمات قامت

 تمكنت فقد. الصعوبة شديدة التشغيلية البيئة من الرغم على وذلك النزاع من المتضررين لألشخاص

 قسائم/نقدية مساعدات أو الطارئة الغذائية المعونة إيصال من وسبتمبر مارس بين الفترة خالل المنظمات

 مستلزمات آخرين شخص 116,000 تلقى كما. واحدة، لمرة عليها حصلوا شخص مليون 5.5 لحوالي

 .طارئة وحيوانية زراعية

 أو المباشر التوزيع خالل من للشرب صالحة مياه يمني شخص مليون 3.7 من أكثر تلقى الفترة، نفس وخالل

 النظافة مستلزمات على شخص 366,000 من أكثر حصل كما. الضخ لمحطات الوقود توفير عبر

 شخص 334,000 لدى أصبح حين في النظافة، حول التوعية جلسات من األساسية واستفادوا الشخصية

 وتمكن. النزاع من المتضررة المناطق في حديثا شيدت صحي صرف وسائل استخدام على حالياً  القدرة

 النفسي بالدعم النزاع من المتضررة المدارس تالميذ من 4,400 دعم من التعليم قطاع في الشركاء

 من شخص 22,000 لعدد دعماً  الحماية قطاع مجموعة وقدمت. مدرسة 40 تأهيل وإعادة واالجتماعي

 .اليمن في الداخلي النزوح حركة تتبع في مستمرة وهي والقانونية، النفسية المساعدات تقديم عبر الناجين

 حاالت في األولية الصحية بالرعاية شخص مليون 2.6 إلى الوصول من الصحي القطاع في الشركاء وتمكن

 من لتر 100,000 حوالي سبتمبر شهر في الصحة مجال في العاملة اإلنسانية المنظمات وقدمت. الطوارئ

 في مبين هو وكما. خدماتها تقديم في االستمرار من لتمكينها صحية مرافق لستة الطبية واإلمدادات الوقود

 المحتاجين واألمهات األطفال إلى للوصول جهودهم كل الصحية التغذية قطاع في الشركاء يبذل ،2 الصفحة

 .المساعدات لتلقي

 تم حيث. اليمن في لألرواح المنقذة المساعدات بزيادة اإلنسانية والمنظمات المانحين من المقّدم الدعم سمح

 مليار 1.6 حجمه البالغ التمويل طلب إجمالي من المائة في 46 أي دوالر، مليون 730 تلقي اآلن حتى

 .دوالر

 

 المتاح التمويل حجم متجاوزا   المتزايدة اإلنسانية االحتياجات حجم يظل

 

 في النازحين أعداد. اإلنسانية لالحتياجات المتزايد الحجم مع يتناسب ال الحالي التمويل مستوى أن غير

 األطفال من والمزيد يتهاوى، الصحي والنظام الغذائي، األمن أوضاع في التدهور استمرار ويتوقع ازدياد،

 شخص مليون 5.2 تلقى

 غذائية مساعدات األقل على

 طفل 97,000 معالجة وتمت

 الحاد   التغذية سوء من

.الشديد  

 

 مليون 730 اليمن تلقت

 نصف من أقل أي دوالر،

 االحتياج من المطلوب

 .التمويلي
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 بالتنسيق ننقذ األرواح –مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 : مع صلوامعلومات ، يرجى التلمزيد من الل
 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 

 لشراء  الكافيين والتخطيط الوقت توفّر الضروري من. فورا عالجهم يتم لم إذا الموت لخطر معرضون

 األشهر خالل الحظنا وكما ووقود، طبية ومستلزمات غذائية مواد من لألرواح المنقذة والمستلزمات المواد

 بتقديم يسمح ما اللوجستي بالدعم الخاصة التعقيد شديدة العمليات استمرار أيضاً  الضروري من الماضية،

 العملية هذه استمرار لضمان  المنقطع غير مستمرال التمويل توفير ضرورة مع إليه، يحتاجون لمن العون

  .لألرواح المنقذة الطارئة اإلنسانية
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