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 أبرز التطورات

 إلى اليابسة مروراً إلى البر الرئيسي في اليمن بتاريخ الثالث من  وصل االعصار االستوائي المداري تشاباال

إلى العاتية حامالً معه موجة من األمطار الغزيرة والرياح القوية والعواصف الرعدية نوفمبر، /تشرين الثاني

أن آثار االعصار قد بحيث يحتمل  ،كٍل من محافظتي حضرموت وشبوةالمناطق الساحلية، وخاصة في 

وكاالت األمم المتحدة وكانت . وفقاً لتقارير األمم المتحدةاليمن، مليون نسمة في  1.1طالت حوالي 

تشرين  62والكوادر المعنية في مواقع محددة بحلول على نشر المستلزمات قد عملت ومنظمات اإلغاثة 

 .اإلعصارلمناطق المنكوبة المتضررة من ي اف لغرض ارسالها ونشرها فيما بعدأكتوبر، /األول

 مع على المشاركة في محادثات سالٍم خالل األسابيع األخيرة ة فق مسؤولو حكومة الجمهورية اليمنيوا

للرئيس السابق علي عبد هللا صالح، عمالً بتوصية زب المؤتمر الشعبي العام التابع ين حوثيين ومع حمسؤول

في سياق ذلك ذكر مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى اليمن . 6612رقم ر مجلس األمن الدولي المقرا

 .نوفمبر/اسماعيل ولد الشيخ أحمد مؤخراً، أنهُ من المتوقع أن تبدأ المفاوضات في منتصف تشرين الثاني

  مليون شخص في  6.2أدى الصراع المستمر وحالة انعدام األمن في اليمن إلى تهجير ونزوح أكثر من

 تعزو وكاالت اإلغاثة هذه الزيادةو. أكتوبر/اً للمعلومات المسجلة لغاية منتصف تشرين األول، وفقالداخل

المعلومات جمع أغسطس، إلى تحسن أساليب /شخص والمرصودة منُذ آب 029,588المقدرة بأكثر من 

عن  تنتجالتي وحاالت النزوح اإلضافية األخرى الخاصة بمتابعة السكان الذين نزحوا مسبقاً البيانات و

 .استمرار الصراع

  ففي محافظة تعز المحاصرة . متدهورة وتنذر بكارثة في جميع أنحاء اليمنال تزال األوضاع اإلنسانية

وتدهوراً في إمكانيات الحصول في المواد الغذائية وإمدادات الوقود، مليون شخص نقصاً  2.2يواجه حوالي 

 .في كمية المياه المتوفرة الصالح للشرب، وفقاً لألمم المتحدة على الخدمات الصحية واألدوية، وشحـّة  

                                                 

 
 .(USAID/OFDA)مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 1 
 .(USAID/FFP)مكتب الغذاء من أجل السالم  / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  2
 .(State/PRM)مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية  3

 التمويل اإلنساني
 5102 للسنة الماليةاليمن استجابةً ألزمة 

 USAID/OFDA1 26,960,266$ دوالر 

دوالر  $17,682,651 USAID/FFP2 

 State/PRM3 65,099,999$ دوالر

$871,188,808 
المقدمة من الحكومة األمريكية  المساعداتإجمالي 

(USG) إلى اليمن والدول المجاورة لها 

المعقدة الطوارئ حالة ــ ليمنا  
1015 نوفمبر/الثاني تشرين 6                                                                                       1016 ةالمالي   للسنة  ،1 رقم الوقائع نشرة   

نظرة موجزة على 

 األعداد
 

نسمة مليون  28.7 
 المقدر لسكان اليمن بحسب العدد 

كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة 
 6975 – عام CIAاالستخبارات المركزية الـ 

 28.8 مليون
 الذين بحاجة لمساعداٍت إنسانية عاجلةعدد 

األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مكتب 
 6975 أكتوبر/تشرين األول – (أوتشا)

 81.2 مليون
 الذين بحاجة للمساعدات الصحية األساسية عدد

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 6975 يونيو/حزيران –( أوتشا)

 82.9 مليون
األشخاص الذين يعانون من ظروف انعدام  عدد

 الغذائي في اليمناألمن 

 6975 أكتوبر/تشرين األول – األمم المتحدة

 2.3 مليون
 داخلياً في اليمن األشخاص النازحينعدد 

 6975أكتوبر /تشرين األول – األمم المتحدة

 88.8 مليون
عدد األفراد المستهدفين بالمساعدات اإلنسانية 

 6975خالل العام 

اإلنسانية مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
 6975أكتوبر /تشرين األول –( أوتشا)

 8.9 مليون
األشخاص الذين تلقوا بعض المساعدات عدد 

 يوليو/مارس وتموز/خالل الفترة مابين آذار

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 6975 أغسطس/آب –(أوتشا)

 أهم األحداث 
 

 وسط  إلى اليابسة  يصلعصار تشاباال االستوائي ا

 1.1مطا يقطدر بنحطو  ؤثر علطىيطاليمن، ويحتمطل أن 

 .اإلنسانيةمشكلة االحتياجات  يزيدو شخص مليون

  ترسططل مسططاعدات غذائيططة طارئططة وكططاالت اإلغاثططة

ومسطططططتلزمات إيطططططواء ومتطلبطططططات تطططططوفير الميطططططاه 

لألشططخاص والصططرا الصططحي والنظافططة العامططة 

 .االعصارالمتضررين من 

  استمرار حالة انعدام األمن يقيـّـد إمكانيات إيصطال

عبر المناطق المتضررة مطن المساعدات اإلنسانية 

 .النزاع في اليمن
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 ومنها الوقود إلى اليمن خالل األسابيع األخيرة وبشكٍل تدريجي،  عمليات إيصال شحنات السلع األساسية التجارية واإلنسانية تزايدت

ات المعنية بالخدمات اللوجستية لغاية منتصف تشرين ، وفقاً لما رصدته الجهالموانئ اليمنيةفي أعقاب تحسن إمكانيات الوصول إلى 

 .أكتوبر/األول

 

 كوارث الطبيعيةللاالستعدادات واالستجابة 

  غرب مدينة المكال في محافظة حضرموت بتاريخ الثالث  أراضي اليمن فوقاليابسة وصل االعصار االستوائي المداري تشاباال إلى

والموجات البحرية القوية والرياح العاتية والفيضانات إلى وس  وشرق اليمن، حامالً معهُ األمطار الغزيرة  نوفمبر،/من تشرين الثاني

ميالً من الساحل  698التي تبعد حوالي سقطرى محافظتي حضرموت وشبوة، إلى جانب جزيرة في المناطق الساحلية من  وخاصةً 

 .اليمني

 بدرجة ما على قد أثر يحتمل أن يكون االعصار المذكور  أنإلى ( أوتشا)الشؤون اإلنسانية  تـُشير توقعات مكتب األمم المتحدة لتنسيق

ويقدر إجمالي عدد سكان محافظتي . وخاصةً في محافظتي حضرموت وشبوة وجزيرة سقطرىمليون شخص في اليمن،  1.1حوالي 

شخص  60,888شخص من النازحين داخلياً، و  188,888مليون نسمة، بضمنهم أكثر من  1.0بحوالي  مجتمعتينحضرموت وشبوة 

كانوا في األساس شخص، ممن مليون  1.1، ومن إجمالي عدد سكان المحافظتين آنف الذكر هناك حوالي مابين الجئين ومهاجرين

وفقاً ة، صراع الدائر المرتب  بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربيوذلك بسبب ال، اإلعصارل وصول يبحاجة للمساعدات اإلنسانية قب

 .تقارير األمم المتحدةل

  التي خلفتها العاصفة وحاالت نزوح السكان واألضرار التي لحقت بالبنية التحتية في ال تزال عمليات تقييم االحتياجات اإلنسانية

قوع إلى ووتشير التقارير األولية . تجري على قدٍم وساق وخاصةً في محافظتي حضرموت وشبوةالمناطق المتضررة، ال تزال 

منزالً على أقل تقدير في محافظة شبوة، و  008المدنية والعامة، والتي شملت إلحاق أضرار وتدمير التحتية أضرار كبيرة في البنية 

وبحسب المعلومات . لألمم المتحدةمنزل في محافظة حضرموت، وفقاً  18منزل آخر على األقل في جزيرة سقطرى وأكثر من  188

والغذاء وخدمات الرعاية الصحية  ،ير ذلك من إمدادات اإلغاثة الطارئةالبطانيات وغ ات ذات األولويةالواردة تضمنت االحتياج

 .العامة، لمساعدة السكان المتضررين من العاصفةالمياه والصرا الصحي والنظافة الصحية لشؤون المأوى وخدمات وتقديم الدعم 

  المعنية لمواجهة تأثيرات االعصار واالستجابة لها في كٍل من محافظات المهرة  مع السلطاتتعمل األمم المتحدة على تنسيق الجهود

يعمل الفريق باإلضافة إلى ذلك، . وحضرموت وشبوة وجزيرة سقطرى، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة

المستلزمات نفيذية التي من شأنها أن تحدد مستويات الوطني اإلنساني لألمم المتحدة في اليمن على وضع اللمسات األخيرة للخطة الت

إليصال المواد  ،المختلفةالنقل التي تمَّ تخزينها قبل العاصفة، وتحديد مستوى القدرات االستيعابية وسبل االتصاالت المحلية وطرق 

التحديات األمنية  مع األخذ بنظر االعتبار المطلوبة للحالة التي خلفها االعصار،الممكنة لتقديم المساعدة االنسانية وغيرها من اآلليات 

األمم المتحدة ووكاالت اإلغاثة األخرى تخط  لنقل أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أفادت تقارير . وظروا نقل وإيصال المواد

حدة، وإيصالها إلى مدينة من مدينة عدن والبلدان المجاورة من جيبوتي وكينيا ودولة اإلمارات العربية المت مساعدات اإلغاثة الطارئة

وكانت األمم المتحدة قد . كما تخط  األمم المتحدة أيضاً لنقل اإلمدادات إلى جزيرة سقطرى. وغيرها من المناطق المتضررةالمكال 

، إلى مدينتي مسق  وصاللة العمانيتين( UNDAC)أرسلت مؤخراً كادراً من موظفي فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق 

 .اليمن في اإلعصارإلى المناطق المتضررة من  عبر سلطنة عماننقل مواد اإلغاثة الطارئة من دول المنطقة للتوفير الدعم اللوجستي 

  لألمم المتحدة عمل برنامج األغذية العالمي(WFP ) طن متري من البسكويت عالي السعرات  28حوالي على تخزين في وقت مسبق

نوفمبر /شخص لمدة ثالثة أيام في مدينة المكال، ومع حلول الرابع من تشرين الثاني 69,888يكفي إلطعام ما يصل إلى  ،الحرارية

. أخرى قادمة في طريقها من اإلمارات العربية المتحدة إلى مدينة المكال، مروراً عبر سلطنة عمانإمدادات غذائية إضافية كانت هناك 

لتسهيل نقل إمدادات اإلغاثة إلى  ،شاحنة 68ذية العالمي من خالل الشركاء المحليين بتحضير وإعداد قام برنامج األغفي سياق ذلك 

 .المناطق المتضررة من اإلعصار

  رفعت منظمة الصحة العالمية في األمم المتحدة(WHO ) لمواجهة آثار االعصار، من خالل جهود التأهب واالستعداد واالستجابة

مدينة المكال، وتوفير أكثر من حالة في  1,888لصدمات واإلصابات والشؤون الصحية األخرى لحوالي تقديم مجموعات معالجة ا

خدمات الطوارئ في المناطق سيارة إسعاا للمحافظة على تواجد  12طن متري من الوقود لتجهيز ثمانية مستشفيات و  15,588

الستجابة فرق ابإرسال ونشر ( اليونيسف)مة األمم المتحدة للطفولة إلى جانب منظأيضاً منظمة الصحة العالمية  كما قامت. المتضررة



 

 

3 

نوفمبر، فإن هناك شحنة /ووفقاً لتقارير األمم المتحدة الواردة لغاية الرابع من تشرين الثاني. هناك السريعة لتقييم الظروا الصحية

 .ادمة من جيبوتي إلى مدينة المكال، كانت تمضي في طريقها قاإلمدادات الطبية طن متري من 10تحتوي على أكثر من 

  إضافةً لما ذكر أعاله، تقوم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(UNHCR ) رزمة من  6,888بتوزيع ما يقرب من

بشؤون مجموعة من المواد الخاصة  9,888ولقد ارسلت المفوضية أيضاً . مدينة المكال ومحافظة شبوةإمدادات اإلغاثة الطارئة في 

نوفمبر /تشرين الثاني 1وبحسب المعلومات الواردة لغاية . اإليواء من العاصمة اليمنية صنعاء إلى المناطق المتضررة من االعصار

مجموعة من مستلزمات النظافة  1,698بإرسال  اه والصرا الصحي والنظافة العامةالفاعلة المعنية بشؤون الميالجهات فقد قامت 

 .سقطرىجزيرة إلى  رزمة 698مجموعة أخرى إلى محافظة شبوة و  1,888دن إلى مدينة المكال، كما أرسلت العامة من مدينة ع

 .يومية من المياه الصالحة للشرب إمداداتٍ من األشخاص المتضررين من العاصفة في شبوة  68,888باإلضافة لذلك، يتلقى حوالي 

  نوفمبر إلى أن حكومتي سلطنة عمان ودولة اإلمارات /تشرين الثاني 9تـُشير تقارير مكتب تنسيق الشؤون االنسانية الواردة لغاية يوم

الطارئة إلى جزيرة اإلغاثة طن متري من المواد الغذائية وإمدادات  09العربية المتحدة قد أرسلتا مجتمعتين ما مجموعه حوالي 

من جانبها أيضاً إلى إيصال وتقديم مساعدات إغاثة إلى محافظة حضرموت، وهي تشمل  كة العربية السعوديةالممل وتخط . سقطرى

 .خيمة 1,888من البطانيات و  16,888بنحو  ما يقدر

 

 ظروف انعدام األمن والنزوح السكاني وجهود إيصال المساعدات اإلنسانية 

  تـُشير أرقام النزوح المحدثة الي يقدمها شركاء الحكومة األمريكية المتمثلين في المنظمة الدولية للهجرة(IOM ) والمفوضية السامية

، وفقاً لألرقام المسجلة مليون شخص داخلياً  6.2أدى إلى نزوح اليمن قد في لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، تـُشير إلى إن الصراع 

السابقة  أغسطس/شخص، أي أعلى من تقديرات آب 029,588ما يعني زيادة قدرها أكثر من أكتوبر، /تشرين األول 11لغاية يوم 

المجموعة المعنية ) ووالحظت كل من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية شؤون الالجئين . مليون شخص 1.1التي أشارت آنذاك إلى 

في األرقام تأتي في الحقيقة كنتيجة للتوسع في مناطق التغطية والتحسن في جهود جمع أن هذه الزيادة الكبيرة ، (بشؤون الحماية

المعلومات والبيانات وفي األساليب المتعبة لمراقبة حركة النزوح في اليمن، مضاٌا إلى ذلك موجات النزوح اإلضافية األخرى 

هي هيئة معنية بتنسيق أنشطة الحماية المذكورة أعاله، ية الجدير بالذكر أن المجموعة المعنية بشؤون الحما. الناجمة عن الصراع

 .وجهاٍت معنية أخرى( NGOs)وتضم في تكوينها وكاالت من األمم المتحدة ومنظمات غير حكومية  ،اإلنسانية

 ات الحوثيين أن استمرار الضربات الجوية واالشتباكات األرضية مابين القوات المؤيدة للحكومة اليمنية وقووكاالت اإلغاثة  تالحظ

حيث يبلغ عدد النازحين داخلياً من المحافظات الخمس ، على مستوى البالد كافة، تـُسهُم اسهاماً كبيراً في موجة النزوح المستمرة

بالمائة من  90ما يعادل نسبة أي ، مليون شخص 1.2 األكثر تضرراً في كٍل من أبين وعدن والضالع وحجة وتعز، يبلغ عددهم

أمام وصول المساعدات اإلنسانية ونقل السلع التي  ائقاً كما أن القتال أيضاً ال يزال يـُشكُل ع. ين والنازحين داخلياً إجمالي عدد المهجر

 .تفاقم األوضاع المعيشية للسكان المتضررين من النزاع في اليمنيؤدي إلى تشتد الحاجة إليها، مما 

  تسلأكتوبر، رسالة مفتوحة إلى مجلس األمن الدولي، /تشرين األول 15منظمة دولية غير حكومية في  11قدمت مجموعة تتألف من  

وصول إمكانيات تحسين ودعت هذه المنظمات الدولية غير الحكومية بقوة إلى . الضوء على الوضع اإلنساني المتدهور في اليمن

كامل الستيراد ودخول اإلمدادات االنسانية السماح الو ، ووقٍف دائٍم إلطالق النار وإيجاد حل سياسي قابل للتنفيذ، .المساعدات اإلنسانية

 الفاعلةالمسلحة وحظر األسلحة على جميع الجهات انتهاكات حقوق اإلنسان؛ تعنى بإنشاء آلية رصد موثوقة ومستقلة والتجارية، و

 .القانون الدولي اإلنساني التي تنتهك

 ذلك الجسور والمنازل والمستشفيات والطرق والمدارس ومحطات المياه،  يواصل القتال المستمر تدمير البنية التحتية المدنية، بما في

باالعتماد على بيانات األقمار وجدت عملية تقييم األضرار . في جميع أرجاء البالدأنشطة االستجابة اإلنسانية ويقيد إلى حٍد ما 

 298سبتمبر، وجدت بأن النزاع قد أثر على حوالي /في أيلول( يونيتار)التي نفذها معهد األمم المتحدة للتدريب والبحوث  الصناعية

حيث كان عدد الهياكل والمباني  السابق مايو/في أياربالمائة عن األضرار المسجلة  09مبنى في محافظة صنعاء، ما يمثل زيادة بنسبة 

النزاع إلى التدمير  بسبب لقد تعرض ما يقرب من نصف إجمالي عدد المباني التي تأثرت مؤخراً  .208آنذاك  المتأثرة والمتضررة

قدم من المواقع التي دمرت  228ضمن مساحة في األساس تقع  أن سبعٍة من المرافق الطبية علماً  الكامل أو اصيبت بأضرار جسيمة،

إلى أن وتشير تقارير معهد التدريب والبحوث يونيتار  .مارس/وتيرة النزاع في آذار تصاعد منذُ  ة،بالكامل أو تعرضت ألضرار بالغ
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 ، المصادر وأسباب الضرر المزعومة والمنسوبة إلى ضربات قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وهجمات الحوثيين

 .تزال غير مؤكدة

  هي الخ  األمامي لجبهة حيث أن هذه المدينة أمراً محدوداً وعلى نحٍو خاص،  محافظة تعزتعز في الوصول إلى مدينة إمكانية تـُعـُد

معظم المنظمات الدولية غير الحكومية ولقد انسحبت . الصراع مابين قوات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس هادي في هذه المحافظة

 .لمدينةل أساسيةإمدادات منظمة الصحة العالمية هي الوحيدة التي صرحت مؤخراً بإيصال  أنغير  نعدام األمن،ال نظراً من المدينة 

 

 توفير األغذيةوشؤون األمن الغذائي 

  المنتشر في تلك  المتوس سوء التغذية  معاييرأن حجة، و ديدةـُ والح عدنمحافظات أفادت نتائج دراسة استقصائية أجريت في كٍل من

باإلضافة لذلك . تقارير األمم المتحدةبحسب  ،ةبالمائ 19وهي  المحددة لمنظمة الصحة العالميةعتبة الطوارئ المحافظات تتجاوز 

بالمائة في محافظة حجة،  1بالمائة وحوالي  5ديدة إلى ما يقرب من ـُ وصلت نسبة سوء التغذية الحاد الشديد المنتشر في محافظة الح

إلى أن اليونيسف منظمة وتشير تقديرات . بالمائة 6 وهومنظمة الصحة العالمية من قبل المحدد مستوى الطوارئ بذلك  متجاوزةً 

حلول أواخر مع اإلصابة بسوء التغذية الحاد الشديد معرضون لخطر هم طفل دون سن الخامسة في مختلف أنحاء اليمن،  920,888

، حيث سـُجلت حينها 6811التي تّم تأكيدها عام حاالت سوء التغذية الحاد الشديد ديسمبر، وهو ما يفوق ثالثة أضعاا /كانون األول

ومحدودية فرص كسب العيش  النقل البريالتي تواجه نقص الغذاء وإمدادات الوقود والعقبات مشاكل  تزال وال. ةحال 128,888

 .خطر انتشار سوء التغذية بنوعيه المتوس  والشديد مستمرة بالدفع نحو تفاقم ال تزال ،أسعار الوقود والسلعوارتفاع 

  المناطق المتضررة من النزاع في صعدت المجموعة المعنية بشؤون التغذية خالل األشهر األخيرة جهود االستجابة التي تنفذها في

طفل ممن يعانون من سوء التغذية  29,888 من المصابين بسوء التغذية الحاد وطفل  50,888وذلك من خالل معالجة حوالي اليمن، 

المكمالت الغذائية الصغرى أو الدقيقة، كما قامت منظمات اإلغاثة مليون طفل  2.0آنفة الذكر، تلقى  وباإلضافة لألعداد. المتوس 

 .الضعيفة المتضررة والتي يصعب الوصول إليها للمجتمعات التغذيةلتقديم الخدمات الصحية ومن الفرق المتنقلة  28بنشر حوالي 

 حيث أن قلة وصول المساعدات اإلنسانيةأوضاع األمن الغذائي في مدينة تعز، من عواقب تدهور  مسؤولو األمم المتحدة مؤخراً  ر  ذَّ ـح 

بحسب المعلومات  ،أكتوبر/أواخر تشرين األولأو لغاية  واحدٍ  اآلالا من الناس من دون مساعدات غذائية ألكثر من شهرٍ  تركقد 

 األغذية العالمي إلى المدينة كانت في أواخر برنامجوصل فيها أحد شركاء  التيالمرة األخيرة فإن  ووفقا لألمم المتحدة،. الواردة

وفي الوقت الذي تواصل فيه األمم المتحدة . شخص 618,888على ما يقرب من المساعدات الغذائية سبتمبر، حيث تمَّ توزيع /أيلول

المساعدات الغذائية عالمي من إيصال تمكن برنامج األغذية الالفوري واآلمن إلى مدينة تعز، الوصول إمكانيات حثها نحو تحقيق 

في جميع أنحاء اليمن خالل شهر تشرين ليها إالوصول ق التي يمكن في المناطمليون من األفراد المستفيدين  6لحوالي الحيوية 

 .وكالة األمم المتحدةأكتوبر، وفقاً لتقارير /األول

 

 الشؤون الصحيـَّةَ وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

  ماسة إلى مليون شخص هم بحاجة  2.2أكتوبر، أن ما يقرب من /تشرين األول 19تـُشير تقارير األمم المتحدة المـُعّدة  لغاية يوم

المرافق الصحية  عدد قليل من ما عداتعمل هناك، فيحيث لم تعد المستشفيات العامة  مساعدات اإلغاثة الطارئة في محافظة تعز،

تعوق جهود إيصال األغذية المنقذة للحياة  والضربات الجوية على األرض ونقاط التفتيشعنيف القتال الوال تزال ظروا . الخاصة

 وارتفاع ية الصحية وانعدام األمن الغذائيتفاقم احتياجات الرعا يزيد منوالمياه الصالحة للشرب، مما  والوقود واإلمدادات الطبية

األخرى، تعيق حركة وغيرها من التحديات إن محدودية إمكانيات الوصول عبر البر . في األساس ةالمرتفع أسعار السلع األساسية

 .السكان داخل المحافظة وكذلك إيصال المساعدات اإلنسانية إلى المحافظة، وفقاً لألمم المتحدة

  في طبية  خمس عيادات اإلمدادات الصحية إلىمن طن متري  19األخيرة بإيصال حوالي  األسابيعقامت منظمة الصحة العالمية خالل

طن متري من المياه الصالحة للشرب واألدوية واللوازم الصحية  28قد قدمت إجمالي  هذه الوكالة األمميةوبهذا تكون مدينة تعز، 

لك، لذباإلضافة . فرد 288,888لحوالي  لمساعدة ما يصل ،من المرافق الصحية في محافظة تعز عددٍ لوغيرها من اإلمدادات الطبية 

المياه طن متري من  10أكتوبر، يعملون على إيصال حوالي /تشرين األول 68منظمة اليونيسف وشركائها التنفيذيين ولغاية يوم  تكان

 .شخص في المحافظة 688,888ما يصل إلى  لخدمة، الصالحة للشرب
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  مليون نسمة، أي حوالي  68.1أن ما يقدر بنحو  لألمم المتحدة، اً أكتوبر ووفق/المالحظة لغاية منتصف تشرين األولتشير التقديرات

خالل الفترة  .بالمائة من عدد سكان البالد، هم بحاجة للمساعدة المتعلقة بتوفير المياه وخدمات الصرا الصحي والنظافة العامة 08

المياه  بتوفير في محافظة صعدة وصنعاءقامت شركات محلية للمياه مدعومة من منظمة اليونيسف  أكتوبر/ولتشرين األ 68إلى  6من 

دات المياه إلى كٍل من تقوم منظمة اليونيسف أيضاً بنقل إمداو. مليون شخص في كال المحافظتين 1.1لحوالي الصالحة للشرب 

وأفراد المجتمع  من النازحين داخلياً  10,088مما يقدم الفائدة لنحو  ،حضرموتو أبين، عدن، أمانة العاصمة، عمران المحافظات

 .من النزاع في سبع محافظات يمنيةمن األفراد المتضررين  68,088لحوالي مستلزمات النظافة لمستضيف، كما توزع المنظمة ا

بالمياه والصرا الصحي  تتعلق، وهي ان محافظات يمنيةتجري في ثمال تزال هناك أنشطة إضافية أخرى ، وفقاً لمنظمة اليونيسفو

 .مثل حمالت التوعية الصحية وتركيب مرافق الصرا الصحيوالنظافة العامة، 

  تشرين  62في محافظة صعدة بتاريخ  ،دولية خبر تدمير مستشفى يماني تديره منظمة أطباء بال حدودتناقلت وسائل إعالم

د هو المرفق الطبي الوحيو، شخص 688,888ويقدم هذا المستشفى الخدمات لحوالي . أكتوبر، مما أسفر عن إصابة شخصين/األول

 .لمنظمة أطباء بال حدودالمجهز بمعدات لتقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة في المنطقة، وفقاً 

 

 سياقات الدعم اللوجستي وتوفير مواد اإلغاثة 

 لوقود، التي شملت حتى اواإلنسانية والتجارية إلى اليمن، لع األساسية تزايدت على نحٍو تدريجي في األيام األخيرة جهود إيصال الس

لغاية منتصف  أرصفة الموانئ اليمنية، وفقاً لمعلومات المعنيين في الشؤون اللوجستية، المسجلةتحسين إمكانية الوصول إلى وذلك بعد 

قد ساهما بشدة في  رصفة الميناء والتأخير في تفريغ البضائعأالوصول إلى محدودية فرص والجدير بالذكر أن . أكتوبر/تشرين األول

تفاقم األوضاع اإلنسانية مما يزيد من  سبتمبر،/أيلولأغسطس و/ل شهري آبالعمليات التجارية وعمليات اإلغاثة االنسانية خال ةاعاق

فإن نقص الوقود المستمر في معظم أنحاء اليمن  ،ومن ناحية أخرى. أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع األساسية األخرى ويرفع

هذه الظروا مجتمعة كُل  ،لوجستيةالتحديات والعقبات البيروقراطية والقتال على األرض وانعدام األمن وال شأنهُ شأن الغارات الجوية

 .تساهم في إبطاء عمليات االستيراد والتوزيع

  سفن  يةما يمثل زيادة بنسبة ثمان أكتوبر،/تشرين األول 65إلى  1الموانئ اليمنية خالل الفترة من  على أرصفة سفينة 98رست حوالي

زيادة في نشاط النقل التجاري  صولبحاللوجستية الفاعلة ، أفادت الجهات لذلكإضافة  .سبتمبر/بالمقارنة مع العدد المسجل في أيلول

 ن الوقود،طن متري م 288,888ناقلة تجارية محملة بأكثر من  11 ما يقرب من، حيث هناك أكتوبر/أواخر تشرين األول معالبحري 

 .دخول إلى موانئ البحر األحمرالفي انتظار 

  مواد اإلغاثة الطارئة نوفمبر، حيث يتم تفريغ حاويات /في ميناء الحـُديدة منُذ األول من تشرين الثاني( في أمستردام/أم)السفينة ترسو

ووفقاً للمجموعة المعنية في الشؤون اللوجستية تقوم السفينة . واإلمدادات الغذائية المعدة للتوزيع من قبل برنامج األغذية العالمي

الدولية غير الحكومية ومنظمة اليونيسف ومنظمة األغذية ين من المنظمات تعن اثن نيابةً إنسانية إضافية حنات شبإنزال وتفريغ 

ستة  الحـُديدةالتي رست في ميناء  اإلضافيةلسفن بلغ عدد ا نوفمبر/ل الرابع من تشرين الثانيومع حلو(. الفاو)والزراعة لألمم المتحدة 

سفن إضافية  18توقع أن تصل ـُ الوصول إلى الميناء، كما يانتظار بالبحر األحمر سفينة أخرى راسية في  12سفن، فضالً عن وجود 

 .االيام المقبلة أخرى خالل

 

 جهود ومساعدات إنسانية أخرى

  أعلن االتحاد األوربي(EU )مليون دوالر  6.6مليون يورو، ما يعادل أكثر من  6عن تقديم أكتوبر /في الثاني من تشرين األول

تحاد وبوجود هذه المساعدة من اال. للشحنات التجارية القادمة إلى اليمين ،والتفتيش مم المتحدة للتحققلألآلية لدعم إنشاء خـُصصت 

ف العوائق أمام تدفق السلع التجارية والمساعدات تخفسحدة بأن آلية التحقق والتفتيش تتوقع األمم المتاألوربي وجهات مانحة أخرى، 

 .اإلنسانية إلى اليمن

  لدعم جهود اإلغاثة الطارئة في اليمن ،دوالر مليار 1.6حوالي  6819الجهات الدولية المانحة لغاية هذا اليوم من العام  تعهداتبلغت .

بالمائة فق ، حيث تلقت الخطة حوالي  10، نوفمبر/مطلع تشرين الثانيولغاية  6819 خطة االستجابة االنسانية لليمن للعام وبلغ تمويل

 .مليار دوالر، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون االنسانية في األمم المتحدة 1.2النداء المطلوب البالغ من إجمالي مليون دوالر  006
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$379,434,882 

$230,228,482 

$178,816,101 

$83,122,368 

$59,125,901 

$38,999,613 $36,762,453 
$24,002,337 $19,959,466 $18,335,943 

دولة اإلمارات العربية  المملكة العربية السعودية
 المتحدة

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 السويد هولندا اليابان المفوضية األوربية ألمانيا دولة قطر المملكة المتحدة

2015اإلنساني للعام  التمويل إجمالي *  
  المانحة الجهات حسب تسلسلب    

 إحاطة موجزة

  ر  الصراع الذي اندلع بين قوات حكومة الجمهوريطة اليمنيطة وقطوى المعارضطة الحوثيطة فطي جهطة الشطمال وبطين الجماعطات أثَـّ

، 6819ولغاية مطلع العام  6881المنتسبة لتنظيم القاعدة وقوات الحكومة اليمنية أيضاً في الجنوب، خالل الفترة مابين العام 

ر   خلطق في شمال اليمن، مما أدى إلى سكاني متكررة نزوح تهجير و موجات أحدثون شخص، مليو 1على حياة أكثر من  أثَـّ

القتططال الططدائر بططين القططوات العسططكرية للحكومططة اليمنيططة والجماعططات القبليططة والجماعططات المقاتلططة إن . أزمططة احتياجططاٍت إنسططانية

حتياجطات اإلنسطانية المتزايطدة االلخطدمات األساسطية والحكومة اليمنيطة علطى تطوفير احـدَّ من قدرة قد ، 6811المسلحة منُذ عام 

إلطى تجديطد  6819و  6811كما أدى توسع قطوات الحطوثيين خطالل العطامين . المغلوب على أمرهم في صفوا السكان الفقراء

 . المتدهورة في األساستفاقم األوضاع اإلنسانية وتصاعد النزاع وحاالت النزوح، األمر الذي زاد  من 

  حملة غاراٍت جوية ضد قطوات الحطوثيين والقطوات المتحالفطة ، 6819مارس /آذارأواخر أطلقت المملكة العربية السعودية في

وشـلَّ الخطدمات األساسطية  البنية التحتية العامة ضرراً في الصراع الدائرلقد أوقع . معهم إلعاقة ووقف توسعهم نحو الجنوب

لطى للحفطاظ عالمطلوبطة  المعطدالتمطن  يسير جزءٍ لتجارية إلى لَّص  مستوى الواردات اوقـوأحدث موجة نزوٍح سكانية عالية، 

حبطوب البالمائطة فيمطا يتعلطق بتغطيطة احتياجاتهطا مطن  58وتعتمطد الطبالد علطى عجلطة االسطتيراد بنسطبة  .يمنيطينالمعيشة السطكان 

 .وغير ذلك من مصادر الغذاء( القمح)

 عطن  الناجمةزمة االقتصادية واأل بالتزامن مع عدم االستقرار السياسي الذي طال أمدهتصاعد وتيرة الصراع ظروا  تركت

والزيادة الكبيرة في معدالت البطالة، تركت كل هذه الظطروا مجتمعطة حطوالي  ذلك، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء

 .الغذائي من انعدام األمن مليون نسمة في حالةٍ  62.0غ عددهم لنصف سكان اليمن البا

 مطن جنسطيات مختلفطة الرعايطامطابين الجئطين وعطدد كبيطر مطن فطرد  610,888حطوالي  6819اليمن في أوائل عام  استضافت ،

مليطون شطخص فطي الطيمن، األمطر  6.2قد أسطفر عطن موجطة نطزوح داخلطي لنحطو األخير في األعمال العدائية غير أن التصعيد 

إلطى لرعايطا مطن ذوي الجنسطيات المختلفطة لنقطل اإجطالء واسطعة النططاق ليطات تنظطيم عمالذي دفع المنظمة الدولية للهجطرة إلطى 

وكاالت اإلغاثطة علطى معلومطات ديموغرافيطة ن تقلبات الوضع الراهن تحول دون حصول اوتجدر اإلشارة إلى . خارج اليمن

 .دقيقة وشاملة

 بأن الطيمن يواجطه كارثطة خطالل السطنة الماليطة  اإلعالن، 6819أكتوبر /تشرين األول 16السفير األمريكي ماثيو تولر في  جدد

االحتياجات اإلنسانية الناجمة عطن النطزاع وتطأثير األزمطات السياسطية واالقتصطادية فطي الطبالد مشكلة  الستمرار ، نتيجةً 6812

 .المعرضين للخطرالضعفاء على السكان 

على  وهي تعتمد (OCHA)جميع هذه األرقام الدولية مسجلة وفقاً لخدمة التتبع المالي الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  .6819نوفمبر /تشرين الثاني 2 يوم لغايةالمسجلة التمويل  بيانات أرقام *

 1تبدأ في السنة المالية الحالية، التي تقويم االلتزامات األخيرة للحكومة األمريكية في سياق تعكس هي و لهابيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقاً  تـُسجل في حين  السنة المالية الحالية،االلتزامات الدولية خالل 

  .6819أكتوبر /األول تشرين
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5102المالية  خالل السنةوالدول المجاورة  اليمن إلى األمريكية الحكومةالمساعدات اإلنسانية المقدمة من 
1

 

 

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

 (USAID/OFDA) لوكالة األمريكية للتنمية الدولية ا/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

الشركاء التنفيذيين من المنظمات غير 

(NGO)  الحكومية 

 

لزراعة واألمن الغذائي، اصالح أنظمة السوق واالنتعاش ا

االقتصادي، الصحة، التغذية، سياسة إدارة المخاطر والتدريبات 

 المتعلقة بذلك، خدمات المياه والصرا الصحي والنظافة العامة

أبين، عدن، : المحافظات

الجوا، الحـُديدة، عمران، 

ريمة، صنعاء، حّجة ، أب، 

 صعدة، تعز

$ 60,059,269 

(IOM) المنظمة الدولية للهجرة 

، الدعم تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلوماتالصحة، 

اللوجستي وإمدادات اإلغاثة، الحماية، شؤون المالجئ والتوطين، 

 خدمات المياه والصرا الصحي والنظافة العامة

، الضالعأبين، : المحافظات

 عدن، لحج، صنعاء، شبوة
$ 9,800,000 

كتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية م

(أوتشا)  
 2,090,000 $ على مستوى البالد كافة تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

(الفاو) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة الغذائيشؤون الزراعة واألمن     988,000 $  على مستوى البالد كافة 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   

لصحة، التغذية، الحماية، شؤون المياه والصرا الصحي والنظافة ا

 العامة
 على مستوى البالد كافة

الصحة، الدعم اللوجستي وإمدادات اإلغاثة، التغذية، الحماية،  15,882,200 $

والتسكين، خدمات المياه والصرا الصحي والنظافة المالجئ 

 العامة

الحـُديدة، : المحافظات

عمران، حجة، صعدة، 

 صنعاء، تعز

(WFP)  برنامج األغذية العالمي لألمم

 المتحدة
 6,800,000 $ على مستوى البالد كافة الدعم اللوجستي وسلع وإمدادات اإلغاثة

(WHO) مستوى البالد كافة على الصحة منظمة الصحة العالمية  0 $ ,800,000  

 
امجدعم البرتكاليف   

 
  $ 000,115  

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/إجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

(USAID/OFDA) 
    $ 25,150,266 

2
)USAID/FFP) الدوليةالوكالة األمريكية للتنمية /مكتب الغذاء من أجل السالم  

الشركاء التنفيذيين من المنظمات غير 

(NGO)  الحكومية 

 

 توفير بطاقات وقسائم األغذية، الصحة، التغذية
ذمار، إب، : المحافظات

 لحج، ريمة، صنعاء، تعز
$ 11,011,960 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  محافظات 18في  أطعمة جاهزة لإلستخدام العالجي   $ 1,221,  905  

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) المتحدة 

طن متري من المساعدات الغذائية الطارئة وفق البند  95,518

 الثاني لقانون الغذاء من أجل السالم
محافظة 15في   $ 99,818,298 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات   $10,682,621 

 011,202,0106 $ 5102المالية  خالل السنةمن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إلى اليمن المقدمة إجمالي المساعدات اإلنسانية  
 

 
 (STATE/PRM) السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية مكتب  

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

(UNHCR)    الالجئين

الصحة، الحماية، المالجئ والمخيمات، خدمات المياه والصرا 

 الصحي والنظافة العامة

على مستوى البالد 

 كافة
$ 66,400,000 

 6,100,000 $ جيبوتي والصومال

(IOM) سلع وإمدادات اإلغاثةالدعم الصحي واللوجستي وتوفير  المنظمة الدولية للهجرة والصومالجيبوتي      $ 6,800,000  

 شركاء آخرون
المساعدات الغذائية، الصحة، الدعم اللوجستي وتوفير إمدادات 

 اإلغاثة، خدمات المياه والصرا الصحي والنظافة العامة

على مستوى البالد 

 كافة
$ 18,000,000 

(STATE/PRM)  الخارجية األمريكيةإجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة   $ 62,111,111 

 018,802,0106 $ 5102المالية  خالل السنةإلى اليمن والدول المجاورة  المقدمة من الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية  

 

 

 28تمثل أرقام إجمالي التمويل من الحكومة األمريكية المبالغ الفعلية الملتزم بها من قبل الحكومة ولغاية يوم  .م وليس اعتماد األموال وتخصيصهاسنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزا 1
 .6819سبتمبر عام /أيلول

 .القيمة التقديرية لحجم المساعدات الغذائية 2
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 معلومات عامة عن التبرع
 

  إلىإن الطريقة األكثر فاعلية التي يمكن أن يعتمدها الناس في المساعدة بجهود اإلغاثة هي من خالل مساهمتهم بتقديم التبرعات النقدية 

وهناك قائمة من المنظمات اإلنسانية التي تستقبل التبرعات النقدية لالستجابة . المنظمات اإلنسانية التي تقوم بتنفيذ عمليات اإلغاثة

 www.interaction.org: االلكتروني التالي الموقعويمكن اإلطالع عليها في . عية في جميع أنحاء العالميرث الطبللكوا

  بالضب  وحسب الحاجة ألنها تسمح للمهنيين المعنيين بشراء المواد المطلوبة التبرعات النقدية  الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةتُشجع

مثل طرق المواصالت وأوقات )تخفيف العبء على الموارد الشحيحة مما يؤدي إلى  ،(وهذا ما يحدث غالباً في المناطق المتضررة)

دعم اقتصاد المنطقة المنكوبة  فضالً عنتكاليف نقل،  إلىحيث يمكن نقل األموال بسرعة ودون الحاجة ( ومساحات التخزينالعاملين 

 .غذائياً وثقافياً و بيئياً المساعدة المالئمة تقديم  وضمان

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه: 

  1.202.821.1999+أو االتصال على   www.cidi.org: في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مركز معلومات الكوارث الدولية -

 www.reliefweb.int :االلكتروني التالي الموقعيمكن االطالع على معلومات أنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني في  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على الموقع  (USAID/OFDA)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  /المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثمكتب نشرات  تظهر 

 :الرسمي للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أدناه

 
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work 
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