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 أبرز التطورات

  يناير عن انتهاء فترة وقف /كانون الثاني 2أعلن التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في

وتشير  .ديسمبر/التي انطلقت في منتصف كانون األولوالنار التي تزامنت مع محادثات السالم اطالق 

من البالد خالل  ي أجزاء  ف تواصلتالتقارير اإلعالمية أن األعمال العدائية بما في ذلك الضربات الجوية قد 

حث  قودية في المناطق السكنيةاستخدام القنابل العنواستجابةً لإلدعاءات التي تزعم . مدة وقف اطالق النيران

االمتناع عن استهداف المدنيين وااللتزام بان كي مون جميع األطراف على  لألمم المتحدةاألمين العام 

 .بالقانون الدولي اإلنساني

  الحوثيين  يوممثلأرجأت األمم المتحدة الجولة المرتقبة لمحادثات السالم بين حكومة الجمهورية اليمنية

 يتفقطراف ذات الصلة  وذلك لعدم حصول توافق بشأن تاري  عقد المحادثات  حيث لم وغيرهم من األ

أن ومع ذلك تتوقع األمم المتحدة   يناير/كانون الثاني 51المشاركون على الموعد الجديد الذي تمَّ تحديده في 

 .يناير/كانون الثانيستأنف بحلول نهاية ـ  المفاوضات قد ت

 نظراً لزيادة النشاط التجاري   2151ديسمبر /تحسنت ظروف توافر المواد الغذائية خالل شهر كانون األول

وبالرغم من هذا التحسن ال تزال حالة انعدام األمن (. WFP)وفقاً لبرنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة 

يعيشون في المناطق  الذينن األشخاص وال يزال العديد م في جميع أنحاء البالد الغذائي الشديدة مستمرة 

من شحة المواد الغذائية من الصراع  بما في ذلك محافظتي البيضاء وتعز  يعانون  كثيراً المتضررة 

 .وارتفاع أسعار األغذية والسلع لما فوق المعدل المتوسط

 االشتباكاتب أفادت المنظمات المستجيبة بأن األوضاع اإلنسانية مستمرة في التدهور في مدينة تعز بسب 

نشاط السوق التجارية  وأعاقت إلى حد  كبير وعطلت  البنية التحتية الحيويةالعنيفة التي أوقعت أضراراً في 

 وبالرغم من أن بعض المنظمات. من السكان 211,111تقديم المساعدة لحوالي  عنجهات اإلغاثة الفاعلة 

                                                 

 
 .(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

$871,188,818 
 

عقدةالم   الطوارئ حالة ــ اليمن  
1026 يناير/الثاني كانون 21                                                                                       1026 ةالمالي   للسنة  ،4 رقم الوقائع نشرة   

نظرة موجزة على 

 األعداد
 

 68 مليون نسمة
 العدد التقريبي لسكان اليمن بحسب 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 6975نوفمبر /تشرين الثاني – (أوتشا)

 68.6 مليون
 عدد الذين بحاجة لمساعداٍت إنسانية عاجلة

الشؤون اإلنسانية مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
 6975نوفمبر /تشرين الثاني – (أوتشا)

 81.3 مليون
الذين بحاجة لخدمات المياه األشخاص عدد 

 والصرف الصحي والنظافة العامة

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 6975نوفمبر /تشرين الثاني – (أوتشا)

 81.8 مليون
 األساسيةعدد الذين بحاجة للرعاية الصحية 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 6975نوفمبر /تشرين الثاني – (أوتشا)

 8 مليون
 عدد الذين بحاجة لمساعداٍت غذائية طارئة

 شبكة نـ ظم االنذار المبكر بالمجاعة 

 6975نوفمبر /تشرين الثاني –

 6.5 مليون
 األشخاص النازحين داخلياً في اليمنعدد 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
كانون  – الالجئين، المنظمة الدولية للهجرة

 6975ديسمبر /األول

 88.7 مليون
عدد األفراد المستهدفين بالمساعدات اإلنسانية 

 6975خالل العام 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 6975نوفمبر /تشرين الثاني – (أوتشا)

 أهم األحداث 
 

 بعااد الغااارات الجويااة واالشااتباكات صاااعد وتياارة ت

انتهاااء هدنااة وقااف إطااالق النااار  مااا ياا ثر بشااكل 

 كبير ومتزايد على حياة المواطنين المدنيين 

  تأجيااال الجولاااة المرتقباااة مااان محادثاااات الساااالم 

واألمم المتحدة تتوقع استئناف المفاوضاات أواخار 

 يناير/كانون الثاني

   استمرار تنامي حجم الاواردات الغذائياة التجارياة

وباهظة الاثمن شحيحة ال تزال المواد الغذائية  لكن

 من النزاعبشدة في المحافظات المتضررة 
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قد تمكنت من الوصول إلى السكان المتضررين من النزاع في المدينة  فإن   األمريكيةبما في ذلك الجهات الشريكة للحكومة  اإلنسانية

 .كبير من نسبة العمليات اإلنسانية القيود والعقبات وحالة انعدام األمن قد حدت بشكل  

 

 ظروف انعدام األمن والنزوح السكاني وجهود إيصال المساعدات اإلنسانية 

 قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية كثفت غاراتها الجوية على عدد  من المحافظات في أن بوسائل إعالم  دولية  أفادت

المستشفيات دمرت واحدة من احدى القذائف الصاروخية قد وكانت  .يناير/كانون الثاني 2اعقاب انتهاء مدة وقف إطالق النار في 

مما أسفر عن   يناير/كانون الثاني 51في حافظة صعدة منطقة مديرية رازح التابعة لم فيالمدعومة من قبل منظمة أطباء بال حدود 

ووفقاً للمنظمة فإن هذا الحادث هو الثالث الذي يصيب المنشآت . أشخاص آخرين 51وجرح قل تقدير على أسقوط خمسة قتلى 

قوات التحالف خالل األشهر األخيرة  فلقد حدث أن دمرت الضربات الجوية لفي اليمن الصحية التي تدعمها منظمة أطباء بال حدود 

أكتوبر وكانون /خالل شهري تشرين األولعلى التوالي صعدة وتعز  لمنظمة أطباء بال حدود في محافظتيمرافق صحية تابعة 

 .2151 عام ديسمبر/األول

  كانون  7إلى قصف جوي شديد في  الخصوص قد تعرضتالعاصمة اليمنية صنعاء على وجه  أنذكرت وسائل اإلعالم الدولية

تعنى بمراقبة حقوق اإلنسان  ( NGO)وهي منظمة غير حكومية ( هيومن رايتس ووتش)في سياق ذلك زعمت منظمة و .يناير/الثاني

  وهو األمر الذي مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين المدينة داخلت التحالف استخدمت قنابل عنقودية في المناطق السكنية قواأن 

قوات التحالف استخدمت م خراً قنابل عنقودية في كل  من أن  زعمت أيضاً ية أخرى منظمات إنسان  غير أن ات التحالفتنفيه قو

يناير عن قلقه بشأن /كانون الثاني 9ولقد أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في بيانه الصادر يوم  .حجة وصعدة محافظتي

التي تلحق أضراراً على نحو  متزايد في المناطق الضربات الجوية  م خراً والقتال البري  كما أدانتداعيات الغارات الجوية المكثفة 

 .الدولي اإلنسانيجميع األطراف على احترام القانون   ولقد حث األمين العام نيةالسكنية والمباني المد

 في صفوفقتيالً  01عن سقوط  2151ديسمبر عام /أسفرت الغارات الجوية واالشتباكات التي وقعت خالل شهر كانون األول 

 لحقوق اإلنسان في األمم المتحدةوفقاً لمكتب المفوض السامي   آخرين 551وجرح وإصابة حوالي   المدنيين على أقل تقدير

(OHCHR) المدنيين إلى الضربات الجوية  وهو ما يعادل أكثر من  منقتيالً  01حالة وفاة من بين  22  الذي نسب ما يصل إلى

كانون هر شضحايا عدد بالذكر أن الجدير  .نوفمبر/تلوا في الغارات الجوية خالل شهر تشرين الثانيعدد المدنيين الذين ق يضعف

إلى أكثر من   ديسمبر/كانون األول 15 حتىومارس /آذار 22منذ  الذين سقطوا المدنيين  الضحاياعدد إجمالي  يرفعديسمبر /األول

 .وفقاً لتقارير األمم المتحدة من الجرحى والمصابين  1,111حالة وفاة وأكثر من  2,011حوالي بينهم شخص   0,511

  مم المتحدة   وفقاً لمنظمة األ2151مارس عام /طفالً على األقل منذ  آذار 747أسفرت أعمال العنف نتيجة الصراع المستمر عن وفاة

حوالي  مليون شخص  2.1 إجمالي عدد النازحين داخلياً على مستوى البالد المقدر بــ يتضمن  ما تقدملإضافةً و(. اليونيسف)للطفولة 

سوء التغذية اإلصابة ب لخطرمعرضون ممن هم مليون طفل آخر دون سن الخامسة   5.1هذا باإلضافة إلى   مليون طفل 5أكثر من 

فإن   لألطفال في جميع أنحاء اليمنوفي الوقت الذي تقدم فيه منظمة اليونيسف المساعدة اإلنسانية . الحاد والتهابات الجهاز التنفسي

تقييد وكبح جهود مستمرةً في  حالة انعدام األمن والعقبات التي تواجههاإلى أن أيضاً  رتـ شي (أي اليونيسف)هذه الوكالة األممية 

 .العمليات اإلنسانية

 ديسمبر  وسط حالة  من النزاع المستمر /استمرت األوضاع اإلنسانية في التدهور في محافظة تعز خالل شهر كانون األول

ويـ عد  النقص الحاصل في العناصر والمواد األساسية التي . في السوق التجارية  وفقاً للجهات اإلنسانية الفاعلة المربكة تواالضطرابا

خصوصاً في المناطق المحاصرة من مدينة تعز  حيث   تشمل الغذاء والوقود واإلمدادات الطبية من المشكالت الخطيرة والحرجة

في إمكانيات إيصال المساعدات التجارية منها واإلنسانية بشلل  كبير    الحركة والتنقل واالشتباكات وانحسارجوية الارات تسببت الغ

 ر تقارير برنامج األغذية العالمياألسعار مرتفعة في جميع أنحاء المحافظة  حيث تشي بقيتنتيجةً لذلك . شخص 211,111ي لحوال

شبكة نـ ظم اإلنذار المبكر بالمجاعة وتتوقع . متوسط المعدل الوطنيبكثير من المواد الغذائية والوقود في تعز هي أعلى بأن أسعار 

(FEWS NET) يمكنها  ات حركة السوق الناجمة عن الصراعأن تقلبات واضطراب  الممولة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

عدد األ سر التي تعاني  سيرفعمما وتزيد من تآكل فرص توفير سبل العيش    أن تحدث موجة أعلى من ارتفاع أسعار المواد الغذائية



 

 

 

3 

انعدام األمن الغذائيضمن مستويات  IPC 4 حالة طوارئ غذائية من الدرجة
4
ولقد تدهورت األوضاع الصحية أيضاً في تعز  حيث . 

المستشفيات العاملة في  أحد أكبر مستشفى الروضة  أجبرت التي أصابت البنية التحتية ونقص اإلمدادات الطبيةأجبرت األضرار 

 .المنطقة  على عدم استقبال المرضى

 

 توفير األغذيةوشؤون األمن الغذائي 

  معظم   يـشهد السكان في 2151ديسمبر عام /المسجلة لغاية أواخر كانون األول شبكة نـ ظم اإلنذار المبكر بالمجاعةوفقاً لتقديرات

فبالرغم من قيام المنظمات . انعدام األمن الغذائي مستوى أو حالة طارئة من IPC 3 غذائية من الدرجة أزمةالمحافظات اليمنية 

 .تجاوز قدرة االستجابة الحالية في اليمنيانية المطلوبة المنقذة للحياة  يبقى حجم االحتياجات اإلنس اتقديم المساعدتاإلنسانية ب

  المـ عد م خراً من قبل بيانات الضعف ومسح خريطة المناطق المعرضة النعدام األمن الغذائي  وهو التقرير تحليل نتائج تقرير تـ شير

أن األ سر إلى  تقريرالنتائج  واالستراتيجيات المتبعة لتوفير لقمة العيش  تـ شيرم االستهالك الغذائي ي  ـقـ  الذي يوالعالمي  برنامج األغذية

نوفمبر  واعتمدت /تشرين الثانيديسمبر بالمقارنة مع /قدراً أكبر من األغذية األساسية خالل شهر كانون األول تغير النازحة استهلك

أن من حذر برنامج األغذية العالمي ـ  ي هذا التحسن  ورغم من .توفير الغذاءفي جيات المواجهة السلبية يفقط على القليل من استرات

نتيجة م قتة العادية  قد تكون مجرد االحتياجات الغذائية مستوى دون  ال تزالاالستهالك الغذائي  والتي معدل الزيادات األخيرة في 

حوال األمن الغذائي ماضية في ال تزال أو. يناير/أكتوبر وحتى كانون الثاني/تشرين األول معطرأت بسبب موسم الحصاد الذي بدأ 

ع  بما في ذلك محافظات البيضاء تلك التي تعيش في المحافظات المتضررة بشدة من النزاالتدهور بالنسبة لأل سر النازحة داخلياً  و

 .هلك طعاماً أقل من المستوى الوطني المتوسط  حيث ال تزال األ سر هناك تستوالجوف والضالع

  أكتوبر  حيث اقتربت من /سبتمبر وحتى تشرين األول/بالمائة خالل الفترة منذ  أيلول 21ارتفعت واردات األغذية التجارية لليمن بنسبة

كما أفادت تقارير برنامج األغذية  .نوفمبر  وفقاً لشبكة نـ ظم االنذار المبكر بالمجاعة/تشرين الثانيما قبل األزمة بحلول مستويات 

  ومع ذلك ديسمبر/كانون األولفي العديد من المناطق خالل النصف الثاني من ن كمية األغذية المتوفرة استمرت بالزيادة أبالعالمي 

مثل   المتضررة من تصاعد وتيرة النزاعوخاصة المناطق فإن مشكلة نقص الغذاء والسلع األساسية ال تزال قائمة في العديد من 

بالمائة خالل الفترة  24بنسبة دقيق القمح أسعار في انخفاض تسجيل وبالرغم من . دة وتعزمحافظات البيضاء والجوف ومأرب وصع

مع ما كانت  مقارنةً بالبالمائة  54بنسبة أعلى  الوطنية تزال هذه األسعارفال ديسمبر  /كانون األولحتى نوفمبر و/من تشرين الثاني

 .بدء الصراعقبل  عليه تعما كانبالمائة  05سبة بن مرتفعةزال تأما في محافظة تعز فال قبل األزمة   عليه

 ي يواصل برنامج األغذية العالمي الشريك لمكتب الغذاء من اجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  تقديم الدعم للسكان ف

أرسل برنامج األغذية ديسمبر /ألولانوفمبر وكانون /ففي أواخر شهري تشرين الثاني. اليمن  بما في ذلك الذين يعيشون في مدينة تعز

شخص في اربعة مناطق أو  111,111طن متري من المساعدات الغذائية التي من شأنها إطعام حوالي  2,211 العالمي ما يقرب من

 .ات المظفر  القاهرة  التعزية و صالةة تعز  وهي كل من مديريظمحاففي مديريات 

 اعدات األمريكية الخارجية للكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  خالل الفترة تمكنت منظمة اليونيسف الشريكة لمكتب المس

ذية غت سوء التاالطفل للكشف عن ح 54,111ديسمبر  تمكنت من فحص ومعاينة أكثر من /كانون األول 29ولغاية  52الممتدة من 

طفل ممن يعانون  2,211المنظمة التداخالت الغذائية ألكثر من الحاد في كل  من المحافظات عدن والحـ ديدة وصنعاء وتعز  وقدمت 

مركزاً لعالج سوء التغذية في  41 أكثر منأقامت منظمة اليونيسف إضافةً لذلك  . محافظة يمنية 51من سوء التغذية الشديد في 

ةَ  ودربت حوالي  ب  على ش ون من محافظتي تعز وإ ء  من العاملين في مجال الرعاية الصحية في أنحا 01محافظتي الحـ ديدة وحجَّ

ع ضَّ  .إدارة ومعالجة حاالت سوء التغذية المجتمعية وتقنيات تغذية األطفال الر 

 

 الشؤون الصحيـَّةَ وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

   بينما تستمر العقبات القائمة بوجه إمكانيات الوصول وظروف االنعدام األمني في تقييد وكبح جهود األنشطة اإلنسانية في مدينة تعز

بتقديم ديسمبر  /وفي وقت  متأخر  من كانون األولقامت إحدى الجهات الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث 

                                                 

 
في مختلف البلدان  حيث تتراوح ( IPC)وتتشابه معدالت قياس . شدة وحجم انعدام األمن الغذائيلتصنيف   وهو أداة موحدة (IPC)األمن الغذائي أو مستوى التصنيف المرحلي المتكامل لحالة  مختصر  4

 .IPC 5إلى حد المجاعة األعلى  IPC 1كحد أدنى من 
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شخص من  1,111الطبية األساسية وتداخالت األغذية والتطعيم الوقائي لحوالي ارات التي تضمنت االستش الصحية خدمات الرعاية

هذه الجهة كما قدمت . من المدينةفي ثالث مناطق الوصول اليهم من الممكن في السابق الذين لم يكن   المتضررين من الصراع

فرد من مقدمي الرعاية الصحية  911ثقيف الصحي والمشورة ألكثر من توعية للتدورات وهي منظمة غير حكومية  أيضاً المذكورة 

اإلغاثة المستقبلية في متعددة القطاعات والتي من شأنها صياغة هيكل أنشطة  لالحتياجاتعملية تقييم في مديرية صالة  ونفذت 

لتر من  91,111أكثر من بإيصال م خراً هذه الجهة الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية  قامتإضافةً لذلك . المنطقة

 .يدعم احتياجات هذه المنشآت الصحية من المياهسما مالمياه إلى اثنتين من المستشفيات في مدينة تعز  

 مليون شخص في كل من  2التي توفر خدمات المياه لحوالي   مليات الشركات المحلية للمياهتواصل منظمة اليونيسف دعم ع

قدمت منظمة اليونيسف خالل الفترة من يوم باإلضافة إلى ذلك  .   أمانة العاصمة  عمران  صعدة وتعزالمحافظات البيضاء  الحـ ديدة

خالل مشاريع وذلك من شخص في محافظة صعدة   540,111ديسمبر المياه الصالحة للشرب لحوالي /كانون األول 29ولغاية  52

لمياه للنازحين داخلياً وللمجتمعات المستضيفة لهم كل  من محافظات توفير المياه للريف  كما نفذت المنظمة أيضاً عملية نقل وإيصال ا

لتر من وقود  21,111أما في مدينة تعز فقد قدمت منظمة اليونيسف إلى م سسة مياه تعز المحلية . أبين وأمانة العاصمة وصعدة وتعز

 .ديرشخص على أقل تق 524,111لحوالي  لض  المياه الصالحة للشربالديزل  وهو ما يكفي 

 2ديسمبر وحتى /كانون األول 51احدى المنظمات الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث خالل الفترة من  وفَّرت 

كما قدمت المنظمة . لتر من المياه يومياً للمستشفيات في كل  من محافظات أبين والضالع وشبوة 22,111يناير  حوالي /كانون الثاني

من خالل العيادات الطبية  وذلك وصعدة إبداخلياً في كل  من عدن والحـ ديدة و مات الرعاية الصحية للنازحينخد أيضاً المذكورة 

 .في كل  من محافظتي عدن وصنعاء معينة في مواقع المستضافونللنازحين داخلياً  الرعاية الصحيةووفرت كذلك المتنقلة  

 عت احدى المنظمات غير الحكومية الشريكة لمكتب طبية  مستلزماتالمساعدات األمريكية الخارجية للكوارث في محافظة صنعاء  وزَّ

مجموعات العناية بالصحة اإلنجابية وأدوات نقل المستلزمات حيث تضمنت شخص لمدة ثالثة أشهر   5,111كافية لدعم ما يقرب من 

ونفذت هذه المنظمة خالل . ديسمبر/كانون األول 15إلى  51الدم التي تمَّ تقديمها لمرافق الرعاية الصحية خالل الفترة الممتدة من 

األدوية األساسية فرد  كما أوصلت وسلمت  2,411 ألكثر مننفس الفترة أيضاً خدمات المشورة الصحية وقدمت تداخالت التغذية 

ة حمللإضافةً لذلك وفرت هذه المنظمة الشريكة الدعم . مستشفى في محافظتي عدن ولحج 41لحوالي والمعدات واإلمدادات األخرى 

 .شخص 57,111التي استمرت خمسة أيام  وغطت ما يقرب من الكزاز مرض تحصين ضد ال

  ديسمبر حملة /كانون األول 11إلى  52نفذت إحدى الجهات الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث خالل الفترة من

  تضمنت دورات توعية مجتمعية حول تدابير وخدمات الصرف الصحي خاصة بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

كل  من المحافظات عدن وحضرموت  وجمع النفايات في ادة تأهيل البنية التحتية للمياهإعوأعمال   لمستلزمات النظافةوتوزيعات 

 .شخص من المتضررين نتيجة النزاع 241,111مما يوفر الخدمة والفائدة لحوالي  وصنعاء وتعز 

  في  اإلعصارمدينة المكال الساحلية التي ضربها في أفادت وسائل إعالم  دولية أن حمى الضنك التي ينقلها البعوض تواصل االنتشار

في المنازل والطرق   أوقع اإلعصار المداري تشاباال أضراراً كبيرةً 2151نوفمبر عام /ففي تشرين الثاني .محافظة حضرموت

انتشار المرض من خالل خلق مساحات واسعة من المياه الراكدة  مشكلةينة  مما أدى إلى تفاقم وشبكات الصرف الصحي في المد

حالة يشتبه بإصابتها  5,111نوفمبر أكثر من /سجلت منذ  تشرين الثانيومياه المجاري  وفقاً لتوضيح وزارة الصحة اليمنية  التي 

 .باإلضافة إلى تسجيل سبعة وفيات تعزى إلصابتها بالفيروس حالة أخرى م كدة في محافظة حضرموت  هذا 201بحمى الضنك و 

حيث تقع هذه المدينة تحت سيطرة قوات  ذات صلة بتنظيم   للغايةمحدودة إن إمكانيات وصول المساعدات اإلنسانية إلى مدينة المكال 

على مراقبة الحاالت ( WHO) لمتحدةمنظمة الصحة العالمية لألمم اتعكف  وبالرغم من ذلك   في شبه الجزيرة العربيةالقاعدة 

 .المشتبه إصابتها بحمى الضنك

 

 جهود ومساعدات إنسانية أخرى

  لتحسين من مضخات المياه إلى محافظة عدن  11نها سلمت أديسمبر /كانون األول 11عية الهالل األحمر اإلماراتي في جمأعلنت

صحفي أن مضخات  تصريح  مس ولو مدينة عدن في  ذكروبهذا الصدد . المحافظةالمياه الصالحة للشرب في إمكانيات الحصول على 

وذكرت جمعية . بالمائة من القدرة اإلنتاجية المفقودة بسبب األضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة للنزاع 91ستعيد المياه الجديدة 

 .أهيل البنية التحتية للمياه واستعادة القدرة في جميع أنحاء اليمنتخطط لتنفيذ مشاريع مماثلة إلعادة تنها بأالهالل األحمر اإلماراتي 
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  مشروعاً لبناء سد  يناير /لشهر كانون الثانياليوم الرابع بداية مع افتتحت جمعية الهالل األحمر اإلماراتي خالل األسبوع الذي انطلق

للمياه يهدف إلى تحسين الظروف الزراعية واحتياجات المياه المنزلية مثل الطب  ومياه الشرب النقية لأل سر في مديرية رصد التابعة 

في  بالغ نقدية للسكانم منحتقد ( تحويل النقد مقابل العمل)من خالل آلية وجمعية الهالل األحمر اإلماراتي وكانت  .لمحافظة أبين

  حيث كان السكان في جمع وتخزين مياه األمطارمن السدود  التي من شأنها  11مقابل العمل على بناء   2151ديسمبر /كانون األول

الجفاف في فصل غير أن اآلبار غير كافية لتلبية احتياجاتهم من المياه خالل موسم  السابق يعتمدون على اآلبار للحصول على المياه 

 .وفقاً لتوضيح جمعية الهالل األحمر اإلماراتي تهجير بعض األسر إلى المناطق المجاورة إلى مما أدى في كثيراً من األحيان الشتاء  

 المملكة العربية السعودية أسقطت من الجو أن قوات التحالف بقيادة مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية  رأفادت تقاري

والحصص الغذائية الموجهة للمناطق المتضررة على اإلمدادات الطبية تي تضمنت طن متري من المساعدات اإلنسانية  ال 41م خراً 

 .نحو  كبير في محافظة تعز

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

$330,672,835 

$241,150,159 

$178,816,101 

$131,431,205 

$61,221,835 $59,125,901 

$36,791,892 $35,632,337 
$22,374,095 $19,959,466 

دولة اإلمارات العربية  المملكة العربية السعودية
 المتحدة

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 هولندا السويد اليابان المفوضية األوربية دولة قطر ألمانيا المملكة المتحدة

2015اإلنساني للعام  التمويل إجمالي *  
  المانحة الجهات حسب تسلسلب    

على  وهي تعتمد (OCHA)جميع هذه األرقام الدولية مسجلة وفقاً لخدمة التتبع المالي الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الش ون اإلنسانية . 2152 يناير/كانون الثاني 54يوم  لغايةالمسجلة بيانات أرقام التمويل  *

 2154أكتوبر عام /تشرين األول 5  التي بدأت في 2151التزامات الحكومة وفقاً للسنة المالية تعكس هي و لهابيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقاً  تـ سجل في حين السنة المالية الحالية  االلتزامات الدولية خالل 

  .2151سبتمبر عام /أيلول 11وانتهت في 
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5102المالية  خالل السنة تمويل اإلنساني الذي قدمتهُ الحكومة األمريكية استجابةً لليمنال
1

 
 

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

2
(USAID/OFDA) لوكالة األمريكية للتنمية الدولية ا/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

 الشركاء التنفيذيين 

 

لزراعة واألمن الغذائي  اصالح أنظمة السوق واالنتعاش ا

االقتصادي  الصحة  التغذية  سياسة إدارة المخاطر والتدريبات 

 المتعلقة بذلك  خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

أبين  عدن  : المحافظات

الجوف  الحـ ديدة  عمران  

ريمة  صنعاء  حّجةَ  أب  

 صعدة  تعز

$ 27,091,221 

(الفاو) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة   111,000 $  على مستوى البالد كافة ش ون الزراعة واألمن الغذائي 

(IOM) المنظمة الدولية للهجرة 

الدعم  الصحة  تنسيق الش ون اإلنسانية وإدارة المعلومات 

اللوجستي وإمدادات اإلغاثة  الحماية  ش ون المالجئ والتوطين  

 خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

أبين  الضالع  : المحافظات

 عدن  لحج  صنعاء  شبوة
$ 1,100,000 

كتب األمم المتحدة لتنسيق الش ون اإلنسانية م

(أوتشا)  
المعلوماتتنسيق الش ون اإلنسانية وإدارة   2,710,000 $ على مستوى البالد كافة 

 إحاطة موجزة

 َر الصراع الذي اندلع بين قوات حكوماة الجمهورياة اليمنياة وقاوى المعارضاة الحوثياة فاي جهاة الشامال وباين الجماعاات  أثَـّ

  2151ولغاياة مطلاع العاام  2114المنتسبة لتنظيم القاعدة وقوات الحكومة اليمنية أيضاً في الجناوب  خاالل الفتارة مناذ  عاام 

َر على حياة أكثر من  مليون شخص  وأحدث موجات تهجير ونزوح سكاني متكررة في شمال اليمن  مما أدى إلاى خلاق  5أثَـّ

إن القتااال الاادائر بااين القااوات العسااكرية للحكومااة اليمنيااة والجماعااات القبليااة والجماعااات المقاتلااة . ياجااات  إنسااانيةأزمااة احت

  قد حـدَّ من قدرة الحكومة اليمنية على توفير الخدمات األساسية واالحتياجات اإلنسانية المتزايدة في 2155المسلحة منذ  عام 

إلااى تجديااد  2151و  2154كمااا أدى توسااع قااوات الحااوثيين خااالل العااامين . أماارهمصاافوف السااكان الفقااراء المغلااوب علااى 

 . وتصاعد النزاع وحاالت النزوح  األمر الذي زاَد من تفاقم األوضاع اإلنسانية المتدهورة في األساس

 قاوات الحاوثيين    حملة غارات  جوياة ضاد2151مارس /أطلق التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في أواخر آذار

لقد أوقع الصراع الدائر ضرراً في البنياة التحتياة العاماة وشاـلَّ . والقوات المتحالفة معهم إلعاقة ووقف توسعهم نحو الجنوب

الخدمات األساسية وأحدث موجة نزوح  سكانية عارماة  وقاـلََّص مساتوى الاواردات التجارياة إلاى جازء  يساير مان المعادالت 

بالمائااة فيمااا يتعلااق بتغطيااة  91وتعتمااد الاابالد علااى عجلااة االسااتيراد بنساابة . معيشااة السااكان اليمنيااين المطلوبااة للحفاااظ علااى

 .وغير ذلك من مصادر الغذاء( القمح)احتياجاتها من الحبوب 

  تركت ظروف تصاعد وتيرة الصراع بالتزامن مع عدم االستقرار السياسي الذي طال أمده واألزمة االقتصادية الناجماة عان

ك  إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والزيادة الكبيرة في معدالت البطالة  تركت كل هاذه الظاروف مجتمعاة حاوالي ذل

مالياين آخارين بحاجاة إلاى  2مليون نسمة في حالة  من انعدام األمن الغذائي  إلى جانب  22نصف سكان اليمن البالغ عددهم 

 .مساعدات  غذائية  طارئة

  فرد مابين الجئين وعدد كبير من الرعايا من جنسيات مختلفة  غير  240,111حوالي  2151في أوائل عام استضافت اليمن

مليااون شاخص فاي الاايمن  األمار الاذي دفااع  2.1أن التصاعيد فاي األعمااال العدائياة قاد أساافر عان موجاة ناازوح داخلاي لنحاو 

. ل الرعايا من ذوي الجنسايات المختلفاة إلاى خاارج الايمنالمنظمة الدولية للهجرة إلى تنظيم عمليات إجالء واسعة النطاق لنق

 .وتجدر اإلشارة إلى ان تقلبات الوضع الراهن تحول دون حصول وكاالت اإلغاثة على معلومات ديموغرافية دقيقة وشاملة

  لسانة المالياة   اإلعالن بأن الايمن يواجاه كارثاة خاالل ا2151أكتوبر /تشرين األول 52جدد السفير األمريكي ماثيو تولر في

  نتيجااةً السااتمرار مشااكلة االحتياجااات اإلنسااانية الناجمااة عاان حالااة الطااوارئ المعقاادة وتااأثير األزمااات السياسااية 2152

 .واالقتصادية في البالد على السكان الضعفاء المعرضين للخطر
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(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   

الصحة  الدعم اللوجستي وإمدادات اإلغاثة  التغذية  الحماية  

المالجئ والتسكين  خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 

 العامة

 15,112,200 $ على مستوى البالد كافة

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) المتحدة 
 2,100,000 $ على مستوى البالد كافة الدعم اللوجستي وسلع وإمدادات اإلغاثة

(WHO) 0 على مستوى البالد كافة الصحة منظمة الصحة العالمية $ ,100,000  

 
دعم البرامجتكاليف   

 
  $ 077,459  

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث تمويلإجمالي   

(USAID/OFDA) 
    $ 25,150,266 

3
)USAID/FFP) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالم  

 الشركاء التنفيذيين 

 
 توفير بطاقات وقسائم األغذية  الصحة  التغذية

ذمار  إب  : المحافظات

 لحج  ريمة  صنعاء  تعز
$ 54,054,120 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لش ون 

(UNHCR)    الالجئين
العالجي لالستخدامأطعمة جاهزة  محافظات 51في    $ 5,225,  179  

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) المتحدة 

الطارئة وفق البند طن متري من المساعدات الغذائية  19,941

 الثاني لقانون الغذاء من أجل السالم
محافظة 59في   $ 11,151,111 

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

 011,202,0106 $ 5102المالية  خالل السنة لليمن استجابةً من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  المقدم التمويل اإلنساني إجمالي 
 

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

 الشركاء التنفيذيين
المساعدات الغذائية  الصحة  الدعم اللوجستي وتوفير إمدادات 

 اإلغاثة  خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

على مستوى البالد 

 كافة
$ 51,000,000 

(IOM) جيبوتي والصومال الدعم الصحي واللوجستي وتوفير سلع وإمدادات اإلغاثة المنظمة الدولية للهجرة    $ 6,100,000  

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لش ون 

(UNHCR)    الالجئين

خدمات المياه والصرف  الصحة  الحماية  المالجئ والمخيمات 

 الصحي والنظافة العامة

على مستوى البالد 

 كافة
$ 22,400,000 

 6,100,000 $ جيبوتي والصومال

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

 018,802,0106 $ 5102المالية  خالل السنة استجابةً ألزمة اليمن األمريكيةمن الحكومة التمويل اإلنساني المقدم إجمالي  

 

 

 .م وليس اعتماد األموال وتخصيصهاسنة التمويل ت شير إلى تاري  التعهد أو االلتزا 5
 .2151سبتمبر عام /أيلول 11من قبل الحكومة ولغاية يوم  الملتزم بهايل من الحكومة األمريكية المبالغ تمثل أرقام إجمالي التمو 2
 .القيمة التقديرية لحجم المساعدات الغذائية 1
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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

 ww.interaction.orgw: االلكتروني التالي الموقعويمكن اإلطالع عليها في . عية في جميع أنحاء العالميللكوارث الطب

  ألنها تسمح للمهنيين المعنيين بشراء المواد المطلوبة بالضبط وحسب الحاجة التبرعات النقدية  الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةت شجع

مثل طرق المواصالت وأوقات )تخفيف العبء على الموارد الشحيحة مما ي دي 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 وضمان تقديم 

 المعلومات أدناه يمكن االطالع على مزيد من: 

 

  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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