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 أبرز التطورات

  التقرير الموجز  نوفمبر/تشرين الثاني 32في  (أوتشا)أصدر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

ويخمن التقرير الصادر حول االحتياجات االنسانية أن . حول االحتياجات اإلنسانية في اليمن 3102للعام 

هم بحاجة للمساعدات  بالمئة من إجمالي عدد السكان، 23مليون شخص في اليمن أو ما يعادل حوالي  30.3

بالمائة منُذ بدء  21االنسانية الضرورية لتلبية متطلباتهم المعيشية األساسية، التي تزايدت أساساً بنسبة 

غير  دراتاإلمكانيات والقإلى  مليون فرد 01ثر من ويفتقر حوالي أك. مارس/آذار في منتصفاألزمة 

 0..0العامة، كما يقدر أن هناك حوالي  على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة حصولللالكافية 

 ..03ويخمن تقرير االحتياجات أيضاً أن ما يقدر بنحو . ةالرعاية الصحيفي مجال للدعم مليون فرد بحاجة 

في مليون شخص قد نزحوا داخلياً  3.2 هناك ، وأنفي المناطق المتضررة من النزاعمليون شخص يعيشون 

أعداد النازحين داخلياً المسجلة منُذ نسبة على  مليون شخص 0.2ها أي بزيادة قدر جميع أنحاء البالد،

 .يونيو/حزيران

  3 في اإلغاثة في حاالت الطوارئ شؤون ومنسقاألمين العام لألمم المتحدة وكيل أوبراين  نستيفأصدر. 

ويدعو ، في مدينة تعزبياناً حول اليمن يـُشدد فيه على األوضاع االنسانية المتدهورة  ،نوفمبر/تشرين الثاني

للسكان المحتاجين لهذه  ،دون عوائق اإلنسانيةإلى تسهيل وتوفير ظروف الوصول اآلمن للمساعدات 

سبتمبر قد أدت إلى محاصرة ما يقدر /وكثافة القتال منُذ أيلول شدةوذكر السيد أوبراين أن زيادة . المساعدات

يرها للشرب والغذاء والعالج الطبي، وغالمياه الصالحة بحاجة لخدمات الذين من المدنيين  311,111بنحو 

وغيرها من  كما سلط البيان أيضاً الضوء على األحياء المدنية والمرافق الطبية. من المساعدات المنقذة للحياة

تمنع الناس من االنتقال التي اء القصف، ونقاط التفتيش باستمرار جر  التي تـُضرب  المواقع في أنحاء المدينة

 .هناك والتماس المساعدة ،أمناً إلى مناطق أكثر 

                                                 

 
 .(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 لطوارئا حالة ــ اليمن  
2025 ديسمبر/األول كانون 3                                                                                       2026 ةالمالي   للسنة  ،2 رقم الوقائع نشرة   

نظرة موجزة على 

 األعداد
 

 68 مليون نسمة
 العدد المقدر لسكان اليمن بحسب 

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

 68.6 مليون
 عدد الذين بحاجة لمساعداٍت إنسانية عاجلة

األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مكتب 
 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
 للرعاية الصحية األساسيةعدد الذين بحاجة 

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

 8 مليون
 عدد الذين بحاجة لمساعداٍت غذائية طارئة

 شبكة نـُظم االنذار المبكر بالمجاعة 

 6975نوفمبر /تشرين الثاني –

 6.3 مليون
 اليمناألشخاص النازحين داخلياً في عدد 

 6975نوفمبر /تشرين الثاني – األمم المتحدة

 88.8 مليون
عدد األفراد المستهدفين بالمساعدات اإلنسانية 

 6975خالل العام 

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

 أهم األحداث 
 

 يصبببدر تقريبببراً مختصبببراً حبببول ( أوتشبببا) كتببببم

، 3102االحتياجبببات اإلنسبببانية فبببي البببيمن للعبببام 

مليبببون شبببخص سبببيكونون  30.3أن  فيبببه يخمبببن

 .بحاجة للمساعدات العاجلة

  األمببن الغبذائي فبي جميببع ارتفباع مسبتويات انعبدام

مليبون فبرد علبى أقبل  2يـُبقي حبوالي  أنحاء البالد

 .تقدير بحاجة لمساعداٍت غذائيٍة طارئة

  مبببواد مسبببتمرة فبببي إيصبببال المنظمبببات اإلنسبببانية

اإلغاثببببة األساسببببية للمجتمعببببات المتضببببررة مببببن 

 .حالٍة متزايدٍة من انعدام األمنوسط  ،النزاع
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 مدينة وزراء حكومة الجمهورية اليمنية إلى الرئيس عبد ربهُ منصور هادي مع عدٍد من  عاد  نوفمبر /السابع عشر من تشرين الثاني في

الكثيف الذي اشتد في مدينة القتال ظروف ومناقشة ، قادمين من المملكة العربية السعودية، لالجتماع مع أفراد القيادات العسكرية عدن

 .سبتمبر/وتعتبر عودة الرئيس هادي بمثابة التواجد األول له في مدينة عدن منُذ أواخر أيلول. تعز

 

 ظروف انعدام األمن والنزوح السكاني وجهود إيصال المساعدات اإلنسانية 

 سلـ ط  التقرير الموجز حول االحتياجات اإلنسانية الذي نـُشر  مؤخراً الضوء على أربعة مخاوف رئيسية حول األوضاع الراهنة، وهي :

ويـُشير . النزوحاألساسية واآلثار الناجمة عن الحصول على الخدمات للعيش والمطاولة، االحتياجات األساسية حماية المدنيين، 

 يصال والتسليم العاجلالمناطقية تعيق إمكانيات اإلمحلية ال العقباتعلى االستيراد وأن القيود المفروضة  التقرير الموجز إلى

ة بنيإضافةً لذلك فإن األضرار التي لحقت في ال .اإلنسانية الحرجة إلى السكان المتضررين من النزاع في جميع أنحاء اليمنإلمدادات ل

البالد، األمر الذي يزيد من نسانية منها والتجارية من دخول بسب الغارات الجوية قد أعاقت واردات الغذاء والوقود االللموانئ التحتية 

للبالد قبل اندالع من المواد الغذائية الضرورية بالمائة  11فبحسب األمم المتحدة، استورد اليمن أكثر من . تدهور الوضع اإلنساني

ومع ذلك، فقد مثلت واردات . طن متري من الوقود شهرياً  111,..0نحو ما يقدر بوهو يستهلك مارس، /األزمة التي بدأت في آذار

 .حتياجات الوقود الشهرية للبالدمن إجمالي افقط بالمائة  32 أكتوبر/الوقود التجارية التي دخلت البالد في تشرين األول

  اردات الوعدد قليل من لم يدخل سوى حيث مناطق من محافظة تعز، ة تتفاقم في عد الحرجة االحتياجات اإلنسانيةحالة ال تزال

وتفيد تقارير األمم المتحدة . لقليلة الماضيةخالل األسابيع ا ، وذلكهالمظفر والقاهرة وصالمناطق والتجارية واإلنسانية إلى مدينة تعز 

حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكٍل ملحوظ، المناطق، اإلمدادات الطبية والمياه في هذه بأن النزاع قد حد  بشكٍل كبير من حجم 

تشرين  32و  33أجبرت االشتباكات ونقص الوقود خالل يومي  .ال تزال غير عاملةهناك فضالً عن أن جميع المستشفيات العامة 

خدمات نقل وبالرغم من أن  .تعليق أنشطة نقل المياه في مدينة تعز بشكٍل مؤقتعلى ( IOM)نوفمبر المنظمة الدولية للهجرة /الثاني

 إلىلتر من المياه  111,.3نوفمبر، وإن المنظمة الدولية للهجرة تقوم بتوفير /تشرين الثاني .3استؤنفت في  قد يومياً بالشاحنات المياه 

لتر من  00وهو  به،لتلبية الحد األدنى الموصى في منطقتين محددتين، تبقى هذه الكمية من المياه غير كافية يومياً شخص  2,111

الشريك لمكتب الغذاء من أجل السالم التابع ( WFP)تحدث برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة من جانبه . المياه للفرد الواحد يومياً 

للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، تحدث عن محدودية إمكانيات المرور وإيصال المساعدات لمدينة تعز خالل شهر تشرين 

 .شخص 0,211 المساعدات الغذائية لحوالينوفمبر، حيث يقوم البرنامج بتوفير /يالثان

  أفادت اللجنة الدولية للصليب األحمر(ICRC ) في اثنين من موظفي اللجنة الدولية أن مجموعة مسلحة مجهولة قامت باحتجاز

وقٍت في  بعد بضعة ساعاتلمجموعة المذكورة ولقد أفرجت ا. ديسمبر/محافظة صنعاء عاصمة اليمن بتاريخ األول من كانون األول

ونتيجةً لهذا الحادث أوقفت اللجنة الدولية  .لكنها لم تفرج حتى اآلن عن الموظف اآلخرعن أحد الموظفين دون أن تمسهُ بسوء، الحٍق 

 .الميدانية في اليمن التحركات واألنشطةكل للصليب األحمر بشكٍل مؤقت 

 انعدام في المرور والتخليص خالل نقاط التفتيش وحالة والتأخير  قؤون اللوجستية بأن ظروف الطرأفادت المجموعة المعنية بالش

جموعة المعنية الم ولقد قامت. مدادات اإلنسانيةتزال تشكل التحديات الرئيسية األكبر بوجه جهود النقل البري لإل ة، الاألمن المستمر

لمياه والصرف لمواد صحية ومستلزمات نقل ل، (اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  من قبلمحاولة  بالشؤون اللوجستية بتسهيل

نتيجةً  غير أن المحاولة لم تكلل بالنجاح حيث عادت الشاحنات إلى مدينة عدنة من مدينة عدن إلى تعز، الصحي والنظافة العام

تنسيقية لألنشطة  هيئةهي ر أن المجموعة المعنية بالشؤون اللوجستية بالذك الجدير. للحوادث األمنية التي مرت بها القافلة على الطريق

 .ذات العالقة تتألف من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية األخرى، واللوجستية اإلنسانية

  من المنظمات الوطنية  0.اإلنسانية، بما في ذلك من الوكاالت  20عملت ما ال تقل عن  المستمر،انعدام األمن تزايد حالٍة من وسط

من المنظمات الدولية غير الحكومية فضالً عن بضعة من وكاالت األمم المتحدة، عملت جميعها على تنفيذ عدة  22غير الحكومية و 

وهذا الرقم المذكور يمثل . انيةنوفمبر، وفقاً لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنس/ولغاية منتصف تشرين الثانيعمليات في اليمن 

خالل الفترة  في اليمنالمحلية غير الحكومية التي تعمل المنظمات ، وفي مقدمتها عدد المنظمات اإلنسانيةبالمائة في  03زيادة بنسبة 

ظتي عدن وتعز الشتباكات الجارية والصراع النشط، فإن محافاوبالرغم من . نوفمبر/يونيو وحتى تشرين الثاني/الممتدة من حزيران

 22المعنيين في المجال اإلنساني، حيث يصنف العدد وعلى التوالي بـ أكبر عدد من وكاالت األمم المتحدة وشركائها تستضيفان 

 .الثانيةالمحافظة في  4.في المحافظة األولى و  عاملةمنظمة 
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 توفير األغذيةوشؤون األمن الغذائي 

  نـُظم اإلنذار المبكر بالمجاعة وفقاً لشبكة(FEWS NET ) ،كبير عدد هناك  ال يزالالممولة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

وحدة ضمن ( IPC 4) يواجهون حالٍة من انعدام األمن الغذائي المصنف من الدرجة الرابعة الطارئةمن الناس في جميع أنحاء اليمن 

ي المتكامل لحالة األمن الغذائيقياس منظومة التصنيف المرحل
4
شبكة نـُظم اإلنذار المبكر بالمجاعة  لما أشارت إليه تقديراتووفقاً  .

المقياس مؤكدةً على إن  تتطلب الحاجة المتواصلة إلى تقديم المساعدة الغذائية لهم،مليون شخص على أقل تقدير  2حوالي هناك ن فإ

في حال ان بقيت فرص كسب و. لذلك هو أبعد من قدرة االستجابة الدولية ،الحالي لالحتياجات اإلنسانية ذات الصلة باألغذية في اليمن

 األشهر المقبلة، خالل األمن الغذائي سوءً العيش محدودة واستمرت أسعار المواد الغذائية باالرتفاع، فإنهُ من الممكن أن تزداد ظروف 

 .وفقاً لتقارير شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة

 مابين كمية السلع األساسية الغذائية والوقود في الفترة في  التناقصتواصلت حالة دات الحاصلة في الواردات، على الرغم من الزيا

البيضاء والجوف كٍل من ما في المحافظات المتضررة من النزاع في ـ  ال سيو، مبر ولغاية منتصف الشهرنوف/أوائل تشرين الثاني

، وفقاً لبرنامج األغذية جزيرة سقطرى وجنوب اليمنررة من اإلعصار في كٍل من ومأرب وصعدة وتعز، وكذلك في المناطق المتض

فإن المواد الغذائية الرئيسية التي هي في األساس عالية األسعار مثل الفاصوليا الحمراء والزيت النباتي ودقيق باإلضافة لذلك  .العالمي

مارس، حيث تعاني محافظة تعز من زيادة في أسعار دقيق /في آذار القمح، استمرت في الزيادة على مستويات ما قبل اندالع األزمة

الطحين على مستوى البالد كافة ولغاية منتصف شهر تشرين سعر متوسط  سجلبالمائة، في حين  .02بنسبة ( الطحين)القمح 

ن تراجع معظم القيود المفروضة على وبالرغم م. بالمائة مما كان عليه متوسط السعر لما قبل األزمة 04نسبة زيادة ب ،نوفمبر/الثاني

فإن تقارير مكتب  مستوى واردات القمح إلى مستويات ما قبل األزمة،أكتوبر، وعودة /الواردات التجارية خالل شهر تشرين األول

لة األمن الغذائي لتدهور حا ونظراً . األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تشير إلى أن ظروف انعدام األمن الغذائي ال تزال مرتفعة

 4.2وسبل توفير العيش لما يقدر بنحو المتحدة وشركائها على تحديد أولويات تقديم مساعدات األغذية الطارئة  األممتعمل  في اليمن

 .مليون شخص

 العالية للبذور الزراعية في تدهور تكاليف الو، فقد ساهمت ظروف تأخر األمطار (الفاو) وفقا لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 21بنسبة  الذي يعمل فيه أكثر من نصف سكان اليمناالنتاج الزراع المحلي  يتراجعمن المتوقع أن و .حالة األمن الغذائي في اليمن

ولقد . ية األخرىالزراع المتطلباتاألمطار وارتفاع التكاليف وعدم توافر األسمدة والوقود والبذور واألدوات و قلةبسبب بالمائة، 

إلى  01على صيد السمك والثروة السمكية في اليمن، حيث تقلص االنتاج لما يقدر بنحو الصراع قد أثر أفادت منظمة الفاو أيضاً بأن 

 .بالمئة في المحافظات الساحلية 40

  ذلك في  ازدادحيث  علق بتوفير الغذاء،فيما يتالسلبية استراتيجيات المواجهة أخذت األُسر اليمنية تتوجه على نحٍو أكبر إلى اعتماد

مواقع حول المنقولة  المعلومات رسم خريطةوتحليل لتقرير سبتمبر، وذلك وفقاً /أكتوبر بالمقارنة مع أيلول/شهر تشرين األول

صاالت التقرير على ات، حيث اعتمد أكتوبر/لشهر تشرين األول من قبل برنامج األغذية العالميالمعد  ،الضعف المعرضة للخطر

بالمائة من  21وذكر حوالي  .محافظة 30جميع المحافظات البالغ عددها من الناس في  11.,3لجمع البيانات من الهواتف النقالة 

وتشير بيانات تحليل . ويقلصون من حجم الحصة الغذائيةفي االتصاالت بأنهم يتناولون كميات أقل من األطعمة المفضلة  المشاركين

بالمائة  31من الطعام وان هناك بالمائة من األُسر يستهلكون كميات زهيدة  33 أكثر منورسم خريطة المعلومات المنقولة أيضاً بأن 

من األُسر  أما بالنسبة لألُسر النازحة داخلياً فهي أسوء حاالً بكثير. آخرون يستهلكون كميات فقيرة أو دون المستوى من المواد الغذائية

 .استراتيجيات المواجهة السلبية على اتباعكثير من األحيان غير النازحة، حيث يتناولون أفقر وجبات األغذية وأقلها، ويعتمدون في 

  وما دون ذلك، خمس سنوات من عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم وفقاً لما ورد عن منظمة اليونيسف، فلقد تضاعف ثالث مرات

اإلدارة من جانبها دعم المنظمات اإلنسانية وتواصل . 3100خالل العام اليمن  في طر سوء التغذية الحاد الشديدلخ المعرضون

 0,111 أكثر مندعم من خالل  ،في جميع أنحاء البالدأو إدارة الموارد العامة المعنية ببرامج مكافحة سوء التغذية الحاد  المجتمعية

 04وحتى  2منذ يوم وتمكنت منظمة اليونيسف . من الفرق المتنقلة المعنية 41أكثر من برنامج معالجة في العيادات الخارجية و

حالة مصابة  3,211أكثر من  وقبولوتحديد  ،عن سوء التغذية الحاد طفل للكشف 111,.0نوفمبر من معاينة أكثر من /الثاني تشرين

 .برامج التغذية العالجيةبسوء التغذية الحاد الشديد، وإدخالها في 
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  أن التحسن المتوسط في القدرات اللوجستية وتوفر الوقود والطرق البديلة لنقل اإلمدادات، وزيادة إمكانية بأفاد برنامج األغذية العالمي

طن متري من المساعدات  21,411عملية توزيع أكثر من من ، قد سهلت كل هذه الظروف مجتمعة اليمنيةالوصول إلى الموانئ 

وكانت عمليات برنامج األغذية العالمي لتوزيع األغذية خالل شهر تشرين  .أكتوبر/شرين األولالغذائية الطارئة في شهر ت

محافظة يمنية، بما  00مليون مستفيد في  3.2أكتوبر قد تجاوزت العدد المستهدف بالتوزيع، حيث وصلت التوزيعات ألكثر من /األول

لعودة العقبات وتقييد إمكانيات الوصول فقد  ولكن نظراً . مارس/آذارللمرة األولى منذ في ذلك السكان في محافظتي البيضاء ومأرب و

ويخطط برنامج األغذية العالمي . نوفمبر/تلقى عدد أقل من الناس المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج خالل تشرين الثاني

 .يناير القادم/مليون شخص في كانون الثاني .ديسمبر، و /ولمليون فرد خالل كانون األ 2إليصال المساعدات الغذائية لحوالي 

 

 االستعدادات واالستجابة للكوارث الطبيعية

  01و  2ذكرت تقارير األمم المتحدة أن االعصارين المداريين تشاباال وميغا اللذان وصال إلى اليابسة فوق أراضي اليمن في يومي 

 2,111شخص وتشريد وتهجير حوالي  42حالة وفاة وجرح وإصابة  32قد أسفرا عن وقوع  نوفمبر وعلى التوالي،/تشرين الثاني

تشرين  21ووفقاً لمعلومات األمم المتحدة الواردة لغاية يوم  .في ست محافظات يمنية فرد 3,111.سرة، ما يعادل حوالي أُ 

اء العاصفة قد عاد/الثاني  .مساكنهات إلى نوفمبر، فإن الكثير من األُسر النازحة من جر 

 إيصال األغذية واإلمدادات الطبية والدول المجاورة عمليات  غير الحكومية اإلنسانية واصلت وكاالت األمم المتحدة والمنظمات

ولغاية من اإلعصار المجتمعات المتضررة إلى ، وغيرها من مواد اإلغاثة الطارئة والسكن والمياه الصالحة للشرب ومواد اإليواء

طن متري  022نوفمبر بنقل حوالي /تشرين الثاني 01وكانت وكاالت األمم المتحدة قد قامت ولغاية يوم . ديسمبر/األول مطلع كانون

 10 في الوقت نفسهكما وصل أيضاً في محافظة حضرموت،  عدن إلى مدينة المكالمدينة من من المستلزمات الطبية ومواد اإلغاثة 

ولقد دعم برنامج األغذية العالمي أيضاً . المكال ومحافظة شبوة ةإلى مدينمستلزمات النظافة وغيرها من مواد اإلغاثة  طن متري من

. كٍل من محافظتي حضرموت وشبوةللمجتمعات المتضررة في شاحنات تحمل مواد مخصصة  01قافلة من األمم المتحدة تتألف من 

نوفمبر جهودها /أن السلطات المحلية واصلت ولغاية أواخر تشرين الثانيالشؤون اإلنسانية  من جانبه ذكر مكتب األمم المتحدة لتنسيق

ال تزال األُسر المتضررة من البنية التحتية وسبل العيش في جزيرة سقطرى، حيث في إعادة توفير الخدمات األساسية ومتطلبات 

 .يةاإلعصار المداري بحاجة إلى الخدمات، وخصوصاً في المناطق النائ

  منذ اوائل وغيرها من البلدان المجاورة أرسلت كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة

 الغذائية ومياه الشرب المأمونة واإلمدادات الطبية ومواد اإليواءمحملة بالمواد  طائرة 02ما يقدر بنحو  ،نوفمبر/تشرين الثاني

طن  021كما أرسل مركز الملك سلمان لإلغاثة أيضاً ما يقرب من . جزيرة سقطرى ، وغيرها من مواد اإلغاثة الطارئة إلىوالسكن

والخيام لسكان المجتمعات المحلية في كٍل من محافظات المهرة وحضرموت متري من إمدادات اإلغاثة الطارئة، مثل البطانيات 

 .حدةلما أوردته تقارير األمم المتوشبوة، وفقاً 

 

 الشؤون الصحيـَّةَ وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

  ًمليون نسمة ليس بإمكانهم الحصول  0..0 أنأفادت األمم المتحدة بأن النظام الصحي في اليمن أصبح على وشك االنهيار، مؤكدة

من  111,. حوالي منشأة من بين 211أن هناك أكثر من  (WHO)وتقدر منظمة الصحة العالمية . على الرعاية الصحية الكافية

بسبب نقص الوقود بالمائة على أقل تقدير من إجمالي مجموع المنشآت، قد توقفت عن العمل  00المنشآت الصحية، أي حوالي 

في العديد من مناطق البالد  التيار الكهربائي المستقرإلى أن غياب أيضاً تشير تقارير األمم المتحدة و. والكوادر المعنيةواإلمدادات 

على استمرارية االحتياطية للحفاظ الكهرباء مولدات على الصحية يزيد من تراجع النظام الصحي، حيث تعتمد العديد من المرافق 

لتر من  001,111يبلغ  ،3100عام الحالي القدمته منظمة الصحة العالمية من الوقود لغاية هذا اليوم من ويبلغ إجمالي ما  .عملياتها

 .بعض المستشفيات والمرافق الصحية ولدعم خدمات االسعاف الفوريالوقود للحفاظ على الخدمات الصحية في 

  فق الرعاية مرانوفمبر بياناً عاماً تدين فيه الهجمات التي تستهدف /تشرين الثاني 01أصدرت اللجنة الدولية للصليب األحمر في

بأن هذا المعلومات تفيد حيث . في محافظة تعزالعام خيرة التي استهدفت مستشفى الثورة ة األمالهجالصحية في اليمن، مشيرةً إلى 

مرافق الرعاية الصحية الرئيسية في مريض في اليوم الواحد، والذي يعد واحداً من بين  01المستشفى الذي يقدم خدماته العالجية لنحو 

وأكد البيان  .الدولية للصليب األحمر اللجنةفمبر، وفقاً لما أوردتهُ نو/تشرين الثاني 2خالل يوم  قد تعرض للقصف عدة مراتتعز، 
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حيث أن نسبة المرافق الصحية العاملة اآلن هي أقل من نصف منذ أشهر،  التراجعفي  مستمـر  أن الوضع الصحي في تعز  أيضاً 

 .إجمالي نسبة المرافق الصحية التي كانت تعمل سابقاً 

 نوفمبر وحتى منتصف الشهر، الجولة الثانية من حملتها للتطعيم الوقائي /خالل الفترة منذ مطلع تشرين الثاني أكملت منظمة اليونيسف

وكانت منظمة . مليون طفل ممن هم دون سن الخمس سنوات 0تحصين أكثر من تطعيم و ضد مرض شلل األطفال، التي تستهدف

خاللها من التي قدمت ، قبل البدء بتنفيذ جولة التطعيم الثانية مستهدفة أنشطة اتصاالت ودورات توعيةاليونيسف وشركائها قد أجروا 

قبل لما  األمومة رعايةكما قدمت منظمة اليونيسف أيضاً خدمات  .المراكز الصحية الثابتة والفرق الصحية المتنقلة خدمات التطعيم

 .خالل فترة اعداد هذا التقرير، 32,211لحوالي الوالدة 

  تنفيذ برامج صحية في جميع وكالة األمريكية للتنمية الدولية التابع لل المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثيواصل شركاء مكتب

تعمل إحدى المنظمات غير الحكومية الممولة من  ذلكفي سياق و. والنقص في اإلمداداتأنحاء اليمن، على الرغم من القيود اللوجستية 

وذلك المتعلقة باألمومة والطفل وخدمات التغذية، الرعاية الصحية  شؤونتحسين على للكوارث  مكتب المساعدات األمريكية الخارجية

تعبئة محلية واجتماعية وتدريب مقدمي الرعاية الصحية في المرافق الصحية، وإجراء أنشطة  جهود الرعاية الطبيةمن خالل دعم 

بدورها . شخص في محافظتين كاملتين 011,111تسعى البرامج الصحية إلى استهداف  ، حيثوالعاملين في مجال الصحة المجتمعية

الرعاية الصحية األساسية بتوفير لوازم  ،لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث إحدى المنظمات األخرى الشريكةتقوم 

تشفيات في كٍل من محافظات عدن ولحج وصنعاء، كما من المرافق الصحية والمس 41لحوالي  والمستحضرات الصيدالنيةواألدوية 

 .عدن وصنعاءكٍل من مواقع في  لبضعةتوفر المياه الصالحة للشرب تقوم هذه المنظمة أيضاً ب

 لسكان المتضررين لتوفير الخدمات الصحية األساسية  األمريكية الشريكة لحكومة الواليات المتحدة تواصل المنظمة الدولية للهجرة

من النازحين داخلياً في  3,411.لحوالي الخدمات الصحية أبريل /لقد قدمت المنظمة الدولية للهجرة منذ نيسان. ي اليمنمن النزاع ف

كما قامت المنظمة الدولية للهجرة أيضاً بتنفيذ أنشطة ضرورية لخدمات المياه والصرف . شتى أنحاء سبعة من المحافظات اليمنية

وتأهيل اآلبار وإنشاء نقاط وإصالح وتوزيع خزانات المياه نحاء اليمن، بما في ذلك نقل المياه في جميع أالصحي والنظافة العامة 

وتجدر اإلشارة إلى أن المنظمة الدولية للهجرة قدمت منُذ بداية األزمة ولغاية هذا اليوم خدمات المياه والصرف . تزويد بمصادر المياه

 .مختلف أنحاء ثمانية من المحافظات اليمنية فيشخص  022,011 ألكثر منالصحي والنظافة العامة 

 

 اإلغاثة  إمداداتسياقات الدعم اللوجستي وتوفير 

  ًنوفمبر، حيث اصبح متوسط السعر /شهر تشرين الثانيللبرنامج األغذية العالمي، ارتفعت أسعار الوقود خالل األسبوعين األولين  وفقا

ى من مستويات ما قبل أعل الحالتينبالمائة في محافظة تعز، وهو في  011وأعلى بنسبة  بالمائة في عموم اليمن، 211أعلى بنسبة 

التجارية لمواد تناسق وصول ااستقرار وتحسن فرص وصول السفن إلى الموانئ اليمنية وزيادة وبالرغم من ذلك، أدى . األزمة

السوق غير نخفاض أسعار الوقود التي تباع في والبضائع واع غذاء والوقود، أدى إلى إبطاء عجلة ارتفاع أسعار السلواإلنسانية من ال

وبالرغم من التحسن الطفيف في مشكلة توافر الوقود، ترى األمم المتحدة . وذلك وفقاً للجهات المعنية بالشؤون اللوجستيةالمشروعة، 

والتأخيرات البيروقراطية والقتال البري  الغارات الجوية بقيت، طالما مناطق كثيرة من اليمنبأن مشكلة النقص ال تزال قائمة في 

 .االستيراد والتوزيعوانعدام األمن والتحديات اللوجستية، تعيق عمليات 

 

 جهود ومساعدات إنسانية أخرى

 تشرين  30من حصص المواد الغذائية على السكان في محافظة تعز في  0,111لإلغاثة توزيع الملك سلمان مركز  أكمل

من الحصص الغذائية المخصصة من قبل مركز اإلغاثة  021,111 مجموعكجزٍء من  هذه التوزيعاتحيث تعتبر  نوفمبر،/الثاني

لدعم برامج مليون دوالر  0.1ولقد قدم مركز الملك سلمان لإلغاثة وبالتعاون مع برنامج األغذية العالمي أكثر من . لمحافظة تعز

 .األمن الغذائي في اليمن

  مليون دوالر على شكل تبرعات وتعهدات، مما يرفع سقف  04أفادت تقارير األمم المتحدة بأن صندوق االستجابة اإلنسانية لليمن تلقى

 1..0نوفمبر مبلغ /ي تشرين الثانيخصصت األمم المتحدة ف المذكور هذا التمويلومن إجمالي . مليون دوالر 22التمويل المتاح إلى 

من  شخص 021,111تغطي متطلبات حوالي  أنالتي من شأنها ومن المشاريع اإلنسانية في غرب اليمن،  .3 مليون دوالر لصالح

 .والنظافة العامةالمياه والصرف الصحي خدمات الصحة والتغذية والحماية وحيث المساعدات في قطاعات األمن الغذائي و
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$409,043,086 

$230,097,821 

$178,816,101 

$87,101,177 

$59,125,901 
$38,999,613 $36,791,892 

$24,002,337 $22,057,313 $19,959,466 

دولة اإلمارات العربية  المملكة العربية السعودية
 المتحدة

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 هولندا السويد اليابان المفوضية األوربية ألمانيا دولة قطر المملكة المتحدة

2015اإلنساني للعام  التمويل إجمالي *  
  المانحة الجهات حسب تسلسلب    

 إحاطة موجزة

 ر  الصراع الذي اندلع بين قوات حكومبة الجمهوريبة اليمنيبة وقبوى المعارضبة الحوثيبة فبي جهبة الشبمال وببين الجماعبات  أثـ 

، 3100ولغاية مطلع العام  .311المنتسبة لتنظيم القاعدة وقوات الحكومة اليمنية أيضاً في الجنوب، خالل الفترة مابين العام 

ر  على حياة أكثر من  مليون شخص، وأحدث موجات تهجير ونزوح سكاني متكررة في شمال اليمن، مما أدى إلبى خلبق  0أثـ 

إن القتببال الببدائر بببين القببوات العسببكرية للحكومببة اليمنيببة والجماعببات القبليببة والجماعببات المقاتلببة . احتياجبباٍت إنسببانيةأزمببة 

، قد حـد  من قدرة الحكومة اليمنية على توفير الخدمات األساسية واالحتياجات اإلنسانية المتزايدة في 3100المسلحة منُذ عام 

إلببى تجديببد  3100و  .310كمببا أدى توسببع قببوات الحببوثيين خببالل العببامين . لببى أمببرهمصببفوف السببكان الفقببراء المغلببوب ع

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

 والقبوات المتحالفبة ، حملة غاراٍت جوية ضبد قبوات الحبوثيين 3100مارس /أطلقت المملكة العربية السعودية في أواخر آذار

لقد أوقع الصراع الدائر ضرراً في البنية التحتية العامة وشبـل  الخبدمات األساسبية . معهم إلعاقة ووقف توسعهم نحو الجنوب

وأحدث موجة نزوٍح سكانية عالية، وقـل ص  مستوى الواردات التجارية إلى جزٍء يسبير مبن المعبدالت المطلوببة للحفباظ علبى 

بالمائبة فيمبا يتعلبق بتغطيبة احتياجاتهبا مبن الحبببوب  11وتعتمبد الببالد علبى عجلبة االسببتيراد بنسببة . ليمنيبينمعيشبة السبكان ا

 .وغير ذلك من مصادر الغذاء( القمح)

  تركت ظروف تصاعد وتيرة الصراع بالتزامن مع عدم االستقرار السياسي الذي طال أمده واألزمة االقتصادية الناجمبة عبن

إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والزيادة الكبيرة في معدالت البطالة، تركت كل هبذه الظبروف مجتمعبة حبوالي  ذلك،

 .مليون نسمة في حالٍة من انعدام األمن الغذائي 32.4نصف سكان اليمن البالغ عددهم 

  من الرعايا من جنسيات مختلفة، غير  فرد مابين الجئين وعدد كبير 3.2,111حوالي  3100استضافت اليمن في أوائل عام

مليون شخص في اليمن، األمر الذي دفبع  3.2أن التصعيد األخير في األعمال العدائية قد أسفر عن موجة نزوح داخلي لنحو 

. المنظمة الدولية للهجرة إلى تنظيم عمليات إجالء واسعة النطاق لنقل الرعايا من ذوي الجنسبيات المختلفبة إلبى خبارج البيمن

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

  اإلعالن بأن البيمن يواجبه كارثبة خبالل السبنة الماليبة 3100أكتوبر /تشرين األول 03جدد السفير األمريكي ماثيو تولر في ،

اإلنسانية الناجمة عبن النبزاع وتبأثير األزمبات السياسبية واالقتصبادية فبي الببالد  ، نتيجةً الستمرار مشكلة االحتياجات3102

 .على السكان الضعفاء المعرضين للخطر

على  وهي تعتمد (OCHA)جميع هذه األرقام الدولية مسجلة وفقاً لخدمة التتبع المالي الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية . 3100 ديسمبر/األولكانون  2يوم  لغايةالمسجلة بيانات أرقام التمويل  *

 0السنة المالية الحالية، التي تبدأ في تقويم االلتزامات األخيرة للحكومة األمريكية في سياق عكس تهي و لهابيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقاً  تـُسجل في حين السنة المالية الحالية، االلتزامات الدولية خالل 

  .3100أكتوبر /األول تشرين
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5102المالية  السنة خاللوالدول 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 

 

اصالح أنظمة السوق واالنتعاش  لزراعة واألمن الغذائي،ا

االقتصادي، الصحة، التغذية، سياسة إدارة المخاطر والتدريبات 

 المتعلقة بذلك، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

أبين، عدن، : المحافظات

الجوف، عمران، الحـُديدة، 

ريمة، صنعاء، حّجة ، أب، 

 صعدة، تعز

$ 34,210,230 

(IOM)  الدولية للهجرةالمنظمة  

، الدعم تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلوماتالصحة، 

اللوجستي وإمدادات اإلغاثة، الحماية، شؤون المالجئ والتوطين، 

 خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

، الضالعأبين، : المحافظات

 عدن، لحج، صنعاء، شبوة
$ 0,100,000 

الشؤون اإلنسانية كتب األمم المتحدة لتنسيق م

(أوتشا)  
 2,400,000 $ على مستوى البالد كافة تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

(الفاو) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة   011,000 $  على مستوى البالد كافة شؤون الزراعة واألمن الغذائي 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   

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

 العامة
 على مستوى البالد كافة

الصحة، الدعم اللوجستي وإمدادات اإلغاثة، التغذية، الحماية،  15,112,200 $

المالجئ والتسكين، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 

 العامة

الحـُديدة، : المحافظات

عمران، حجة، صعدة، 

 صنعاء، تعز

(WFP)  برنامج األغذية العالمي لألمم

 المتحدة
 3,100,000 $ على مستوى البالد كافة الدعم اللوجستي وسلع وإمدادات اإلغاثة

(WHO) 2 على مستوى البالد كافة الصحة منظمة الصحة العالمية $ ,100,000  

 
امجدعم البرتكاليف   

 
  $ 244,.01  

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثإجمالي مساعدات مكتب   

(USAID/OFDA) 
    $ 25,150,266 

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

الشركاء التنفيذيين من المنظمات غير 

(NGO)  الحكومية 

 

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

 لحج، ريمة، صنعاء، تعز
$ 0.,20.,032 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  محافظات 01في  أطعمة جاهزة لإلستخدام العالجي   $ 0,220,  041  

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) المتحدة 

الطارئة وفق البند طن متري من المساعدات الغذائية  01,1.1

 الثاني لقانون الغذاء من أجل السالم
محافظة 01في   $ 00,101,201 

(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

والمخيمات، خدمات المياه والصرف الصحة، الحماية، المالجئ 

 الصحي والنظافة العامة

على مستوى البالد 

 كافة
$ 33,400,000 

 6,100,000 $ جيبوتي والصومال

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

 شركاء آخرون
الغذائية، الصحة، الدعم اللوجستي وتوفير إمدادات المساعدات 

 اإلغاثة، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

على مستوى البالد 

 كافة
$ 01,200,000 

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

 018,802,0106 $ 5102المالية  خالل السنةإلى اليمن والدول المجاورة  المقدمة من الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية  
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 21تمثل 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 0

 .3100سبتمبر عام /أيلول
 .القيمة التقديرية لحجم المساعدات الغذائية 2

 

 

 

 

 

 

 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

  بالضبط 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 

                                                 

 

 
 

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

