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 أبرز التطورات

 المتحدة  ذكرت تقارير برنامج األغذية العالمي لألمم(WFP ) الشريك لمكتب الغذاء من أجل السالم التابع

منطقتي القاهرة والمظفر  تمكنت من دخولشاحنة  21للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أن قافلة تتألف من 

يناير، حيث قدمت القافلة حصصاً غذائية /كانون الثاني 12بمدينة تعز في المحاصرتين من قبل الحوثيين 

وتتضمن الحصص الغذائية . فرد لمدة شهٍر واحد 20,333ما يكفي لسد حاجة أي أُسرة،  0,333إلى 

منُذ كانون  برنامج األغذية العالميلقد عمل . والزيوت النباتيةالطارئة القمح والبقوليات والسكر 

لقتال اغذائية طارئة لبعض المناطق في مدينة تعز، غير أن مساعدات على تقديم  1322ديسمبر عام /األول

من الوصول إلى جميعاً دون قدرة هذه الوكالة األممية والعوائق البيروقراطية حالت الدائر والحصار 

عاني غالبية األُسر في ت، (FEWS NET) فقاً لشبكة نظم االنذار المبكر بالمجاعةوو. ةالمناطق المحاصر

ضمن  IPC 4المعروف مختصراً بـ  من المستوى الرابع النعدام األمن الغذائي، طوارئحالة مدينة تعز 

نعدام األمن الغذائيلحالة امستوى التصنيف المرحلي المتكامل 
4
. 

  من مجلس وزراء الحكومة إلى مدينة أعضاء  مععاد نائب رئيس حكومة الجمهورية اليمنية خالد بحاح

ولين آخرين إلى وتهدف عودة نائب الرئيس ومسؤ .يناير/كانون الثاني 12 فياليمن  جنوبعدن الساحلية 

لم الواردة األنباء ورغم  ،لتقارير وسائل اإلعالم الدولية فقاً و في عدن،حكومة دائمة تواجد لإظهار وتأكيد 

 .الجدول الزمني المتوقعحول  أخرىأية معلومات المسؤولون يقدم 

  لي الحوثيين وممث منيةجولة محادثات السالم المنتظرة بين حكومة الجمهورية اليأرجأت األمم المتحدة

ومكان مستمرة بشأن موعد الخالفات وغيرهم من الجهات ذات العالقة إلى أجٍل غير مـُسمَّى، نظراً لل

كانون  استئناف المفاوضات مع نهاية شهروبالرغم من توقعات األمم المتحدة ب. المحادثات انطالق

 .الساعة ال يزال غير محدد حتى هذهيناير، إال أن موعد انعقاد الجلسة /الثاني

                                                 

 
 .(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
في مختلف البلدان، ( IPC)قياس  وحداتوتتشابه . شدة وحجم انعدام األمن الغذائيلتصنيف  مختصرةدولية ، وهو أداة (IPC)بـ  األمن الغذائيأو مستوى مختصر التصنيف المرحلي المتكامل لحالة يـُعرف  4

 .IPC 5إلى حد المجاعة األعلى  IPC 1حيث تتراوح كحد أدنى من 

 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/يالثان كانون 12                                                                                       1026 ةالمالي   للسنة  ،5 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

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 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 األساسية يفتقرونعدد الذين 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مكتب األمم 
 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 

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

 6975ديسمبر /األول

 1.1 مليون
المساعدات اإلنسانية الذين تلقوا عدد األفراد 

 6975خالل العام 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 6972 يناير/كانون الثاني – (أوتشا)

 أهم األحداث 
 

 رنااامج األغذيااة العااالمي لألماام المتحاادة يقاادم ب

مساعداٍت غذائية طارئة للمناطق السكنية التاي 

 يحاصرها الحوثيين في مدينة تعز

  توجااااه بعثااااة أُمميااااة رفيعااااة المسااااتوى إلااااى

محااافظتي إب وتعااز، وإجااراء تقييماااً ألحااوال 

 مدينة تعزفي ة المناطق المحاصر

  األماام المتحاادة تؤجاال محادثااات السااالم حااول

 اليمن إلى أجٍل غير مـَُسّمى
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 ظروف انعدام األمن وجهود إيصال المساعدات اإلنسانية 

  مسؤولين رفيعي المستوى من األمم المتحدة  إلى جانبغولدريك في اليمن جيمي ماكاختتم منسق األمم المتحدة المقيم للشؤون اإلنسانية

 في حدودها ثالث مديريات ضمتتعز  مدينة في مقاطعة توالتي شمل ،يناير/كانون الثاني 12في  بعثتهم لمحافظتي إب وتعز ،أيضاً 

والجماعات حلية مالسلطات الباالجتماع  وكان الغرض من الزيارة. كان من الصعب إمدادها بالمساعدات اإلنسانية لعدة شهور

ولدريك أن بضعة محال وقال المبعوث األممي ماكغ .وتقييم األوضاع اإلنسانيةومناقشة قضايا وإمكانيات إيصال المساعدات  المسلحة

في المعروض من المواد الغذائية والسلع األساسية واضحاً أن هناك نقصاً وتجارية ال تزال مفتوحة في تلك المقاطعة من مدينة تعز، 

ى إلغاز الطهي والسلع األخرى اسطوانات وأن الناس يجلبون األغذية  أيضاً أثناء جولته الحظ السيد ماكغولدريك  علماً أن، األخرى

إمكانيات الحصول على الوقود مما يعوق  ،أيضاً  األساسيةالخدمات اإلشارة إلى أن هناك نقص واضح في وتجدر  .هذه المدينة

الذي تعرض مؤخراً لألضرار الناجمة عن ، العام في المدينةمستشفى الثورة زار وفد األمم المتحدة و. والمياه والرعاية الصحية

 نقصاً فياحداً من بين بضعة مؤسسات صحية عاملة في هذه المنطقة المحاصرة، ويعاني هذا المستشفى الذي يـُـَعـدُّ و. الصراع

جميع منسق الشؤون اإلنسانية ماكغولدريك  دَ ـَ ناش وعقب انتهاء البعثة. اإلمدادات والمستلزمات الطبية والصيدالنية، وفقاً لألمم المتحدة

. يصال المساعدات اإلنسانية على نحٍو منتظم ومستمر إلى مدينة تعزالسلطات واألطراف المسلحة المنضوية في هذا النزاع للسماح بإ

واالمتناع عن استهداف  (IHL)الدولي اإلنساني إلى احترام القانون النزاع أطراف جميع  أيضاً من جانبها كما دعت األمم المتحدة 

 .ةالبنية التحتية المدني

  قامت منظمة أطباء بال حدود(MSF ) نة تعز، حيث ل إمدادات طبية إلى المناطق المحاصرة في مدييناير بإيصا/كانون الثاني 21في

لقد أدت محدودية فرص وصول  .1322أغسطس عام /تـُـَعـُد هذه الشحنة هي األولى التي توصلها المنظمة إلى المدينة منُذ آب

واردة من منظمة أطباء بال حدود ومن للتقارير الاإلمدادات الطبية واألدوية، وفقا في  نقٍص واضحٍ إلى المساعدات اإلنسانية والتجارية 

 .األمم المتحدة

  الشريكة في الجهد اإلنساني مع مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث التابع ( اليونيسف)أجرت منظمة األمم المتحدة للطفولة

وخدمات المياه  المعيشة والدخلسبل  مخصصة لتوفيرأنشطة بالتعاون مع شركائها التنفيذيين، للوكالة األمريكية للتنمية الدولية و

في المدينة، وذلك خالل الفترة ابتداًء من أواخر  في مدينة تعز وعلى طول محيط القطاع المحاصروالصرف الصحي والنظافة العامة 

لألطفال ، حيث قدمت اليونيسف خدمات الصحة والتغذية 1321 يناير/الثاني وحتى منتصف كانون 1322 ديسمبر/كانون األول

المستضيفة، مجتمعات الللنازحين وكما وفرت المياه الصالحة للشرب فرق صحية متنقلة، من خالل الحوامل والمرضعات  والنساء

 .مدينة تعز منالتي تعيش في ذلك القطاع المحاصر لألسر المستهدفة وأرسلت التحويالت النقدية 

  قل تقدير، من بينهم سائق سيارة إسعاف من كادر منظمة يناير عن مقتل ستة أشخاص على أ/كانون الثاني 12أسفرت غارة جوية في

ر صادر عن منظمة أطباء بال حدود، التي ذكرت وفقاً لتقري غارة عشرات آخرين في محافظة صعدةأطباء بال حدود، كما أصابت ال

 23ففي  .ثالث الماضيةأنشطتها الطبية في اليمن تعرضت بشكٍل متتابع ألربعة هجمات على األقل في غضون األشهر الأيضاً أن 

إلى هجوٍم أسفر عن مقتل ستة  من منظمة أطباء بال حدود في صعدةأيضاً يناير تعرض مستشفى شهارة المدعوم /كانون الثاني

أفادت منظمة أطباء بال حدود أنها  على ذلكداً ور. أشخاص وإصابة سبعة على األقل، غالبيتهم من الموظفين الصحيين والمرضى

 بشدة ةً مؤكدحول الهجوم على مستشفى شهارة، تحقيق مستقل إلجراء  ،لب إلى اللجنة الدولية اإلنسانية لتقصي الحقائقلرفع طتخطط 

 .بموجب القانون الدولي اإلنساني بشكٍل ال ريب فيه محميةعلى أن المستشفيات والمرافق الصحية العاملة 

  على االستيراد  والقيود المفروضةر مأدت ظروف النزاع المست ،(وتشاأ)وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة

ومع ذلك . االحتياجات اإلنسانية في اليمن هوة تعميق، إلى األساسيةالتدهور السريع  في الخدمات  بالتزامن معوانهيار االقتصاد 

 0.0إلى اإلنسانية المساعدات إيصال من األمنية،  وتحديات الوصول والقيودالعوائق البيروقراطية  رغمالمنظمات اإلنسانية  تمكنت

مارس ولغاية كانون /محافظة، وذلك خالل الفترة من آذار 11على أقل تقدير في مختلف أنحاء محافظات اليمن البالغة  مليون نسمة

 .الرعاية الصحيةخدمات مليون فرد من إجمالي العدد المذكور  0، حيث تلقى ما يقدر بنحو 1322ديسمبر عام /األول

 

 توفير األغذيةوشؤون األمن الغذائي 

  محافظة أزمة غذائية من المستوى الثالث  11 ةإجمالي عدد محافظات اليمن البالغمحافظة من بين  21تعانيIPC 3  أو حالة طارئة

المسجلة لغاية معلومات بحسب ال، نعدام األمن الغذائيلحالة االتصنيف المرحلي المتكامل  رلمعاييوفقاً  IPC 4من المستوى الرابع 
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ات اإلنسانية وبالرغم من أن المنظم .شبكة نظم االنذار المبكر بالمجاعة وبرنامج األغذية العالميديسمبر من قبل /أواخر كانون األول

قدرة وإمكانية يبقى نطاق االحتياجات المطلوبة خارج  المساعدات الغذائية الطارئة للسكان المتضررين من النزاع،في تقديم  مستمرة

أن جهات االستجابة الفاعلة قدمت المساعدة لألشخاص برنامج األغذية العالمي أفاد وبهذا الصدد . جهود االستجابة الحالية في البالد

 ، ومع1322ديسمبر عام /سبتمبر وكانون األول/محافظة يمنية خالل الفترة مابين أيلول 13 من انعدام األمن الغذائي فيالذين يعانون 

للسكان المتضررين المطلوبة بالمائة من حجم االحتياجات الغذائية  03معدل ما قدمته المنظمات االنسانية مجتمعة أقل من  بلغذلك فقد 

بالمائة فقط من  23لم يكن بمقدور المنظمات اإلنسانية سوى تقديم نفس السقف الزمني آنف الذكر، خالل و. من انعدام األمن الغذائي

الشديدة والعقبات األمن انعدام مأرب وصنعاء وتعز، نظراً لحالة الغذائية المطلوبة في كٍل من المحافظات لحج وات االحتياجحجم 

 .جهود التوصيل تعيقالكبيرة التي 

 طن متري خالل كانون  003,333 لحواليدات األغذية التجارية قد انخفضت أفادت تقارير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن وار

وبالرغم من هذا . نوفمبر/بالمائة بالمقارنة مع مستوى الواردات لشهر تشرين الثاني 13ديسمبر، ما يمثل هبوطاً بنحو /ولاأل

ديسمبر متقاربة على نحٍو ما لمستوى ما قبل األزمة، كما أن نسبة توافر المواد الغذائية /تعتبر واردات كانون األول ،االنخفاض

وبينما شهدت بعض األسواق زيادة في توافر المواد . ر المذكورسواق خالل النصف الثاني من الشهفي بعض األالمتاحة قد ارتفعت 

من الغذائية، فقد بقيت السلع األساسية شحيحة في العديد من المناطق، خاصةً في المحافظات المتضررة بشدة من النزاع في كٍل 

 .األغذية العالمي برنامج لبياناتالبيضاء، الجوف، مأرب، صعدة وتعز، وفقاً 

  ديسمبر بالمقارنة مع تشرين /بالمائة خالل كانون األول 13بنسبة أكثر من القمح بالرغم من انخفاض معدل السعر الوطني لدقيق

التي  بسبب القيود ،مستويات ما قبل األزمةأعلى من أن األسعار الوطنية ال تزال برنامج األغذية العالمي إلى  يُشير نوفمبر،/الثاني

وبالتزامن مع . ةالمواد الغذائية إلى األسواق المحليوشح الوقود الذي يـَِحـُد من جهود نقل  ،تقف بوجه إمكانيات الوصول وانعدام األمن

حالة القوة الشرائية لألسر، مما أدى إلى تفاقم  تراجعت فقد وتعطل أنظمة الرعاية االجتماعيةمعدل فرص العمل ذلك ونظراً النخفاض 

 .االنذار المبكر بالمجاعةنظم ، وفقا لشبكة بالنسبة للعديد من األُسراألمن الغذائي انعدام 

  المعدل  هبوطساهمت ظروف الطقس السيئة بالتزامن مع انخفاض مقومات الزراعة مثل األسمدة والوقود والبذور الزراعية، في

، وهي احدى المنظمات (الفاو)األغذية والزراعة لألمم المتحدة في المئة، وفقاً لمنظمة  03المتوقع إلنتاج األغذية المحلية بنسبة 

أن تتوقع منظمة الفاو إضافةً لما تقدم . الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

بالمائة، نتيجةً للعوامل المؤثرة  02إلى  23نسبة تتراوح مابين في االنتاج ب انخفاضاً الثروة السمكية في المحافظات الساحلية قد تشهُد 

الثروة السمكية من شأنه أن يقلل إلى حٍد كبير من من أن انخفاض اإلنتاج الزراعي واألممية وتحذر هذه الوكالة . الناجمة عن الصراع

 .المواد الغذائية المنتجة محلياً نسبة توفر 

 في الفترة مابين ( الرقابة والتقييم القياسي لإلغاثة والظروف االنتقالية)ء ضمن منهاج استقصامنظمة اليونيسف عملية  نفذت

اد الوخيم بحسب وسوء التغذية الحمستوى انتشار سوء التغذية الحاد  تقييملمسح و، 1322 عام أكتوبر/أغسطس وتشرين األول/آب

 وتشير نتائج االستطالع. ظات عدن، البيضاء، الحـُديدة، حجة ولحجفي كٍل من المحاف األطفال دون سن الخامسةالمعايير الدولية، بين 

الطوارئ عتبة  سبتمبر/أيلولغسطس وأ/آب فيقد تجاوزت  ،هي عدن وحجة والحـُديدة محافظاتأن بعض المناطق في ثالث  إلى

في المحافظات الحاد سوء التغذية  ةنسببلغت ، حيث بالمائة 22، وهي (WHO)منظمة الصحة العالمي المحددة لسوء التغذية من قبل 

أن  1322نوفمبر عام /منظمة اليونيسف في تشرين الثاني وأظهرت تقديرات. بالمائة 02و  12و  21الثالث على التوالي حوالي 

 .أو خدمات التغذية الوقائية، هم بحاجة للعالج بالتغذية في اليمنمليون مابين أطفال ونساء حوامل أو مرضعات  0حوالي 

 من الفرق المتنقلة في  03شخص، من خالل حوالي  23,333تداخالت الرعاية الصحية والتغذية ألكثر من منظمة اليونيسف  فَّرتو

يناير، حيث وزعت الفرق المتنقلة التابعة /كانون الثاني 21 وحتىديسمبر /كانون األول 03خالل الفترة الممتدة من  جميع أنحاء البالد

في كٍل من المحافظات عدن وأبين ( Plumpy’Nut)زبدة الفول السوداني  غذائية منعبوة  2,333ما يقرب من لليونيسف 

ات الغذائية خالل األسابيع لتوفير العالجمنع انتشار سوء التغذية، كما تخطط اليونيسف وحضرموت ولحج وشبوة، للمساعدة في 

 .رنفة الذكآأنحاء المحافظات الخمس جميع طفل في  2,033المقبلة لحوالي 

  لألطفال الصغار تعمل إحدى الجهات الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث على تقديم الدعم لالحتياجات التغذوية

 طفل 133 التغذية العالجية لحواليلحاالت سوء التغذية الحاد والتي تضمنت  العالجمن خالل توفير  ،بوةمحافظات أبين وعدن وش في

دورات توعية حول الصحة اإلنجابية هذه الجهة الشريكة  قدمتإضافةً لذلك . يناير/كانون الثاني 22إلى  2اّء من خالل الفترة ابتد
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من النساء  013 إلى قبل الوالدة وبعدهاخدمات الرعاية لمرحلة ما  وفرتو ،اإلنجابمن النساء في سن  233ألكثر من والتغذية 

 .الحوامل والمرضعات في محافظتي عدن وأبين

  التحويالت النقدية المباشرة من خاللبالرغم من العقبات القائمة واستمرار حالة االنعدام األمني في اليمن، تقدم منظمة اليونيسف الدعم 

التمويل المقدم من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث،  فبواسطة تعز وصنعاء، مدينتيلألُسر الضعيفة المتضررة في 

التي شملت  النقدية لتلبية االحتياجات الغذائية األساسيةأُسرة من خالل رفدها بالمساعدات  1,333ونيسف أكثر من ساعدت منظمة الي

 .ديسمبر/أواخر كانون األولالواردة لمعلومات لشراء األغذية، وفقاً  كذلك

 

 الشؤون الصحيـَّةَ وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

 مليون نسمة يفتقرون إلى سبل وإمكانيات  20.2لنزاع في اليمن، تـُشير التقديرات الواردة أن ما يقدر بنحو نظراً لتصاعد وتيرة ا

الحصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية الشريكة في الجهد اإلنساني لمكتب المساعدات 

ماضية في التدهور  ن أن قدرات الرعاية الصحيةالعالمية التابعة لألمم المتحدة م وتحذر منظمة الصحة .األمريكية الخارجية للكوارث

في المئة من المنشآت الصحية في البالد هي خارج نطاق العمل،  12ةً إلى أن حوالي مشيروسط حالٍة متنامية من زيادة االحتياجات، 

 والمستحضرات الصيدالنيةمثل الوقود الالزم لتوليد الكهرباء  الضرورية،اإلمدادات نتيجةً لما أحدثهُ الصراع من أضرار ونقص في 

تراجعت نسبة  خطيرةً للغاية، ففي محافظة صعدة المناطق األكثر تضرراً من النزاع أوضاعاً  وتعاني. والمعدات واللوازم الطبية

تنسيقية  الصحية، وهي هيئةة بالشؤون وفقاً لمعلومات المجموعة المعنيبالمائة،  03إلى أقل  عاملة هناكتزال المرافق الصحية التي ال 

وغيرها من الجهات المعنية ذات ( NGOs) المنظمات غير الحكوميةووتتألف من وكاالت األمم المتحدة  لألنشطة الصحية االنسانية

ت محدودة فقط بسبب إلى أن المرافق الصحية التي ال تزال مفتوحة تتمتع بقدرا بشؤون الصحةالمجموعة المعنية  أشارتو. العالقة

المساعدات تقديم  علىالمنظمات اإلنسانية قدرة أن انعدام األمن يحول دون على المجموعة  شددتو والموظفين، نقص اإلمدادات

أو دمر النزاع القائم قد الحق أضراراً بأن  1322مارس عام /منُذ آذارالمتواردة ظمة الصحة العالمية تقارير منوتفيد  .منتظم بشكلٍ 

 .مجال الرعاية الصحية في اليمنمن العاملين في  شخصاً  12مقتل  عنعلى األقل وأسفر  ،مرفقاً صحياً  233حوالي 

  األمراض، إلى تزايد انتشار رف الصحي والنظافةات المياه والصمع تدهور خدم بالتزامنالقدرات الصحية العامة التراجع في أدى 

ال يزال على ما تقدم، ف عالوةً و .، بحسب المجموعة المعنية بالشؤون الصحيةمالرياالو مى الضنكوح الحاد اإلسهالمثل المستوطنة 

 .والوقاية في أنشطة التحصين والتعطيالت بسبب االضطراباتأمراض أخرى ومرض شلل األطفال  تفشيمتزايد من هناك خطٌر 

  تستهدف شلل األطفال،  جولة أخرى ناجحة ضمن حملة التطعيم الوطنية ضد مرض يناير/الثانيكانون  1منظمة اليونيسف في بدأت

بضمنهم حتى األطفال الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها  دون سن الخامسة،ممن هم مليون طفل  2أكثر من فيها 

مة الصحة التي وفرتها منظ والعالجات الطبية اللوازم بإمداداتالمتمثلة  المساعدات الصحية وصلت، جانٍب آخرمن و .تعزفي 

إضافةً لذلك، و .يناير/كانون الثاني 13يوم  حلولبوذلك ، من األشخاص المتضررين من النزاع في اليمنمليون  0إلى حوالي العالمية 

ضد مرض الحصبة مليون طفل  2على تطعيم نحو  من خالل سلسلة من حمالت التحصين والوقايةو عملت منظمة الصحة العالمية

بدعم الخارجية للكوارث  شركاء آخرين من مكتب المساعدات معمنظمة الصحة العالمية تستمر و .وشلل األطفالوالحصبة األلمانية 

في مجال  خالل تدريب العاملينالدعم من هذا ويتمثل البعوض، حمى الضنك التي ينقلها  تفشيالتي تضررت مؤخراً من المحافظات 

 .لمكافحة البعوضحيوية أنشطة  تنفيذواألمراض انتشار ومتابعة  ،واألدويةاالختبارات السريعة  أطقموتوزيع الرعاية الصحية 

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أطلق(UNDP ) يستهدف كل من دارة النفايات الصلبةإلبرنامج طوارئ  يناير/كانون الثاني 12في ،

 03لمدة  المتضررينمن الشباب  123توظيف في عمله على  البرنامج هذاسيعتمد . في مدينة تعزالقاهرة والمظفر وصالة  اتمديري

الصراع أن بشأن تفيد تقارير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الوبهذا  .شخص 013,333لما يقدر بنحو جمع النفايات الصلبة ليوماً، 

القتال  أعاقحيث  ،وخاصة في مدينة تعز ايات الصلبة في جميع أنحاء اليمنخدمات التخلص من النفقد عطل بشكٍل كبير الدائر 

 .لعدة شهورالكثيف على األرض سبل النقل والمرور والحركة 

  الشركات المحلية للمياه في خمس اليونيسف على دعم تعمل منظمة  نةالشرب المأموعلى مياه  حسين فرص الحصولتبهدف

للمياه في ريفياً مشروعاً  10 الوقود الالزم لتشغيلمنظمة اليونيسف أيضاً وتقدم . شخص مليون 2.0توفير المياه لحوالي لمحافظات، 

ديسمبر /المحصورة بين أواخر كانون األول خالل الفترةشخص  200,333سِت مناطق من محافظة صعدة، مما وفََّر المياه ألكثر من 
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ستدعي الحاجة إلى تحيث ، خص في اليمنمليون ش 21.0ما يقدر بنحو  مشكلة المياهمن ويعاني  .يناير/كانون الثاني فمنتصحتى و

 .منظمة اليونيسفلوفقاً ، العامة ن المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافةهم ملتلبية احتياجاترفدهم بشكٍل من أشكال المساعدة 

  مليون لتر من  2.2إيصال وبدعٍم من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث من غير الحكومية  إحدى المنظماتتمكنت

كانون  22إلى  2من  خالل الفترة الممتدةوعدن ولحج، محافظات أبين من في كٍل المياه الصالحة للشرب إلى نقاط توزيع المياه 

 اه والصرف الصحي والنظافة العامةخدمات الميمن جلسات التوعية حول  03حوالي أقامت المنظمة المذكورة  كما. يناير/الثاني

ألكثر من النظافة اآلمنة األخرى، األمر الذي وفََّر الفائدة والتوعية ممارسات في غسل اليدين وغيرها من الصحيحة الطرق ح توضيو

 2,133 ستستهدفالنظافة التي مستلزمات  رزمبتوزيعات  خالل األيام المقبلةالبدء  ذه المنظمة الشريكةهوتعتزم  .شخص 1,013

 .أُسرة في محافظة لحج

 لتقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان ، أيضاً  غير حكوميةمنظمة أخرى يدعم مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث و

وتطعيم ما  شخص 0,033 الرعاية لحواليوذلك من خالل توفير كٍل من محافظات عدن وأبين وشبوة،  المتضررين من النزاع في

خدمات هذه المنظمة غير الحكومية  قدمت ،لذلكإضافةً . يناير/طفل خالل النصف األول من شهر كانون الثاني 133يقرب من 

 233حوالي  فائدتها غطت، حول تنظيم األسرةنظمت دورات و من النساء الحوامل 033ألكثر من الرعاية الصحية لما قبل الوالدة 

 .محافظتي عدن وأبينمن النساء في 

 

 جهود ومساعدات إنسانية أخرى

  وسلع اإلغاثة، التي ن المواد الغذائية طن متري م 203حوالي  1322ديسمبر /كانون األولمركز الملك سلمان لإلغاثة في أوصل

، المهرة وحضرموت وشبوة وسقطرىشخص في كٍل من محافظات  03,333مما يوفر الفائدة ألكثر من ، الخيام والبطانياتتضمنت 

 .نوفمبر الماضي/وميغ في أوائل تشرين الثانيتشاباال المداريين  اإلعصارينلتي تضررت بسبب ا

 وزارة التنمية الدولية البريطاني  أعلنت(DFID ) مليون دوالر أمريكي، 20.0، ما يعادل حوالي مليون جنيه استرليني 23 تقديمعن 

للسكان المتضررين من  ،الواقيةوالبطانيات الحرارية  والمساعدات الغذائيةتوفير اإلمدادات الطبية األساسية  لدعمكتمويل إنساني 

اإلنسانية في اليمن للعامين  جابةلالستوبهذا الدعم اإلضافي ترتفع مساهمة وزارة التنمية الدولية البريطانية . النزاع في اليمن

 .مليون جنيه استرليني 02إلى  1322/1321

 لتوسيع الدعم لمركز الجراحة جمعية الهالل األحمر القطري خطط ت ،دم من صندوق قطر للتنميةعلى التمويل اإلضافي المق باالعتماد

خالل األشهر وعالج قد استقبل في مستشفى الثورة وارئ طوال مركز الجراحةوكان  .الثورة العام بمدينة تعزوالطوارئ في مستشفى 

حمر القطري جمعية الهالل األ أفادتولقد . ةملية جراحية طارئع 2,133حالة، وأجرى أكثر من  21,033أكثر من الثالث الماضية 

 للمرافق الصحية في والوقود واسطوانات األوكسجين ،والمستلزمات الطبيةتوفير أدوية األمراض المزمنة في البدء أنها تعتزم أيضاً 

 .سابيع المقبلةاأل خاللتعز مدينة 
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$330,672,835 

$241,150,159 

$178,816,101 

$131,431,205 

$85,397,659 

$59,125,901 $58,229,471 

$35,632,337 
$26,308,672 $22,374,095 

دولة اإلمارات العربية  المملكة العربية السعودية
 المتحدة

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 السويد هولندا اليابان المفوضية األوربية دولة قطر ألمانيا المملكة المتحدة

2015اإلنساني للعام  التمويل إجمالي *  
  المانحة الجهات حسب تسلسلب    

 إحاطة موجزة

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

، 1322ولغاياة مطلاع العاام  1330المنتسبة لتنظيم القاعدة وقوات الحكومة اليمنية أيضاً في الجناوب، خاالل الفتارة مناُذ عاام 

َر على حياة أكثر من  مليون شخص، وأحدث موجات تهجير ونزوح سكاني متكررة في شمال اليمن، مما أدى إلاى خلاق  2أثَـّ

ائر بااين القااوات العسااكرية للحكومااة اليمنيااة والجماعااات القبليااة والجماعااات المقاتلااة إن القتااال الااد. أزمااة احتياجاااٍت إنسااانية

، قد حـدَّ من قدرة الحكومة اليمنية على توفير الخدمات األساسية واالحتياجات اإلنسانية المتزايدة في 1322المسلحة منُذ عام 

إلااى تجديااد  1322و  1320ثيين خااالل العااامين كمااا أدى توسااع قااوات الحااو. صاافوف السااكان الفقااراء المغلااوب علااى أماارهم

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

 حملة غاراٍت جوياة ضاد قاوات الحاوثيين 1322مارس /أطلق التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في أواخر آذار ،

لقد أوقع الصراع الدائر ضرراً في البنياة التحتياة العاماة وشاـلَّ . لفة معهم إلعاقة ووقف توسعهم نحو الجنوبوالقوات المتحا

الخدمات األساسية وأحدث موجة نزوٍح سكانية عارماة، وقاـلََّص مساتوى الاواردات التجارياة إلاى جازٍء يساير مان المعادالت 

بالمائااة فيمااا يتعلااق بتغطيااة  13د الاابالد علااى عجلااة االسااتيراد بنساابة وتعتماا. المطلوبااة للحفاااظ علااى معيشااة السااكان اليمنيااين

 .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

ود والغذاء والزيادة الكبيرة في معدالت البطالة، تركت كل هاذه الظاروف مجتمعاة حاوالي ذلك، إلى جانب ارتفاع أسعار الوق

مالياين آخارين بحاجاة إلاى  1مليون نسمة في حالٍة من انعدام األمن الغذائي، إلى جانب  11نصف سكان اليمن البالغ عددهم 

 .مساعداٍت غذائيٍة طارئة

  فرد مابين الجئين وعدد كبير من الرعايا من جنسيات مختلفة، غير  100,333حوالي  1322استضافت اليمن في أوائل عام

مليااون شاخص فاي الاايمن، األمار الاذي دفااع  1.2أن التصاعيد فاي األعمااال العدائياة قاد أساافر عان موجاة ناازوح داخلاي لنحاو 

. ختلفاة إلاى خاارج الايمنالمنظمة الدولية للهجرة إلى تنظيم عمليات إجالء واسعة النطاق لنقل الرعايا من ذوي الجنسايات الم

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

  اإلعالن بأن الايمن يواجاه كارثاة خاالل السانة المالياة 1322أكتوبر /تشرين األول 21جدد السفير األمريكي ماثيو تولر في ،

تمرار مشااكلة االحتياجااات اإلنسااانية الناجمااة عاان حالااة الطااوارئ المعقاادة وتااأثير األزمااات السياسااية ، نتيجااةً الساا1321

 .واالقتصادية في البالد 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 . 1321 يناير/كانون الثاني 10يوم  لغايةالمسجلة بيانات أرقام التمويل  *

 1320أكتوبر عام /تشرين األول 2، التي بدأت في 1322التزامات الحكومة وفقاً للسنة المالية تعكس هي و الهبيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقاً  تـُسجل في حين السنة المالية الحالية، االلتزامات الدولية خالل 

  .1322سبتمبر عام /أيلول 03وانتهت 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) كالة األمريكية للتنمية الدولية لوا/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، يدة، عمران، الحـُد

ريمة، صنعاء، حّجةَ، أب، 

 صعدة، تعز

$ 10,012,112 

(الفاو) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة   233,000 $  على مستوى البالد كافة شؤون الزراعة واألمن الغذائي 

(IOM) المنظمة الدولية للهجرة 

الصحة، تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، الدعم 

ستي وإمدادات اإلغاثة، الحماية، شؤون المالجئ والتوطين، اللوج

 خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

أبين، الضالع، : المحافظات

 عدن، لحج، صنعاء، شبوة
$ 2,300,000 

كتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية م

(أوتشا)  
البالد كافة على مستوى تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات  $ 2,020,000 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   

الصحة، الدعم اللوجستي وإمدادات اإلغاثة، التغذية، الحماية، 

المالجئ والتسكين، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 

 العامة

 15,331,100 $ على مستوى البالد كافة

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) لمتحدةا  
 1,300,000 $ على مستوى البالد كافة الدعم اللوجستي وسلع وإمدادات اإلغاثة

(WHO) 0 على مستوى البالد كافة الصحة منظمة الصحة العالمية $ ,300,000  

 
دعم البرامجتكاليف   

 
  $ 000,021  

للتنمية الدوليةالوكالة األمريكية /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
$ 20,020,210 

مية لألمم المتحدة لشؤون المفوضية السا  

(UNHCR)    الالجئين
العالجي لالستخدامأطعمة جاهزة  محافظات 23في    $ 2,112,  201  

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) المتحدة 

طن متري من المساعدات الغذائية الطارئة وفق البند  21,103

 الثاني لقانون الغذاء من أجل السالم
محافظة 21في   $ 22,323,023 

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

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

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

 الشركاء التنفيذيين
المساعدات الغذائية، الصحة، الدعم اللوجستي وتوفير إمدادات 

 اإلغاثة، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

على مستوى البالد 

 كافة
$ 23,000,000 

(IOM) اللوجستي وتوفير سلع وإمدادات اإلغاثةم الصحة، الدع المنظمة الدولية للهجرة $    جيبوتي والصومال  6,300,000  

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

(UNHCR)    الالجئين

الصحة، الحماية، المالجئ والمخيمات، خدمات المياه والصرف 

 الصحي والنظافة العامة

على مستوى البالد 

 كافة
$ 11,400,000 

لجيبوتي والصوما  $ 6,100,000 

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

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

 

 

 .م وليس اعتماد األموال وتخصيصهالى تاريخ التعهد أو االلتزاسنة التمويل تُشير إ 2
 .1322سبتمبر عام /أيلول 03الملتزم بها من قبل الحكومة ولغاية يوم يل من الحكومة األمريكية المبالغ تمثل أرقام إجمالي التمو 2
 .القيمة التقديرية لحجم المساعدات الغذائية 0
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 برعمعلومات عامة عن الت

 
 

  إلىمساهمتهم بتقديم التبرعات النقدية  ، تتمثل فيجهود اإلغاثةفي لمساعدة لإن الطريقة األكثر فاعلية التي يمكن أن يعتمدها الناس 

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 العالميلكوارث الطبل

  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، دفع  إلىحيث يمكن نقل األموال بسرعة ودون الحاجة ( ومساحات التخزينالعاملين 

 .غذائياً وثقافياً و بيئياً المساعدة المالئمة ضمان تقديم و

 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 الموقعع على معلومات أنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني في يمكن االطال -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لموقع على ا( 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

