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 أبرز التطورات

   وممثلي الحوثيين قت مفاوضات السالم التي تقودها األمم المتحدة بين سلطات حكومة الجمهورية اليمنية عـُل

ً لتبوغيرهم من الوفود المعنية  وبالرغم من تعليق . قارير صادرة عن وسائل اإلعالمالشأن اليمني، وفقا

ماعات في الكويت بشكٍل من العملية، بل استمرت في عقد االجتالنزاع لم تنسحب أطراف  ،المفاوضات

مايو بأن /أيار 41إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي أفاد في مبعوث األمم المتحدة الخاص منفصل مع 

غير أنهُ أشار في الوقت ذاته إلى أن في اآلراء بشأن عدد من القضايا،  المشاركة قد توصلت إلى توافقٍ الوفود 

 عن تفاؤله  وكان مبعوث األمم المتحدة الخاص قد صرح في وقٍت سابٍق  .العديد من الخالفات ال تزال عالقة

شامل،  لعمل من أجل التوصل إلى حلٍ لجميع األطراف ، وواصل دعوته لسلميةحيال التوصل إلى تسوية 

 .دعم المجتمع الدولي المستمر لعملية السالم مجدداً 

  أبريل، أي قبل العودة الستئناف /نيسانباشرت أطراف النزاع بوقف األعمال العدائية في العاشر من

المناطق،  االشتباكات المتقطعة في بعضتواصلت النار، إطالق وبالرغم من هدنة وقف . مفاوضات السالم

 .وفقاً لألمم المتحدةمحافظات الجوف ومأرب وصنعاء وتعز،  كٍل من في ةً خاصو

  يلفت فيه االنتباه العاجل للوضع اإلنساني ب( أوتشا)تنسيق الشؤون اإلنسانية األمم المتحدة لمكتب أصدر ً يانا

اإلنسانية وبعد أكثر من عاٍم واحٍد على تصاعد األعمال العدائية، ال أن الظروف ب مؤكداً المتراجع في اليمن، 

في منتصف لمدة ثالثة أيام أعقاب الزيارة المشتركة إلى اليمن وجاء هذا البيان في . في التدهور ماضيةً تزال 

 مدير العمليات في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية" جون غينغ"يو، والتي ضمت كٌل من ما/أيار

نائب مدير ، وكذلك (WHO) منظمة الصحة العالمية لألمم المتحدة مدير قسم الطوارئ في" ريك برينان"و 

" غينغ"وأكد مدير العمليات . "جيان كارلو تشيري"األغذية العالمي لألمم المتحدة برنامج مكتب الطوارئ ل

في والتدهور السريع  الواردات الرئيسيةبأن استمرار الصراع مضاٌف إليه أشهر من نقص ومحدودية 

 أيضاً " غينغ"وناشد السيد . االحتياجات اإلنسانية في جميع أنحاء البالد، قد زاد من حجم الخدمات األساسية

 .الطوارئ المعقدة في اليمن ، استجابةً لحالةاإلنسانيةزيادة الدعم لألنشطة للمجتمع الدولي ا

                                                 

 
 .(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
 1046 للسنة الماليةاليمن استجابةً ألزمة 

 USAID/OFDA1 22,531,175$ دوالر 

دوالر  $511,121,511 USAID/FFP2 

 State/PRM3 55,711,111$ دوالر

$183,019,121 
 

عقدةالم   الطوارئ حالة ــ اليمن  
1106 مايو/أي ار 01                                                                                       1106 ةالمالي   للسنة  ،01 رقم الوقائع نشرة   

نظرة موجزة على 

 األعداد
 

 22 مليون نسمة
 العدد التقريبي لسكان اليمن بحسب 

 2156فبراير /شباط – األمم المتحدة

 21.2 مليون
عدد األشخاص الذين بحاجة لمساعداٍت إنسانية 

 عاجلة

 2156فبراير /شباط – األمم المتحدة

 10.4 مليون
الذين بحاجة لخدمات المياه األشخاص عدد 

 والصرف الصحي والنظافة العامة

 2156فبراير /شباط – األمم المتحدة

 14.1 مليون
 عدد الذين يفتقرون للرعاية الصحية األساسية

 2156فبراير /شباط – األمم المتحدة

مليون 2أكثر من   
 عدد الذين بحاجة لمساعداٍت غذائية طارئة

 شبكة نـ ظم االنذار المبكر بالمجاعة 

 2151نوفمبر /تشرين الثاني –

 2.3 مليون
 داخلياً في اليمناألشخاص النازحين عدد 

بحسب المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية 
 –السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 2156أبريل /نيسان

 4.4 مليون
عدد األفراد الذين تلقوا المساعدات اإلنسانية 

 2156خالل العام 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 2156فبراير /شباط – (أوتشا)

 أهم األحداث 
 

   آليةةة األمةةم المتحةةدة للتحقيةةق والتفتةةي(UNVIM )

الشةةةحنات  بتفتةةةي  وتخلةةةيصتنطلةةةق رسةةةمياً وتبةةةدأ 

 إلى الموانئ اليمنيةالقادمة التجارية 

 رنةةةامج األغذيةةةة العةةةالمي لألمةةةم المتحةةةدة ب(WFP )

يوزع األغذية في محافظتي الجوف والضالع، اللتان 

كةةان مةةن الصةةعب بلوغهمةةا  فةةي وقةةت سةةابق بسةةبب 

 انعدام األمن

  دهور األوضةاع تاألمم المتحدة تـُسلّط األضواء على

 وتدعو لتوفير المزيد من الموارد اإلنسانية في اليمن
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 انعدام األمن وجهود إيصال المساعدات اإلنسانية 

  دنيين وتلبية لحماية الممايو، جميع أطراف النزاع لمنح األولوية /أيار 41أيضاً في بيانه  الصادر بتاريخ " غينغ"ناشد مدير العمليات

بحاجة ماسة للمساعدة،  الذينعلى نحٍو مستديم ودون عوائق لجميع الناس مساعدات اإلنسانية وضمان وصول ال االحتياجات المدنية،

ً لفت البيان االنتباه كما . وصعدة وتعز ة  وحجّ وخاصةً في كٍل من محافظات عدن والجوف  المزري لنظام الرعاية للوضع أيضا

 .محدودية توافر اإلمدادات الطبية األساسيةكن الوقاية منها، لوال من المممن الناس يموتون من أمراض  ينالكثيربأن  الصحية، مؤكداً 

 أبريل، الحظت المنظمات غير الحكومية /دخول اتفاقية وقف األعمال العدائية حيز التنفيذ في العاشر من نيسانمن رغم بال(NGOs )

أن االتفاقية لم تـُثمر عن تزايد واسع النطاق في أنشطة االستجابة ، بما في ذلك شركاء الحكومة األمريكية، ووكاالت األمم المتحدة

وعلى الرغم من . التي ال تزال تعيق جهود االستجابةاإلنسانية، بسبب التحديات التي تواجه إمكانيات الوصول والعوائق البيروقراطية 

ً على نحٍو واسعٍ تضاءل عدد وكثافة الغارات الجوية واالشتباكات بعد تنفيذ وقف إطالق النار ا لمتفق عليه، والذي ال يزال ساريا

 .ال قائماً في العديد من المناطقزأن انعدام األمن ال يبتقارير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وكبير، تفيد 

  ومة اليمنية والقوات المتحالفة بعد تمكن قوات الحكبالقرب من ميناء مدينة المكال في محافظة حضرموت،  الواقعأُعيد افتتاح المطار

ً لما أوردتهُ وسائل إعالٍم دولية/نيسان 16طرد قوات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في معها من  وبعد إعادة . أبريل، وفقا

طناً مترياً من  10مايو، وتحمل على متنها /أيار 8افتتاح المطار هبطت على أرضه طائرة تابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في 

ويـُسجُل هذا الحدث الرحلة الجوية الهالل األحمر اإلماراتي، هيئة الضرورية المقدمة من وغيرها من لوازم الرعاية الصحية األدوية 

 .1042سيطرة قوات القاعدة في شبه جزيرة العرب على المنطقة في منتصف عام  منذُ األولى التي تهبط في هذا المطار، 

 ر برنامج األغذية العالمي الشريك لمكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أن قافلة تتألف من أفادت تقاري

لتقديم المساعدات الغذائية شاحنة تمكنت مؤخراً من الدخول إلى مديرية القاهرة التي يصعب الوصول إليها في مدينة تعز،  11

ضافة لما تعانيه المنطقة من انعدام األمن الغذائي المستمر، ال يزال السكان في ذلك باإلو. المجتمع المستضيف للنازحين داخلياً ولسكان

أي برنامج )لوكالة األممية لالقطاع المحاصر بحاجة للرعاية الصحية ولخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وفقاً 

ً بالذي أوردت تقاريره أيض( األغذية العالمي أجزاٍء على تنفيذ البرامج اإلنسانية في  من قدرة البرنامج يحد   انعدام األمن ال يزالأن ا

 .محافظتي الجوف ومأرب، وكذلك في من محافظة تعز

 والتي أُعدت في  مايو،/بعد عدة أشهر من العمل والتخطيط انطلقت آلية األمم المتحدة للتحقيق والتفتي  رسمياً في جيبوتي أوائل أيار

ويتمحور عمل آلية األمم المتحدة  .التي تؤثر على تدفق البضائع التجارية إلى الموانئ اليمنيةاألساس للتخفيف من العوائق البحرية 

قدرة  في محاولة لتوفير ،الشحنللتحقيق والتفتي  في إدارة طلبات التخليص للسفن، وتنسيق إجراءات التفتي  ومراقبة عمليات 

محطات نقل النفط التي ال تخضع لسيطرة مباشرة بالنسبة لوما يرتبط بذلك  ،قق النزيه من الشحنات التجارية الواردة إلى الموانئالتح

 .، نشطون، الصليفءكل من موانئ الحديدة، المخا ، ويشمل ذلكمن الحكومة اليمنية

 

 شؤون األمن الغذائي وجهود توفير سبل العيش والدخل

  األساسية في من السلع الغذائية  المتاحة ةمن االنخفاض والتراجع في النسب مزيداً سجلت التقارير الواردة من برنامج األغذية العالمي

ففي . يةحركة التجارالنقل البضائع ويعود في المقام األول إلى شح الوقود وتأثيره المباشر على  هو ماومن المحافظات،  عددٍ 

بالمائة أعلى من مستويات ما قبل األزمة، في  10عدل سعر دقيق القمح في محافظة تعز مرتفعاً على حاله  بنسبة أبريل بقي م/نيسان

 .بالمائة عن مستويات ما قبل الصراع، وفقاً لبرنامج األغذية العالمي 41حين سجل سعر القمح على مستوى البالد ارتفاعاً بنسبة 

  مارس، حيث /بالمائة بالمقارنة مع نسبة الواردات في آذار 10ات األغذية بشكل عام بنسبة أبريل انخفاضاً في وارد/نيسانشهد شهر

للمنتجات الغذائية المشتقة من بالمائة من معدل االحتياجات الشهرية  22أبريل ما نسبته فقط /غطت واردات القمح التجارية في نيسان

ً لما أوردته  وتضم في تشكيلها  معنية باألنشطة اللوجستية اإلنسانيةهيئة تنسيقية  وهي "المجموعة اللوجستية"القمح، وذلك وفقا

إضافةً لذلك، سجلت أسعار المواد  .من الجهات المعنية األخرى ذات العالقة هاوكاالت من األمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وغير

األغذية والسلع  قدرة السكان في الحصول علىمن  ما يحد  مبالمائة بالمقارنة مع مستويات ما قبل األزمة،  42الغذائية ارتفاعاً بنسبة 

 .األخرى ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية لألُسر
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 بتوزيعات المساعدات الغذائية  برنامج األغذية العالمي تخطى ً مليون مستفيد  3 بـ المحددو أبريل/في نيسانالعدد المستهدف شهريا

ً /وفي نيسان. محافظة يمنية 41 فيمليون مستفيد  3.1حيث قدم البرنامج المساعدات الغذائية لحوالي  فقط، ، تمكن برنامج أبريل أيضا

 حيثلم يكن من الممكن الوصول إليهما في وقٍت سابٍق،  تاناألغذية العالمي من توزيع األطعمة في محافظتي الجوف والضالع الل

ً إلى األغذية شخص في تسع من مديريات محافظة الضالع، كما وصلت  130,400كثر من ألالمساعدات الغذائية  أوصل أيضا

إضافةً لذلك، قدم برنامج األغذية العالمي قسائم السلع الغذائية ألكثر من . شخص آخر في خمس مديريات بمحافظة الجوف 11,200

مارس مواد غذائية على /ع في آذارقد وز  غذية العالمي وكان برنامج األ. شخص في كٍل من محافظات عدن وصنعاء وتعز 112,200

وتفيد تقارير  .شخص في محافظتي عدن وصنعاء 412,000محافظة، كما قدم قسائم األغذية لـ  41مليون من المستفيدين في  3.1

دُ نقصاً في التمويل ابتداًء من برنامج األغذية العالمي أنهُ في حال عدم ورود مساهمات إضافية، فإن عمليات البرنامج في اليمن ستشه

 .يوليو القادم/تموز

  في محافظة ذمار وفي داخل حدود محافظة صنعاء،  بعثات مراقبة ميدانية جنوب غرب مدينة ذمارأجرى برنامج األغذية العالمي

التنفيذيين والقادة شركاء مع المايو، وذلك بهدف تفقد ومعاينة نقاط توزيع األغذية واالجتماع /أبريل وأيار/على مدى شهري نيسان

الناجمة عن الفيضانات في المنطقة، وذلك محافظة عمران لتقييم األضرار وزار مراقبو برنامج األغذية أيضاً . المحليين في المنطقة

ً على أكثر من /في اعقاب موجة الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في منتصف نيسان شخص في سبع  11,000أبريل، وأثرت سلبا

نفة الذكر، أكمل برنامج األغذية العالمي بعثاته إلى محافظتي إب وتعز، حيث وزع المواد الغذائية على آوخالل نفس الفترة . فظاتمحا

 .شخص ممن يعيشون في مديرية القاهرة المحاصرة في مدينة تعز 48,000أُسرة، أو ما يعادل حوالي  3,000أكثر من 

 قة إلمكانيات الوصول وانعدام األمن، تمكنت إحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة لمكتب وسط حالةً من استمرار التحديات المعي

اطق في المنشخص  101,000إيصال المساعدات الغذائية الطارئة وتوزيع قسائم األغذية ألكثر من الغذاء من أجل السالم، من 

المستوى المتوسط لدخل الفرد من الغذائي بشكل كبير بسبب تراجع والتي تأثرت فيها حالة األ المتضررة من النزاع في اليمن،

ومن المتوقع أن تستمر فجوات العجز في االستهالك الغذائي . وانخفاض القدرة الشرائية لألُسر واضطرابات السوق التجارية

فقاً لمعلومات شبكة نظم ذلك وات، ما لم يتُم إدخال تحسينات كبيرة في إمكانيات إيصال المساعد ،واستنزاف سبل العي  والمدخرات

حالة األمن الغذائي الضعيفة وعالوةً على . الممولة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية( FEWS NET)اإلنذار المبكر بالمجاعة 

ته المخطط لها، عمليفيذ تنالموافقة الحكومية لعدم الحصول على في جميع أنحاء اليمن، ال يزال برنامج األغذية العالمي يواجه مشكلة 

بالتنسيق مع منظمة األغذية والزراعة وبالرغم مما تقدم، يعمل برنامج األغذية العالمي  ."لألمن الغذائيتقييم طارئة "وهي عملية 

حيث من انوية، بيانات ث إلى فيذ عملية تقييم بديلة باالستنادعلى تن، (اليونيسف)ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ( الفاو)لألمم المتحدة 

 .في األشهر المقبلةالمتوقع أن يتم اإلعالن عن نتائج التقييم 

  

 وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ة والتغذيةشؤون الصح  

 مارس أكثر من /يناير ولغاية آذار/ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج األغذية العالمي منذُ كانون الثاني أدخلت كل من منظمة اليونيسف

لمعالجة حاالت سوء التغذية الحاد ( CMAM)المجتمعية المشتركة لسوء التغذية طفل دون سن الخامسة في برنامج اإلدارة  11,200

طفل ممن  34,400أن لمتمثلة باليونيسف والصحة العالمية وبرنامج األغذية، الوكاالت األممية احيث أفادت ، الشديد والمتوسط

من  18,600وخالل نفس الفترة المذكورة أدخلت الوكاالت األممية أكثر من . خضعوا للعالج قد تعافوا من سوء التغذية المتوسط

الت سوء احامرأة من  16,020يث تعافت أكثر من النساء الحوامل والمرضعات في برنامج اإلدارة المجتمعية لعالج سوء التغذية، ح

 .التغذية المتوسط

 م بدعٍم من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، يعمل الشركاء التنفيذيون على تقدي

الصحي والنظافة العامة للسكان المتضررين من النزاع  المساعدة المتمثلة بخدمات الرعاية الصحية والتغذية وخدمات المياه والصرف

 الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث المنظمات غير الحكوميةففي سياق ذلك قامت إحدى . في أنحاء اليمن

شخص، كما  2,300ن أبريل، قامت بتوفير الرعاية الصحية ودعم الصحة اإلنجابية ألكثر م/نيسان 30إلى  42خالل الفترة من و

 وخالل. كٍل من محافظات أبين وعدن ولحج وشبوة لتدريب الموظفين المحليين فياليمنية،  نت مع وزارة الصحة العامة والسكانتعاو

قاموا  على يد هذه المنظمة غير الحكومية،ممن تلقوا التدريب  من أفراد المجتمعصحيون نفس الفترة آنفة الذكر، قام متطوعون 

الت سوء التغذية اطفل من ح 80طفل للكشف عن حاالت سوء التغذية الحاد، وتمكنوا من عالج حوالي  100بفحص ومعاينة أكثر من 

وباالعتماد على الدعم المقدم من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث، تتولى هذه المنظمة الشريكة أيضاً . الوخيمالحاد 



 

 

4 

من خالل نقل المياه وذلك النزاع في محافظة أبين، ى سبل توفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات المتضررة من مهمة المحافظة عل

 .أبريل/أواخر نيسان حتىشخص  13,000بالشاحنات يومياً، حيث غطت احتياجات أكثر من 

 وبالتعاون مع منظمات محلية أخرى،  كوارثرجية للقامت إحدى المنظمات األخرى الشريكة أيضاً لمكتب المساعدات األمريكية الخا

ممارسات النظافة الصحية العامة في مديرية حيفان التابعة لمدينة تعز في رزمة من مجموعات تعزيز  4,120قامت بتوزيع أكثر من 

الل األسابيع مجموعة أخرى من مستلزمات النظافة العامة خ 4,210مارس، كما خططت للقيام بتوزيعات إضافية لحوالي /أواخر آذار

ة . المقبلة " المالءات"وفي مدينة تعز وزعت هذه المنظمة الشريكة سلع وإمدادات اإلغاثة الطارئة التي شملت البطانيات وفرش األسر 

أُسرة متضررة من النزاع في منطقتين من المناطق التي يصعب الوصول إليها في مديرية القاهرة، كما سجلت  420على أكثر من 

أما في صنعاء فقد واصلت المنظمة تقديم تداخالت ومستلزمات المياه . أُسرة أخرى ليتم شمولها بالتوزيعات المستقبلية 4,200بيانات 

القائمة التي تواجه رغم من التحديات المياه، ذلك على الوالصرف الصحي والنظافة العامة، والتي شملت بناء وإعادة تأهيل مصادر 

 .إيصال المساعداتسبل 

  من المياه  مليون لتر 40من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث قامت منظمة أخرى غير حكومية بإيصال أكثر من بدعم

لتر من المياه ألكثر من  201,000من محافظتي عدن وصنعاء، كما أوصلت أيضاً حوالي  نقطة توزيع للمياه في أنحاءٍ  10حوالي ل

خالل الفترة من  الماءئت حديثاً في محافظتي إب وتعز، وذلك ضمن جهود االستجابة لمشكلة نقص من نقاط توزيع المياه التي أنش 40

إضافةً لذلك، وزعت هذه المنظمة غير الحكومية مستلزمات النظافة العامة على أكثر من . مارس/آذارحتى يناير و/كانون الثاني

شخص في كٍل من محافظات  1,200النظافة العامة لحوالي توعية وترويج حول تعزيز ممارسات حمالت  وقدمتأُسرة،  1,800

 .عدن وإب وصنعاء وتعز

  تعمل المنظمة الدولية للهجرة(IOM ) تقديم الشريكة لمكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية، على

وكذلك سلع وإمدادات اإلغاثة الطارئة للسكان األشد ضعفاً  ،المساعدة المتمثلة بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

 6مارس ولغاية /آذار 11ووزعت المنظمة الدولية للهجرة خالل الفترة منذ . المعرضين للخطر في عدٍد من المحافظات اليمنية

غطية البالستيكية وفرش النوم والفرش واألمن مستلزمات المأوى، التي تضُم البطانيات وأواني المطبخ  300من  أكثرأبريل /نيسان

ً في محافظة تعز 1,400ودالء المياه، لمساعدة حوالي  كما واصلت المنظمة خالل نفس الفترة المذكورة جهود . من النازحين داخليا

تعز، مما وة وحية والمستشفيات في محافظات أبين والضالع وشبنقل المياه يومياً لمواقع توفير المياه للمجتمعات المحلية وللمراكز الص

رزمة  110أكثر من عت المنظمة الدولية للهجرة إضافةً لذلك، وز  . شخص 31,000لتر من المياه لحوالي  113,000أكثر من  ر  وف  

. في محافظة أبينشخص  4,100لحوالي  ة واألحواض البالستيكية والصابونمن مستلزمات النظافة التي تضمنت المواد المطهر

 640,000مساعدات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة لحوالي  قد تمكنت من إيصاللمنظمة الدولية للهجرة أن ا الجدير بالذكر

  .1042مارس عام /شخص، منذُ تصاعد وتيرة الصراع في آذار

 

 تدابير الحماية

 ل بعد التحقق والتأكد من وقوع حوالي أبريل قيام منظمة اليونيسف بتوسيع برامج حماية الطف/مارس ونيسان/شهدت الفترة مابين آذار

وتجنيد  والهجمات على المستشفياتمن االنتهاكات لحقوق األطفال في خضم النزاع المسلح، والتي تضمنت عمليات الخطف  30

 84,000من  واالجتماعي ألكثروفي سياق ذلك، قدمت منظمة اليونيسف الدعم النفسي . التي تحمل السالحاألطفال من قبل القوات 

دعم االحتياجات المحددة لألطفال المتضررين من طفل من خالل األنشطة المجتمعية في األماكن الصديقة للطفل، التي تهدف إلى 

ً  وخالل ذات الفترة آنفة الذكر، عملت هذه الوكالة األممية. النزاع عاملين في األماكن الموظفين التدريب على " أي اليونيسف"أيضا

بشأن المخاوف المتعلقة بحماية الطفل واالنتهاكات واالعتداءات ضد األطفال في محافظة على تحديد وإعداد التقارير طفل الصديقة لل

ً . صنعاء  شخص، بضمنهم األطفال 100,000شملت فيها أكثر من  حمالت توعية حول مخاطر األلغام كما نفذت المنظمة أيضا

من جانبها منحت الفرق المتنقلة التي دربتها اليونيسف شهادات الميالد لما . تعزوالمعرضين للخطر في محافظتي الجوف  الضعفاء

من صلة بحماية  لذلكالجدد وما أهمية تسجيل المواليد حول وأجرت حمالت توعية طفل في أربع محافظات،  34,000ب من يقر

 .اجة لخدمات الحماية نتيجةً للصراع الدائرمليون طفل يمني بح 1.1من أكثر أصبح هناك فقد ، وبحسب منظمة اليونيسف .الطفل

  يواصل الصراع المستمر وتدهور األوضاع اإلنسانية إضعاف وتقويض قدرة النازحين داخلياً على تحمل أعباء ومشقة حاالت النزوح

من  242 في حواليمن النازحين داخلياً يحتمون  431,000أبريل إلى أن ما يقدر بنحو /حيث تُشير معلومات أواخر نيسانالمتكررة، 

ً للمجموعة المعنية بشؤون المأوى والتسكينالعشوائية في جميع أنحاء اليمنالمراكز الجماعية والتجمعات  وتبقى األرقام . ، ذلك وفقا
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ً في المراكز والتسويات العشوائية غير الحقيقية والدقيقة لعدد النا حيث منعت تحديات الوصول وانعدام األمن ، ةمؤكدزحين داخليا

غيرها من المباني العامة في المدارس والمراكز الجماعية وغالباً ما تقع  .التقييم المعمقة والدقيقةمنظمات اإلغاثة من استكمال عمليات 

ويات العشوائية للخدمات األساسية العامة، التي تشمل سبل الحصول على المياه النظيفة لمتروكة، كما تفتقر التجمعات والتسأو ا

تدابير السالمة واألمان التي عادةً ما تكون متوفرة في العديد من المخيمات إلى جانب  وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الصحية

ً للمخاوف المتعالرسمية، مما يعرض النازحين دا ً األشد ضعفا الجدير بالذكر أن . لقة بتدابير الحماية والظروف المعيشية السيئةخليا

 13مركزاً جماعياً وما ال يقل عن خمس تجمعات عشوائية في محافظة تعز، التي تستضيف في األساس حوالي  110أكثر من هناك 

ً في اليمن والبالغ أكثر من  من المراكز  11فظة إب من جانبها وتستضيف محا. مليون شخص 1.1بالمائة من عدد النازحين داخليا

ً  10الجماعية والتجمعات العشوائية، في حين تستضيف محافظة صعدة   .مركزاً وتجمعا

 نتيجةً قد زادت بشكل كبير لمهاجرين والالجئين في اليمنحماية االمتعلقة بالمخاوف  إلى أنتقارير المنظمة الدولية للهجرة  تُشير ،

وتشمل مخاوف الحماية االعتقال . 1042مارس عام /في آذارالصراع وتيرة منذ تصاعد  وانعدام األمناألوضاع اإلنسانية لتدهور 

ضافةً إ. شر وحصر الحركة والتنقلببذويهم واالتجار بال واستغالل القاصرين غير المصحوبينالتعسفي أو القسري والتجنيد اإلجباري 

بحاجة للمساعدة قد تزايد بشكٍل كبير األفراد الذين عدد  أنكما الموارد المالية،  يانخفاضاً ف داخل حدود اليمنيعاني المهاجرون لذلك، 

معايير األهلية للقبول في برامج ( UNHCR)، وس عت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين واستجابةً لذلك. بسبب النزاع

النساء الحوامل واألُسر الضعفاء المعرضين للخطر، بما في ذلك  المساعدات المالية، لتشمل على وجه الخصوص السكان المهاجرين

الجئ من  160,000ولقد فر  إلى اليمن ما يقدر بنحو . التي يعيلها أحد األبوين، هذا باإلضافة لزيادة المبلغ المخصص لكل مستفيد

، وبحسب المفوضية 1046أبريل عام /غاية نيسان، وفقاً للمعلومات المسجلة لإريتريا وإثيوبيا والصومال وغيرها من الدول المجاورة

 .السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 

 سياقات الدعم اللوجستي وتوفير إمدادات اإلغاثة

 في /شهد آذار ً ً ملحوظا يُسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود  إلى اليمن، األمر الذيالواردات التجارية مارس انخفاضا

ً ل، انية للسكان المتضررين من النزاعويؤخر جهود إيصال المساعدات اإلنسواإلمدادات الطبية،  تقارير مكتب األمم المتحدة وفقا

 20أبريل بقي معدل سعر الوقود على مستوى البالد أعلى من مستويات ما قبل األزمة بنسبة /ففي نيسان. لتنسيق الشؤون اإلنسانية

تقدر بنحو التي و من متوسط احتياجات الوقود الشهرية في اليمن بالمئة 41سوى أبريل /ات الوقود لشهر نيسانتلبي واردولم بالمائة، 

 .وفقاً لبرنامج األغذية العالمي طن متري، 211,000

  وانخفاض عزت األمم المتحدة مشكلة االنخفاض في الواردات التجارية إلى التأخير في إجراءات التخليص والموافقات في الميناء

، أبريل/في منتصف نيسانف. التي لحقت في البنية التحتية بسبب الصراعنتيجةً لألضرار البحرية القدرة التشغيلية في بعض الموانئ 

لتأخير في إجراءات التخليص لتعرضت السفن المستأجرة من قبل برنامج األغذية العالمي الراسية على أرصفة الموانئ والمنتظرة، 

ً في ميناء عدن، و يوم 13 ألكثر من ً في ميناء الحديدة و  18ا ً في ميناء الصليف 31يوما مناشدتها وتواصل األمم المتحدة . يوما

هم في انعدام الواردات يسحجم االنخفاض في على أن لتسهيل دخول الواردات التجارية واإلنسانية إلى الموانئ دون عوائق، مشددةً 

 .الوضع اإلنسانييؤدي إلى تفاقم لسلع األخرى، مما األمن الغذائي ونقص الوقود وا

 حصل مؤخراً برنامج األغذية العالمي الشريك لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث على موافقة المملكة العربية السعودية، 

ردن إلى صنعاء، حيث من المقرر نصف شهرية لمكتب الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة من عمان في األللبدء بتسيير رحالت 

ً . مايو/أن تبدأ الرحالت الجوية في أواخر شهر أيار بنقل الموظفين  أنهُ قد تم  البدءوأفادت تقارير برنامج أألغذية العالمي أيضا

 .مايو/أياربين جيبوتي وعدن في منتصف  ةطريق بحريعبر المعنيين بالمساعدات اإلنسانية 

 

إنسانية أخرىجهود ومساعدات   

  مليون  31أبريل، خصصت األمم المتحدة /منتصف نيسان خاللفي أعقاب موجة الفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق اليمنية

ظروف توفير مواد اإلغاثة الطارئة وبرامج معالجة دوالر من صندوق التمويل اإلنساني لليمن، لدعم عمليات االستجابة التي تشمل 

. والتغذية والحماية وشؤون المأوى واحتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة اللوجستية،حة والخدمات األمن الغذائي والص

مايو، أي ما /أيار 41مليون دوالر لغاية يوم  111قد تلقت  1046إلى أن خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام أخيراً تجدر اإلشارة 

 .مليار دوالر، وفقاً لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 4.8البالغ ولمطلوب بالمائة من قيمة النداء ا 41يساوي 
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$138,910,521 

$55,899,097 

$46,250,625 $45,380,709 

$33,365,511 

$17,777,813 $16,024,385 $14,610,956 $13,044,427 

$3,610,983 

 اليمن هولندا ألمانيا السويد كندا اليابان المفوضية األوربية المملكة العربية السعودية المملكة المتحدة حكومة الواليات المتحدة

2016اإلنساني للعام  التمويل إجمالي *  
  المانحة الجهات حسب تسلسلب    

 موجزةإحاطة 

  ر  الصراع الذي اندلع بين قوات حكومةة الجمهوريةة اليمنيةة وقةوى المعارضةة الحوثيةة فةي جهةة الشةمال وبةين الجماعةات أثـ 

، 1042ولغايةة مطلةع العةام  1001المنتسبة لتنظيم القاعدة وقوات الحكومة اليمنية أيضاً في الجنةوب، خةالل الفتةرة منةذُ عةام 

ر  على حياة أكثر من  ليون شخص، وأحدث موجات تهجير ونزوح سكاني متكررة في شمال اليمن، مما أدى إلةى خلةق م 4أثـ 

إن القتةةال الةةدائر بةةين القةةوات العسةةكرية للحكومةةة اليمنيةةة والجماعةةات القبليةةة والجماعةةات المقاتلةةة . أزمةةة احتياجةةاٍت إنسةةانية

ر الخدمات األساسية واالحتياجات اإلنسانية المتزايدة في ، قد حـد  من قدرة الحكومة اليمنية على توفي1044المسلحة منذُ عام 

إلةةى تجديةةد  1042و  1041كمةةا أدى توسةةع قةةوات الحةةوثيين خةةالل العةةامين . صةةفوف السةةكان الفقةةراء المغلةةوب علةةى أمةةرهم

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

 حملة غاراٍت جويةة ضةد قةوات الحةوثيين 1042مارس /تحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في أواخر آذارأطلق ال ،

لقد أوقع الصراع الدائر ضرراً في البنيةة التحتيةة العامةة وشةـل  . والقوات المتحالفة معهم إلعاقة ووقف توسعهم نحو الجنوب

عارمةة، وقةـل ص  مسةتوى الةواردات التجاريةة إلةى جةزٍء يسةير مةن المعةدالت  الخدمات األساسية وأحدث موجة نزوحٍ سكانية

بالمائةةة فيمةةا يتعلةةق بتغطيةةة  10وتعتمةةد الةةبالد علةةى عجلةةة االسةةتيراد بنسةةبة . المطلوبةةة للحفةةاظ علةةى معيشةةة السةةكان اليمنيةةين

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

 لصراع بالتزامن مع عدم االستقرار السياسي الذي طال أمده واألزمة االقتصادية الناجمةة عةن تركت ظروف تصاعد وتيرة ا

ذلك، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والزيادة الكبيرة في معدالت البطالة، تركت كل هةذه الظةروف مجتمعةة حةوالي 

ماليةين آخةرين بحاجةة إلةى  6ألمن الغذائي، إلى جانب مليون نسمة في حالٍة من انعدام ا 16نصف سكان اليمن البالغ عددهم 

 .مساعداٍت غذائيٍة طارئة

  فرد مابين الجئين وعدد كبير من الرعايا من جنسيات مختلفة، غير  118,000حوالي  1042استضافت اليمن في أوائل عام

مةارس عةام /مليةون شةخص لغايةة أواخةر آذار 1.1أن التصعيد في وتيرة األعمال العدائية التي أدت إلةى نةزوح داخلةي لنحةو 

يم عمليات إجالء واسةعة النطةاق لنقةل الرعايةا ذوي الجنسةيات المختلفةة إلةى ، قد دفع بالمنظمة الدولية للهجرة إلى تنظ1046

وتجدر اإلشارة إلى ان تقلبات الوضع الراهن تحول دون حصول وكاالت اإلغاثةة علةى معلومةات ديموغرافيةة . خارج اليمن

 .دقيقة وشاملة

  أن اليمن يواجةه كارثةة خةالل السةنة عن عالن ، اإل1042 عام أكتوبر/تشرين األول 41جدد السفير األمريكي ماثيو تولر في

األزمةةات  اتوتةةأثير ،، نتيجةةةً السةةتمرار مشةةكلة االحتياجةةات اإلنسةةانية الناجمةةة عةةن حالةةة الطةةوارئ المعقةةدة1046الماليةةة 

 .على السكان الضعفاء المعرضين للخطر في البالدالسياسية واالقتصادية 

االلتزامات على  وهي تعتمد (OCHA)اإلنسانية جميع هذه األرقام الدولية مسجلة وفقاً لخدمة التتبع المالي الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون و. 1046مايو /أيار 41 يوم لغايةالمسجلة بيانات أرقام التمويل  *

  .1042أكتوبر عام /تشرين األول 4بدأت في للسنة المالية التي وفقاً  االلتزامات األخيرة للحكومةتعكس هي و لهابيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقاً  تـُسجل في حين تقويم السنة المالية الحالية،الدولية خالل 
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1026المالية  خالل السنة الحكومة األمريكية استجابةً لليمن المقدم من تمويل اإلنسانيال
1

 
 

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

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

(IPs) الشركاء التنفيذيين    

 

التعافي أنظمة السوق وإدارة لزراعة واألمن الغذائي، ا

الدعم اللوجستي وإمدادات االقتصادي، الصحة، التغذية، 

، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ، الحمايةاإلغاثة

 العامة

الضالع، أبين، عدن، : المحافظات

 لحج، صنعاء، تعز
$ 1,000,000 

 والزراعة لألمم المتحدة منظمة األغذية

(الفاو)  

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة ، شؤون الزراعة واألمن الغذائي

 المعلومات
 4,000,000 $  محافظتي حضرموت وشبوة

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
المالجئ والتسكين،  الحماية، ،الدعم اللوجستي وإمدادات اإلغاثة

 خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

عدن، البيضاء،  أبين،: المحافظات

الضالع، الُحديدة، الجوف، أمانة 

العاصمة، عمران، حجة، إب، 

لحج، مأرب، صعدة، صنعاء، 

 تعز

$ 40,000,000 

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) المتحدة 

، الدعم اللوجستي تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

 وإمدادات اإلغاثة
 1,200,000 $ على مستوى البالد

 الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة

(UNHAS) 
 الدعم اللوجستي وإمدادات اإلغاثة

عدن، الُحديدة، : المحافظات

 صنعاء
$ 4,200,000 

 
دعم البرامجتكاليف   

 
  $ 432,014  

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث تمويلإجمالي   

(USAID/OFDA) 
    $ 11,432,014 

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

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) المتحدة 
المعونات الغذائية األمريكيةطن متري من  414,840 محافظة 41في    $ 402,012,120 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالم تمويلإجمالي   $402,012,120 
 

 

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

التنفيذيينالشركاء   
المالجئ الصحة، الدعم اللوجستي وتوفير إمدادات اإلغاثة، 

خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، نوالتسكي  

على مستوى 

 البالد
$ 6,000,000 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

(UNHCR)    الالجئين

الالجئين، تنسيق وإدارة شؤون المخيمات، الحماية، متابعة شؤون 

 الدعم اللوجستي وتوفير إمدادات اإلغاثة، المالجئ والتسكين

على مستوى 

 البالد 
$ 2,120,000 

(STATE/PRM)  مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية تمويلإجمالي   $ 44,120,000 

 231,020,1126 $ 1026المالية  استجابةً ألزمة اليمن خالل السنة التمويل اإلنساني المقدم من الحكومة األمريكيةإجمالي  
 

 

 .م وليس اعتماد األموال وتخصيصهاسنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزا 4
 .1046عام  أبريل/نيسان 6لغاية يوم المتوقعة أو الملتزم بها فعلياً المبالغ المقدم من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث يل التموتمثل أرقام  2
 .وفقاً للمعطيات عداد والتقديم، وهي قابلة للتغييروتكاليف النقل خالل فترة اإل القيمة التقديرية لحجم المساعدات الغذائية 3
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 التبرع حول سـُبلمعلومات عامة 

 
 

  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 الموقعي ويمكن اإلطالع عليها ف. عية في جميع أنحاء العالميللكوارث الطب

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

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

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

ً المساعدة المالئمة وضمان تقديم  ً غذائياً وثقافيو بيئيا  .ا

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه: 

 

  

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

 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 

 :الدولية، أدناهالرسمي للوكالة األمريكية للتنمية 

 
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

