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 أبرز التطورات

  والقيادة الحوثية  حكومة الجمهورية اليمنيةمسؤولي مفاوضات السالم التي ترعاها األمم المتحدة بين بدأت

جلساتها اختتمت وديسمبر بمدينة بيال في سويسرا، /كانون األول 51في  وغيرها من الجهات ذات العالقة،

أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الشهر المذكور، حيث أعلن المبعوث الخاص لألمم المتحدة  من 15يوم  في

 لألمم المتحدة، وضعت ووفقا  . يناير/كانون الثاني 51من المقرر أن تبدأ في  أخرى من المحادثاتجولة 

تدابير المجموعة من  حددتو ،للمفاوضات من أجل التحرك نحو تسوية شاملة إطارا  المشاركة ف األطرا

لقد  .والخدمات االجتماعية وتمرير الجهود اإلنسانية والمساعدة إطالق سراح السجناءفيما يتعلق ب بناء الثقةل

وقوات  ملكة العربية السعوديةالمقوات التحالف بقيادة الحكومة اليمنية وار بين وقف إطالق الن هدنةشهدت 

شهدت العديد من االنتهاكات واسعة  الحوثيين والقوات المتحالفة معهم، والتي رافقت محادثات السالم،

المتضررين األشد ضعفا  لسكان لالمنظمات اإلنسانية العمليات وقدمت المساعدة ومع ذلك واصلت . النطاق

 .رغم القتال واالشتباكات الدائرة ،في العديد من المحافظات اليمنية من النزاع

   َد المبعوث األممي الخاص موعد مفاوضات السالمفي إنجاح وقف األعمال العدائية  عمليةألهمية  نظرا ، حدَّ

تحضيرية في اليمن الللمفاوضات الكافي إلتاحة الوقت  ،يناير/كانون الثانيفي منتصف الجولة القادمة 

 .، وفقا  لتصريح األمم المتحدةوااللتزام بوقف إطالق الناراالستمرار لضمان  ،والمنطقة

  سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة سامانثا باور في أعقاب اإلحاطة الموجزة التي من جانبها تحدثت

ديسمبر، تحدثت باور إلى /كانون األول 11قدمها المبعوث األممي الخاص أمام مجلس األمن الدولي في 

وشددت السفيرة باور . والوقف الدائم إلطالق الناراألعمال العدائية ن مؤكدة  على أهمية تقويض مجلس األم

د  وحثت جميع األطراف تاما  بالقانون الدولي اإلنساني،  جميع أطراف النزاع تقيدا  على ضرورة أن يتقيـَـّ

 .عن شن هجمات عشوائية ضد المدنيين الكفعلى 

 

                                                 

 
 .(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 
المقدم من حكومة  التمويل اإلنسانيإجمالي 

 (USG)المتحدة األمريكية  الواليات

عقدةالم   الطوارئ حالة ــ اليمن  
1025 ديسمبر/األول كانون 30                                                                                       1026 ةالمالي   للسنة  ،3 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
 عدد الذين بحاجة للرعاية الصحية األساسية

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 
 6975ديسمبر /كانون األول – الالجئين

 88.7 مليون
عدد األفراد المستهدفين بالمساعدات اإلنسانية 

 6975خالل العام 

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

 أهم األحداث 
 

 محادثات السالم التي تقودها األمم المتحددةأجيل ت ،

تبددأ فدي مفاوضدات إضدافية واالتفاق علدى إجدراء 

 يناير/منتصف كانون الثاني

  تكثددف العمليددات خددالل فتددرة المنظمددات اإلنسددانية

العديد من وقوع وقف إطالق النار على الرغم من 

 االنتهاكات

  ارتفدداع موجددة النددزوح السددكاني فددي الدديمن ليصددل

 1.1أكثدر مدن عدد النازحين داخليا  في الدبالد إلدى 

 مليون نازح
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 ظروف انعدام األمن والنزوح السكاني وجهود إيصال المساعدات اإلنسانية 

  قدمت وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية(NGOs ) للمجتمعات المتضررة من الصراع خالل المساعدات اإلنسانية

وذلك بالرغم من التقارير الواردة حول االنتهاكات  ديسمبر،/كانون األول 51األعمال القتالية التي كانت قد بدأت في وقف هدنة 

وكانت األحزاب التي تــُـشكُل أطراف النزاع قد . متقطعة في مناطق عديدة من البالدالواألعمال العدائية العديدة لوقف اطالق النار 

بما في ذلك مدينة  لمناطق المتضررةعوائق إلى جميع اوصول المساعدات اإلنسانية بأمان ودون لعلى السماح اتفقت خالل المحادثات 

 وتتوقف من حين   منتظمةزال غير تالوصول إلى المدينة ال إمكانيات اإلنسانية أن المنظمات  ذكرتومع ذلك . تعز، وفقا لألمم المتحدة

 .توزيع إمدادات اإلغاثة جهودمن العمليات اإلنسانية ومما يحدُّ الفعلي على األرض، بسبب القتال آلخر 

 جهود إيصال النار،  خالل فترة ما قبل وقف إطالقكبير  بشكل  التي واجهت إمكانيات الوصول والعقبات القتال الكثيف  شهور أعاقت

غير انهُ ومع اليوم . تدهور حاد في األوضاع اإلنسانية، مما أسفر عن المحاصرةمدينة تعز  اإلنسانية والتجارية إلىوتسليم الشحنات 

قامت إحدى المنظمات غير الحكومية المدعومة من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث التابع األول لوقف إطالق النار 

كان لم يكن باإلم صالة التي، وصلت حتى إلى منطقة المدينةستة فرق طبية متنقلة إلى بإرسال  للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، قامت

والرعاية الطبية لما قبل خدمات الرعاية الصحية األساسية رسلت هذه الفرق لتقديم حيث أُ إليها خالل األشهر الثالث الماضية،  الدخول

إمكانيات المرور والظروف األمنية توفرت  وحالما. التغذيةالكشف عن سوء فحوصات وبعد الوالدة وعالج األمراض الشائعة و

خالل فترة أسبوع وقف المدينة والمناطق المحيطة بها الفرق الطبية التابعة لهذه المنظمة غير الحكومية إلى  ، عادتالمصاحبة لذلك

 .المناطق هذهالمتضررة في  الدعم الصحي األساسي للمجتمعات الضعيفةإطالق النار، وعملت على تقديم 

  أرسل برنامج األغذية العالمي(WFP )ابتداء  من تاريخ سالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، الشريك لمكتب الغذاء من أجل ال

من طن متري  00933شاحنة تحمل على متنها أكثر من  511 البرنامج ديسمبر، أرسل/كانون األول 15 وقف اطالق النار ولغاية

شركاء برنامج األغذية تحضيرا  لعملية مستودعات اإلمدادات في حيث تمَّ تفريغ القمح والبقول والزيت والسكر إلى مدينة تعز، 

والقتال الدائر يع المواد الغذائية، فإن انعدام األمن أن شركاء البرنامج تمكنوا من إكمال بعض عمليات توزعلى الرغم من و. التوزيع

َر على  ( WHO)حة العالمية من جانبها قامت منظمة الص .اآلنحتى  جاريةالتي ال تزال عمليات البرنامج المخطط لها وسير قد أثـَـّ

أعمال العنف  عودةفإن  ، ومع ذلكإلى المستشفيات الرئيسية في منطقتين في المدينةصحية لمعالجة اإلسهال  مجموعاتبتسليم  أيضا  

( اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  قدمتإضافة  لذلك . قد منعت تنفيذ عمليات توصيل أخرى مخطط لها في األساسالمحلية 

في العامة الخدمات األساسية لدعم جهود استئناف  والمجاريالمحلية المعنية بخدمات المياه  ةالشرك إلىالوقود لترا  من  630333

 .المدينة

 أخرى سكانية  طارئة إلى مجتمعات  إغاثة مواد  ،ت وكاالت األمم المتحدة وشركائها التنفيذيين والمنظمات االنسانية األخرى أيضا  قدم

الصيدالنية األدوية طن متري من  533، حيث أفادت منظمة الصحة العالمية من جانبها أنها وزعت أكثر من ظة تعزفي محاف

مما ، ديسمبر/كانون األول 11ولغاية يوم  مستشفى ومركز صحي في ثمانية مناطق من محافظة تعز 50على والمستلزمات الطبية 

في المحافظة، أيضا  بتوزيع مواد اإلغاثة ( IOM) المنظمة الدولية للهجرةكما قامت  .مليون شخص 5سيوفر الدعم الصحي ألكثر من 

الدولية  كل من المنظمة تتمكنلقد . في المناطق الجنوبية داخليا  والنازحين إلى المشردين حيث تمكنت من الوصول بالمساعدات 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ومكتب( UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكانللهجرة ومنظمة اليونيسف و

(UNHCR )في كل  من محافظات عدن والحـُديدة ، تمكنوا جميعا  من الوصول إلى المجتمعات المحلية ومنظمة الصحة العالمية

الصرف الصحي خدمات الصحة والتغذية والمأوى ومستلزمات المياه ووتوفير الطارئة وتوزيع مواد اإلغاثة وعمران وحجة وإب، 

 .والنظافة العامة

  المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون الالجئين أن الصراع الدائر في اليمن قد أدى إلى تشريد ذكر تقرير صادر عن

ويعزى جزٌء من أكتوبر، /بالمائة منُذ منتصف تشرين األول تسعةمليون شخص داخليا ، ما يعادل زيادة بنسبة  1.1ونزوح أكثر من 

بالمائة  11ويـُـقّـدر التقرير الصادر أن  .أعداد النازحينستبيان الالسكان بعض إلى التحسن في إمكانيات الوصول ل الكبيرهذا الرقم 

تستضيف . خرىاألمحافظات الفي  بالمائة للجوء 11سعى فروا إلى مناطق داخل محافظاتهم األصلية، في حين داخليا  من النازحين 

ال يزال عدد النازحين داخليا  في  ما، فيشخص 0910333من النازحين داخليا  حيث يبلغ عدد النازحين فيها  أكبر قدرمحافظة تعز 

ارتفع عدد ديسمبر، /وفقا  للمعلومات المسجلة لغاية منتصف كانون األول .محافظتي ذمار وصنعاء مرتفعا  ومستمرا  في التنامي

 .ة بحدود ثمان مرات عما كان عليه قبل اندالع األزمةالنازحين داخليا  على مستوى البالد كاف
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  المعنيون في كل  من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية شؤون  الحظهذه الحالة من الزيادة اإلجمالية في موجات النزوح، ظهور وسط

خالل األشهر في عدن عادوا إلى مناطقهم السكنية من النازحين داخليا   1530333الالجئين والمجموعة المعنية بشؤون الحماية، أن 

حيث أن احتياجات العائدين في عدن والمحافظات الجنوبية األخرى ال تزال مرتفعة، إلى المنظمات اإلنسانية ولقد أشارت . األخيرة

ر أن المجموعة المعنية الجدير بالذك .كسب العيشالدخل ولمأوى ودعم سبل يحتاج غالبيتهم إلى مساعدات  إنسانية تشمل توفير ا

الحكومية وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير ف من ـَّ بشؤون الحماية آنفة الذكر، هي هيئة تنسيقية ألنشطة الحماية اإلنسانية وتتأل

 .وغير ذلك من الجهات المعنية ذات العالقة

  على منطقة الحوبان في مدينة تعز قد ضربت وألحقت أن الغارات الجوية ديسمبر /كانون األول 1ذكرت منظمة أطباء بال حدود في

أضرار بالمبنى الصحي التابع لهذه المنطقة، مما أدى إلى إصابة وجرح تسعة أشخاص من بينهم اثنين من موظفي منظمة أطباء بال 

. لتلقي العالجأطباء بال حدود لتي تدعمها منظمة ا القريبة المستشفياتحدود، ولقد تم نقل جميع المصابين من جراء الغارة الجوية إلى 

المواقع الصحية أكتوبر ودعمت /وكانت منظمة أطباء بال حدود قد عملت على تشغيل عيادة الحوبان التابعة لها منُذ تشرين األول

 .1351مايو عام /ابتداء  من أيار ،أدوية الطوارئ والمستلزمات الجراحيةمن خالل رفدها باألخرى في تعز 

 

 توفير األغذيةوائي شؤون األمن الغذ

  بالمائة عن الشهر الماضي، وفقا   11نوفمبر، مسجلة  زيادة بنسبة /الداخلة إلى اليمن في تشرين الثانينمت الواردات الغذائية التجارية

البالغة نوفمبر /أن إجمالي واردات شهر تشرين الثانيرغم و(. أوتشا)لتصريح مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

بالمائة  10بنسبة  مرتفعا  سعر دقيق القمح ال يزال طن متري قد وصلت لمستويات الواردات الغذائية لما قبل األزمة، فإن  1630333

ذها برنامج األغذية العالمي مؤخرا  أن ـفَّ ـعملية مسح السوق التي ن في سياق ذلك أفادت تقارير .قبل بدء الصراع لسعرعليه ا عما كان

غير أن استمرار ارتفاع األسعار بالتزامن مع تراجع  نوفمبر،/محافظة لغاية نهاية شهر تشرين الثاني 55مح كان متوفرا  في دقيق الق

ب تنسيق الشؤون وفقا  لمكت. المواد الغذائية األساسيةب على الكثير من الناس إمكانيات الحصول على ـالقدرة الشرائية قد صعَّ 

استمرار ارتفاع يـُسهُم في مشكلة  مماأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكلفة طحن ونقل القمح وغير ذلك من الحبوب،  ،نسانيةاإل

 .أسعار المواد الغذائية

  محافظة  59مليون شخص في مختلف أنحاء  5.9 ما يقرب منتمكن برنامج األغذية العالمي من الوصول بالمساعدات الغذائية إلى

ونظرا  . ديسمبر/شخص خالل شهر كانون األول مليون 0خطط  الستهداف ى البرنامج نوفمبر، ولد/يمنية خالل شهر تشرين الثاني

ذائية لنقص مادتي القمح والبقول في المخازن، عـَـَمـَد برنامج األغذية العالمي إلى تقليص مادتي القمح والبقول في الحصص الغ

 .دون تغيير ما هيكالغذائية  ةبالمائة، لكنهُ في ذات الوقت أبقى على كمية المواد والسلع األخرى ضمن الحص 11األُسرية بنسبة 

  وتوزيع تقديم  نوفمبر جهود إحدى الجهات الشريكة لمكتب الغذاء من أجل السالم في/تشرين الثاني فيأعاق تواجد األلغام األرضية

مع المجتمعات المحلية  من خالل مشاركتها لكن. أسرة من ثالث مناطق في مدينة تعز 50633دات الغذائية على حوالي المساعئم قسا

أُسرة في منطقتين اثنتين  551الجهة الشريكة من توزيع قسائم األغذية على هذه الوصول اليها، تمكنت يمكن ومناطق آمنة  تحديدفي 

 .ديسمبر/كانون األولفي مطلع 

 الغزيرة والفيضانات الناجمة نوفمبر من أن األمطار /في أواخر تشرين الثاني( الفاو)منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  تحذر

كانون  50في أفادت األمم المتحدة إلنتشار الجراد، حيث تية امو ا  ظروفقد خلقت غ، تشاباال ومي اإلعصارين المداريينعن 

من المرجح أن تستمر  وفقا  لمنظمة األغذية والزراعة فإنهُ  .في محافظة الحديدة ظهرتجراد قد لل تفقيس موجةأول  ديسمبر أن/األول

المحاصيل يناير، ما قد يؤدي إلى انتشار الجراد الذي يمكن أن يدمر /حتى منتصف كانون الثانيبالظهور الجراد فقيس موجات ت

وللتخفيف من اآلثار المحتملة . األشهر المقبلة خاللعدام األمن الغذائي انويفاقم حالة  العيش الزراعيةعلى موارد سلبا  الزراعية ويؤثر 

 توقعات أشارت .وتوزيع المبيدات للمزارعين المتضررينفقيس الجراد تلمناطق  شامل   مسح   بإجراءتوصي منظمة األغذية والزراعة 

( FEWS NET)بكة نـُظم اإلنذار المبكر بالمجاعة شحول األمن الغذائي، الذي أعدتهُ  نوفمبر/لمنتصف تشرين الثاني تقرير الموجزال

لكنهُ لم يضع في ل األعاصير المدارية، معت قبـُ ل المعلومات والبيانات التي جوالذي حلَّ من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،  وبتمويل



 

 

 

4 

سيواجهون أزمة  أو ليمن أن عددا  متزايدا  من الناس في ا إلى أشارت توقعات هذا التقرير الجراد، النتشارالتأثير المحتمل الحسبان 

انعدام األمن الغذائيضمن مستويات  IPC 1أو  0 الدرجةمن غذائية حالة طوارئ 
4

 .األشهر المقبلة، خالل 

 

 الشؤون الصحيـَّةَ وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

  الرعاية الصحية المتدهورة  منظومةلدعم مليون دوالر  05ديسمبر إلى توفير مبلغ /كانون األول 51دعت منظمة الصحة العالمية في

إدارة واستقبال اإلصابات الناجمة عن الحوادث وعالجات إدامة واستمرار الخدمات الضرورية الملحة، التي تشمل في اليمن وضمان 

كما أفادت  .مليون شخص من المتضررين نتيجة الصراع 51ناقل األمراض وتوفير اللقاحات لنحو األمراض المزمنة ومراقبة ت

إمدادات الوقود والدواء والمياه الصالحة بالمرافق الصحية وعطََّل  رَّ ـأن النزاع الدائر قد أضبمنظمة الصحة العالمية في تقاريرها 

وتنحصر األوضاع الحرجة على نحو  خاص في  .العالجات الطبيةفرص الحصول على مما أدى إلى تقليص ومحدودية للشرب، 

بالمائة  51بالمائة من السكان في المحافظة األولى و  533محافظتي عدن وتعز، حيث تستدعي الحاجة لتقديم المساعدة اإلنسانية لنسبة 

 .في المحافظة الثانية، أي عدن وتعز على التوالي

  الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية  المنظمات غير الحكوميةتواصل إحدى

توفير الدعم الصحي والتغذية للسكان المتضررين من النزاع في محافظة تواصل حالة انعدام األمن، استمرار وعلى الرغم من  الدولية

 ،من الشهر المذكور 03وحتى  51 منُذ يومالفترة في الشريكة  مةالمنظقدمت هذه ، حيث نوفمبر/تشرين الثاني شهر طوالتعز 

جلسة توعية  11كما عقدت المنظمة أيضا  حوالي  .طفل 913 ألكثر منوتداخالت ومستلزمات التغذية استشارات الرعاية الصحية 

 .شخص 033تعليمية حول التغذية وصحة المجتمع، شملت أكثر من 

  لحوالي خدمات الرعاية الصحية األولية ديسمبر /الشريكة للحكومة األمريكية في مطلع كانون األولقدمت المنظمة الدولية للهجرة

ذلك من خالل عيادتين متنقلتين اثنتين، كما قدمت أيضا  الخدمات الصحية األساسية ومن النازحين داخليا  في محافظة الحـُديدة،  033

المنظمة الدولية للهجرة ومن خالل دعم  وفرتلقد . في محافظة صنعاء نازح داخلي 503والدعم النفسي واالجتماعي لحوالي 

 .1351عام يمنية خالل سبع محافظات نازح داخلي في  110533الحكومة األمريكية، المساعدة الصحية ألكثر من 

 المتمثلة في الخدمات  اتتوفير المساعد ث،ارواصلت المنظمات غير الحكومية وبدعم  من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكو

نوفمبر /، خالل الفترة منُذ منتصف تشرين الثانيلألسر المتضررة من النزاع في اليمنالصحية والتغذية والمياه والصرف الصحي 

مَ في سياق هذا الجه. وحتى أواخر الشهر ت الشريكة متطوعون من سكان المجتمع المحلي ممن تدربوا على يد إحدى الجها ود نـظَـّ

حوالي ، دورات توعية تعزيزية حول المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، شملت مريكية الخارجيةاعدات األلمكتب المس

وتعمل الجهة الشريكة آنفة الذكر أيضا  . المستضيف في أربع مناطق بمحافظة صنعاءوأفراد المجتمع من النازحين داخليا   550333

أفراد المجتمع المحلي على برامج خدمات المياه والمجاري والنظافة العامة في كل  من محافظات عدن وحضرموت  مع متطوعين من

توزيع مستلزمات النظافة المنزلية ومواد اإلغاثة ضافة  لذلك قامت هذه الجهة الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية بإ. وتعز

ظات عدن وحضرموت وصنعاء، كما خططت للقيام بتوزيعات إضافية في مدينة تعز خالل على السكان في كل  من محافالطارئة 

من ناحية أخرى تقوم احدى المنظمات غير . ، وفقا  لما تسمح به إمكانيات الوصول والظروف األمنية المصاحبة لذلكاألسابيع القادمة

جملة  من التداخالت الصحية، تتضمن استشارات الرعاية بتنفيذ ة المدعومة من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية يالحكوم

لألطفال وبرامج العناية العالجية الخارجية  ،تغذية حديثي الوالدة واألطفال الصغارالصحية والمعاينة األولية ودورات التوعية حول 

، مع من محافظات عدن وأبين وشبوة في كل   الحرج نون من حاالت سوء التغذية الشديددون سن الخامسة، الذين يعاالمرضى ممن هم 

 .مماثلة في محافظة لحج لتقديم خدمات   وجود خطط لدى المنظمة

  19تمكنت إحدى الجهات الشريكة لمكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية خالل الفترة الممتدة من 

إمدادات  طبية من محافظة عدن إلى ثالثة مرافق صحية في محافظتي نقل ديسمبر، من /كانون األول 1لغاية ونوفمبر /تشرين الثاني

إضافة  لذلك وفرت هذه الجهة الشريكة لمكتب السكان والالجئين . لدعم خدمات الرعاية الصحية األساسيةالضالع وحضرموت، 

                                                 

 
تراوح كحد أدنى تحيث في مختلف البلدان، ( IPC) معدالت قياسوتتشابه . شدة وحجم انعدام األمن الغذائيلتصنيف هو أداة موحدة و، (IPC)التصنيف المرحلي المتكامل لحالة األمن الغذائي  مختصر  4

 .IPC 5إلى حد المجاعة األعلى  IPC 1من 
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لتقديم مواد اإلغاثة مع قادة المجتمع المحلي قت الجهود ـالمستشفيات في محافظة صنعاء، ونسَّ  إلحدى ات الطبيةاإلمدادوالهجرة 

 .في محافظة عدنالجهود المبذولة لجمع النفايات أُسرة في محافظة الجوف، كما دعمت  50133لحوالي األساسية 

 

 اإلغاثة  إمداداتسياقات الدعم اللوجستي وتوفير 

 طن متري من الوقود، ما يمثل ارتفاعا  بنسبة أكثر من  1130333 حوالينوفمبر /بلغت واردات الوقود التجارية لشهر تشرين الثاني

 األمم المتحدةتـُـفيد تقارير مكتب وبالرغم من هذه الزيادة الملحوظة . أكتوبر/تويات شهر تشرين األولسبالمائة بالمقارنة مع م 033

ون المستوى المطلوب شهريا ، وأن هذه العجز المستمر بالمائة د 13ال تزال متدنية بنسبة واردات الوقود  لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن

سفينة قد رست في  51أن أيضا ، تنسيق الشؤون اإلنسانية كما أفاد مكتب  .أسعار المواد الغذائية والوقوديقود نحو ارتفاع ال يزال 

بالمقارنة مع  بالمائة 11ُل زيادة بنسبة ، ما يـُسجنوفمبر/رين الثانيكالَّ وميناء نشطون والصليف في تشـُ موانئ عدن والحـُديدة والم

ومع ذلك فإن مشكلة نقص الوقود واألضرار التي لحقت بالبنية التحتية ال تزال تـَِحـدُّ من قدرة تفريغ السفن في  .أكتوبر/تشرين األول

ت السفن الراسية في تشرين لقد شهد .برا  والبضائع الموانئ، إضافة  للطرق التالفة والمدمرة التي تعيق أيضا  جهود نقل السلع 

التأخير يوما ، في حين أفاد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن معدل  55أكتوبر تأخيرا  متوسطا  في عملية تفريغ البضائع لمدة /األول

 .يوما   51نوفمبر بلغ /في تشرين الثاني

  َّكانون  59إلى  50لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث خالل الفترة من الشريكة  المنظمات غير الحكوميةرت إحدى ـوف

 00133موقعا  في أنحاء  من محافظات أبين وعدن ولحج، لتغطي بذلك احتياجات  03ن أكثر مديسمبر، مياه الشرب النقية في /األول

أُسرة أخرى في عدن،  033أُسرة في محافظة أبين و  50133من أكثر  علىاإلغاثة الطارئة أيضا  سلع كما وزعت المنظمة . أُسرة

 .يناير/أُسرة في محافظة لحج خالل األسبوع األول من شهر كانون الثاني 50133في توزيع مستلزمات اإلغاثة على للبدء وتخطط 

 من خالل  ،عامة ن والمنطقةفي اليمدعم جهود التنسيق اللوجستي والعمليات اإلنسانية المعنية بالشؤون اللوجستية  تواصل المجموعة

محافظات عدن والحـُديدة  اإلنسانية فيأكتوبر، لدعم العمليات /لتر من الوقود خالل شهر تشرين األول 5160133توزيع أكثر من 

 قودمليون لتر من الو 1.0أكثر من أبريل /وزعت منُذ مطلع نيسان الجدير بالذكر أن المجموعة المعنية بالشؤون اللوجستية. وصنعاء

 .من المنظمات التي تـُجري عمليات إنسانية في اليمن 63الـ  يفوقعلى ما 

 

 جهود ومساعدات إنسانية أخرى

  مليون دوالر، مخصصة لشؤون الرعاية  13ديسمبر بتقديم حوالي /كانون األول 53تعهدت دولة اإلمارات العربية المتحدة في

محافظات في  خاصة  ة المتضررة من النزاع في اليمن، لمجتمعات المحليلواالحتياجات اإلنسانية األخرى الصحية والطعام والتغذية 

مليون دوالر إلى  53: لتاليوخصصت دولة اإلمارات العربية المتحدة إجمالي مبلغ التمويل المذكور على النحو ا. عدن ولحج وتعز

مليون دوالر لكل  من منظمة اليونيسف وغيرها من  1مليون دوالر لبرنامج األغذية العالمي،  6 ،األحمر اللجنة الدولية للصليب

 .المنظمات الدولية األخرى

  51ديسمبر عن تمويل إضافي بقيمة /كانون األول 51في ( إيكو)أعلنت المفوضية األوربية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية 

تداخالت جملة من سيدعم التمويل الجديد . مليون دوالر على شكل مساعدات  إنسانية لليمن 56.1مليون يورو، ما يعادل حوالي 

وهو يستهدف السكان المتضررين وسبل توفير المياه الصالحة للشرب،  الدعم الغذائيخدمات الرعاية الصحية و التي تشملالطوارئ 

قد ساهمت حتى  ية األوربية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنيةالجدير بالذكر أن المفوض .في جميع أنحاء البالدالصراع من 

 .1351عام الخالل لجهود االستجابة اإلنسانية في اليمن مليون دوالر  16ديسمبر بأكثر من /منتصف كانون األول
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$330,672,835 

$230,228,482 

$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    

 إحاطة موجزة

 َر الصراع الذي اندلع بين قوات حكومدة الجمهوريدة اليمنيدة وقدوى المعارضدة الحوثيدة فدي جهدة الشدمال وبدين الجماعدات  أثَـّ

، 1351ولغايدة مطلدع العدام  1331عدام  مندذُ المنتسبة لتنظيم القاعدة وقوات الحكومة اليمنية أيضا  في الجندوب، خدالل الفتدرة 

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

إن القتددال الدددائر بددين القددوات العسددكرية للحكومددة اليمنيددة والجماعددات القبليددة والجماعددات المقاتلددة . ياجددات  إنسددانيةأزمددة احت

، قد حـدَّ من قدرة الحكومة اليمنية على توفير الخدمات األساسية واالحتياجات اإلنسانية المتزايدة في 1355المسلحة منُذ عام 

إلددى تجديددد  1351و  1351كمددا أدى توسددع قددوات الحددوثيين خددالل العددامين . أمددرهمصددفوف السددكان الفقددراء المغلددوب علددى 

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

  قدوات الحدوثيين  ، حملة غارات  جويدة ضدد1351مارس /المملكة العربية السعودية في أواخر آذارأطلق التحالف الذي تقوده

لقد أوقع الصراع الدائر ضررا  في البنيدة التحتيدة العامدة وشدـلَّ . والقوات المتحالفة معهم إلعاقة ووقف توسعهم نحو الجنوب

، وقدـلََّص مسدتوى الدواردات التجاريدة إلدى جدزء  يسدير مدن المعددالت عارمدةالخدمات األساسية وأحدث موجة نزوح  سكانية 

بالمائددة فيمددا يتعلددق بتغطيددة  93وتعتمددد الددبالد علددى عجلددة االسددتيراد بنسددبة . معيشددة السددكان اليمنيددين ة للحفدداظ علددىالمطلوبدد

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

  تركت ظروف تصاعد وتيرة الصراع بالتزامن مع عدم االستقرار السياسي الذي طال أمده واألزمة االقتصادية الناجمدة عدن

ك، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والزيادة الكبيرة في معدالت البطالة، تركت كل هدذه الظدروف مجتمعدة حدوالي ذل

حاجدة إلدى ماليدين آخدرين ب 6، إلى جانب مليون نسمة في حالة  من انعدام األمن الغذائي 16نصف سكان اليمن البالغ عددهم 

 .طارئة غذائية   مساعدات  

  ن جنسيات مختلفة، غير فرد مابين الجئين وعدد كبير من الرعايا م 1100333حوالي  1351في أوائل عام استضافت اليمن

مليددون شدخص فدي الدديمن، األمدر الدذي دفددع  1.1فدي األعمددال العدائيدة قدد أسددفر عدن موجدة نددزوح داخلدي لنحدو أن التصدعيد 

. ل الرعايا من ذوي الجنسديات المختلفدة إلدى خدارج الديمنالمنظمة 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

  لسدنة الماليدة ، اإلعالن بأن الديمن يواجده كارثدة خدالل ا1351أكتوبر /تشرين األول 51جدد السفير األمريكي ماثيو تولر في

وتددأثير األزمددات السياسددية  حالددة الطددوارئ المعقدددة، نتيجددة  السددتمرار مشددكلة االحتياجددات اإلنسددانية الناجمددة عددن 1356

 .واالقتصادية في البالد على السكان الضعفاء المعرضين للخطر

 وهي تعتمد (OCHA)جميع هذه األرقام الدولية مسجلة وفقا  لخدمة التتبع المالي الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية . 1351ديسمبر /كانون األول 03يوم  لغايةالمسجلة بيانات أرقام التمويل  *

 5في  بدأتالسنة المالية الحالية، التي تقويم يرة للحكومة األمريكية في سياق االلتزامات األختعكس هي و لهابيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقا   تـُسجل في حين السنة المالية الحالية، االلتزامات الدولية خالل على 

  .1351أكتوبر /األول تشرين
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5102المالية  خالل السنة لليمنة استجابةً ياألمريك ةالحكوماإلنساني الذي قدمتهُ تمويل ال
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، ة، عمران، الحـُديد

ريمة، صنعاء، حّجةَ، أب، 

 صعدة، تعز

$ 15,091,611 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

(الفاو)  
  133,000 $  على مستوى البالد كافة شؤون الزراعة واألمن الغذائي

(IOM) المنظمة الدولية للهجرة 

، الدعم تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلوماتالصحة، 

اللوجستي وإمدادات اإلغاثة، الحماية، شؤون المالجئ والتوطين، 

 خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

أبين، الضالع، : المحافظات

 عدن، لحج، صنعاء، شبوة
$ 1,300,000 

كتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون م

(أوتشا)اإلنسانية   
مستوى البالد كافةعلى  تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات  $ 2,510,000 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
الصحة، الدعم اللوجستي وإمدادات اإلغاثة، التغذية، الحماية، 

 المالجئ والتسكين، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
 15,336,600 $ على مستوى البالد كافة

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

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

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

 
امجدعم البرتكاليف   

 
  $ 055,159  

األمريكية للتنمية الدوليةالوكالة /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
$ 51,051,110 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  محافظات 53في  أطعمة جاهزة لإلستخدام العالجي   $ 5,665,  159  

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) المتحدة 

طن متري من المساعدات الغذائية الطارئة وفق البند  190913

 الثاني لقانون الغذاء من أجل السالم
محافظة 59في   $ 11,353,013 

(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 األمريكيةالسكان  مكتب  

 الشركاء التنفيذيين
المساعدات الغذائية، الصحة، الدعم اللوجستي وتوفير إمدادات 

 اإلغاثة، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

على مستوى البالد 

 كافة
$ 53,000,000 

(IOM) سلع وإمدادات اإلغاثةواللوجستي وتوفير الدعم الصحي  المنظمة الدولية للهجرة   6,300,000 $   جيبوتي والصومال 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

(UNHCR)    الالجئين

الصحة، الحماية، المالجئ والمخيمات، خدمات المياه والصرف 

 الصحي والنظافة العامة

على مستوى البالد 

 كافة
$ 11,400,000 

 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 من الحكومة األمريكيةالتمويل اإلنساني المقدم إجمالي  

 

 

 .م وليس اعتماد األموال وتخصيصهاإلى تاريخ التعهد أو االلتزاسنة التمويل تُشير  5
 .1351سبتمبر 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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 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 العالميللكوارث الطب

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

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

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

 .غذائيا  وثقافيا  و بيئيا  المساعدة المالئمة وضمان تقديم 

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه: 

 

  1.202.821.1999+أو االتصال على   www.cidi.org: كالة األمريكية للتنمية الدوليةفي الو 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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