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 أبرز التطورات

  كل من المنظمة الدولية للهجرة أفادت(IOM)  والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

(UNHCR ) مليون  4.2داخلي لما يقدر بنحو النزوح موجاٍت من الأن الصراع في اليمن قد أدى إلى

بالمائة  2يناير، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة /كانون الثاني 13شخص، وفقاً للمعلومات المسجلة لغاية يوم 

كل  مليون نازح داخلي، وتعزو 4.2، والتي بلغت آنذاك 4132اضي عن التقديرات المسجلة أواخر العام الم

عودة بعض النازحين داخلياً هذا االنخفاض إلى الدولية للهجرة ومفوضية شؤون الالجئين من المنظمة 

 .وإلى تحسن منهجية تتبع النازحينجنوب اليمن، ل

  مديرية،  111عدد مديريات اليمن البالغة بالمائة من إجمالي  52تـُـشير تقديرات منظمات اإلغاثة إلى أن

بالمائة من  5وأن المساعدات اإلنسانية،  تشهد انخفاضاً نسبياً في حجم العقبات والقيود التي تواجه إيصال

إمكانيات وصول المساعدات، ذلك وفقاً لبيانات خطة تواجه صعوبات شديدة في  عدد المديرياتإجمالي 

إن القيود والعقبات الفعلية المعيقة إلمكانيات . ، التي انطلقت مؤخراً 4132ام للعاالستجابة االنسانية لليمن 

كٍل من محافظات البيضاء ومأرب وتعز،  مناطق خط المواجهة فيفي  تستمر غالباً إيصال المساعدات 

باستمرار  تتعرضفي المناطق الواقعة على الحدود مع السعودية في محافظتي حّجةَ وصعدةَ، والتي  وكذلك

ال تزال  وعلى الرغم من التحسن المذكور في إمكانيات الوصول،. عبر الحدود شديدة وقصفجوية  تاغارل

مليون  43.4المطلوبة لحوالي  ةتقديم المساعدعلى اإلغاثة تتجاوز قدرة وكاالت االحتياجات اإلنسانية 

 .يمنبحاجة لمساعداٍت إنسانية، وفقاً لمعلومات خطة االستجابة االنسانية للهم ممن  شخص

  المنظمات اإلنسانية، بما في ذلك الشركاء التنفيذيين للحكومة األمريكية، على توسيع نطاق عمليات تعمل

للسكان المتضررين من  ومساعدات اإلغاثة األخرى يةَ ية والخدمات الصحوتقديم اإلمدادات الغذائاإلغاثة 

 .والدول المجاورةجميع أنحاء اليمن النزاع في 

 

                                                 

 
 .(USAID/OFDA)جية للكوارث مكتب المساعدات األمريكية الخار/ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 1 
 .(USAID/FFP)مكتب الغذاء من أجل السالم  / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  2
 .(State/PRM)مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية  3

 التمويل اإلنساني
 5102 للسنة الماليةاليمن استجابةً ألزمة 

 USAID/OFDA1 26,960,266$ دوالر 

دوالر  $17,682,651 USAID/FFP2 

 State/PRM3 65,099,999$ دوالر

$871,188,818 
 

عقدةالم   الطوارئ حالة ــ اليمن  
1026 مارس/آذار 20                                                                                       1026 ةالمالي   للسنة  ،7 رقم الوقائع نشرة   

نظرة موجزة على 

 األعداد
 

 68 مليون نسمة
 عدد التقريبي لسكان اليمن بحسب ال

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 شخاص األعدد 

 والصرف الصحي والنظافة العامة

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

 81.8 مليون
 عدد الذين يفتقرون للرعاية الصحية األساسية

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

مليون 8أكثر من   
 عدد الذين بحاجة لمساعداٍت غذائية طارئة

 شبكة نـ ظم االنذار المبكر بالمجاعة 

 6975نوفمبر /تشرين الثاني –

 6.1 مليون
 األشخاص النازحين داخلياً في اليمنعدد 

 6972 فبراير/شباط – األمم المتحدة

 1.1 مليون
اإلنسانية عدد األفراد الذين تلقوا المساعدات 

 6975خالل العام 

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

 أهم األحداث 
 

 ُُُّّّ ن إمكانيُُُّّّات وصُُُّّّول المسُُُّّّاعدات اإلنسُُُّّّانية تحس 

رغُُُُّّّّم التُُُُّّّّأخيرات القائمُُُُّّّّة بسُُُُّّّّبب انعُُُُّّّّدام األمُُُُّّّّن 

 والعوائق البيروقراطية

 لمُّدنيينمم المتحدة تدين اسُّتخدام العنُّف ضُّد ااأل، 

فُُُّّّي أعقُُُّّّاب الهجُُُّّّوم األخيُُُّّّر علُُُّّّى البنيُُُّّّة التحتيُُُّّّة 

 المدنية

  األمُّم المتحُّدة للتحقُّق والتفتُّي  آليَّة(UNVIM )

 تبدأ عملياتها في إطار جهود االستجابة لليمن
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 وجهود إيصال المساعدات اإلنسانية والنزوح السكاني من ظروف انعدام األ

 مليون شخص  4.2أن الصراع الدائر في اليمن قد أدى إلى نزوح ة للهجرة ومفوضية شؤون الالجئين ذكرت كل من المنظمة الدولي

كل من  وهيأثرة بشدة من الصراع وكانت المحافظات المت. يناير الماضي/داخلياً وفقاً للبيانات المسجلة لغاية أواخر كانون الثاني

علماً أن هذه ، غارات الجوية المستمرة والقتال البريلل زيادة في نزوح السكان نتيجةً عمران وحّجةَ وصعدة وصنعاء وتعز، قد شهدت 

لمنظمة الدولية داخلياً في اليمن، وفقاً لكٍل من افي المائة من إجمالي عدد النازحين  26المحافظات الخمس تستضيف ما يصل لحوالي 

بالمائة من إجمالي عدد السكان  51اللتان تؤكدان في تقديراتهما إضافةً لما ذكر أعاله، أن حوالي  ،للهجرة ومفوضية شؤون الالجئين

تستضيف محافظة تعز العدد األكبر من و. الجارية شتباكاتلال نتيجةً قد غادروا المحافظة  قبل األزمةمحافظة صعدة في  ينالمسجل

من  121,111نازح، تليها في ذلك محافظة حّجةَ التي تستضيف حوالي  222,111ن داخلياً، حيث تأوي المحافظة أكثر من النازحي

 .في الداخلالنازحين 

  بالمائة من إجمالي عدد مديريات اليمن تشهد انخفاضاً نسبياً في حجم المعوقات  52بالرغم من التقديرات األخيرة التي تُشير إلى أن

تعدد وانتشار  المتمثلة فيتزايد العوائق البيروقراطية ، تقول األمم المتحدة من جانبها بأن المساعداتتي تواجه جهود إيصال والقيود ال

السلطات الوطنية والمحلية التي تطالب الجهات اإلنسانية  إجراءاتووتحديات الحصول على تأشيرات الدخول، نقاط التفتي  والمرور 

سلع  نقلفي تقييد وإعاقة حركة وتستمر كل هذه الظروف مجتمعة  إنحول الحركة والتنقل،  صيليتفيومي الفاعلة بتقديم مخطط 

 .تقديم المساعدة في الوقت المناسبفي أجزاء مختلفة من اليمن، كما تمنع فرص والموظفين المعنيين  اإلغاثة الطارئة

 الف بقيادة المملكة العربية السعودية على أحد األسواق في محافظة صنعاء األمم المتحدة بأن الغارة الجوية التي شنتها قوات التح أفادت

 منفردةبغارة جوية سقطوا مدنياً على األقل، ما يمثل أكبر عدد من الضحايا الذين  13فبراير، قد أسفرت عن مقتل /شباط 45بتاريخ 

ندد األمين العام لألمم المتحدة  ،إثر ذلكو. شخصاً  11من كما أصيب في تلك الغارة أيضاً أكثر ، 4132سبتمبر الماضي عام /منُذ أيلول

والبنية ، الذي يحظر شن الهجمات ضد المدنيين (IHL)بان كي مون بالغارة الجوية معتبراً إياها انتهاكاً للقانون الدولي اإلنساني 

لحاجة الملحة لوقف األعمال العدائية وتشجيع على اكما أكد األمين العام أيضاً . إلى إجراء تحقيق سريع ومحايدالتحتية المدنية، ودعا 

 .استئناف محادثات السالم بين جميع أطراف النزاع

  ف محادثات السالم دون شروط استئناإلى األطراف اليمنية فبراير جميع /شباط 36دعا مجلس األمن الدولي في بيان صحفي صدر في

الذي يدعو إلى انسحاب الحوثيين من األراضي ، 4432المرقم مجلس األمن  المتفق عليها، بما في ذلك قراروتنفيذ كامل األُطر  مسبقة

مجلس األمن  إلى ذلك، حثَّ  إضافةً . وتسليم األسلحة إلى حكومة الجمهورية اليمنية، 4132التي استولوا عليها منُذ أواخر عام اليمنية 

اتخاذ الخطوات ، و4132ر عام ديسمب/ات كانون األولمفاوضطعت خالل ـُـااللتزام بالتعهدات التي قعلى الدولي جميع األطراف 

ودعا مجلس األمن الدولي أيضاً إلى منع وقوع اإلصابات . موفقا لتقارير وسائل االعال لوقف إطالق النار بشكٍل شامٍل ودائٍم،الالزمة 

كبيرة النسانية اً إلى االحتياجات اإلمشير، دون عوائق الوصول إلى السكان المحتاجين للمساعدةتسهيل إمكانيات صفوف المدنيين وفي 

 .المجتمعات المتضررة من النزاع في اليمن سكانل

  ٍمارس في السعودية، لبدء /آذار 6في  الحوثيمن ممثلي  التقى أعضاء من قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية بوفد

جزئي مباشر إلطالق النار أن المحادثات تزامنت مع وقف التي أفادت أيضاً ب دوليةلوسائل اإلعالم ال الثنائية، وفقاً محادثات السالم 

 .وعدم شن غارات جوية جديدة في صنعاء لفترٍة وجيزةعلى طوال الحدود السعودية اليمنية، 

  كومية وغيرها من المنظمات غير الح" هيومن رايتس ووت "مراقبة حقوق اإلنسان منظمة  معقدمت منظمة العفو الدولية(NGOs )

لية دولية للتحقيق في إنشاء آ، تدعوا فيها إلى مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، رسالة مشتركة إلى فبراير/شباط 41في 

وأشار الموقعون . النزاع في اليمنالتي يرتكبها جميع أطراف ، وقوانين حقوق اإلنسانبها للقانون الدولي اإلنساني االنتهاكات المشتبه 

وإبالغ النتائج المستخلصة على وجه السرعة، كما أنها للتحقيق في االنتهاكات الفردية النظم القائمة غير كافية  أن رسالتهم إلىفي 

 .المساءلةآلليات تفتقر 

 

 جهود توفير التغذيةوشؤون األمن الغذائي 

  َع برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية في الشريك لمكتب الغذاء من ( WFP)وزَّ

مليون فرد  1 بـ خطته الشهرية المحددالعدد المقرر لأي ما يفوق مليون شخص،  1.4غذائية طارئة ألكثر من  مساعداتٍ فبراير، /شباط
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لزيادة  "السلع رنامج قسائمب" في عدة مديريات من مدينة صنعاءبرنامج األغذية العالمي وأدخل  استحدثإضافةً لذلك،  .كحد أقصى

 والزيوت النباتية والملح والسكر الحبوب والبقولالتي تشمل  ع في الحصول على المواد الغذائيةفرص األُسر المتضررة من النزا

ادل أو ما يعشخص  36,511حوالي  لجوء مارس/آذار 2فبراير و /شباط 32وشهدت الفترة المحصورة مابين  .القمح والصوياومزيج 

يخطط برنامج األغذية العالمي لتوسيع و. بالمواد الغذائيةإلى استبدال قسائمهم بالمائة من إجمالي المستهدفين ببرنامج القسائم،  62

، كلما سمحت الموارد وحالة السوق والظروف األمنية األسابيع القادمة خاللإلى محافظات أخرى نطاق استخدام برنامج قسائم السلع 

 .بذلك

 ارير حديثة لشبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة الممولة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أن القدرة الشرائية لألُسر في أفادت تق

وتـُسهُم قلة الدخل والواردات . 4132عام الفي أسعار دقيق القمح أواخر ، رغم االنخفاض الكبير ال تزال محدودة للغايةاليمين 

ال تزال األسر في بعض الناجمة عن الصراع في انعدام األمن الغذائي في جميع أنحاء البالد، حيث وق العمل أنشطة سوانخفاض 

، وفقاً للتصنيف المرحلي IPC 4من انعدام األمن الغذائي ضمن المستوى الرابع النزاع تعاني حالة طارئة المحافظات المتضررة من 

.المتكامل لحالة األمن الغذائي
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 ى المنظمات غير الحكومية الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية تعمل إحد

وعدن ولحج وشبوة، حيث  أبينكٍل من محافظات للسكان المتضررين من النزاع في على توفير المساعدات الغذائية تعمل الدولية، 

طفالً مصاباً بسوء التغذية الحاد الوخيم، كما  31فبراير من معالجة حوالي /شباط 43 إلى 32تمكنت المنظمة خالل الفترة من يوم 

في كٍل  األغذية العالجية الجاهزة لالستخدامطفالً ممن يعانون من سوء التغذية المتوسط، وذلك من خالل توفير  321عالجت أكثر من 

من تقديم حمالت  آنفة الذكرالمنظمة  دربتهمممن لمجتمع المحلي متطوعون من ا تمكنإضافة لذلك، . من محافظات عدن وأبين وشبوة

ع وصغار الممارسات األمثل لتغذية معلومات حول اِمرأة، والتي تضمنت  3,111تثقيف وتوعية صحية ألكثر من  األطفال الُرضَّ

 .السن، لدعم جهود اإلدارة المجتمعية في التصدي لسوء التغذية

 

 ير امدادات اإلغاثةسياقات الدعم اللوجستي وتوف

  مارس، من خالل تقديم طلبات لرصد حركة النقل البحري /آليَّة األمم المتحدة للتحقق والتفتي  لليمن في مطلع آذاربدأت عمليات

من  للتحققتسعى هذه اآللية ، 4432 المرقمبنود قرار مجلس األمن الدولي بوعمالً . ةالشحنات المتجهة إلى الموانئ اليمنيوتسوية 

جهات متمركزة في اليمن وتسعى لبيعها في البلد، وكذلك السلع التجارية التي تم شراؤها من قبل ذلك  بما فيوتفتي  الشحنات، 

، لكن ليس تحت سيطرة أو إشراف حكومة التي تمر عبر الموانئ اليمنيةلدول األعضاء في األمم المتحدة، ا المساعدات الثنائية من

الجدير بالذكر أن عملية إنشاء آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتي ، والتي تهدف . سب معلومات األمم المتحدةالجمهورية اليمنية، بح

، قد جاءت بطلٍب من وغيرها من الخدمات الضرورية تسهيالت الواردات التجارية المشروعة من الوقود والغذاء والدواءلإلسراع في 

 .4132حكومة الجمهورية اليمنية في منتصف عام 

  ففي . لتزايد االحتياجاتأن الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة قد وسـََّعت عملياتها في اليمن استجابةً بأفاد برنامج األغذية العالمي

مابين  عيتينيتضمن رحلتين أسبو الذيمارس أعلنت الخدمات الجوية اإلنسانية عن إطالق مسار الخدمة الجديدة /أوائل شهر آذار

احتياجات النقل اإلنسانية في غياب العمليات الجوية لتعويض واستكمال مة األردنية عمان وجيبوتي عبر مدينة صنعاء، العاص

على نقل العاملين في المجال  4132أبريل /وكانت الخدمات الجوية اإلنسانية قد عملت منُذ نيسان. االعتيادية في اليمنالتجارية 

اإلمدادات الطبية األساسية، التي تضمنت  الحموالتمن  رطالً  42,111نقلت جواً ما يقرب من  ، كمابين جيبوتي واليمناإلنساني 

 .الصراعليمنيين المتضررين من من منظمات اإلغاثة العاملة على تقديم المساعدة المنقذة للحياة ل 22موفرةً بذلك الدعم لـ 

  حقيبة  111فبراير /شباط 35إلى  2الجهد اإلنساني خالل الفترة من وزعت المنظمة الدولية للهجرة الشريكة للحكومة األمريكية في

على حوالي  ،فرش األسّرةَ واألغطية البالستيكية وقناني المياهوأواني المطبخ ومن مستلزمات اإلغاثة الطارئة، التي تضم البطانيات 

صول إليه في مدينة تعز، والذي يضُم ثالث ، ممن يقيمون في القطاع الذي يصعب إلى حٍد كبير الومن النازحين داخلياً  4,311

                                                 

 
في مختلف البلدان، ( IPC)قياس  وحداتوتتشابه . شدة وحجم انعدام األمن الغذائيلتصنيف  دولية مختصرة، 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 
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خدمات المأوى والتسكين  وحتى اآلنالمنظمة الدولية للهجرة منُذ بداية األزمة  ودعمت. مديريات هي القاهرة والمظفر وصالة

  .من النازحين داخلياً في جميع أنحاء اليمن 25,211ألكثر من صال إمدادات اإلغاثة الطارئة وإي

 

 يةالشؤون الصح  

 أن حملة  ،الشريكة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية( اليونيسف)األولية الواردة من منظمة األمم المتحدة للطفولة  تـُشير التقارير

يناير برعاية منظمة اليونيسف، قد /كانون الثاني 3التطعيم الوقائي ضد الحصبة وشلل األطفال والحصبة األلمانية والتي بدأت في 

مسجلة طفل في جميع المناطق التي يصعب الوصول إليها في محافظة تعز، وفقاً للبيانات ال 265,111طعيم أكثر من تمكنت من ت

فبراير، وزعت منظمة اليونيسف أيضاً /شباط 3يناير ولغاية /كانون الثاني 45خالل الفترة ابتداًء من . فبراير/شباط 3لغاية يوم 

كٍل من محافظات المرافق الصحية التي تديرها الدولة في  تلزمات صحة األطفال علىمسكذلك األدوية واللوازم الصحية لألمهات و

كما قدمت اليونيسف خالل نفس  .من الفرق المتنقلة 52جهود  معتمدةً في ذلك علىعمران والبيضاء وذمار وإب وتعز وصنعاء، 

 .شخص 11,111مات ألكثر من الخد أوصلتمحافظة يمنية، حيث  35صحية موحدة في خدمات الفترة المذكورة 

 دمات االستشارة والمعاينة الصحيةخ، قدمت إحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث 

طفل في أنحاء مختلفة من محافظات أبين وعدن ولحج وشبوة،  211شخص، كما وفرت التطعيم الوقائي لحوالي  2,211ألكثر من 

كما وفرت المنظمة خالل نفس المدة الزمنية خدمات ما قبل الوالدة وخدمات . فبراير/شباط 43وحتى  32ابتداًء من يوم  خالل الفترة

في مجال الصحة من أفراد متطوعون  قامللجهود المذكورة، إضافة  .من النساء الحوامل 211ألكثر من الصحة اإلنجابية األخرى 

حول ، تمحورت مرأةإ 3,111ألكثر من تثقيف وتوعية صحية إيصال رسائل بالمجتمع ممن دربتهم هذه المنظمة غير الحكومية، 

 .وأهمية خدمات الرعاية لما قبل الوالدة والتطعيماتعدية ُمـاألمراض ال

  الصحية التي تضمنت خدمات الطوارئفبراير على تقديم المساعدة /شباط 35إلى  2ولية للهجرة خالل الفترة من المنظمة الدعملت 

تسع في  من النازحين داخلياً  312,111لحوالي وخدمات دعم الصحة العقلية والنفسية ، والعناية الصحية األولية والرعاية اإلنجابية

 .محافظاٍت يمنية

 

 خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

  في  النزاع لسكان المتضررين منلخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ة من حيث تقديم المساعدف اليونيسمنظمة تواصل

ةَ ولحج وصعدة وتعز منظمة اليونيسف خالل  عملتإطار هذه الجهود المبذولة في ف .كٍل من محافظات أمانة العاصمة وعمران وحجَّ

توفير المياه الصالحة  لضمانعلى تقديم الدعم لمنظومة المياه المحلية  فبراير/شباط 3ولغاية يناير /كانون الثاني 45الفترة منُذ يوم 

ةَ في محافظتي حجَّ وزعت منظمة اليونيسف أيضاً كما  .مليون شخص في خمس من المحافظات الست آنفة الذكر 3.1للشرب لنحو 

، فضالً شخص من المتضررين من النزاع 21,111التي ستوفر الفائدة لحوالي  رزمة من مستلزمات النظافة 2,411 أكثر من وصعدة

 اليدينغسل  ممارساتمع التركيز على  ،النظافة الشخصيةحول فرد من خالل حمالت الترويج  23,611توجيه وتوعية أكثر من عن 

 .تخزين المياه الصالحة للشربطرق و والنظافة الشخصية

  والعراقيل القائمة بوجه إمكانيات الوصول بسبب القتال البري والغارات الجوية وشح الوقود،  من التحديات المتمثلة في القيودبالرغم

ي تلبية ثيثة فجهودها الحلمنظمات غير الحكومية الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث تواصل إحدى ا

بما في ذلك سكان محافظة إب،  ة لليمنيين المتضررين من النزاع،تياجات الملحة لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العاماالح

شركة المياه المحلية لدعمها  شخص وقدمت 32,111من  مستلزمات النظافة على أكثر هذه المنظمة غير الحكوميةفيها وزعت التي 

أيضاً على تعزيز خدمات هذه المنظمة الشريكة  عملتكما . فرد 111,111وتوفير المياه لحوالي مرارية ضخ على استللحفاظ 

إعادة تأهيل ما يقرب وفي المناطق الريفية في محافظة الضالع، شخص  21,111التي توفر الخدمة لحوالي  الصرف الصحي المحسنة

 .ي المحافظةفقرية  32على األُسر في مرشحات المياه ووزعت  ،مائية مشتركةطة نق 41 من

  الصحي خدمات المياه والصرف  توفيرسبل العي  من خالل  تسهيالت وعتنفيذ مشركل من المحافظات أبين وعدن ولحج تشهد

، وذلك من إحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثتنفذه الذي و ،والنظافة العامة

 الصحية وتوزيع مستلزمات النظافةلتعزيز التوعية  ،مع المراكز الصحية والمدارس وأفراد المجتمع المحليل التعاون والتنسيق خال

اه والصرف الصحي المتعلقة بخدمات المي البنية التحتيةأعمال وغير ذلك من متطلبات خزانات المياه  ومواد اختبار جودة المياه وإدارة
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 2.4حوالي فبراير /شباط 31إلى  3ن هذه المنظمة الشريكة خالل الفترة م أوصلت ،في سياق جهود المشروعو .والنظافة العامة

أُسرة  211، كما وزعت مستلزمات النظافة العامة على المحافظات الثالثتوزيع المياه في من المياه الصالحة للشرب لنقاط  مليون لتر

شخص في  31,411ن الصرف الصحي والنظافة العامة لحوالي ؤوالتوعية حول ش وإرشاداتمحافظة أبين، وأوصلت رسائل في 

 .محافظتي أبين ولحج

 3,211على مستلزمات النظافة ، بتوزيع وبدعم من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثرى غير حكومية منظمة أخ قامت 

خالل دء بتوزيعات إضافية أخرى البفالحسبان  ، واضعةً فبراير/شباط 43إلى  32أُسرة في محافظة عدن خالل الفترة الممتدة من 

لزيادة فرص الحصول  ،المياهالطوارئ المحملة بشاحنات لمنظمة الشريكة جهودها اليومية في نقل هذه اواصل وت. ةاألسابيع القادم

تدعم هذه المنظمة غير الحكومية و. محافظة أبينمن النزاع في شخص من المتضررين  33,411لحوالي لشرب على المياه الصالحة ل

خمسة مراحيض وذلك من خالل بناء  لنازحين داخلياً في محافظة شبوةلوالنظافة العامة  احتياجات المياه والصرف الصحياً أيض

 .صحيةالمرافق من الوإعادة تأهيل خمسة  مغاسل لليدينوتركيب  جديدة

 

 جهود ومساعدات إنسانية أخرى

 مان في في ع دَ ـقِ ـخالل مؤتمٍر صحفي عـُ  غولدريكفي اليمن جيمي ماكشؤون اإلنسانية النسق ومالمقيم لألمم المتحدة  الممثلذََّر ـح

 ،4132اإلنسانية لليمن للعام  ةاالستجابلخطة االحتياجات التمويلية  عواقب الفشل في تلبية منالمجتمع الدولي مارس، /األول من آذار

قيمة النداء المطلوب بالمائة من  52أن حوالي ماكغولدريك ممثل األمم المتحدة أشار و .مليار دوالر 3.6التي تتطلب إجمالي أكثر من 

اإلنسانية لليمن  تتلقى خطة االستجابةولم . األشد ضعفاً وضرراً  إلنقاذ حياة السكان خالت الضرورية الملحةالتدابشكٍل مباشر ستدعم 

 .بواء المطلبالمائة فقط من إجمالي قيمة الند 1ل ، وهو ما يمثمارس/لغاية العاشر من آذار مليون دوالر 21.6سوى  4132للعام 

  َبتوفير الدعم ألربعة من  فبراير/لكة العربية السعودية في أواخر شباطمألعمال اإلنسانية في الملإلغاثة واركز الملك سلمان م دهَ َعــت

َع المركز السلع الغذائيةالتي تقدم الخدمات الطبية للسكان المتضررين من النزاع في اليمن،  الخاصةالمرافق الصحية  والخيام  كما وزَّ

في مدينة تعز، وذلك بالتنسيق مع منظمات اإلغاثة العاملة الغذائية  لإلمداداتاسقاط جوي في محافظة الجوف، وأجرى ثالث عمليات 

ة وحدة سكنية إلى جانب عدٍد من المرافق التعليمية والصحي 111لبناء  أيضاً إلغاثة مركز الملك سلمان ليخطط و .على األرض

ظروفاً جوية قاسية في الجئ يمني ممن يواجهون  4,111ألكثر من  الفائدة  توفير، التي من شأنها المرافق المجتمعيةوغيرها من 

مساعدات  وغيرها من والخدمات الطبيةالغذائية والمياه الصالحة للشرب  اإلمداداتمركز الملك سلمان لإلغاثة  رَ ـفَّ ولقد  .جيبوتي

 .اليمنيين في جيبوتي ولالجئيناليمن،  داخل للخطر في عرضةً واألكثر ضعفاً اإلغاثة الطارئة لتلبية االحتياجات األساسية للسكان 

كل من اللجنة الدولية  في اليمن من خالل دعم الصحية وتعزيز خدمات الرعاية على مساندةمركز الملك سلمان يعمل  ،لذلك إضافةً 

 (.WHO) لألمم المتحدةومنظمة الصحة العالمية يونيسف للصليب األحمر ومنظمة ال

 42و  44بين  الممتدةة القطرية الدوحة خالل الفترة في العاصمواإلقليمية من منظمات اإلغاثة الدولية  31أكثر من  ممثلوتمع أج 

سياق وفي . نخطة االستجابة االنسانية لليملبحث متطلبات  جمعية قطر الخيريةلذي نظمتهُ ركة في المؤتمر ا، للمشافبراير/شباط

مليون  441كثر من ألتقديم مساهمات تمويلية تصل  عن فبراير/شباط 42 يوم أعلنت المنظمات المشاركة فيالمؤتمر مخرجات 

 311التعهد المالي الجديد يتضمن و. ثالث سنواتزمنية محددة بلدعم جهود االستجابة اإلنسانية في اليمن على مدى فترة ، دوالر

من  مليون دوالر 31لكويت، وكذلك من الهيئة الخيرية االسالمية العالمية ومقرها اجمعية قطر الخيرية، ومثلها من مليون دوالر 

مجلس التعاون للجنة "عن تشكيل أثمر المؤتمر  ،لما تقدم ضافةً إ .من جهات أخرىفضالً عن تبرعات  األحمر القطري الهاللجمعية 

 .استجابةً ألزمة اليمنلتنسيق جهود المساعدة المقدمة من مجلس التعاون الخليجي  ،مركز الملك سلمان لإلغاثةتعمل بقيادة " الخليجي

 .األسابيع المقبلة خاللأن اللجنة ستبدأ أنشطتها تدريجياً مركز الملك سلمان لإلغاثة توقع يو
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$381,239,832 

$312,518,804 

$178,816,101 
$164,842,255 

$85,397,659 $88,592,424 

$59,335,901 
$44,732,337 

$26,308,672 $22,689,542 

دولة اإلمارات العربية  المملكة العربية السعودية
 المتحدة

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 السويد هولندا اليابان دولة قطر المفوضية األوربية ألمانيا المملكة المتحدة

2016-2015اإلنساني للعام  التمويل إجمالي *  
  المانحة الجهات حسب تسلسلب    

 إحاطة موجزة

  َر الصراع الذي اندلع بين قوات حكومُّة الجمهوريُّة اليمنيُّة وقُّوى المعارضُّة الحوثيُّة فُّي جهُّة الشُّمال وبُّين الجماعُّات أثَـّ

، 4132ولغايُّة مطلُّع العُّام  4112المنتسبة لتنظيم القاعدة وقوات الحكومة اليمنية أيضاً في الجنُّوب، خُّالل الفتُّرة منُُّذ عُّام 

َر على حي مليون شخص، وأحدث موجات تهجير ونزوح سكاني متكررة في شمال اليمن، مما أدى إلُّى خلُّق  3اة أكثر من أثَـّ

إن القتُُّّال الُُّّدائر بُُّّين القُُّّوات العسُُّّكرية للحكومُُّّة اليمنيُُّّة والجماعُُّّات القبليُُّّة والجماعُُّّات المقاتلُُّّة . أزمُُّّة احتياجُُّّاٍت إنسُُّّانية

يمنية على توفير الخدمات األساسية واالحتياجات اإلنسانية المتزايدة في ، قد حـدَّ من قدرة الحكومة ال4133المسلحة منُذ عام 

إلُُّّى تجديُُّّد  4132و  4132كمُُّّا أدى توسُُّّع قُُّّوات الحُُّّوثيين خُُّّالل العُُّّامين . صُُّّفوف السُُّّكان الفقُُّّراء المغلُُّّوب علُُّّى أمُُّّرهم

 . ساسوتصاعد النزاع وحاالت النزوح، األمر الذي زاَد من تفاقم األوضاع اإلنسانية المتدهورة في األ

 حملة غاراٍت جويُّة ضُّد قُّوات الحُّوثيين 4132مارس /أطلق التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في أواخر آذار ،

لقد أوقع الصراع الدائر ضرراً في البنيُّة التحتيُّة العامُّة وشُّـلَّ . والقوات المتحالفة معهم إلعاقة ووقف توسعهم نحو الجنوب

ة نزوٍح سكانية عارمُّة، وقُّـلََّص مسُّتوى الُّواردات التجاريُّة إلُّى جُّزٍء يسُّير مُّن المعُّدالت الخدمات األساسية وأحدث موج

بالمائُُّّة فيمُُّّا يتعلُُّّق بتغطيُُّّة  31وتعتمُُّّد الُُّّبالد علُُّّى عجلُُّّة االسُُّّتيراد بنسُُّّبة . المطلوبُُّّة للحفُُّّاظ علُُّّى معيشُُّّة السُُّّكان اليمنيُُّّين

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

 تصاعد وتيرة الصراع بالتزامن مع عدم االستقرار السياسي الذي طال أمده واألزمة االقتصادية الناجمُّة عُّن  تركت ظروف

ذلك، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والزيادة الكبيرة في معدالت البطالة، تركت كل هُّذه الظُّروف مجتمعُّة حُّوالي 

ماليُّين آخُّرين بحاجُّة إلُّى  2ٍة من انعدام األمن الغذائي، إلى جانب مليون نسمة في حال 42نصف سكان اليمن البالغ عددهم 

 .مساعداٍت غذائيٍة طارئة

  فرد مابين الجئين وعدد كبير من الرعايا من جنسيات مختلفة، غير  426,111حوالي  4132استضافت اليمن في أوائل عام

مليُُّّون شُّخص فُّي الُُّّيمن، األمُّر الُّذي دفُُّّع  4.2أن التصُّعيد فُّي األعمُُّّال العدائيُّة قُّد أسُُّّفر عُّن موجُّة نُُّّزوح داخلُّي لنحُّو 

. المنظمة الدولية للهجرة إلى تنظيم عمليات إجالء واسعة النطاق لنقل الرعايا من ذوي الجنسُّيات المختلفُّة إلُّى خُّاري الُّيمن

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

  اإلعالن بأن الُّيمن يواجُّه كارثُّة خُّالل السُّنة الماليُّة 4132أكتوبر /تشرين األول 34جدد السفير األمريكي ماثيو تولر في ،

، نتيجُُّّةً السُُّّتمرار مشُُّّكلة االحتياجُُّّات اإلنسُُّّانية الناجمُُّّة عُُّّن حالُُّّة الطُُّّوارئ المعقُُّّدة وتُُّّأثير األزمُُّّات السياسُُّّية 4132

 .اء المعرضين للخطرواالقتصادية في البالد على السكان الضعف

على  وهي تعتمد (OCHA)جميع هذه األرقام الدولية مسجلة وفقاً لخدمة التتبع المالي الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية . 4132 مارس/آذار 31يوم  لغايةالمسجلة بيانات أرقام التمويل  *

أكتوبر /تشرين األول 3التي بدأت في  4132: التزامات الحكومة وفقاً للسنتين الماليتينتعكس هي و لهابيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقاً  تـُسجل في حين ، 4132و  4132تقويم السنتين االلتزامات الدولية خالل 

  .4132أكتوبر عام /تشرين األول 3التي بدأت في  4132، و 4132عام 
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5102المالية  خالل السنة تمويل اإلنساني الذي قدمتهُ الحكومة األمريكية استجابةً لليمنال
1

 
 

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

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

شركاء التنفيذيين ال  

 

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، عمران، الحـُديدة، 

 ريمة، صنعاء،حّجةَ، أب، 

 صعدة، تعز

$ 45,632,242 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

(الفاو)  
  211,000 $  على مستوى البالد شؤون الزراعة واألمن الغذائي

(IOM) المنظمة الدولية للهجرة 

الصحة، تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، الدعم 

جئ والتوطين، اللوجستي وإمدادات اإلغاثة، الحماية، شؤون المال

 خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

أبين، الضالع، : المحافظات

 عدن، لحج، صنعاء، شبوة
$ 2,100,000 

كتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون م

(أوتشا)اإلنسانية   
 2,520,000 $ على مستوى البالد تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

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

 المالجئ والتسكين، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
 15,112,200 $ على مستوى البالد

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) المتحدة 
توى البالدعلى مس الدعم اللوجستي وسلع وإمدادات اإلغاثة  $ 4,100,000 

(WHO) 6 على مستوى البالد  الصحة منظمة الصحة العالمية $ ,100,000  

 
دعم البرامجتكاليف   

 
  $ 655,233  

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث تمويلإجمالي   

(USAID/OFDA) 
    $ 25,150,266 

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

 الشركاء التنفيذيين 

 
 توفير بطاقات وقسائم األغذية، الصحة، التغذية

ذمار، إب، : المحافظات

 لحج، ريمة، صنعاء، تعز
$ 32,632,246 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  العالجي لالستخدامأطعمة جاهزة   محافظات 31في    $ 3,223,  253  

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) المتحدة 
المعونات العينية األمريكيةطن متري من  23,321 محافظة 33في    $ 22,131,121 

(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 اإلنسانيالتمويل  إجمالي 
 

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

 الشركاء التنفيذيين
إمدادات المساعدات الغذائية، الصحة، الدعم اللوجستي وتوفير 

 اإلغاثة، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

على مستوى 

 البالد
$ 31,600,000 

(IOM) اللوجستي وتوفير سلع وإمدادات اإلغاثةالصحة، الدعم  المنظمة الدولية للهجرة  
جيبوتي 

 والصومال
   $ 6,100,000  

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

(UNHCR)    الالجئين

الصحة، الحماية، المالجئ والمخيمات، خدمات المياه والصرف 

 الصحي والنظافة العامة

على مستوى 

 البالد 
$ 44,400,000 

جيبوتي 

 والصومال
$ 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 األمريكيةويل اإلنساني المقدم التمإجمالي  

 

 

 .م وليس اعتماد األموال وتخصيصهاسنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزا 3
 .4132سبتمبر عام /أيلول 11قبل الحكومة ولغاية يوم الملتزم بها من يل من الحكومة األمريكية المبالغ تمثل أرقام إجمالي التمو 2
 .وتكاليف النقل خالل فترة اإلعداد والتقديم، وهي قابلة للتغير وفقاً للمعطيات القيمة التقديرية لحجم المساعدات الغذائية 1
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 معلومات عامة عن التبرع

 
 

  إلىمساهمتهم بتقديم التبرعات النقدية  ، تتمثل فيجهود اإلغاثة فيلمساعدة 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: اللكتروني التاليا 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

مثل طرق المواصالت وأوقات )تخفيف العبء على الموارد الشحيحة ي إلى مما يؤد ،(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 وضمان تقديم 

 لى مزيد من المعلومات أدناهيمكن االطالع ع: 

  

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

 www.reliefweb.int :تاليااللكتروني ال 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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