
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 
  

 

 النشرة اإلنسانية
 اليمن

م2012 رنوفمب 24–عاسالعدد الث  

 في هذا العدد
 2ص   تحديات واسعة تواجه قضايا المرأة والصحة •
 3ص احتياجات شديدة للمياه في أربع محافظات •
 4ص  2013ضرورة زيادة التمويل في عام  •
 5ص التمويل الطارئ ، التقييم المشترك •

  
 أوتشا

 مقتطفات سريعة    
نازح في جنوب  80,000أكثر من  ةدوع •

 اليمن إلى ديارهم

اليمن لديها واحدة من أعلى معدالت وفيات  •

  األمهات في منطقة الخليج

• )336 /100,000( 

في  69.7استطالع جديد للرأي يظهر أن  •

مديرية يفتقرون  28المائة من السكان في 

 كفايتهم من المياهإلى 

 YHRPتركز خطة االستجابة االنسانية  •

على إنقاذ األرواح ، واالنعاش في  2013

 ةالمبكر ، وحماية المدنيين والبرمج

 المشتركة

تم توسيع أنشطة المراقبة في صندوق  •

االستجابة الطارئة بالزيارات الميدانية 

 التوعيةرفع مستوى و

 أرقام    

96 
 

ي عدد الجهات المشاركة ف
خطة االستجابة االنسانية 

 2013لليمن 

80,000 
 عدد العائدين في أبين

45 
يوبيين ثعدد المهاجرين األ

 الواصلين يوميا

30 

عدد المدربين الذين تدربوا 
لدى الصليب األحمر 

 الدولي في المناطق الشمالية

58 

عدد اإلصابات بحمى 
الضنك المبلغ عنها في 

 محافظة إب

9 %  
الزيادة في أسعار القمح 

 لشهر سبتمبر 

  
  

 التمويل
 :المطلوب

 مليون دوالر 585
 

 :التمويلنسبة
57 % 

 

 المزيد من النازحين يعودون إلى ديارهم في المناطق الجنوبية
 النازحين يعودون وسط مخاوف أمنية وتعثر في الخدمات العامة

 منذ شهر يوليو إلى ديارهم في محافظة أبين وفقا لتقارير المفوضية السامية لالجئين ،  انازح 80,000عاد أكثر من 
وتمكن النازحون للقيام بذلك من االستفادة من التطورات األخيرة بما 

تشمل أعداد العائدين . في ذلك التحسن النسبي في األوضاع األمنية
العودة أيضا  وتتزايد حركة. شخص عادوا من تلقاء أنفسهم 39,000

 .في محافظة لحج وغيرها من المحافظات
وتخشى المنظمات اإلنسانية من ضعف أجهزة الضبط األمني أو 

غيابها في بعض مناطق العودة وذلك في ظل عودة المزيد من 
كما أن هناك حاجة أيضا إلى الكثير . األشخاص النازحين إلى ديارهم

. مة في مناطق العودةمن الموارد لتغطية العجز في الخدمات العا
يوليو شهر المفخخة منذ  والموادتسببت األلغام األرضية والمتفجرات 

وتستمر . شخصا معظمهم من األطفال 90الماضي في قتل وتشويه 
بالرغم من ذلك أنشطة التوعية بمخاطر األلغام في محافظات عدن 

  .ولحج وشبوة

في المائة منها في  95ة في الممتلكات والبنية التحتية والتي تقدر بتضرر هناك ضرورة أيضا إلى معالجة مسألة األضرار الواسع
أظهرت دراسة تقييمية أجريت في محافظة أبين أن االفتقار إلى مصادر وقد . بعض المناطق ، إضافة إلى أنشطة اإلنعاش المبكر

 .إعطاء األولوية لهذه المشكلةالتالي يجب بفي المائة من السكان ، و 70لحوالي " الهّم األكبر"الدخل وموارد الرزق يمثّل 

 طالبا وطالبة يعودون إلى مدارسهم وسط أعمال الترميم الجارية في المدارس 66,000
تسببت عودة النازحين إلى مواطنهم األصلية في إتاحة المدارس التي كانوا يستخدمونها كمراكز إيواء منذ تصاعد النزاع المسلح 

كانوا يعيشون في ) في المائة 93أي (شخص  25,000نازحا ونازحة من أصل  23,500عاد . م2012يونيو /خالل فترة مايو
. يع المدارس في محافظة لحجوتم إخالء جم. مدرسة في محافظة عدن 78

من األطفال إلى مدارسهم في محافظة عدن  66,000ونتيجة لذلك ، عاد 
وزارة التربية  إال أن. مدرسة 35وجاري القيام بأعمال الترميم حاليا لعدد 

بحاولي ال يزالون خارج مدارسهم  الذين تقدر عدد األطفالما تزال والتعليم 
هؤالء األطفال معرضون لمخاطر احتمال . في محافظة أبينطفال  34,846

 oweverH.تورطهم في جرائم أو استغاللهم من قبل الجماعات المسلحة
بما في ذلك (مدرسة  21نوفمبر تشغل  21أسرة نازحة حتى  244ما تزال 

من األطفال إلى مدارسهم في  14,000عاد . في محافظة عدن) جامعة واحدة
ية مدارس مشغولة من قبل النازحين حاليا محافظة لحج ولم يعد في المحافظة أ

 .مدرسة حاليا أيضا في محافظة لحج 22، وجاري العمل على ترميم 

  

 

 
استأنف عدد كبير من األطفال دراستهم في عدن بعد إخالء 

 . النازحين للعديد من المدارس في المحافظة
."أوتشا" مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/ إيمان  :الصورةمصدر   
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مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية –األمم المتحدة   

 استراتيجية مشتركة لمساعدة العائدين
م وضع وت. دفع التسارع في حركة العودة شركاء العمل اإلنساني في المناطق الجنوبية من اليمن للتخطيط المشترك في استجابتهم

ويتلقى كل من العائدين حزمة تتكون . هما مديريتي زنجبار وخنفروثالثة محاور تشغيلية في المنطقتين األكثر تضررا من أبين 
من مواد غير غذائية ، ومواد النظافة الصحية ، وأدوات اإليواء ومستلزمات الثقة بالنفس ، والحصص الغذائية ، ومبلغ 

 ).دوالر أمريكي 70(بدل نقل  لایر يمني 15,000
وتضم المجموعة في عضويتها كل من . وقد شكل شركاء العمل اإلنساني في أبين أيضا مجموعة عمل العودة وإعادة االندماج

محليات ممثلين عن المفوضية السامية لالجئين ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ، وهي تجتمع أسبوعيا بممثلي محافظ أبين و
 .يا االحتياجات وغيرها من القضايامناقشة قضامديريتي زنجبار وخنفر ل

 انتشار واسع لمشاكل صحية لدى النساء
 المرأة تواجه مشاكل رئيسية مرتبطة بالصحة اإلنجابية

آالف النساء اليمنيات يلدن كل شهر في ظروف خطرة للغاية ، ويصحب بعض تلك الوالدات مضاعفات تهدد حياتهن ، وهو 
األمر الذي يؤدي بهن إلى الوفاة في حالة عدم وجود المساعدة 

. الطارئةمن قابالت توليد مدربات على العمل في الحاالت 
وأصبح الوضع خطيرا خاصة في المحافظات التي انعدم فيها 
األمن لعدة أشهر مما منع الكثير من النساء من الحصول على 

 .خدمات الرعاية لما قبل الوالدة
في المائة فقط من النساء اليمنيات على مساعدة من  27تحصل 

للسكان وهذه النسبة وفقا لصندوق األمم المتحدة . قابالت ماهرات
هي واحدة من اقل النسب في المنطقة ، وهي تعد واحدة من 
األسباب التي تجعل اليمن مستمرة في معاناتها بسبب معدل 

وفيات األمهات فيها والتي تعتبر واحدة من أعلى معدالت وفيات 
ويصل معدل الخصوبة ). 336/100,000(األمهات في العالم 

احدة من أعلى معدالت ، والتي تعد و 6.0في ذات الوقت إلى  
 .الخصوبة في المنطقة

 بالنفس الثقةإلى مستلزمات  هناحتياج والنساء المتضررات من العنف ضد المرأة 
أظهرت دراسات أجريت على النساء النازحات من المحافظات المتضررة من النزاعات المسلحة مثل أبين أن اثنين في المائة من 

وتم في المقابالت التي أجريت مع العائالت النازحة . العنف ، بما في ذلك العنف الجنسي الفتيات في سن اإلنجاب يعانين من
 .اعتراف اآلباء بتزويج بناتهم في سن مبكرة للتعامل مع الصعوبات االقتصادية الشديدة التي يواجهونها

العنف القائم حاالت من  واجهنء اللواتي النساؤلئك ويجري توفير مستلزمات الثقة بالنفس من قبل صندوق األمم المتحدة للسكان ل
وتحتوي حزمة المستلزمات هذه مواد تحتاج إليها النساء وال تهتم بها غالبا معظم البرامج اإلنسانية ، بما . على النوع االجتماعي

من مخاطر التحرش في ذلك مواد من شأنها أن تساعد المرأة على ارتداء لباس مالئم في بيئة دينية محافظة محيطة بها للتقليل 
 .بهن

 الشراكة للوقاية من المالريا خاصة في المناطق الريفية
أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع الصندوق العالمي ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة الصحة العالمية أكبر 

عرضين لخطر المالريا وغيرها من األمراض حملة توزيع للناموسيات طويلة األمد المعالجة بمبيدات الحشرات إلى السكان الم
 8.4وتهدف الحملة إلى حماية أكثر من . المنقولة بالنواقل مثل حمى الضنك ، الشيكونغونيا ، وداء الليشمانيات ، وداء الخيطيات

 .مليون شخص من هذه األمراض ، خاصة ألولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية اليمنية

 مى الضنك في محافظة إب ، وإصابات بشلل األطفال في محافظة حجةاإلبالغ عن إصابات بح
في المائة  53حالة يشتبه إصابتها بحمى الضنك في مديرية فرع العدين أوائل الشهر المقبل ،  58تم في محافظة إب اإلبالغ عن 

ة ووزارة الصحة العامة أجرت ولم يتم االبالغ عن أية وفيات ، إال أن الجهات الصحي. من إجمالي الحاالت هم من الذكور
 .في استجابة منها لمقتضيات حاالت التفشيبشأن هذه اإلصابات تحرياتها الميدانية 

وتغطي هذه الحملة . كما يجري وضع اللمسات األخيرة على خطة االستجابة بالتطعيم بعد تفشي وانتشار فيروس شلل األطفال
 .مليون طفل دون سن الخامسة في محافظتي حجة والحديدةالمدعومة من منظمة الصحة العالمية أكثر من 

   

 
وهي  -يولد عدد كبير من األطفال اليمنيين دون مساعدة من قابالت متدربات 

 . في المائة من النساء الحوامل 27خدمة متاحة فقط لحوالي 
  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/ إيمان  :در الصورةمص

في المائة فقط من النساء في  27
اليمن يلدن بمساعدة قابالت 

واحدة من أقل وهذه  –متدربات 
 .في منطقة الخليج المعدالت

 

 

في  46.5وجدت دراسة جديدة أن 
محافظة  28المائة من اليمنيين في 

يستخدمون المياه من مصادر غير 
في المائة  28.3محسنة ، 

لترا في  15يستخدمون أقل من 
في المائة ال يعرفون  70اليوم و 

 .كيفية معالجة المياه

في المائة فقط من النساء  27
في اليمن يلدن بمساعدة 

واحدة وهذه  –قابالت متدربات 

في منطقة  المعدالتمن أقل 

 .الخليج
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مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية –األمم المتحدة   

 احتياجات ماسة إلى المياه في أربع محافظات
مديرية من مديريات محافظات حجة وعمران  28وجدت دراسة جديدة أجريت حول احتياجات المياه والصرف الصحي في 

في المائة من السكان يحصلون  46.5والحديدة وريمة أن 
كما . على احتياجاتهم من المياه من مصادر غير محسنة

في المائة من  28.3توصلت دراسة أجرتها جامعة صنعاء أن 
في  69.7لترا في اليوم ؛ و  15السكان يستخدمون أقل من 

 70المائة من السكان يفتقرون إلى خدمات مالئمة للمياه ؛ و 
 .في المائة من السكان ال يعرفون كيفية معالجة المياه

شخص حاليا في المناطق الحضرية من  895,000ويحصل 
من  365,000محافظة عدن في الوقت ذاته ، بما في ذلك 

األطفال ، على مياه صالحة للشرب لمدة عام وذلك من خالل 
 .توفير غاز الكلور للسلطات الحكومية المحلية

من النازحين في محافظتي عمران  11,152كما يتلقى 
ويتم . وصنعاء مياه صالحة للشرب تنقل إليهم بشاحنات المياه

من النازحين  2,932توفير مستلزمات النظافة لحوالي 
 .شهريا

 بشأن حماية الصبية من المهاجرين واليمنيين مخاوف
 وصول المزيد من اإلثيوبيين إلى األراضي اليمنية

. IOMدولية للهجرة شخصا وفقا لبيانات المنظمة ال 45بلغ العدد اليومي للمهاجرين اإلثيوبيين الذين يصلون حاليا إلى حرض 
 51وتم في مركز مخصص لحماية األطفال في حرض خالل شهر أكتوبر استقبال 

صبيا مهاجرا من منطقة  37منهم (طفل غير مصحوب جرى اإلتجار بهم أو تهريبهم 
كجزء من الشراكة في العمل بين الوكاالت اإلنسانية ووزارة الشؤون ) القرن األفريقي

 .االجتماعية والعمل
وتخطط المنظمة الدولية . وجبة يومية للمهاجرين 3,000توفير ما يصل إلى يتم 

من اإلثيوبيين معظمهم من النساء والقصر غير  500للهجرة أيضا لمساعدة نحو 
 .المصحوبين والمسنين في العودة إلى ديارهم قبل نهاية العام

 كثر عرضة لمخاطر سوء المعاملةاألن هم ياليمنيمن األطفال الصبية 
مديرية من ست محافظات جنوبية ومن  38أظهر التقييم السريع الذي أجري في 

 .محافظة حجة في الشمال الكثير من المشاكل المتعلقة بحماية األطفال
ومن النتائج التي ظهرت في التقييم أن األوالد أكثر عرضة للخطر وبشكل كبير 

في  85يان الذكور بتعرضهم النتهاكات جسيمة لحقوق الطفل ، وبلغت نسبة الصب
المائة من إجمالي األطفال الضحايا الذين تم التأكد من تعرضهم للقتل والتشويه 

 .واالستخدام والتجنيد واالختطاف
 

  

 
يستخدمون المياه من أجريت منيين  وفقا لدراسة جديدة في المائة من الي 46أكثر من 

 .مصادر غير محسنة ، كما هو موضح في صورة البركة أعاله
  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/ ايمان  :مصدر الصورة

 
كثر عرضة لخطر التعرض األون هم الصبيان اليمني

النتهاكات جسيمة لحقوق الطفل بحسب المعلومات 
 . مؤخرا الواردة في دراسة جديدة أجريت

 .مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/ إيمان  :مصدر الصورة

في  46.5دراسة جديدة أن وجدت 
محافظة  28المائة من اليمنيين في 

يستخدمون المياه من مصادر غير 

في المائة يستخدمون  28.3محسنة ، 

في  70لترا في اليوم و  15أقل من 

 .المائة ال يعرفون كيفية معالجة المياه
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مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية –األمم المتحدة   

 م2013ارتفاع احتياجات التمويل للمساعدات اإلنسانية في عام  
إال أن التطورت في األوضاع اإلنسانية في . ال تزال هناك حاجة ماسة لمساعدات إنقاذ األرواح في كثير من المناطق اليمنية

األشهر األخيرة جعلت من الواضح أيضا أن برامج إنقاذ األرواح يجب أن تكون مصحوبة ببرامج دعم اإلنعاش المبكر لمساعدة 
وفي اعتراف منهم بمثل هذا التحول ، قام شركاء العمل اإلنساني في اليمن بصياغة . الستقراراليمن على االنتقال إلى مزيد من ا

وتتمثل . التي تركز في المقام األول على االحتياجات الماسة للسكان مع تعزيز مكون االنعاش مبكر 2013استراتيجية عام 
ة المدنيين ، والبرمجة المشتركة في المجاالت ذات األولوية المتفق التأقلم ، حمايعلى مقدرة الاألولويات في إنقاذ األرواح ، زيادة 

م ، توسيع نطاق المساعدة من استهداف النازحين فقط إلى نطاق أوسع 2012هذه الخطة تستند إلى النهج المتبع في العام . عليها
ويتطلب . إليصال المساعدات مباشرة يشمل الفئات الضعيفة من السكان في مناطق واسعة ، مع إضافة مبادرات اإلنعاش المبكر

 .هذا األمر وضع بناء قدرات العاملين ضمن قائمة األولويات وبشكل مستمر
عما كان عليه مبلغ ) YHRP( 2013من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في احتياجات التمويل في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 

وتظهر هذه الزيادة بسبب عدة عوامل منها االحتياجات . ليون دوالرم 585م الذي بلغ 2012التمويل المطلوب خالل عام 
المتزايدة للمواد الغذائية نتيجة لتقلبات أسعار المواد الغذائية عالميا ، واالرتفاع المحتمل في معدل وفيات األطفال إذا لم يتم 

متر مكعب  140للفرد بمعدل حالي يبلغ  التصدي لالرتفاع الحالي في معدالت سوء التغذية ، وانخفاض حصة المياه المتاحة
للشخص سنويا ، والتفشي المتكررة لألوبئة ومنها الحصبة وحمى الضنك وشلل األطفال ، وسوء نوعية التعليم والبنية التحتية 

 .وارتفاع احتياجات اإلنعاش المبكر
كما تم دمج خطة االستجابة . سمبرفي منتصف شهر دي 2013من المتوقع أن يتم اطالق خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 

. ليتماشى مع دورة التمويل) ERF(لمحافظة أبين في خطة االستجابة االنسانية ، وتم تنسيق عمل صندوق االستجابة الطارئة 
منظمة ، بما في ذلك بعض المنظمات  97إلى  2012جهة في العاام  66ازداد عدد المنظمات المشاركة في خطة االستجابة من 

 .ركة من دول الخليج ، مثل قطر الخيرية ومؤسسة العون السعوديةالمشا
ونظرا لما يواجهه اليمن . YHRP 2013من أهم المبادرات الرئيسية في خطة االستجابة االنسانية " البرمجة المشتركة"تعتبر 

يتطلع العديد من شركاء العمل اإلنساني واإلنمائي إلى تعزيز الكفاءة والمشاركة في تمويل في عدد من القضايا المترابطة ، 
 .محدود مشترك من خالل عملية مشتركة لتحديد األولويات

ينتهج هذا األسلوب االستجابة األكثر استهدافا وتركيزا ، حيث يمكن للشركاء مواجهة التحديات المشتركة سوية من خالل  
 .التمكين لوضع الحلول المشتركة والشاملة وتعزيز التعاون االستراتيجي

من " الوصول"ومعالجة قضايا مثل  سيكون الشركاء من خالل هذه العملية قادرين على إجراء تقييم وتحليل مشترك لالحتياجات
 .االنجاز بصورة مشتركة كما يسمح هذا األمر للشركاء بتنفيذ ومراقبة ومراجعة. خالل العمل االعالمي والمناصرة المشتركة

 

 
  

 والمنظمات وعدد الشركاء الزياده في حجم التمويل

 

 

أهداف خطة االستجابة اإلنسانية 
تتركز في إنقاذ األرواح ،  2013

وزيادة قدرات التأقلم ، واإلنعاش 
المبكر، وحماية المدنيين والعمل 

 .مشتركة لنهج البرمجةوفقا 

 

أهداف خطة االستجابة اإلنسانية 

تتركز في إنقاذ األرواح ،  2013
وزيادة قدرات التأقلم ، واإلنعاش 

المبكر، وحماية المدنيين والعمل وفقا 

 .مشتركة لنهج البرمجة
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  التمويل الطارئ والتقييم مشترك
 التوسع في المراقبة الميدانية لصندوق االستجابة الطارئة

عمل فريق صندوق االستجابة الطارئة على 
توسعة أعمال المراقبة الميدانية في شهر نوفمبر 

محافظة الحديدة وقام الفريق بزيارة مشاريع في 
ومديرية حرض يجري تنفيذها من قبل منظمات 

وستجرى المزيد من عمليات . غير حكومية دولية
المراقبة على المشاريع في المناطق الجنوبية ، 

وهي المناطق التي تم فيها صرف معظم تمويالت 
 .م2012صندوق االستجابة الطارئة خالل عام 
بالتعاون يقوم فريق صندوق االستجابة الطارئة 

" قصص الناس"مع منظمة كير الدولية بتوثيق 
المستندة إلى أحد مشاريع المياه والصرف الصحي 

 .في مديرية حرض بمحافظة حجة

 استراتيجية التقييمفي االتساق 
إزداد عدد التقييمات التي أجريت هذا العام ، 

دوات المشتركة لضمان االتساق وقابلية المقارنة وهناك حاجة لمعالجة قضايا تتعلق بالنوعية واألساليب واالستخدام لأل
الرئيسيون في العمل اإلنساني ، والتي سوف تضع  وجاري تشكيل مجموعة عمل فنية للتقييم مع الشركاء. لالحتياجات

ون وستباشر مجموعة عمل التقييم الفنية ، برئاسة مكتب تنسيق الشؤ. استراتيجية التقييم المشترك  كخطوة أولى في عملها
اإلنسانية ، مسؤولياتها للتحليل المشترك للمجاميع القطاعية والذي سيدعم تنسيق القطاعات فيما بينها ، وكذلك سيساعد فريق 

 .الشؤون اإلنسانية في البلد لصنع القرار وتحديد األولويات

 مقتطفات في سطور
 تعمل اليمن على إعداد سياسة خاصة بالنازحين

ويعتبر وضع سياسة وطنية . تعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني على وضع سياسة وطنية للنازحينتقوم الحكومة اليمنية بال
 .للنازحين هو المعيار الموصى به لإليفاء بالمسؤولية الوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي

 المزيد من االرتفاع في أسعار الغذاء
بيد . في المائة على التوالي 5.3في المائة و  9بنسبة  2012ل شهر سبتمبر ارتفعت أسعار الجملة للقمح والدقيق في اليمن خال

 .أن المعروض من السلع الغذائية األساسية في األسواق ال يزال في مستويات طبيعية وفقا لبرنامج الغذاء العالمي

 منحة جديدة لتمويل األسر الريفية
دوالر أمريكي لتمويل برنامج التوظيف في  9,070,000تقديم منحة بمبلغ ) IFAD(يعتزم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 .الذي يهدف إلى تحسين الوضع االقتصادي لألسر الريفية الفقيرة YemenInvest -المناطق الريفية 

 ماليين يورو لمكافحة سوء التغذية 7يقدم  ECHO مكتب الشؤون االنسانية التابع للمفوضية األوروبية
مفوضية األوروبية زيادة في تمويلها لليونيسيف للمساعدة في مكافحة سوء التغذية لدى األطفال في اليمن وذلك من أعلنت ال

مليون يورو ، مما يزيد من حجم المنح المقدمة من قبل مكتب الشؤون االنسانية التابع  3.8خالل منح زيادة في التمويل بمبلغ 
 .م2012ماليين يورو في عام  7للمفوضية األوروبية لتصل إلى إجمالي 

 

  

 
 

معالجة قضايا  من الضروري أن تتم
النوعية والنهج المنتظم واستخدام 

األدوات المشتركة لضمان االتساق 

ارنة لالحتياجات لتحسين وقابلية المق

 .م2013عمليات التقييم في عام 
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 : للمزيد من المعلومات ، يرجى التواصل مع
 +967 712 222 207: هاتف rosende@un.org،  مكتب اليمن مدير :رائول روزيندي
 +967 712 222 831: ،  هاتف ogoso@un.orgمسؤول االعالم واملناصرة العامة ، اليمن ،  :إيريك أوغوسو
 +1 917 367 2334: هاتف  jepsen@un.orgمسئولة الشئون اإلنسانية، نيويورك،  :سينيا جيبسن

 :عبر زيارة المواقع االلكترونية التاليةاإلنسانية الشؤون اإلنساني الصادرة عن مكتب تنسيق الخاصة بالعمل النشرات ى يمكن الحصول عل
 www.reliefweb.int|   www.unocha.org | yemen.humanitarianresponse.info 

 األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون يزور صنعاء
وأشار . نوفمبر لبضع ساعات لتقديم الدعم لعملية الحوار الوطني 19زار االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون صنعاء يوم 

األمم المتحدة جنبا إلى جنب ستستمر و. يمنية القيادة والواليةستكون هذه العملية : "األمين العامن لألمم المتحدة في حديثه قائال
 ".لتقديم المساعدةإلى جانب اليمن وقوف دائما في المع الدول األعضاء في المجتمع الدولي 

 دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في دعمها لليمن
نوفمبر مؤكدا على دعم المجلس  18ياني ، صنعاء في زار األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ، عبد اللطيف الز

 .للحكومة اليمنية
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