
 1 

 

 التطورات الرئيسية
حالة وفاة مرتبطة  418حالة يشتبه في إصابتها بمرض الكوليرا و 41,900لقد أفادت السلطات الصحية بوجود أكثر من  •

وقد أعلن المسؤولون المحليون في  من إبريل. 27االثنتين وعشرين منذ من محافظات اليمن محافظة  19بالمرض عبر 
وقد أعدت  تزايد معدل انتشار المرض منذ أواخر إبريل.مايو نظًرا لسرعة  14العاصمة صنعاء حالة الطوارئ في 

مليون دوالر أمريكي لمواجهة  55.4المنظمات اإلنسانية خطة استجابة لمواجهة مرض الكوليرا، مناشدةً بجمع 
االحتياجات العاجلة لذلك على مدى ستة أشهر، كما قامت بحشد طاقم رعاية صحية وجلب مستلزمات طبية وتوزيع مواد 

   ه والصرف الصحي والنظافة الصحية على المناطق المتضررة من المرض على مستوى البالد.الميا
مليون دوالر أمريكي كتمويل إضافي  77.1من مايو عن رصد مبلغ إضافي بقيمة  24أعلنت الحكومة األمريكية في  •

مليون دوالر أمريكي من مكتب  37.5تشمل تلك المساهمة قرابة  لدعم األنشطة اإلنسانية في اليمن. 2017للسنة المالية 
مليون دوالر أمريكي من المكتب األمريكي لمساعدات  29الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، و

ماليين دوالر أمريكي من مكتب السكان والالجئين  10.6الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، و
وسوف يدعم هذا التمويل اإلضافي المنظمات غير الحكومية والمنظمات  والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية.

الدولية ووكاالت األمم المتحدة القائمة على تنفيذ عمليات المساعدات الغذائية الطارئة واألنشطة المتعلقة بالتغذية، وعلى 
ات الخاصة بالحماية والمأوى، فضالً عن الخدمات الصحية وخدمات المياه توزيع مستلزمات اإلغاثة وتوفير المساعد

وبذلك، تكون الحكومة األمريكية قد أسهمت إلى  والصرف الصحي والنظافة الصحية في المناطق المتضررة من الكوليرا.
 .2017مليون دوالر أمريكي ألنشطة االستجابة في اليمن في السنة المالية  276اليوم بنحو 

اصل المؤسسات الشريكة من األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية اإلشارة إلى وجود قيود أمنية وقيود على وصول تو •
المساعدات نظًرا لوجود جماعات مسلحة ومعارك برية وغارات جوية، فضالً عن عوامل أخرى تتسبب في تأخر 

بما فيها شركاء  —أتاحت وكاالت اإلغاثة ومع ذلك،  وصول المساعدات في اليمن على نحو متقطع لكن ملحوظ.
الوصول إلى مياه شرب مأمونة فضالً عن مساعدات غذائية طارئة ومساعدات في مجال التغذية  —الحكومة األمريكية 

 من مايو. 9ماليين شخص في الفترة بين يناير و 4.8وخدمات رعاية صحية لينتفع بها قرابة 

                                                                                              
 

تابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 1  المكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية ال
تابع للوكالة األمريكية  2  للتنمية الدوليةمكتب الغذاء من أجل السالم ال
 مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية3 

 

 

 تمويل أنشطة االستجابة اإلنسانية
 2017في اليمن عن السنة المالية 

0F

1USAID/OFDA 65,904,272 دوالًرا أمريكًيا 

1F

2USAID/FFP 177,681,730 دوالًرا أمريكًيا 

2F

3State/PRM 32,025,000 دوالر أمريكي 

 دوالًرا أمريكًيا 275,611,002

 

     
                  

 المعقدة الطوارئ حاالت — اليمن
 2017من مايو عام  25      2017عن السنة المالية  10صحيفة الوقائع رقم 

 النقاط الرئيسية

د تفشي مرض الكوليرا في • محافظة، مع  19تجدُّ
حالة ُيشتبه في إصابتها  41,900وجود أكثر من 

 بالمرض منذ أواخر إبريل.
الحكومة األمريكية تسهم بمبلغ إضافي قيمته •

مليون دوالر أمريكي لدعم عمليات  77.1
 اليمن. اإلغاثة الطارئة في

بما في ذلك  —وكاالت المساعدات اإلنسانية  •
تقدم مساعدات  —شركاء الحكومة األمريكية 

ماليين شخص من يناير  4.8إلنقاذ الحياة لقرابة 
 إلى أوائل مايو.

 نظرة سريعة على
 األرقام

 مليون 27.4
 نسمة في اليمن

 2016نوفمبر  —األمم المتحدة 

 مليون 18.8
 مساعدات إنسانيةشخٍص في حاجة إلى 

 2016نوفمبر  —األمم المتحدة 

 مليون 14.8
 فرٍد يفتقرون إلى الرعاية الصحية األساسية

 2016نوفمبر  —األمم المتحدة 

 مليون 17.1
 شخص يعانون انعدام األمن الغذائي

فبراير  —منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) 
2017 

 ماليين 7.3
عاجل إلى المساعدات شخٍص في حاجة بشكل 

 الغذائية الطارئة
 2017فبراير  —منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) 

 مليونا 
 شخٍص نازٍح داخلي في اليمن

 2017مايو  —المنظمة الدولية للهجرة 

 ماليين 5.6
 شخٍص وصلت إليهم مساعدات إنسانية في 

 2016عام 
 2016ديسمبر  —األمم المتحدة 
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 انعدام األمن والنزوح والوصول إلى المساعدات اإلنسانية 
إلى أن  ال تزال جهات اإلغاثة الفاعلة تؤكد على أهمية عدم عرقلة وصول المساعدات اإلنسانية إلى الموانئ والمطارات القائمة، الفتًة بوجه خاص •

من مايو، أصدر  7وفي  تؤدي إلى زيادة تدهور الوضع اإلنساني في اليمن.االشتباكات التي يحتمل اندالعها في ميناء الحديدة والمناطق المجاورة قد 
دات اإلنسانية جيمي ماكجولدريك منسق الشؤون اإلنسانية المقيم التابع لألمم المتحدة في اليمن بياًنا يناشد فيه جميع األطراف بالسماح بوصول المساع

اإلنسانية المقيم التابع لألمم المتحدة على أن التأخيرات الناجمة عن اإلجراءات اإلدارية  وشدد السيد ماكجولدريك منسق الشؤون على مستوى البالد.
  اسب.في الموانئ والتدخل في عمليات إيصال المساعدات يعوقان وصول األدوية والمستلزمات الطبية إلى الفئات السكانية الضعيفة في الوقت المن

مؤخًرا عن أن شركات الشحن التي تستخدم ميناء الحديدة سوف تتكبد المزيد من الرسوم الجمركية اعتباًرا أعلنت مؤسسة موانئ البحر األحمر اليمنية  •
ومن المرجح أن تؤدي  يونيو، وهو ما يعود جزئًيا إلى االرتفاع المتواصل في تكاليف الوقود وإدارة الموانئ والتحديات المتعلقة بانعدام األمن. 1من 

زيادة تكلفة واردات المساعدات اإلنسانية التي ُتشكل حاجة ماسة، فضالً عن أسعار السلع التجارية فور دخولها البالد للفئات  تلك الرسوم الجديدة إلى
% على األقل من مستلزمات الغذاء 90ووفقًا لتقديرات منظمة األمم المتحدة، يتم استيراد  السكانية الضعيفة التي تعاني بالفعل من محدودية الموارد.

   لوقود والمستلزمات الطبية لليمن.وا
مايو لالجتماع بالمسؤولين ومناقشة العملية  24إلى  22سافر مبعوث األمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء في الفترة بين  •

وطبقًا لما أوردته وسائل إعالم دولية، حث مبعوث  نية.العسكرية المحتملة في محافظة الحديدة ووباء الكوليرا والرواتب المتأخرة لموظفي الخدمة المد
ية األمم المتحدة الخاص السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد أطراف النزاع على تجنب حدوث اشتباكات بالقرب من الميناء وشدد على ضرورة استقالل

وقد أعرب  رواتب الموظفين على امتداد خطوط الصراع.البنك المركزي اليمني للسماح لسلطات الحوثيين وسلطات حكومة جمهورية اليمن بسداد 
عن قلقه البالغ إزاء  —مايو في صنعاء  22في أعقاب هجوم تعرض له موكبه في  —مبعوث األمم المتحدة الخاص السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد 

وتشير  ولة دون وقوع مثل هذا العنف في المستقبل.سالمة أفراد فريق األمم المتحدة باليمن وشدد على ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين والحيل
  التقارير اإلعالمية إلى أن رحلة السيد أحمد لم تسفر عن إحراز تقدم في مفاوضات السالم الجارية بين أطراف النزاع.

شخٍص في الفترة بين يناير  50,000ال يزال ساحل اليمن الغربي يشهد أعماًال عدائية السيما في منطقة تعز، حيث أدى الصراع إلى نزوح قرابة  •
الشريكة لمكتب السكان والالجئين والهجرة  —وقد أشارت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  وأبريل، حسبما أفادت األمم المتحدة.

وغيرها من منظمات اإلغاثة إلى وجود احتياجات إنسانية كبيرة في أوساط النازحين وسكان المجتمعات  —التابع لوزارة الخارجية األمريكية 
حيث تمكنت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة  —السيما في مديرية المخاء  —المضيفة لهم في جميع أنحاء تعز 
مستفيد تم إيصال مساعدات إليهم  69,900شخٍص في مايو، مما يضيف إلى العدد البالغ قرابة  6,200كثر من من إيصال مساعدات طارئة إلى أ

 بالفعل منذ يناير.
ماليين شخص على مستوى اليمن، منهم قرابة مليوني نازح داخلي  3، أدى النزاع إلى نزوح قرابة 2017ومارس  2015في الفترة بين مارس   •

وقد كشف التقرير األخير لفريق  عادوا منذ ذلك إلى مناطقهم األصلية، حسبما أفاد فريق العمل المعني بحركة السكان. شخص 900,000وأكثر من 
وهو فريق عمل فني تتشارك في قيادته المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  —العمل المعني بحركة السكان 

بالمائة في عدد العائدين إلى مناطقهم األصلية في الفترة من فبراير إلى أواخر مارس، مع تركز االنخفاض األكبر في عدد  14بة عن انخفاٍض بنس —
وقد أرجع فريق العمل المعني بحركة السكان ذلك االنخفاض في عدد العائدين في محافظتي  العائدين في محافظات عدن والحديدة وأمانة العاصمة.

  حافظة تعز إلى تصاعد الصراع الدائر في غرب اليمن ونزوح العائدين نزوًحا ثانوًيا في أعقاب ذلك.الحديدة وم
 

 
 الزراعة واألمن الغذائي

المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل  —مليون شخص يمني يندرجون تحت مستوى األزمة على مؤشر انعدام األمن الغذائي  17مع معاناة  •
تشكل اليمن  —) IPC4المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي ( —أو مستوى حالة الطوارئ  —) IPC3األمن الغذائي (

3Fاألمريكية للتنمية الدولية من الممولة) FEWS NETأكبر حالة طوارئ غذائية على مستوى العالم وفقًا لشبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة (

4  
 بالمجاعة المبكر اإلنذار نظم شبكة تتوقع ولكن؛ عدة محافظاتٍ  في الغذائي األمن انعدام من الحد في حاسًما دوًرا اإلغاثة وكاالت لعبت ولقد

)FEWS NET (على التأثير من مزيدٍ  إلى االقتصادي االستقرار وعدم األمن انعدام حالة تواصل يؤدي قد، اإلنسانية المساعدات زيادة بدون أنه 
 .سبتمبر بحلول اليمن غرب في الغذائي األمن

مايو، اضطلع برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة شريك مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية  21إلى  1في الفترة من  •
شخٍص بقسائم طعام في المناطق التي تعاني من  198,300مليون شخص كما أمد أكثر من  1.8عينية على قرابة الدولية بتوزيع مساعدات غذائية 

مليون دوالر أمريكي  12.5عالوةً على ذلك، قدم مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية مبلغ  انعدام األمن الغذائي.
 لدعم خطة عمل برنامج األغذية العالمي الخاصة بالطوارئ التي تهدف إلمداد أكثر من  2017عينية في السنة المالية إضافي كمساعدات غذائية 

 ماليين شخص بالمساعدات الغذائية الطارئة. 9

                                                                                              
المقارنة بينه عبر مختلف ) عبارة عن أداة موحدة تهدف إلى تصنيف شدة انعدام األمن الغذائي ومقداره. ومقياس التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي يمكن IPCإن التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي (4 

 ).IPC 5المرحلة الخامسة ( -إلى حد المجاعة  -) IPC1المرحلة األولى ( -البلدان، ويتراوح من الحد األدنى 
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أسرة من األسر  9,500لية قرابة كما أمدت إحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة لمكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدو •
وقد شهد توزيع قسائم الطعام  منها أسر نازحة وأسر من المجتمعات المضيفة في تعز، بقسائم لشراء سلع غذائية من يناير إلى مارس. —الضعيفة 

وقد تعهد مؤخًرا مكتب الغذاء من  .2016م بالمائة تقريًبا، مقارنًة بالتوزيعات التي تمت في الفترة بين أكتوبر وديسمبر من عا 375ارتفاًعا بنحو 
مقدم إلى منظمتين غير  2017مليون دوالر ضمن تمويل إضافي للسنة المالية  25أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بمبلغ بقيمة 

 حكوميتين لدعم المساعدات الغذائية الطارئة في ثماني محافظات.
وهي الجهة التنسيقية المضطلعة باألنشطة اللوجستية اإلنسانية والمؤلفة من وكاالت تابعة لألمم المتحدة ومنظمات غير  — تعمل المجموعة اللوجستية •

في الوقت الحالي على تكثيف جهودها لمساعدة المجتمعات المتضررة من النزاع لتلبية احتياجات السكان الذين  —حكومية وأطراف معنية أخرى 
وفي إطار دعم المجموعة اللوجستية، اضطلعت مؤخًرا دائرة األمم  حاد لألمن الغذائي ودرجة حادة من سوء التغذية في اليمن.يعانون من انعداٍم 

) الشريكة للمكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية UNHASالمتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية (
) في صنعاء، وإلى مشروع الشراكة ACFطًنا من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية إلى منظمة العمل ضد الجوع ( 45الدولية بنقل للتنمية 

  ) التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية وإلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة اإلغاثة العالمية في ألمانيا.PFSCMإلدارة سالسل اإلمداد (
بما  —سانية واصل المنظمات الشريكة للمكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية تقديم المساعدات اإلنت •

وفي  إلى المجتمعات المتضررة من النزاع في ظل انعدام األمن المستمر والقيود المفروضة على عملها. —في ذلك الدعم الزراعي والمعيشي 
دولية محافظة ريمة، اضطلعت منظمٌة غير حكومية مدعومة من المكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية ال

ر كما وفرت تلك المنظمة غي مزارع في الفترة بين يناير ومارس. 1,400على قرابة  —كمعدات وأسمدة زراعية  —بتوزيع مستلزمات زراعية 
 مزارع على استخدام مبيدات اآلفات في محافظتي محافظة الحديدة وريمة أثناء الفترة نفسها. 500الحكومية التدريب لقرابة 

 
 

 الصحة وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
حالة وفاة مرتبطة  418حالة جديدة على األقل يشتبه في إصابتها بالكوليرا و 41,900من أبريل، سجلت الجهات الفاعلة في مجال الصحة  27منذ  •

) الشريكة للمكتب WHOووفقًا لتقدير منظمة الصحة العالمية ( ).Health Clusterمحافظة، حسبما أفادت المجموعة الصحية ( 19بالمرض في 
% تقريًبا وهو ما يعد 1تنمية الدولية، يبلغ معدل الوفيات الحالي للحاالت المصابة األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية لل

في  عتبة حالة الطوارئ لمرض الكوليرا لدى منظمة الصحة العالمية، رغم أن معدل الوفيات للحاالت المصابة من المرجح أن يكون أكثر ارتفاًعا
  المناطق التي تعاني من نقص خدمات الرعاية الصحية.

من  27من مايو بسبب سرعة ازدياد أعداد الحاالت المشتبه في إصابتها بالمرض في المدينة منذ  14أعلنت السلطات بصنعاء حالة الطوارئ في  •
حالة وفاة مرتبطة  31حالة مشتبه فيها باإلضافة إلى  10,200) عن أكثر من Health Clusterوقد أبلغ أعضاء المجموعة الصحية ( أبريل.

وقد أسهمت البنية التحتية المتدهورة في القطاع الصحي وقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن  ي المدينة حتى تاريخه.بالمرض ف
لوث باإلضافة إلى تزايد مستويات القمامة المبعثرة فضالً عن األمطار الغزيرة والطقس الدافئ في الفترة األخيرة في حدوث ارتفاع مطرد في ت

 وقد أدى انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  در المياه، األمر الذي يوفر بيئة مثالية النتقال الكوليرا، حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية.مصا
 إلى زيادة قابلية إصابة السكان بالعدوى. —خاصًة في صفوف األطفال والنساء الحوامل والمرضعات  —

عدد الحاالت لقد أعربت األطراف المعنية بالعمل اإلنساني عن قلقها حيال سرعة انتقال الكوليرا الحالية، مشيرةً إلى زيادة بمقدار ثالثة أضعاف في   •
وكاستجابةٍ  .2017رس وما 2016المشتبه في إصابتها بالكوليرا وحاالت الوفاة المرتبطة بها، مقارنًة بإجمالي األعداد المسجلة في الفترة بين أكتوبر 

مليون دوالر أمريكي لمواجهة االحتياجات  55.4لذلك االنتشار للمرض، قامت جهات اإلغاثة الفاعلة بإعداد خطة استجابة مستهدفة، تطالب بجمع 
—ائية متكاملة وخدمات عالجية إدارة الحاالت، وتطهير موارد المياه بالكلور وتعزيز النظافة الصحية، وأنشطة وقبما في ذلك  —المتعلقة بالكوليرا 

   وذلك لفترة تمتد ألكثر من ستة أشهر.
ما تقوم في األسابيع الماضية، قامت المنظمات الشريكة للحكومة األمريكية ومنظمات إغاثة أخرى بإرسال عيادات متنقلة إلى المناطق المصابة، بين •

الشريكة للمكتب  —كما قامت منظمة الصحة العالمية  الج المتعلقة بالكوليرا.فرٌق طبية في الوقت الحالي بدعم عمليات الفحص والمراقبة والع
طقًما ألدوات عالج  11مايو بتوزيع  13إلى  8في الفترة من  —األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

زجاجة سوائل وريدية على المنشآت الصحية  30,000االت الكوليرا وأكثر من سريًرا مخصًصا لح 90مرضي الكوليرا واإلسهال، وأكثر من 
كما تعهد مؤخًرا المكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية  الواقعة في محافظات الحديدة وأمانة العاصمة وإب وصنعاء.

مقدم إلى منظمة الصحة العالمية لدعم المنشآت الصحية  2017إضافي للسنة المالية  مليون دوالر أمريكي كتمويل 16للتنمية الدولية بتخصيص 
مليون شخص على  1.9ومراكز تحقيق االستقرار الغذائي وفرق الصحة والتغذية المتنقلة بمستلزمات طبية ومستلزمات إغاثة يستفيد منها أكثر من 

 محافظة. 12صعيد 
أطنان من األدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفى  3ة للهجرة الشريكة للحكومة األمريكية أكثر من في أوائل مايو، قدمت المنظمة العالمي •

كما تواصل المنظمة الدولية  الجمهوري القابع بمدينة صنعاء استجابًة لتزايد أعداد المرضى الذين يصلون وهم تبدو عليهم أعراض مرتبطة بالكوليرا.
امة في كافة أرجاء اليمن بالمعدات والمستلزمات الطبية، والكهرباء والبطاريات القابلة للشحن وألواح الطاقة الشمسية للهجرة تزويد المستشفيات الع

وقد قام مؤخًرا المكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  وخزانات المياه والنقل اليومي للمياه بالشاحنات.
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مليون دوالر أمريكي لدعم البرامج المتكاملة للمنظمة الدولية للهجرة المتعلقة بالصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة  13تقديم أكثر من ب
 ين الصحية، بما في ذلك توصيل مياه شرب مأمونة وجلب وتوزيع مستلزمات إيواء وتوفير خدمات صحية طارئة وخدمات تغذية للسكان المتضرر

 من النزاع.
دولية، ومن خالل إحدى المنظمات غير الحكومية المدعومة من المكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية ال •

كما  فرٍد في محافظتي الحديدة وحجة خالل شهري مارس وأبريل. 6,000قامت فرق طب الطوارئ بتقديم خدمات رعاية صحية أولية لقرابة 
فرد باإلضافة إلى نشر رسائل ترويجية عن  680اضطلعت تلك المنظمة غير الحكومية بتنظيم جلسات توعية عن الصحة اإلنجابية لما يقرب من 

وطبقًا  نازٍح داخلي. 500خدمات استشارة ألكثر من  حالة سوء تغذية وقدمت 180فرد، وتعرفت على  1,400الصحة والنظافة الصحية لقرابة 
مايو، كانت منظمة غير حكومية أخرى قد قامت بتوزيع خياٍم ومواد تطهير المياه بالكلور ومستلزمات إماهة فموية على منشآت  23للوضع في 

للمجتمع، وأطلقت حملة توعية من مرض  متطوًعا في مجال الرعاية الصحية 280صحية في أربع مديريات في صنعاء، وتدريب ما يقرب من 
كما تستعد تلك المنظمة غير الحكومية لتوسعة  شخًصا، وذلك كاستجابة للزيادة األخيرة في عدد الحاالت. 4,320الكوليرا تستهدف ما يقدر بنحو 

   أنشطتها الخاصة باالستجابة للكوليرا في محافظتي إب وتعز.
ماليين دوالر  10.6) بتخصيص ما يقرب من State/PRMوالهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية (تعهد مؤخًرا مكتب السكان والالجئين  •

مقدًما إلى أحد الشركاء المنفذين، وذلك لدعم أنشطة اإلغاثة في المناطق المتضرر من النزاع في كافة  2017أمريكي كتمويل إضافي في السنة المالية 
 أرجاء اليمن.

 
 

 انية األخرىالمساعدات اإلنس
منظمة محلية غير حكومية  85منها  —منظمة إنسانية محلية ودولية  120جهة مانحة، تعمل أكثر من  40باإلضافة إلى التمويل المقدم من حوالي  •

على تنسيق الجهود فيما بينها إليصال مساعدات إلنقاذ الحياة في كافة أرجاء  —منظمة دولية غير حكومية وتسع وكاالت تابعة لألمم المتحدة  30و
شخص بخدمات صحية، كما أمدت مليون شخٍص بمياه شرب مأمونة، كما  700,000وقد قامت وكاالت اإلغاثة بمساعدة ما يقرب من  اليمن.

اٍب بسوء حاد في التغذية من األطفال والنساء الحوامل أو مص 100,000ماليين شخص وعالجت  3أوصلت مساعدات غذائية طارئة شهرية إلى 
 المرضعات في الفترة بين يناير وأوائل مايو، حسبما أفادت األمم المتحدة.

مليون دوالر  283مايو، أعلن البنك الدولي عن تمويل إضافي بقيمة  19ففي  يواصل البنك الدولي زيادة تمويله لدعم مجهودات اإلغاثة باليمن.  •
ماليين شخص في المناطق  8أمريكي لتوسعة برنامج الطوارئ الذي يقدم بدوره تحويالت نقدية لشراء سلع غذائية ومكمالت غذائية لما يقدر بنحو 

 األكثر فقًرا في البالد.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

275,611,002 
 دوالر أمريكى

122,278,868 
 دوالر أمريكى

 75,990,869 
 دوالر أمريكى

69,649,980 
 دوالر أمريكى

39,537,225 
 27,214,713 دوالر أمريكى

 دوالر أمريكى
25,795,597 
 دوالر أمريكى

25,291,389 
 15,212,258 دوالر أمريكى

 دوالر أمريكى
12,736,218 
 دوالر أمريكى

 النرويج الدنمارك كندا ألمانيا السويد اليابان المملكة العربية السعودية االتحاد األوروبي المملكة المتحدة الواليات المتحدة

  *2017تمويل األنشطة اإلنسانية لعام 
 لكل متبرع

) ومستندةٌ إلى التزامات دولية أثناء العام الميالدي الحالي، في OCHAالمالي التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (جميع األرقام الدولية مذكورٌة طبًقا لدائرة التتبع  .2017مايو  25أرقام التمويل كمافي  *
وحتى اآلن، ال يشمل تقرير دائرة التتبع  .2016أكتوبر  1التي بدأت في  2017ية حين أن أرقام الحكومة األمريكية مقدمة طبًقا لمصادر الحكومة األمريكية وتعكس إعالنات الحكومة األمريكية عن التمويل في السنة المال

 .2017من نيسان/أبريل  25المالي جميع التمويالت التي تم التعهد بها في المؤتمر رفيع المستوى إلعالن التبرعات لألزمة اإلنسانية في اليمن المنعقد في 
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 1 2017المساعدات اإلنسانية المقدم من الحكومة األمريكية لالستجابة اإلنسانية في اليمن في السنة المالية  تمويل

 المبلغ الموقع النشاط الشريك المنفذ

 2المكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 الشركاء المنفذون
الغذائي؛ نظم السوق واالنتعاش الزراعة واألمن 

االقتصادي؛ المياه والصرف الصحي والنظافة 
 الصحية

 دوالر أمريكي 8,000,000 الضالع؛ الحديدة؛ إب؛ صنعاء؛ تعز

 المنظمة الدولية للهجرة

الصحة، تنسيق المساعدات اإلنسانية وإدارة 
المعلومات، الدعم اللوجستي وسلع اإلغاثة، الحماية، 

خيمات، المياه والصرف الصحي اإليواء والم
 والنظافة الصحية

 دوالًرا أمريكًيا 13,019,153  جميع أنحاء البالد

 دوالر أمريكي 2,500,000  جميع أنحاء البالد  تنسيق المساعدات اإلنسانية وإدارة المعلومات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

الصحة، التغذية، الحماية، المياه والصرف الصحي  (اليونيسيف)منظمة األمم المتحدة للطفولة 
 والنظافة الصحية

أبين؛ عدن؛ الضالع؛ البيضاء؛ 
الحديدة؛ الجوف؛ المحويت؛ 

عمران؛ ذمار؛ حضرموت؛ حجة؛ 
إب؛ لحج؛ مأرب؛ صعدة؛ صنعاء؛ 

 شبوة؛ تعز

 دوالر أمريكي 19,000,000 

دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدات  
 دوالر أمريكي 2,500,000 عدن؛ الحديدة؛ صنعاء  الدعم اللوجستي ومواد اإلغاثة )UNHASاإلنسانية (

 الوضع الراهن
، أضر الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وقوات المعارضة الحوثية في الشمال وبين 2015وأوائل عام  2004في الفترة ما بين عام •

الجماعات التابعة للقاعدة وقوات الحكومة اليمنية في الجنوب بأكثر من مليون شخٍص وأدى إلى نزوح السكان المستمر في شمال اليمن، 
إلى  2011ت العمليات القتالية بين قوات الحكومة اليمنية والجماعات القبلية والمسلحة منذ وقد أد مما أدي إلى نشوء احتياجات إنسانية.

وقد أدى  الحد من قدرة الحكومة اليمنية على توفير الخدمات األساسية، كما ازدادت االحتياجات اإلنسانية بين صفوف السكان الفقراء.
 صعيد النزاع والنزوح، مما أدى إلى تفاقم األوضاع اإلنسانية المتدهورة إلى تجدد وت 2015و 2014توسع قوات الحوثيين في عامي 

 في األصل.
، بدأت دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بشن غاراٍت جوية على الحوثيين والقوات الموالية 2015في أواخر مارس من عام  •

ار بالبنية التحتية العامة وانقطاع الخدمات األساسية وتشريد العديد من وقد أدى الصراع الدائر إلى اإلضر لهم لوقف توسعهم جنوًبا.
وتعتمد اليمن على  األشخاص وانخفاض مستوى الواردات التجارية لجزء ضئيل من المستويات المطلوبة الستدامة حياة السكان اليمنيين.

  بالمائة من الحبوب وغيرها من المصادر الغذائية. 90استيراد 
المتصاعد، بجانب عدم استقرار األوضاع السياسية الممتد، واألزمة االقتصادية الناجمة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية  أدى الصراع•

مليون نسمة من انعدام األمن الغذائي وإلى  27.4والوقود، وارتفاع معدالت البطالة إلى معاناة أكثر من نصف عدد سكان اليمن البالغ 
ماليين  3وباإلضافة إلى ذلك، كان الصراع قد أدى إلى تشريد ما يقارب  ن نسمة إلى مساعدات غذائية طارئة.ماليي 7احتياج أكثر من 

ويحول تقلب الوضع الحالي دون  .2017نسمة قد عادوا إلى مناطقهم األصلية، طبقًا للوضع في يناير  900,000نسمة، منهم أكثر من 
  ة دقيقة وشاملة.حصول وكاالت اإلغاثة على معلومات ديموغرافي

وقد دفع التصعيد في  الجئ وعدًدا كبيًرا من رعايا البلدان الثالثة. 248,000، استضافت اليمن ما يقرب من 2015في أوائل عام •
  االشتباكات المنظمة الدولية للهجرة إلى تنظيم عمليات إجالء واسعة النطاق لرعايا البلدان الثالثة من اليمن.

أعاد السفير األمريكي "ماثيو تولر" إصدار إعالن الكارثة لحاالت الطوارئ المعقدة في اليمن عن السنة المالية ، 2016أكتوبر  26في •
نظًرا لتواصل االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن حاالت الطوارئ المعقدة وأثر األزمات السياسية واالقتصادية في البالد على  2017

 الفئات السكانية الضعيفة.
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تنسيق المساعدات اإلنسانية وإدارة المعلومات،  )WFPبرنامج األغذية العالمي ( 
 دوالر أمريكي 2,500,000 جميع أنحاء البالد  الدعم اللوجستي ومواد اإلغاثة

 منظمة الصحة العالمية 

الصحة، تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، 
 التغذية

أبين؛ عدن؛ البيضاء؛ الضالع؛ 
الحديدة؛ الجوف؛ أمانة العاصمة؛ 

 حجة؛ لحج؛ مأرب؛ صعدة؛ تعز
 دوالر أمريكي 16,000,000

 الصحة، المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

أبين؛ عدن؛ عمران؛ البيضاء؛ 
الضالع؛ الحديدة؛ ذمار؛ 

حضرموت؛ حجة؛ إب؛ لحج؛ 
 صعدة؛ صنعاء؛ تعز

 دوالًرا أمريكًيا 2,282,413

 دوالًرا أمريكًيا 102,706   دعم البرامج  

 دوالًرا أمريكًيا 65,904,272 إجمالي التمويل المقدم من المكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

    
 3مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 دوالر أمريكي 800,000 جميع أنحاء البالد  األمن الغذائي وسبل المعيشة (الفاو) منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة

أبين؛ الضالع؛ الحديدة؛ المحويت؛  قسائم الطعام الشركاء المنفذون
 دوالر أمريكي 25,000,000 حجة؛ لحج؛ صنعاء؛ تعز

العالجية الجاهزة طًنا من األغذية  830نقل  منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
 لالستعمال

أبين؛ عدن؛ الضالع؛ حضرموت؛ 
 دوالًرا أمريكًيا 3,381,730 لحج

 )WFPبرنامج األغذية العالمي (
 دوالر أمريكي 68,000,000 محافظة 20  معونات غذائية عينية أمريكية

الشراء معونات غذائية عينية أمريكية، قسائم طعام، 
 دوالر أمريكي 80,500,000 محافظة 20  والطحن المحلي

 دوالًرا أمريكًيا 177,681,730 إجمالي التمويل المقدم من مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

   
 مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

 الشركاء المنفذون
والدعم اللوجستي، اإليواء الصحة، سلع اإلغاثة 

والمخيمات، الحماية، المياه والصرف الصحي 
 والنظافة الصحية

 دوالر أمريكي 16,125,000 جميع أنحاء البالد

اإلجالء وتقديم المساعدة اإلنسانية للمهاجرين  المنظمة الدولية للهجرة
 دوالر أمريكي 6,100,000 إقليمي؛ جيبوتي؛ إثيوبيا؛ اليمن المستضعفين

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات، الحماية، 

اإليواء، والمخيمات؛ الدعم اللوجستي وسلع اإلغاثة؛ 
 االستجابة لالجئين

 دوالر أمريكي 9,800,000 جميع أنحاء البالد 

 دوالًرا أمريكًيا 32,025,000 إجمالي التمويل المقدم من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

 أمريكًيادوالًرا  275,611,002 2017إجمالي تمويل المساعدات اإلنسانية المقدم من الحكومة األمريكية لالستجابة اإلنسانية في اليمن في السنة المالية 
 

  .2017من مايو  24وإن أرقام التمويل تعكس التمويل المعلن عنه للجمهور كما في  تشير سنة التمويل إلى تاريخ االلتزام والتعهد بتقديم األموال، ال إلى تاريخ االعتماد. 1  
  .2017مايو  24األمريكية للتنمية الدولية يمثل المبالغ المتعهد بها المتوقعة أو الفعلية كما في التمويل المقدم من المكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة  2  
 .القيمة التقديرية للمساعدات الغذائية وتكاليف النقل في وقت الشراء خاضعٌة للتغيّر 3  
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 معلومات بخصوص التبرع العام

لتي تجري إن الوسيلة األكثر فاعلية التي يمكن لألفراد من خاللها المساعدة في جهود اإلغاثة هي تقديم مساهمات نقدية إلى المنظمات اإلنسانية ا •
العالم، عبر عمليات اإلغاثة. ويمكن االطالع على قائمة المنظمات اإلنسانية التي تقبل التبرعات النقدية من أجل مواجهة الكوارث في جميع أنحاء 

 .www.interaction.orgالموقع اإللكتروني 
الضبط (غالًبا في تنصح الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتقديم تبرعات نقدية؛ نظًرا ألنها تتيح ألخصائيي المساعدات إمكانية شراء المواد الالزمة ب •

وتقلل من العبء الواقع على الموارد النادرة (مثل طرق النقل، وأوقات الموظفين ومساحات المستودعات والمخازن)؛ ويمكن  المنطقة المتضررة)؛
 ا وبيئًيا.نقلها بسرعة فائقة وبدون أي تكاليف نقل؛ وتدعم اقتصاد المنطقة المنكوبة المتضررة من الكارثة وتضمن مساعدًة مالئمة ثقافًيا وغذائيً 

 رف على مزيٍد من المعلومات من خالل:يمكن التع •

 +.1.202.821.1999أو على رقم  www.cidi.org مركز معلومات الكوارث الدولية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية: –
 www.reliefweb.intنساني على الموقع اإللكتروني يمكنكم االطالع على معلومات عن أنشطة اإلغاثة التي يقوم بها مجتمع العمل اإل –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األمريكية للتنمية  ُتعَرض نشرات المكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية على الموقع اإللكتروني للوكالة
 الدولية عبر الرابط التالي

http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work 

https://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
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work

