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 األرقام بصورة موجزة
 

 

 مليون 26
 عدد السكان باليمن

 2016شباط /فبراير -األمم المتحدة 
 

 
 

 مليون 21.2
شخص يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية 

 العاجلة
 2016شباط /فبراير -لمتحدة األمم ا

 المالمح الرئيسية

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية؛ فإن ما يقرب  •
من كل المرافق الصحية في اليمن % 20من 

 .ال تعمل
تفييد وسائل اإلعالم الدولية وقوع أكثر من  •

حالة وفاة في اليمن منذ تعليق محادثات  330
 السالم التي تقودها األمم المتحدة في

 .آب/أغسطس 6
 10-7تشير التقديراٍت إلى أن حوالي من  •

مليون شخص في اليمن يواجهون تحدياًت 
 .تتعلق بالوفاء باحتياجات الغذاء األساسية

 التمويل اإلنساني

 

 
 

 

 مليون 19.4
سكان بحاجةٍ إلى المياه والصرف الصحي 

 والنظافة
 2016شباط /فبراير -األمم المتحدة 

 

 
 

 مليون 14.1
تقر إلى الحصول على الرعاية شخص يف

 .الصحية بشكل كافي
 2016شباط /فبراير -األمم المتحدة 

 

 
 

 مليون أو يزيد 7
 سكان يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة

 -شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة 
 2016آب /أغسطس

 

 
 

 مليون 2.2
 شخص مشرد داخلياً في اليمن

ة العليا لألمم المنظمة الدولية للهجرة، المفوضي
 2016آب /أغسطس -المتحدة لشؤون الالجئين 

 

 
 

 مليون 4
 سكان وصلتهم المساعدات اإلنسانية في

 2016عام 
 –مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 2016حزيران، عام /يونيو

 
 التطورات الرئيسية

المدنيون من الحصول على الرعاية الطبية  استمرت حالة النظام الصحي في اليمن في التدهور، حيث ال يتمكن •
في المئة من كا المرافق الصحية  50حيُث توقفت عن العمل أكثر من . األساسية، طبقًا لمنظمة الصحة العالمية

مرفق حالًيا ال يعمل أو  3507من بين ما مجموعه أكثر من  1900محافظة، أي ما يساوي تقريًبا  16في 
 .مباشرة للعنف المستمر تستمر المرافق الصحية اإلضافية في اإلغالقيعمل بشكل جزئي، وكنتيجةٍ 

أسفرت المعارك البرية والغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية عن ما  •
آب، وهو ما /شخص في شهر أغسطس 260حالة وفاة بين المدنيين وإصابة ما يزيد عن  180يقرب من 
تسبب . تموز، طبقًا لألمم المتحدة/في المئة في عدد الضحايا مقارنًة مع شهر يوليو 40ة بنسبة يمثل زياد

قتيل مدنّي  330أيلول، في سقوط ما يقرب من /آب وأواخر سبتمبر/الصراع، الواقع بين بدابة شهر أغسطس
 .شخص، وفقًا لوسائل اإلعالم الدولية 420وإصابة ما يقرب من 

مليون شخص يواجهون أزمة  10-7، تشير تقديراٍت إلى أن 2016أيلول عام /مبراعتبارا من شهر سبت •
 4التصنيف المرحلي المتكامل  —الذي يصل إلى مرحلة الطوارئ  — 3التصنيف المرحلي المتكامل 

اعة شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمج -مستويات األمن الغذائي في اليمن وفقًا للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
)FEWS NET .( حيُث تفيد شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة أن األشخاص المشردين داخلًيا والمقيمين في

 .محافظة تعز هم األكثر عرضًة النعدام األمن الغذائي
ما يزال الصراع القائم ومزيد من انهيار الخدمات الحكومية واألزمة االقتصادية المتدهورة يؤدي إلى  •

واستجابًة لذلك قدمت . التي يفوق فيها الطلب على الموارد المتاحة 2016نية خالل السنة المالية احتياجات إنسا
مليون دوالًرا أمريكًيا من المساعدات اإلنسانية استجابة  328ما يقرب من ) USG(حكومة الواليات المتحدة 

ون من مكتب الواليات المتحدة ملي 81.5لحاالت الطوارئ اليمنية خالل السنة المالية، بما في ذلك حوالي 
وحوالي ) USAID/FFP(للمساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

، )USAID/FFP(مليون من مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  197
 ).State/PRM(والهجرة التابع للدولة  مليون من مكتب السكان والالجئين 49وحوالي 

 

 
 

 )USAID-OFDA(مكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  1
 )USAID/FFP: (مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2
 )State/PRM(ن والهجرة التابع للدولة مكتب السكان والالجئي 3
مقياس التصنيف المرحلي المتكامل، يمكن المقارنة بينه عبر . التصنيف المرحلي المتكامل هو أداة معيارية تهدف إلى تصنيف شدة وحجم انعدام األمن الغذائي 4

 .IPC 5-إلى أن يصل إلى الكارثة  IPC 1-مختلف البلدان، ويتراوح من الحد األدنى
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 انعدام األمن ونزوح السكان والحصول على المساعدات اإلنسانية
ج استمرت الغارات الجوية في محافظة البيضاء والحديدة وإب وصعدة وصنعاء وتعز، بينما ظلت المعارك البرية الكبيرة مستمرةً في محافظة لح •

ايلول أسفرت غارة جوية على مبنى /أيلول/سبتمبر 24في ). USG(أيلول، وفقًا لمسؤولي حكومة الواليات المتحدة /سبتمبر 26خالل األسبوع في 
أيلول عن ثمان /سبتمبر 29أشخاص، وأسفرت غارات جوية في محافظة صعدة في  10سكني مدني في إب عن تسع وفيات وإصابة ما يزيد عن 

 .وفيات، وفقًا لوسائل االعالم
أيلول، إلى زيادة مراقبة األمم المتحدة وإلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية للتحقيق في /برسبتم 29دعا مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، في  •

تبع القرار طلب االمم المتحدة ووكالة اإلغاثة، الذي تم رفضه، أنه من حق مجلس حقوق اإلنسان . االنتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع
يحظر القانون الدولي اإلنساني الهجمات . في اليمن) IHL(ل انتهاكات القانون الدولي اإلنساني التابع لألمم المتحدة إجراء تحقيق دولي مستقل حو

آب وتشير تقارير وسائل /تبعت الدعوة إلجراء تحقيق الزيادة في وقوع الضحايا المدنيين منذ أوائل أغسطس. ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية
في المئة من الوفيات بين صفوف  60قوده المملكة العربية السعودية هي المسؤولة عن ما يقرب من اإلعالم إلى أن ضربات التحالف التي ت

 .2015تموز /المدنيين منذ يوليو
آب تحد من العمليات اإلنسانية في اليمن خالل /ال تزال معوقات الوصول وانعدام األمن بعد رفض اتفاق وقف األعمال العدائية في أوائل أغسطس •

ووفقًا للمجموعة اللوجيستية، فإنه قد تم قطع وإعاقة طرق الوصول إلى هيئة تنسيق أنشطة الخدمات اللوجستية . أيلول الماضي/رشهر سبتمب
وأصحاب المصالح اآلخرين والطرق المتعددة والجسور في ) NGOs(اإلنسانية والتي تضم وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 

يوًما  31أيام و  3باإلضافة إلى ذلك، تعاني جميع الموانئ الرئيسية في اليمن من تأخر اإلرساء ما بين . خولها تصاريح أمنيةاليمن حيث يستلزم لد
 .اغسطس 10وظل مطار صنعاء الدولي مغلق للرحالت الجوية التجارية منذ . مما يعوق تسليم الواردات في الوقت المناسب

مهاجرا اثيوبيا وصوماليا في محافظة عدن إلى شرق  220عالم الدولية، رحلت السلطات اليمنية أكثر من سبتمبر ووفقا لوسائل اإل 26في يوم  •
كبعض المهاجرين  الجئ يمني وغيرهم 180.300وقد فّر ما يقرب من . غالًبا ما يمر المهاجرون عبر اليمن حينما يتجهون إلى دول الخليج. افريقيا

، 2015جيبوتي وإثيوبيا وعمان والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان منذ بدء الصراع في مارس العائدين من الصراع في اليمن إلى 
سبتمبر، قد تلقت خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين  19اعتبارا من ). UNHCR(وذلك وفقا لمكتب مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

مليون دوالر لتوفير مساعدات إلنقاذ الحياة وحماية األشخاص الفاّرين من اليمن، وهو ما يمثل حوالي  30.2) 2016(اإلقليميين لدى مكتب مفوضية 
 .مليون دوالر مطلوبة 94.1في المئة من أصل  32

لجأوا إلى ، وفرت المفوضية لالجئين اليمنيين الذين 2016للدولة في السنة المالية / بدعم من تمويل مكتب شؤون السكان والالجئين والهجرة •
جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة وكذا مرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية وخدمات الحماية 

 .ومواد اإلغاثة كما وفرت مساعدات لإليواء
 

 

 

 
 األمن الغذائي والتغذية

ألف طفل تتراوح أعمارهم بين  370في اليمن يعانون من سوء التغذية، بما فيهم  مليون طفل 1.5طبقًا لمنظمة اليونيسيف، فإن هناك ما يقرب من  •
، مكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في حاالت 2016في السنة المالية ). SAM(خمس سنوات فأقل معرضين لخطر سوء التغذية الحاد 

مليون دوالر لدعم فحص أنشطة التغذية ومراكز التغذية  6.3ما يقرب من  USAID/OFDAالكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
 .والمعتدل SAMوعالج حاالت سوء التغذية الحاد 

مليون دوالر  197ما يقرب من ) USAID/FFP(، قدم مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2016في السنة المالية  •
مليون دوالر في القسم الثاني المساعدات العينية والقمح المشترى  174ويشمل هذا التمويل أكثر من . مة اإلنسانية الجارية في اليمنإستجابًة لألز

 يصل برنامج األغذية العالمي إلى. وعمليات الطوارئ في اليمن) WFP(محليا، وتمويل بطاقات النقل لبرنامج األمم المتحدة لألغذية العالمي 
مليون شخص  1ين شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي ويضمن توزيع المواد الغذائية العامة مرة كل شهرين بوجود ما يقرب من مالي 6

بدعم ثالث منظمات غير حكومية في السنة ) USAID/FFP(قام مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية . ببطاقات النقل
وقد وفر مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية . لتوفير مساعدات قائمة على نظام البطاقات في ثماني محافظات 2016ة المالي

ؤالء طن متري من الغذاء العالجي الجاهز لالستخدام لصندوق األمم المتحدة للطفولة التابع لمنظمة اليونيسيف في اليمن من أجل ه 420الدولية 
 .األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد
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 الصحة والحماية، والمياه والصرف الصحي والنظافة
ة استمرت حالة النظام الصحي في اليمن في التدهور، حيث ال يتمكن المدنيون؛ طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، من الحصول على الرعاية الطبي •

وعلى النحو  2015آذار /مرفقًا صحًيا منذ مارس 275ة العالمية فإن أحداث العنف الدائرة قد دمرت ما يقرب من ونقالُ عن منظمة الصح. األساسية
 .الذي يشكل عبًئا على المرافق التي ال تزال تخدم المرضى

ن األدوية األساسية طن متري م 785؛ قدمت منظمة الصحة العالمية ما يقرب من 2016وبرغم عدم توافر عنصر اآلمان في السنة المالية  •
 .محافظة 22مرفقًا صحًيا في  90جالون من الوقود كي يعمل  528300مليون شخص، ووفرت ما يقرب من  3والمستلزمات الطبية لما يقرب من 

صحية والمياه وضاعف الصراع الدائر من أزمة نقص المياه التي تعاني منها اليمن حالًيا، وحدت من استخدام المياه في األغراض الزراعية وال •
من المرجح أن . أيلول/سبتمبر 26وتفيد مصادر محلية أن المياه الصالحة للشرب لم تتوفر في صنعاء خالل األسبوع الذي به يوم . الصالحة للشرب

 .تعزز ندرة المياه، إضافة إلى نقص المرافق الصحية من احتمال انتشار األمراض المنقولة بالمياه
ألف سيدة، بالخدمات  180ألف طفل ال تتجاوز أعمارهم الخامسة، مع أكثر من  600، مدت اليونسيف أكثر من ايلول/سبتمبر 29-24ومنذ  •

لنساء، الصحية والخدمات الغذائية، ومنها الكشف عن من يعاني من سوء التغذية، وعالج حاالت العدوى عند األطفال، ورعاية ما بعد الوالدة لدى ا
 .مليون طفل يعانون من خطر عدوى الجهاز التنفسي الحادة 1.3ووفقًا لليونسيف فإن . ناتوالتزويد بالتطعيمات والفيتام

قدم مكتب الواليات المتحدة للمساعدة . مليون دوالر أمريكي للمبادرات الصحية في اليمن 15.2أكثر من  ، قدمت2016وفي السنة المالية  •
الدعم للمستشفيات وغيرها من المرافق الصحية والفرق ) USAID/FFP(لتنمية الدولية الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية ل

كما قام . الطبية المتنقلة، وخدمات اإلحالة في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك صنعاء وتعز ــ اثنين من أكثر المحافظات المتضررة من الصراع
أيًضا بتقديم الدعم لشراء ) USAID/FFP(لكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية مكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في حاالت ا

 .السلع الطبية الحرجة لضمان وجود مخزونات كافية لعالج األفراد الراغبين بالحصول على الرعاية الطبية
الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ، قدم مكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في حاالت2016في السنة المالية  •

)USAID/FFP ( بفضل دعم مكتب الواليات المتحدة . مليون دوالر ألعطال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن 12.9أكثر من
، قام الشركاء بإعادة تأهيل شبكات المياه في )USAID/FFP(للمساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

شار المرافق الصحية وغيرها من المباني العامة ومراكز توزيع المياه في المجتمعات المحلية، كما نفذت أنشطة لتعزيز الصحة العامة لمنع انت
 .الطوارئ األمراض التي تنقلها المياه، وقدمت طرقًا لنقل المياه للسكان المتضررين من النزاع حال

، وبدعم من مكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في حاالت 2016مليون دوالر ألنشطة الحماية خالل العام المالي  6.6مع ما يقرب من  •
اعية، وكذلك تّم إنشاء مساحات مالئمة لألطفال وألنشطتهم النفسية واالجتم USAID / OFDAالكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 .مساحات عالجية وخدمات إحالة للناجين من ضحايا العنف الجنسي
 

 
 

 دعم اللوجستيات وسلع اإلغاثة
عبارة عن سبكة عالمية من المخازن التي تقوم بشراء وتخزين وإدارة ونقل ) UNHRD(مكتب مخازن اإلستجابة اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة  •

طن من مواد اإلغاثة إلى اليمن، مثل لوازم الطوارئ الصحية واألدوية وذلك ما  504فقامت بإرسال أكثر من . السلع نيابة عن المجتمع اإلنساني
طن من  35في سبتمبر، بإرسال  )UNHRD(نية التابعة لألمم المتحدة قام مكتب مخازن اإلستجابة اإلنسا. 2016وسبتمبر  2015بين مارس 

 .األدوية إلى الُحديدة نيابة عن منظمة الصحة العالمية
رة على الرغم من التحديات المتعلقة بالنزاع المستمر وانعدام األمن، استمر أعضاء مجموعة اإليواء ومجموعة تنسيق المعسكرات و مجموعة إدا •

على التوالي، والتي تضم وكاالت األمم المتحدة والمنظمات  CCCMوهيئات تنسيق األنشطة اإلنسانية لإليواء ونشاطات  ،)CCCM(المعسكر 
خالل الفترة من يناير إلى أغسطس، وصل شركاء . غير الحكومية والجهات المعنية األخرى، في معالجة االحتياجات غير المياه في اليمن

لوازم اإلغاثة غير الغذائية في حاالت الطوارئ وما  67،000ة مع المساعدات، وتّم توزيع ما يقرب من أسر 77،000المجموعة ألكثر من 
خالل فترة إعداد التقرير، قام شركاء المجموعة بإعادة تأهيل المنازل المتضررة وكذا . لوازم اإليواء والخيام حال الطوارئ 23،500يقرب من 

 .من مواقع النزوح في أنحاء اليمن 27
، قدم مكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2016في السنة المالية  •

)USAID/OFDA  ( مليون دوالر للدعم اللوجيستي وسلع اإلغاثة في اليمن، مشتملًة على شراء وتوزيع وتعيين تمركز  12.8ما يقرب من
قام مكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في . غاثة في حاالت الطوارئ مثل مستلزمات المأوى والمستلزمات المنزلية األساسيةإمدادات اإل

أيًضا بدعم جهود التنسيق اللوجيستي وعمليات الخدمة الجوية  )USAID/OFDA(حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
.مم المتحدة لنقل العاملين في المجال اإلنساني والبضائع إلى اليمناإلنسانية لأل



4 
 

 المساعدات اإلنسانية األخرى
مليون  736.5، قد تلقت  2016، أن خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام )OCHA(ووفقا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  •

 .مليار دوالر مطلوبة 1.8في المئة من أصل  41سبتمبر، وهو ما يمثل  30دوالر كما في 
 

 
 
 
 

 2016التمويل اإلنساني لعام 
 لكل متبرع

 

 

نية، واعتماًدا على االلتزامات الدولية خالل السنة الدولية وفًقا لخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسا) السجالت(أتت جميع األرقام . على النحو التالي 2016أيلول، /سبتمبر 30وجاءت مبالغ التمويل؛ بدًءا من *
 .2015تشرين األول /والقائمة على العام المالي الخاص بها، والذي بدأ في األول من أكتوبر التقويمية الحالية، في حين أن أرقام الحكومة االمريكية تأتي وفًقا لما اصدرته الحكومة ذاتها والتي تأتي وفًقا اللتزاماتها األخيرة

279913684 
 

 

121480934 
 

 

77416324 
 

 

52996312 
 

 

47883550 
 

 

42000000 
 

 

22029411 
 

 

20149530 
 

 

12360913 
 

 

327,466,780 

 الواليات المتحدة اإلمارات العربية المتحدة
 

 

 االمملكة المتحدة العربية السعودية المملكة ألمانيا التحاد األوربيا االيابان  السويد  كندا هولند 
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 1 2016تمويل المساعدات اإلنسانية من حكومة الواليات المتحدة لالستجابة اليمنية للسنة المالية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20161تمويل المساعدات اإلنسانية من حكومة الواليات المتحدة لالستجابة اليمنية للسنة المالية 

 المنفذون الشركاء النشاط الموقع المبلغ

USAID/OFDA(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /المتحدة للمساعدة الخارجية في حاالت الكوارث الوالياتب مكت
2

( 

 الشركاء المنفذون

أنظمة االنتعاش االقتصادي والسوق وتأمين 
الطعام والزراعة وإدارة المعلومات وتنسيق 

الشؤون اإلنسانية والصحية وبضائع اإلنصاف 
التغذية والحماية والمأوى والدعم اللوجستي و

والمستوطنات والمياه والصرف الصحي 
 والنظافة

إبين، عدن، الضالع، الجوف، الحديدة، حجة، 
 دوالر أمريكي 36919020 إب، لحج، ريمة، صعدة، صنعاء، شبوة، تعز

للزراعة واألمن الغذائي، وتنسيق الشؤون  )IOM(المنظمة الدولية للهجرة 
 لوماتاإلنسانية وإدارة المع

إبين، عدن، البيضاء، الضالع، الحديدة، المهرة، 
حضرموت، حجه، إب، لحج، صنعاء، شبوة، 

 تعز
 دوالر أمريكي 7500000

منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 
 )الفاو(

إدارة الصحة والتنسيق اإلنساني والمعلومات، 
دعم اللوجستيات وسلع اإلغاثة، الحماية، 

مستوطنات، والمياه والصرف اإليواء وال
 الصحي والنظافة

 دوالر أمريكي 1000000 حضرموت، شبوة

خدمة النقل لالغراض اإلنسانية التابعة لألمم 
 دوالر أمريكي 1500000 عدن، الحديدة، صنعاء دعم اللوجستيات وسلع اإلغاثة )UNHAS(المتحدة 

 
 السياق

ألقى الصراع الكائن بين قوى المعارضة اليمنية والحوثيين في الشمال وبين الجماعات المرتبطة بالقاعدة والقوات اليمنية في الجنوب  •
لك إلى الحاجة إلى المساعدات بظالله على أكثر من مليون شخص، وتشرد العديد من السكان مراًرا وتكراًرا في شمال اليمن، وأدى ذ

، من قدرة الحكومة اليمنية على توفير 2011حد االقتتال بين القوات الحكومية اليمنية والجماعات القبلية والميليشيات منذ عام . اإلنسانية
 2014يين عامي الخدمات األساسية واالحتياجات اإلنسانيةالمتزايدة بين صفوف الفقراء من السكان أدت زيادة عدد قوات الحوث

 .األوضاع اإلنسانية المتدهورة بالفعل إلى تجدد النزاع والنزوح مرة أخرى، مما أدى إلى تفاقم مشكلة 2015و
بدأت التحالف الذي تقوده السعودية في شن ضربات جوية ضد الحوثيين والقوات الموالية لهم لصد  ،2015آذار /في أواخر شهر مارس •

الصراع الجاري البنية التحتية العامة، وعّطل الخدمات األساسية، وشّرد العديد من األفراد، وقلل من دمر . باتجاه الجنوب توسعهم
بالمائة للحبوب  90حيث تعتمد الدولة على الصادرات بنسبة . سكان اليمن مستوى الواردات ألقل من النسبة المطلوبة لإلبقاء على

 .ومصادر الغذاء األخرى
والطعام وزيادة نسبة البطالة  اعد مع االضطراب السياسي المؤخر إلى أزمة اقتصادية وارتفاع أسعار الوقودأدى اقتران النزاع المتص •

مليون شخص بحاجة  7أقل أمانًا من ناحية الطعام وأكثر من ) مليون فرد 26(تارًكا وراءه ما يقارب من نصف مواطني دولة اليمن 
ألف الجيء إلى مناطقهم  950 مليون الجيء بما في ذلك 3,1د النزاع ما مجموعه إضافة إلى ذلك، شرَّ . إلى معونات غذائية طارئة

 .المتصاعد الحالي وكاالت اإلغاثة من الحصول على معلومات سكانية صحيحة وشاملة يمنع الوضع. 2016آب /األصلية في أغسطس
منظمة  دفع تزايد األعمال القتالية. دول أخرى ن رعاياألف الجيء تقريًبا وعدد هائل م 248حوالي  2015استقبلت اليمن في بداية عام  •

 .الهجرة الدولية إلى تنظيم إخالء شامل لرعايا تلك البلدان من اليمن
نظًرا  2015تشرين أول /أكتوبر 12في  2016للسنة المالية  أعاد السفير األمريكي ماثيو اتش تيلير إصدار إعالن كوارث لليمن •

 .أزمة الدولة السياسية واالقتصادية على أضعف فئات السكان مرة الناجمة عن الطوارئ المعقدة وتأثيرلالحتياجات االنسانية المست
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 اليونسيف
 الحماية، اإلغاثة، وسلع اللوجستيات دعم
 والصرف المياه والمستوطنات، اءاإليو

 والنظافة الصحي

 الجوف، الحديدة، الضالع، البيضاء، عدن، إبين،
 صعدة، مأرب، لحج، إب، حجه، عمران،
 تعز صنعاء،

 أمريكي دوالر 15000000

 أمريكي دوالر 1200000 دولةبال مكان كل في المعلومات وإدارة اإلنسانية المساعدات تنسيق اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب

 والحماية الصحة، )UNFPA( للسكان المتحدة األمم صندوق

 الجوف، الحديدة، البيضاء، الضالع، عدن، إبين،
 موت، حضر عمران، العاصمة، أمانة المحويت،

 صعدة، الرماح، مأرب، لحجة، إب، حجه،
 تعز صنعاء، شبوة، صنعاء،

 أمريكي دوالر 1000080

 المعلومات، وإدارة اإلنسانية الشؤون تنسيق العالمي ةاألغذي برنامج
 أمريكي دوالر 6730621 في كل مكان بالدولة اإلغاثة وسلع اللوجستيات ودعم

 والتغذية الصحة، العالَمية الصحة منظمة
 في كل مكان بالدولة 

 أمريكي دوالر 10000000
 
 

 أمريكي دوالر 726613  برنامج دعم 

 أمريكي دوالر 81576334 المتحدة للواليات التابعة الدولية التنمية لوكالة التابع الكوارث حاالت في الخارجية المساعدة بلمكت الكلي التمويل

 
 USAID/FFP3 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالم

 لحج، حجه، المحويت، الحديدة، الضالع، إبين، األغذية كوبونات المنفذون الشركاء
 أمريكي دوالر 20500000 تعز صنعاء،

 الجاهزة العالجية األغذية من متري طن 420 اليونسيف
 أمريكي دوالر 1793900 بالدولة مكان كل في لالستخدام

 كوبونات العينية، األغذية. المتحدة الواليات العالمي األغذية برنامج
 أمريكي الردو 174694500 محافظة 19 المحلي والشراء الطحن الغذاء،

 أمريكي دوالر 196988400 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء لبرنامج الكلي التمويل

 
 للدولة/والهجرة والالجئين السكان شؤون مكتب

 المنفذون الشركاء
 اإلغاثة، وسلع اللوجستيات دعم الصحة،
 المياه والمستوطنات، اإليواء الحماية،

 والنظافة الصحي لصرفوا
 أمريكي دوالر 6000000 بالدولة مكان كل في

 أمريكي دوالر 3400000 إقليمًيا اليمن من المستضعفين المهاجرين إجالء الدولية الهجرة منظمة

 الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية
 اللوجستيات، ودعم وإدارته، المخيم تنسيق
 لالجئين، واالستجابة ،والحماية اإلغاثة، وسلع

 والمستوطنات والمآوى
 أمريكي دوالر 28800000 بالدولة مكان كل في

 الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية
 اللوجستيات، ودعم وإدارته، المخيم تنسيق
 لالجئين، واالستجابة والحماية، اإلغاثة، وسلع

 والمستوطنات والمآوى
 أمريكي دوالر 10750000 والسودان مال،والصو وأثيوبيا، جيبوتي،

 أمريكي دوالر 48950000 االمريكية المتحدة بالواليات والهجرة والالجئين السكان شؤون لمكتب الكلي التمويل

 أمريكي دوالر 327514734 2016إجمالي تمويل المساعدات اإلنسانية من حكومة الواليات المتحدة لالستجابة اليمنية للسنة المالية 
 .2016أيلول /سبتمبر 30تعكس أرقام التمويل الدعم المعلن على المأل، كما جاء في . عام من التمويل يشير إلى تاريخ االلتزام والتعهد بالنفقات، ال إلى تاريخ االعتماد 1 

تابع للوكالة األمريكية  2  .2016أيلول، /سبتمبر 14للتنمية الدولية المبالغ الملتزمة المتوقعة أو الفعلية اعتباًرا من يمثل تمويل مكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في حاالت الكوارث ال
 .القيمة التقديرية للمساعدة الغذائية وتكاليف النقل عند الشراء، قابلة للتغّير 3
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 معلومات خاصة بالهبات العامة
في جهود اإلغاثة، هي التبرع النقدي لصالح المنظمات اإلنسانية التي تقوم الطريقة األكثر فعالية والتي يستطيع العامة من خاللها المشاركة  •

ويمكن اإلطالع على قائمة المنظمات اإلنسانية التي تقبل التبرعات النقدية من أجل مواجهة الكوارث في جميع أنحاء العالم، عبر . بعمليات اإلغاثة
www.interaction.org. 

غالبا ما تتم في المناطق (تشجع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التبرعات النقدية ألنها تسمح بمساعدة المهنيين في تدبير العناصر الدقيقة والالزمة  •
ا بأقصى سرعة دون تحّمل ، ويمكن نقله)مثل طرق النقل ووقت الموظفين والمستودعات(، وتخفيف العبء على الموارد الشحيحة )المتضررة

 .تكاليف النقل، ودعم اقتصاد المنطقة المنكوبة، وضمان تقديم المساعدة الثقافية والغذائية والبيئية المناسبة
 :مزيد من المعلومات يمكن اإلطالع عليها •

 .1.202.821.1999+ أو  www.cidi.org: مركز الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لمعلومات الكوارث الدولية –
 www.reliefweb.intيمكن التعّرف على أنشطة اإلغاثة للمجتمعات اإلنسانية عبر الرابط  –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية على الموقع اإللكتروني عبر الرابط تظهر نشرات مكتب الواليات المتحدة للمساعدة
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work 

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