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 التطورات الرئيسية

  مازال عدد الحاالت المشتبه فً إصابتها بالكولٌرا بالٌمن ٌشهد تزاًٌدا مع بلوغ إجمالً عدد الحاالت الجدٌدة

 محافظة 20حالة وفاة مرتبطة به فً  989حالة واإلبالغ عن  140,000المشتبه فً إصابتها بهذا المرض أكثر من 

كانت المحافظات الحدٌدة  من ٌونٌو وفًقا لمنظمة الصحة العالمٌة التابعة لألمم المتحدة. 14من أبرٌل و 27بٌن 

وأمانة العاصمة وعمران وحجة هً المحافظات األكثر تضرًرا بالمرض، إذ ٌربو عدد الحاالت المشتبه فً 

محافظة رامٌة وإب كانتا المحافظتان اللتان حالة، بٌد أن  69,300إصابتها بالكولٌرا فً هذه المحافظات على 

أفادت  % على التوالً.1.3% و1.6شهدتا أعلى نسبة وفٌات من جراء المرض، إذ تراوحت نسبتها بهما بٌن 

عاًما فأقل ٌشكلون تقرًٌبا نصؾ إجمالً عدد الحاالت المشتبه  15منظمة الصحة العالمٌة أن األطفال من عمر 

% من حاالت الوفاة 30عاًما فأكثر ما ٌزٌد على  60ً حٌن شكل البالؽون من عمر فً إصابتها بالكولٌرا، ف

 بالكولٌرا.

  ما تزال المنظمات المحلٌة والدولٌة ؼٌر الحكومٌة والوكاالت التابعة لألمم المتحدة تكثؾ جهودها للوقاٌة 

نٌة األخرى فً المحافظات من الكولٌرا وعالجها بالتنسٌق مع طاقم الرعاٌة الصحٌة المحلً واألطراؾ المع

وقد أخذت جهات اإلؼاثة الفاعلة فً سبٌل الحد من انتشار الكولٌرا فً تنفٌذ أنشطة فً مجال خدمات  المتضررة.

 المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة العامة، بما فً ذلك معالجة مصادر المٌاه ومرافق تخزٌنها بالكلور جملًة.

توفٌر مستلزمات عالج الكولٌرا مثل السوابل الورٌدٌة لدعم مراكز عالج  استمرت األطراؾ المعنٌة الدولٌة فً

     الكولٌرا وؼٌرها من المرافق الصحٌة.

  ًدعمت قٌادة منظمة األمم المتحدة اتخاذ المجتمع الدولً إلجراءات عاجلة استجابًة للقتال المتواصل الدابر ف

لضمان وصول المساعدات اإلنسانٌة وسداد رواتب وسط وؼرب الٌمن الذي شهدته األسابٌع األخٌرة وذلك 

وقد شددت منظمة األمم المتحدة  الموظفٌن الحكومٌٌن وحماٌة موظفً الخدمة المدنٌة وطاقم الخدمات الطبٌة.

على ضوء هذه األزمة المطولة على أهمٌة االستجابة للوضع بصورة منسقة تشارك بها األطراؾ المعنٌة 

 تطوٌر وبناء السالم.بالمساعدات اإلنسانٌة وال
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 تمويل أنشطة االستجابة اإلنسانية
 7102في اليمن عن السنة المالية 

USAID/OFDA
1

 دوالًرا 65,904,272 

USAID/FFP
2

 دوالًرا 177,681,730 

State/PRM
3

 دوالر 32,025,000 

 دوالر 720,100,117

 

 نظرة سريعة 
 األرقام على

 مليون 27.4
 تعداد السكان فً الٌمن

 2016نوفمبر/تشرٌن الثانً  –األمم المتحدة 

 مليون 18.8
 شخص فً حاجة إلى مساعدات إنسانٌة

 2016نوفمبر/تشرٌن الثانً  –األمم المتحدة 

 مليون 14.8
 فرد ٌفتقرون إلى الرعاٌة الصحٌة األساسٌة

 2016نوفمبر/تشرٌن الثانً  –األمم المتحدة 

 مليون 17.1
 شخص ٌعانون من انعدام األمن الؽذابً

 مم المتحدة لألؼذٌة والزراعة منظمة األ

 2017فبراٌر /شباط  –)الفاو( 

 مليون 7.3
شخص فً حاجة بشكل عاجل إلى المساعدات 

 الؽذابٌة الطاربة

 منظمة األمم المتحدة لألؼذٌة والزراعة 

  2017فبراٌر /شباط  –)الفاو( 

 مليون 2
ًٌا فً الٌمن  شخص نازح داخل

 2017 ماٌو/أٌار –المنظمة الدولٌة للهجرة 

 مليون 5.6
شخٍص وصلت إلٌهم مساعدات إنسانٌة فً عام 

2016 

 2016دٌسمبر  –األمم المتحدة 

 

 معقدة طوارئ حالة – الٌمن
 2017من ٌونٌو/حزٌران عام  16           2017عن السنة المالٌة  11صحٌفة الوقابع رقم 

 النقاط الرئيسية

 استمرار تزاٌد عدد حاالت اإلصابة بالكولٌرا

بوتٌرة سرٌعة فً الٌمن، إذ جاوز عدد الحاالت 

حالة  140,000المشتبه فً إصابتها بالمرض 

حالة  989وبلػ عدد حاالت الوفاة المرتبطة به 

 محافظة منذ أواخر إبرٌل 20وفاة فً 

 حدث النصؾ تقرًٌبا من إجمالً عدد حاالت

 إلصابة بالكولٌرا فً أوساط األطفال من عمر ا

 عاًما فأقل 15

 شددت األمم المتحدة مجدًدا على الحاجة إلى أن

ٌظل مٌناء الحدٌدة مفتوًحا فً ظل وجود مخاوؾ 

 إزاء عملٌات االستٌراد المقبلة
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 انعدام األمن، والنزوح والوصول إلى المساعدات اإلنسانية

 لفبات استمرت الضربات الجوٌة والقتال الدابران فً وسط وؼرب الٌمن، وهو ما أدى إلى زٌادة عدد القتلى وهدد وصول المساعدات اإلنسانٌة إلى ا

% تقرًٌبا من األفراد الذٌن ٌسعون للحصول على الرعاٌة الطبٌة لعالج 70ساء واألطفال ٌشكلون أفادت منظمة األمم المتحدة أن الن السكانٌة الضعٌفة.

استمرت قٌادة األمم المتحدة فً دعم زٌادة وصول المساعدات اإلنسانٌة وإصالح الخدمات  اإلصابات الناجمة عن القتال الكثٌؾ فً محافظة تعز.

 ً للصراع.العامة وعملٌات دفع الرواتب وإٌجاد حل سلم

 ألمم وقد اضطلع وكٌل األمٌن العام لألمم المتحدة ومنسق عملٌات اإلؼاثة فً حاالت الطوارئ ستٌفن أوبراٌن فً بٌان إلى مجلس األمن التابع ل

 الدابر فً الٌمن. من ماٌو /أٌار بحث المجتمع الدولً على اتخاذ إجراء فوري لتخفٌؾ معاناة الفبات السكانٌة المتضررة من الصراع 30المتحدة فً 

انٌة دعم منسق عملٌات اإلؼاثة فً حاالت الطوارئ أوبراٌن حماٌة المدنٌٌن وجمٌع الموانا والطرق البرٌة لتظل مفتوحة لوصول المساعدات اإلنس

 لبالػ إزاء وضع األفراد أعرب منسق عملٌات اإلؼاثة فً حاالت الطوارئ عن قلقه ا والواردات التجارٌة ولٌتلقى موظفً الخدمة المدنٌة رواتبهم.

باإلضافة إلى ذلك، جدد منسق عملٌات  فً المحافظات التً ٌنشط فٌها القتال والضربات جوٌة مثل محافظة الجوؾ والحجة ومأرب وصعدة وتعز.

استمرار فتح مٌناء الحدٌدة اإلؼاثة فً حاالت الطوارئ اإلشارة إلى بٌانات صدرت مؤخًرا عن منظمة األمم المتحدة تناشد أطراؾ الصراع بضمان 

فضاًل على ذلك، أشارت شبكة نظم اإلنذار  وشدد على أن أٌة هجمات جدٌدة بالمٌناء أو بالقرب منه قد تسفر عن مجاعة للفبات السكانٌة فً الٌمن.

الحدٌدة بشكل ملحوظ وممتد قد ٌؤدي إلى  المبكر بالمجاعة التابعة للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة إلى أن انخفاض الواردات القادمة عبر مٌناء

الوصول إلى مستوى المجاعة أو المرحلة الخامسة من التصنٌؾ المتكامل لمراحل األمن الؽذابً على مؤشر انعدام األمن الؽذابً.
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 ها لمقترح مبعوث األمم المتحدة فً بٌان صادر فً أوابل ٌونٌو/حزٌران، أعربت بعثة حكومة جمهورٌة الٌمن الدابمة إلى األمم المتحدة عن تأٌٌد

وقد أفادت وسابل اإلعالم الدولٌة أن هذا المقترح ٌقضً بانسحاب القوات الحوثٌة من  الخاص للٌمن ولد الشٌخ أحمد فٌما ٌتعلق بمحافظة الحدٌدة.

جمهورٌة الٌمن فٌما ٌختص بتحدٌد طرق إدارة  محافظة الحدٌدة وٌناشد بانعقاد لجنة فنٌة من االقتصادٌٌن والخبراء المالٌٌن لمساعدة مسؤولً حكومة

 عابدات حكومة جمهورٌة الٌمن وسداد رواتب الموظفٌن الحكومٌٌن. 

  ًمن ٌونٌو/حزٌران، حظرت القٌادات الحوثٌة مبعوث األمم المتحدة الخاص للٌمن ولد الشٌخ أحمد من دخول المناطق الخاضعة للسٌطرة  5ف

العاصمة وذلك فً أعقاب طلب قدمته منظمة األمم المتحدة إلى سلطات صنعاء بتحري هجوم ُشن فً أواخر  الحوثٌة، بما فً ذلك مدٌنة صنعاء

اتهم المسؤولون الحوثٌون المبعوث الخاص بعدم الحٌاد وعدم االلتزام بقرارات  ماٌو/أٌار على المبعوث الخاص وفًقا لما نقلته وسابل اإلعالم الدولٌة.

  بمفاوضات السالم بٌن طرفً الصراع. األمم المتحدة فٌما ٌتعلق

 

 األمن الغذائي والتغذية

  ٌُصنؾ ملٌون شخص تحت طابل مستوى األزمة  17قرابة  —% من تعداد السكان 60الصراع هو المحرك الربٌسً ألزمة األمن الؽذابً بالٌمن، إذ 

المرحلة الرابعة من التصنٌؾ المتكامل لمراحل  —حالة الطوارئ ومستوى  —المرحلة الثالثة من التصنٌؾ المتكامل لمراحل األمن الؽذابً  —

تزاٌد  على مؤشر انعدام األمن الؽذابً الحاد، وفًقا لفرٌق العمل الفنً الخاص بالتصنٌؾ المتكامل لمراحل األمن الؽذابً فً الٌمن. —األمن الؽذابً 

ٌُصنفون تحت طابل مستوى األزمة وحالة الطوار % منذ تحلٌل أُجري سابًقا حول 20ئ على مؤشر انعدام األمن الؽذابً بنسبة عدد األفراد الذٌن 

ومع تدهور األوضاع الصحٌة واألمن الؽذابً وظروؾ خدمات المٌاه والصرؾ  .2016التصنٌؾ المتكامل لمراحل األمن الؽذابً فً ٌونٌو/حزٌران 

ثر، ال سٌما فً أوساط الفبات السكانٌة الضعٌفة مثل األطفال من عمر خمس الصحً والنظافة العامة، ٌرجح أن ٌتدهور وضع التؽذٌة فً الٌمن أك

الكٌان المنسق لألنشطة اإلنسانٌة المتعلقة بالتؽذٌة الذي ٌضم وكاالت  —أعوام فأقل، والسٌدات القادرات على الحمل وفًقا للمجموعة العنقودٌة للتؽذٌة 

  أطراؾ معنٌة أخرى. األمم المتحدة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة، فضاًل على

  ًا لما أفاد به انخفض فً ماٌو/أٌار متوسط ناتج استهالك الؽذاء المحلً للشهر الثالث على التوالً لٌبلػ أدنى مستوٌاته خالل الستة شهور الماضٌة وفق

ٌُرجح أن ٌتفاقم ضعؾ استهالك  (.WFPبرنامج األؼذٌة العالمً ) النظام الؽذابً شدٌد الرداءة كًما  —الؽذاء ووفًقا لتوقعات برنامج األؼذٌة العالمً، 

بمرور الوقت فً موسم شح الحصاد بالٌمن، أي بالفترة بٌن مواسم الحصاد من  —ونوًعا الذي ٌتكون بصفة أساسٌة من الخبز والزٌت والسكر 

 إبرٌل/نٌسان حتى ٌونٌو/حزٌران.

 محافظة للعتبة الحرجة التً  14منطقة فً  95لٌمن، مع مجاوزة ما ٌصل إلى مازال انتشار سوء التؽذٌة الحاد وشدته مستمران فً التزاٌد فً ا

% على مؤشر انعدام األمن 20% على مؤشر سوء التؽذٌة الحاد العالمً ونسبة تبلػ 15حددتها منظمة الصحة العالمٌة والتً تتمثل فً نسبة تبلػ 

ملٌون طفل تقل أعمارهم عن خمسة أعوام من سوء التؽذٌة الحاد، بما فً ذلك  1.9قرابة  ٌعانً الؽذابً الشدٌد وذلك وفًقا للمجموعة العنقودٌة للتؽذٌة.

فضاًل على ذلك ٌقدر عدد السٌدات الحوامل والمرضعات  طفل ٌعانون من سوء التؽذٌة الحاد والشدٌد ممن ٌحتاجون للعالج بشكل عاجل. 462,000

 ة، وهو ما ٌجعلهن أكثر عرضة للوفاة والعدٌد من األمراض.سٌد 900,000الالتً ٌعانٌن من سوء التؽذٌة الحاد بـ 

                                                                                            
مل لمراحل األمن الؽذابً ٌمكن المقارنة بٌنه عبر مختلؾ البلدان، إن التصنٌؾ المتكامل لمراحل األمن الؽذابً هو أداة موحدة تهدؾ إلى تصنٌؾ شدة انعدام األمن الؽذابً ومقداره. ومقٌاس التصنٌؾ المتكا 4

 (.IPC 5مرحلة الخامسة )ال —إلى حد المجاعة  —( IPC1المرحلة األولى ) -وٌتراوح من الحد األدنى 
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 الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة

 راع الدابر ٌؤدي انتشار مرض الكولٌرا اآلخذة سرعته فً التزاٌد إلى مضاعفة االحتٌاجات البشرٌة للفبات السكانٌة فً الٌمن التً تواجه بالفعل الص

سجلت الجهات  ة مطولة، عالوة على وصول محدود للرعاٌة الصحٌة وانعدام أمن ؼذابً وسوء تؽذٌة واسعً االنتشار.وأزمات سٌاسٌة واقتصادٌ

 من إبرٌل/نٌسان حتى  27حالة وفاة مرتبطة به من  989ٌشتبه فً إصابتها بمرض الكولٌرا و 140,000الفاعلة المعنٌة بالصحة أكثر من 

الت الوفاة المسجلة خالل الشهر الماضً أعلى بخمس مرات تقرًٌبا من عدد حاالت الوفٌات التً تم اإلبالغ من ٌونٌو/حزٌران، إذ كان عدد حا 15

تشمل الفبات السكانٌة األكثر تضرًرا أطفااًل  وفًقا للمجموعة العنقودٌة المعنٌة بالصحة. 2017حتى مارس/آذار  2016عنها من أكتوبر/تشرٌن األول 

عاًما فأكثر، ٌمثلون  60وبالؽٌن من عمر  —شكلون تقرًٌبا نصؾ عدد الحاالت الجدٌدة المشتبه فً إصابتها بالمرض ٌ —عاًما فأقل  15من عمر 

ما تزال المنظمات اإلنسانٌة، بما فً ذلك شركاء الحكومة األمرٌكٌة تكثؾ جهود اإلؼاثة للحد من ارتفاع عدد حاالت  % من حاالت الوفاة.33

 فً الٌمن.اإلصابة بالكولٌرا السرٌع 

  حالة إضافٌة قبل وصول انتشار المرض  127,000تتوقع منظمة األمم المتحدة للطفولة )الٌونٌسٌؾ( أن ٌتزاٌد عدد حاالت اإلصابة بالكولٌرا بمقدار

ا من  ًٌ ا. مع ذلك، ٌحذر الخبر 3,000إلى  2,500لذروته، إذ ٌسجل العاملون بقطاع الصحة حال ًٌ اء الفنٌون من أن حالة إصابة جدٌدة بالمرض ٌوم

ال التوقعات لعدد حاالت اإلصابة بالمرض ال ٌعول علٌها خالل تفشً مرض الكولٌرا بالنظر إلى أن نسبة مرتفعة من األشخاص المصابٌن بالمرض 

ثٌر الصراع المستمر تأثًٌرا أشارت منظمة األمم المتحدة إلى أن موسم األمطار فً الٌمن قد ٌسهل انتشار الكولٌرا ال سٌما مع تأ ٌظهرون أعراًضا له.

 شدًٌدا بالسلب على البنٌة التحتٌة الخاصة بالمٌاه والصرؾ الصحً والنظافة العامة والخدمات.

  ا من المستلزمات الطبٌة، بما فً ذلك  80استجابة لتجدد انتشار مرض الكولٌرا، وصلت طابرة معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمٌة تحمل ًٌ طًنا متر

وتعد هذه الشحنة التً ضمت مستلزمات طبٌة كافٌة لعالج قرابة  من ماٌو/أٌار. 25ات لعالج الكولٌرا وسوابل ورٌدٌة إلى صنعاء فً أطقم معد

مرٌض أكبر شحنة مستلزمات طبٌة أتاحتها منظمة الصحة العالمٌة شرٌكة المكتب األمرٌكً لمساعدات الكوارث الخارجٌة التابع للوكالة  10,000

طقم معدات  30من ماٌو، وزعت منظمة الصحة العالمٌة قرابة  25قبل الشحنة الواردة فً  .2015للتنمٌة الدولٌة منذ مارس/آذار عام  األمرٌكٌة

حقٌبة من السوابل الورٌدٌة لعالج الجفاؾ الذي ٌعانً منه سكان  115,000شخص، فضاًل على أكثر من  2,800لعالج الكولٌرا ٌنتفع به قرابة 

  متضررة بشدة.المناطق ال

 كالة فً أواخر ماٌو/أٌار، اعتمدت منظمة األمم المتحدة للطفولة )الٌونٌسٌؾ( شرٌكة المكتب األمرٌكً لمساعدات الكوارث الخارجٌة التابع للو

 ظافة العامة طن متري من مستلزمات الرعاٌة الصحٌة وخدمات المٌاه والصرؾ الصحً والن 40األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ثالث طابرات لنقل 

 إلى صنعاء. وشملت هذه المستلزمات أطقم معدات لعالج األمراض المصحوبة بإسهال، وسوابل ورٌدٌة وأدوٌة وأمالح لعالج الجفاؾ ُتعطى 

 مرٌض فً الٌمن.  50,000عن طرٌق الفم لعالج أكثر من 

  من الفرش 54فراًشا لعالج الكولٌرا أو قرابة  1,900الصحة قرابة من ٌونٌو/حزٌران، أنشأ أعضاء المجموعة العنقودٌة المعنٌة ب 12اعتباًرا من %

فضاًل على ذلك،  فراًشا والتً تتوقع الجهات الفاعلة المعنٌة بالصحة أن تكون الزمة الستٌفاء االحتٌاجات العالجٌة. 3,500العالجٌة البالػ عددها 

منذ أوابل ماٌو/أٌار،  نقطة الزمة لعالج الجفاؾ عن طرٌق الفم. 900من قرابة  نقطة 200كانت الجهات الفاعلة المعنٌة بالصحة قد أنشأت قرابة 

 وزع أفراد المجموعة العنقودٌة لخدمات المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة العامة إمدادات من أقراص الكلورٌن تكفً لشهر واحد لعدد ٌقدر 

متعلقة بخدمات المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة العامة لتنظٌؾ خزانات المٌاه محافظة، بٌنما بلؽت الحمالت الدعابٌة ال 11شخص فً  588,000بـ 

شخص. تشكل القٌود على الوصول إلى المساعدات ونقص العاملٌن بمجال الرعاٌة الصحٌة وضعؾ البنٌة التحتٌة ونقص  617,000عدًدا ٌقدر بـ 

ا لقدرة المنظمات ع ًٌ  لى توسٌع نطاق تدخالتها بالوتٌرة المتسارعة التً ٌتفشى بها مرض الكولٌرا.المستلزمات والمعدات وؼٌرها من العوامل تحد

 ٌة من باإلضافة إلى جهود األمم المتحدة، ٌواصل شركاء مكتب المساعدات األمرٌكٌة للكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدول

بدعم  والوقاٌة منه من خالل التدخالت لتوفٌر المٌاه وخدمات الصرؾ الصحً والنظافة.المنظمات ؼٌر الحكومٌة تنفٌذ جهود عالج مرض الكولٌرا 

ة لمعالجة من مكتب المساعدات األمرٌكٌة للكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة، ٌقدم ناشطو اإلؼاثة الدعم ألخصابًٌ الصح

طرة إلى مراكز العالج، وتعزٌز الممارسات اآلمنة لتوفٌر المٌاه وخدمات الصرؾ الصحً المرضى على مستوى المجتمع وإحالة الحاالت الخ

 لمٌاه المنزلٌة.والنظافة من خالل التواصل مع المجتمع ودعم إمدادات إضافة الكلور لتنقٌة المٌاه، بما فً ذلك شبكات المٌاه وشاحنات المٌاه وخزانات ا

ؼٌر الربحٌة الشرٌكة لمكتب المساعدات الخارجٌة األمرٌكٌة فً حاالت الكوارث التابعة للوكالة األمرٌكٌة  ماٌو، قدمت إحدى المنظمات 23بدًءا من 

شخص، كما نشرت  93,000( مٌاه شرب آمنة للمنازل والمرافق لخدمة ما ٌصل إلى USAID/OFDAللتنمٌة الدولٌة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة )

مجموعة أدوات للعناٌة بالصحة  2,100شخص، ووزعت  131,000بة، وجمع المخلفات إلى ما ٌصل إلى رسابل للتروٌج للصحة العامة، والبٌ

 العامة وعالج الكولٌرا استجابًة لتفشٌها. 

  مرٌض تقرًٌبا فً محافظات أبٌن وعدن والضالع ولحج وصنعاء وشبوة  6,900كما قدمت المنظمة الشرٌكة للمكتب استشارات صحٌة إلى 

 امرأة تقرًٌبا ووصلّت التعلٌم الصحً إلى أكثر  2,700ووفرت المنظمة الشرٌكة خدمات وإحاالت صحٌة إنجابٌة إلى  ماٌو. 15إلى  1من 

طفل من أحد برامج التؽذٌة التكمٌلٌة، ووفرت تعلٌم  280التحق بالمنظمة وتخرج فٌها ما ٌصل إلى  مستفٌد فً المحافظات الست. 6,400من 

 ( فً المحافظات الست.SAMطفل من مرض االنحالل الشرٌانً القطعً ) 240امرأة، وعالجت  1,500الرضاعة الطبٌعٌة إلى 

 
 
 
 



 4 

 مساعدات إنسانية أخرى

  تلقت خطة االستجابة اإلنسانٌة بالٌمن 2017ٌونٌو  16بداٌة من ،(HRP) ملٌار دوالر لتلبٌة االحتٌاجات  2.1، والتً تسعى للحصول على

 2017وقد ساهم أصحاب المصلحة الدولٌٌن حتى تارٌخه فً  بالمبة تقرًٌبا من إجمالً ما تطلبه. 29 —ملٌون دوالر  604اإلنسانٌة، ما ٌصل إلى 

بداًٌة من أول ٌونٌو، استجابت  (.HRPارج خطة االستجابة اإلنسانٌة )ملٌون دوالر لتلبٌة االحتٌاجات فً الٌمن، ودعم البرامج داخل وخ 871بنحو 

 منظمة إنسانٌة، بما فٌها المنظمات ؼٌر الربحٌة المحلٌة والدولٌة ووكاالت األمم المتحدة، إلى األزمة اإلنسانٌة فً الٌمن. 120أكثر من 

 ٌستمر ( مركز الملك سلمان لإلؼاثة واألعمال اإلنسانٌةKSRelief) مملكة العربٌة السعودٌة فً توفٌر المساعدة اإلنسانٌة للمناطق المتأثرة بالنزاع بال

كٌس سوابل ورٌدي،  700,000بما فٌها  —طن من المساعدة اإلؼاثٌة  550وقد وزع المركز مؤخًرا ما ٌقرب من  والموبوءة بالكولٌرا فً الٌمن.

ٌونٌو، تموٌل  10وقد أعلنت المملكة العربٌة السعودٌة، فً بٌان بتارٌخ  ى الكولٌرا.لعالج مرض —حاوٌة إماهة فموٌة، وإمدادات طبٌة  200,000و

 ملٌون دوالر لدعم جهود منظمة الصحة العالمٌة للوقاٌة من الكولٌرا وتشخٌصها وعالجها. 8إضافً بأكثر من 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

275,611,002 
 دوالر أمرٌكً

150,855,615 
 دوالر أمرٌكً 

122,278,868 
 دوالر أمرٌكً

97,942,456 
 دوالر أرمٌكً 

39,537,225 
 28,102,872 دوالرأمرٌكً  

 دوالر أمرٌكً 
27,314,358 
 دوالر أمرٌكً

25,291,389 
 دوالر أمرٌكً

17,877,770 
 دوالر أمرٌكً

15,650,022 
 دوالر أمرٌكً

مكتب المفوضٌة  المملكة المتحدة المملكة العربٌة السعودٌة الحكومة األمرٌكٌة
األوروبٌة للمساعدات 

 اإلنسانٌة

 الدنمارك اإلمارات العربٌة المتحدة كندا السوٌد ألمانٌا الٌابان

 *  تمويل األنشطة اإلنسانية لعام 2017
 لكل متبرع

*
( التابع لألمم المتحدة وبناًء على االلتزامات الدولٌة أثناء السنة التقوٌمٌة الحالٌة، OCHAكل األرقام الدولٌة وفقاً لخدمة التتبع المالً لمكتب تنسٌق الشؤون اإلنسانٌة ) .2017ٌونٌو/حزٌران  16أرقام التموٌل اعتباًرا من 

ال ٌشمل تقرٌر خدمة التعقب المالً  .2016أكتوبر  1، التً بدأت فً 2017مرٌكٌة األخٌرة بناًء على السنة المالٌة فً حٌن أن أرقام الحكومة األمرٌكٌة هً وفًقا للمصادر لحكومة األمرٌكٌة وتعكس التزامات الحكومة األ

 .2017من نٌسان/أبرٌل  25التموٌل الذي تم التبرع به فً اجتماع إعالن التبرعات رفٌع المستوى لحل األزمة اإلنسانٌة فً الٌمن فً 

 الدنمارك
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 7102اليمنية للسنة المالية تمويل المساعدات اإلنسانية لالستجابة  حكومة الواليات المتحدة

0
 

 المبلغ الموقع النشاط الشريك المنفذ

وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية/مكتب الواليات المتحدة للمساعدة في الكوارث الخارجية
7

 

 الشركاء المنفِّذون
األمان الزراعً والؽذابً، نظم التعافً االقتصادي 

والنظافة والسوق، المٌاه والصرؾ الصحً 
(WASH) 

 دوالر 8,000,000 الضالع، الُحدٌدة، إب، صنعاء، تعز

 (IOMالمنظمة الدولٌة للهجرة )
إدارة الصحة والتنسٌق اإلنسانً والمعلومات، وسلع 

اإلؼاثة والدعم اللوجستً، والحماٌة، واإلٌواء 
 والمستوطنات والمٌاه والصرؾ الصحً والنظافة

 دوالًرا 13,019,153 جمٌع أنحاء البالد 

مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة 
(OCHA) 

 دوالر 2,500,000 جمٌع أنحاء البالد  التنسٌق اإلنسانً وإدارة المعلومات 

 الصحة، التؽذٌة، الحماٌة، الماء والنظافة والصحة منظمة الٌونٌسؾ

أبٌن، عدن، الضالع، البٌضاء، الحدٌدة، 
عمران، الجوؾ، المحوٌت، ذمار، 

حضرموت، حجة، إب، لحج، مأرب، 
 صعدة، صنعاء، شبوة، تعز 

 دوالر  19,000,000

 السياق

 أضر الصراع بٌن الحكومة الٌمنٌة وقوات المعارضة الحوثٌة فً الشمال وبٌن الجماعات التابعة 2015وأوابل عام  2004بٌن عام ،

ملٌون من األفراد وأدى إلى نزوح السكان المستمر فً شمال الٌمن، مما أدي إلى  1للقاعدة وقوات الحكومة الٌمنٌة فً الجنوب بأكثر من 

ٌّد القتال احتٌاجات إنسانٌة. قدرة الحكومة الٌمنٌة على توفٌر  2011بٌن قوات الحكومة الٌمنٌة والجماعات القبلٌة والعسكرٌة منذ عام  ق

 2015و 2014فٌما أدى انتشار القوات الحوثٌة فً عامً  الخدمات األساسٌة واالحتٌاجات اإلنسانٌة المتزاٌدة فً صفوؾ السكان الفقراء.

 مّما أدى إلى تفاقم األحوال اإلنسانٌة المتدهورة بالفعل.  إلى تجدد وتصاعد حدة الصراع والنزوح،

 بدأ التحالؾ بقٌادة المملكة العربٌة السعودٌة الضربات الجوٌة على الحوثٌٌن والقوات المتحالفة معها لوقؾ 2015فً أواخر مارس ،

ع الخدمات األساسٌة، وتشرٌد الكثٌرٌن، وخفض مستوى أدى النزاع الدابم إلى إلحاق الضرر بالبنٌة التحتٌة العامة، وانقطا توسعها جنوًبا.

بالمابة من  90ٌعتمد البلد على استٌراد  الواردات التجارٌة إلى نسبة ضبٌلة من المستوٌات المطلوبة للحفاظ على المواطنٌن الٌمنٌٌن.

  الحبوب وؼٌرها من المصادر الؽذابٌة.

سٌاسً الذي طال أمده واألزمة االقتصادٌة الناجمة عن ذلك وارتفاع أسعار المواد وأسفر النزاع المتصاعد، إلى جانب عدم االستقرار ال

ملٌون شخص من انعدام األمن الؽذابً  27.4الؽذابٌة والوقود وارتفاع معدل البطالة، عن معاناة أكثر من نصؾ عدد سكان الٌمن البالػ 

ملٌون نسمة، بما فً ذلك  3ضافة إلى ذلك، شرد الصراع إجمالً باإل ملٌون شخص ٌحتاجون إلى مساعدات ؼذابٌة طاربة. 7وأكثر من 

أدى عدم ثبات الوضع الحالً إلى منع وكاالت  .2017نسمة عادوا إلى مناطقهم األصلٌة، اعتباًرا من مارس  900,000أكثر من 

  اإلؼاثة من الحصول على معلومات دٌموؼرافٌة دقٌقة وشاملة.

 248,000ما ٌقرب من  2015استضافت الٌمن فً أوابل عام ( الجًبا وعدد كبٌر من السكان من رعاٌا البلدان الثالثةTCNs.)  دفع

  ( إلى تنظٌم إخالء شامل لرعاٌا تلك البلدان من الٌمن.IOMتزاٌد األعمال القتالٌة منظمة الهجرة الدولٌة )

 ً2017ة لحاالت الطوارئ المعقدة للٌمن للعام المالً ، أعاد السفٌر األمرٌكً "ماثٌو تولر" إصدار إعالن الكارث2016أكتوبر  26ف 

نظًرا الستمرار االحتٌاجات اإلنسانٌة الناجمة عن حاالت الطوارئ المعقدة وأثر األزمات السٌاسٌة واالقتصادٌة فً البالد على الفبات 

 الضعٌفة من السكان.
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خدمة النقل لألؼراض اإلنسانٌة التابعة لألمم المتحدة 
(UNHAS) 

 دوالر  2,500,000 عدن، الحدٌدة، صنعاء الدعم اللوجستً ومواد اإلؼاثة 

 برنامج الؽذاء العالمً
 تنسٌق المساعدات اإلنسانٌة وإدارة المعلومات، 

 الدعم اللوجستً ومواد اإلؼاثة 
 دوالر  2,500,000 جمٌع أنحاء البالد

 منظمة الصحة العالمٌة

الصحة، وتنسٌق الشبون اإلنسانٌة وإدارة 
 المعلومات، والتؽذٌة

الحدٌدة،  أبٌن، عدن، البٌضاء، الضالع،
الجوؾ، أمانة العاصمة، حجة، إب، لحج، 

 مأرب، ,صعدة، تعز
 دوالر  16,000,000

الصحة والتؽذٌة وخدمات المٌاه والصرؾ الصحً 
 والنظافة الصحٌة

أبٌن، عدن، عمران، البٌضاء، الضالع، 
الحدٌدة، ذمار، حضرموت، حجة، إب، 

 لحج، ,صعدة، صنعاء، تعز
 دوالًرا  2,282,413

  دوالر 102,706   البرنامج دعم  

 دوالر 10,410,727 إجمالي التمويل من وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية/مكتب الواليات المتحدة للمساعدة في الكوارث الخارجية

    

(USAID/FFP)مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
3

 

 دوالر 800,000 جمٌع أنحاء البالد األمن الؽذابً وسبل المعٌشة  (FAOاألؼذٌة والزراعة لألمم المتحدة )منظمة 

 قسابم الطعام الشركاء المنفذون
أبٌن، الضالع، الحدٌدة، المحوٌت، حجة، 

 لحج، صنعاء، تعز
 دوالر 25,000,000

 منظمة الٌونٌسؾ
لالستخدام طن من الؽذاء العالجً الجاهز  830نقل 

(RUTF) 
 دوالر 3,381,730 أبٌن، عدن، الضالع، حضرموت، لحج

 برنامج الؽذاء العالمً

 دوالر 68,000,000 محافظة 20  األؼذٌة العٌنٌة من الوالٌات المتحدة

األؼذٌة العٌنٌة من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، 
 قسابم الطعام، الشراء المحلً والطحن 

 دوالر  80,500,000 محافظة 20

 دوالر 022,130,271 إجمالي التمويل من وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية/الطعام مقابل السالم

   
 وزارة الخارجية/مكتب السكان والالجئين والهجرة 

 الشركاء المنفذون
الصحة، وسلع اإلؼاثة والدعم اللوجستً، واإلٌواء 

والمٌاه والصرؾ الصحً والمستوطنات، والحماٌة، 
 والنظافة

 دوالر 16,125,000 جمٌع أنحاء البالد

 المنظمة الدولٌة للهجرة
 اإلجالء وتقدٌم المساعدة اإلنسانٌة 

 للمهاجرٌن الضعفاء
 دوالر  6,100,000 إقلٌمً، جٌبوتً، إثٌوبٌا، الٌمن

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون لالجبٌن 
(UNHCR) 

تنسٌق المخٌم وإدارة المخٌم، والحماٌة، والمأوى 
والمستوطنات، والدعم اللوجستً وسلع اإلؼاثة 

 والحماٌة واالستجابة لالجبٌن والمأوى والمستوطنات 
 دوالر  9,800,000 جمٌع أنحاء البالد

 دوالر 77,170,111 إجمالي إنفاق وزارة الخارجية/مكتب السكان والالجئين والهجرة

 دوالر  720,100,117 7102التمويل اإلنساني لحكومة الواليات المتحدة لالستجابة اليمنية في العام المالي إجمالي 

 
    1 

  .2017ماٌو  24تعكس أرقام التموٌل ما تم اإلعالن عنه من تموٌل اعتباًرا من  تشٌر سنة التموٌل إلى تارٌخ االلتزام أو التعهد بتقدٌم األموال ولٌس تارٌخ تخصٌصها.
    2 

  .2017ماٌو  24المتوقعة أو الفعلٌة كما فً  التموٌل المقدم من المكتب األمرٌكً لمساعدات الكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ٌمثل المبالػ المتعهد بها
    3 

ٌّر.  القٌمة التقدٌرٌة للمساعدة الؽذابٌة وتكالٌؾ النقل عند الشراء، قابلة للتؽ
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 معلومات التبرعات العامة

 لتً تنفذ الطرٌقة األكثر فعالٌة التً ٌستطٌع الناس من خاللها المساعدة فً الجهود اإلؼاثٌة هً تقدٌم المساهمات النقدٌة للمنظمات اإلنسانٌة ا

 مة ألنشطة االستجابة للكوارث حول العالم عملٌات إؼاثٌة. وٌمكنكم االطالع على قابمة بالمنظمات اإلنسانٌة التً تقبل التبرعات النقدٌة المقد

 .www.interaction.orgعلى الموقع اإللكترونً 

 ط بتحث وكالة الوالٌات المتحدة للتنمٌة الدولٌة على تقدٌم التبرعات النقدٌة ألنها تسمح لموظفً المساعدة بتورٌد العناصر المطلوبة بالض 

ة )فً المنطقة المتضررة ؼالًبا( وتخفؾ العبء عن الموارد المحدودة )مثل مسارات النقل ووقت الموظفٌن ومساحة التخزٌن( وٌمكن نقلها بسرع

ا. ًٌ ا وبٌب ًٌ ا وؼذاب ًٌ  كبٌرة وبدون تكالٌؾ نقل وتدعم اقتصاد المنطقة التً ضربتها الكوارث وتضمن تقدٌم مساعدة مالبمة ثقاف

 ع على المزٌد من المعلومات على:ٌمكن االطال 

 .1.202.821.1999+أو  www.cidi.org :(USAID)مركز معلومات الكوارث الدولٌة التابع لوكالة التنمٌة الدولٌة التابعة للوالٌات المتحدة  –

 www.reliefweb.int الرابطٌمكن التعّرؾ على أنشطة اإلؼاثة للمجتمعات اإلنسانٌة عبر  –
 

كالة الوالٌات تظهر نشرات وكالة الوالٌات المتحدة للتنمٌة الدولٌة/مكتب الوالٌات المتحدة للمساعدة فً الكوارث الخارجٌة على الموقع اإللكترونً لو
 المتحدة للتنمٌة الدولٌة

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

