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 التطورات الرئيسية
) والوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات الخارجية في حاالت RoYGجمهورية اليمن ( ُتشير حكومة •

) التابعة لألمم المتحدة إلى وجود أكثر من WHO) الشريكة لمنظمة الصحة العالمية (USAID/OFDAالكوارث (
عند بدء  — 2016ة من أكتوبر عام حالة ذا الصلة من الفتر 99حالة مشتبه إصابتهم بمرض الكوليرا ووفاة  17300

التي تضم منظمة الصحة العالمية  — تواصل فرقة العمل المعنية بالكوليرا يناير. 23حتى  — تأكد تفشي المرض
)WHOووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ووكاالت اإلغاثة وغيرها من أصحاب المصالح الصحية ( — 

) أن WHOالتنسيق لرصد مرض الكوليرا وعالجه واألنشطة الوقائية؛ ومع ذلك لحظت منظمة الصحة العالمية ( 
 ضعف إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وانعدام األمن المستمر فضحت أنشطة االستجابة. 

األمريكية للتنمية الدولية/األغذية من أجل بينما ظلت أسعار المواد الغذائية والوقود ثابتة مؤخًرا، فإن الوكالة  •
) ُيشير إلى أن األسعار WFP) شريكة برنامج األغذية العالمية التابع لألمم المتحدة (USAID/FFPالسالم(

 ظلت ترتفع مقارنة بالمستويات التي كانت عليها قبل األزمة وتدهور توفر الوقود والمواد الغذائية أثناء الشهر.
 —) وأعضاء أخرين في مجموعة الزراعة واألمن الغذائي WFPَقّدم برنامج األغذية العالمية (ورًدا على ذلك، 

الهيئة التنسيقية لألنشطة اإلنسانية التابعة للتنمية الزراعية واألمن الغذائي، التي تتكون من وكاالت األمم المتحدة، 
مليون فرد في  4.2المساعدة الغذائية الطارئة لحوالي  — ومنظمات غير حكومية وغيرها من أصحاب المصالح

 . 2016ديسمبر، عام 
مليون دوالر استجابة  76 ) تقديم مبلغ إضافي مقداره USGمن يناير، أعلنت الحكومة األمريكية ( 17في  •

 لالحتياجات اإلنسانية في اليمن، ليصل إجمالي المساعدات اإلنسانية األمريكية استجابة لليمن إلى ما يقرب من
. وتدعم المساعدة الُمعلن عنها مؤخًرا عن تقديم المساعدة الغذائية 2016ماليين دوالر منذ السنة المالية  404 

) إلى األفراد WASHإلنقاذ الحياة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة ( الطارئة وتوفير الخدمات الصحية
المتضررين من الصراع في اليمن، وكذلك تقديم الدعم المهاجرين المستضعفين في اليمن، وجيبوتي، وإثيوبيا.
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 تمويل عمليات المساعدة اإلنسانية
 2017–2016من أجل االستجابة اليمنية للعام المالي 

(USAID/OFDA)0F

 دوالًرا 83,858,747  1

(USAID/FFP)1F

 دوالر 264,988,400  2

(State/PRM)2F

 دوالر 55,050,000  3

 دوالًرا 403,897,147 

 

 النقاط الرئيسية
فرد  10,000أسفر الصراع عن وفاة أكثر من •

 جريح من المدنيين منذ مارس 40,000و
 2015عام 

أشارت منظمة الصحة العالمية بوجود أكثر من •
حالة يشتبه إصابتهم بمرض الكوليرا  17,300

حالة وفاة ذات صلة بمرض الكوليرا؛  99و
 االستغاثة الجهود للتصدي لذلك تواصل وكاالت

تحافظ أسعار المواد الغذائية والوقود على •
 استقرارها لكنها شهدت ارتفاًعا في ديسمبر

 2016عام 

 لمحة األرقام في

 مليون 27.4
 سكان اليمن

 2016وفقًا لتقارير األمم المتحدة في نوفمبر عام 

 مليون 18.8
 بحاجة للحصول على  فرد

 المساعدة اإلنسانية
 2016وفقًا لتقارير األمم المتحدة في نوفمبر عام 

 مليون 14.8
فرد ينقصهم الحصول على الرعاية الصحية 

 األساسية
 2016وفقًا لتقارير األمم المتحدة في نوفمبر عام 

 مليون 14.5
فرد بحاجة لتوفير المياه وخدمات الصرف 

 )WASHالصحي والنظافة الصحية (
 2016وفقًا لتقارير األمم المتحدة في نوفمبر عام 

 مليون 7
 بحاجة إلى مساعدة غذائية طارئة فرد أو أكثر

 وفقًا لتقارير شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعات
(FEWS NET) –  2016في نوفمبر عام 

 مليون 2.1
 ) في اليمنIDPمشرد داخلي (

 وفقًا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة
(IOM) –  2016في نوفمبر عام 

 مليون 5.6
 وصات إليهم المساعدات اإلنسانية في فرد

 2016عام 
 وفقًا لتقارير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

(OCHA) –  2016في ديسمبر عام 

 

     
              

 معقدة طوارئ حالة – اليمن
 2017 عام يناير، من 26 في FY( 2017( المالية السنة ،5# رقم وقائع صحيفة
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 انعدام األمن والنزوح وإمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية

 حالة وفاة 10,000من الضحايا المدنيين على األقل، بما في ذلك  50,000أن الصراع في اليمن أسفر عن ُتشير تقارير األمم المتحدة إلى  •
 يتم استخراج هذا الرقم من البيانات التي تم تجميعها من مرافق الرعاية الصحية ويمثل الحد األدنى من .2015مصاب منذ مارس  40,000

 العديد من المرافق الصحية وأصبح إمكانية الوصول للرعاية الصحية في جميع أنحاء البالد محدود،النسبة المقدرة؛ باعتبار أن القتال قد دمر 
  فإن عدد الضحايا الفعلي من الصراع على األرجح أعلى من ذلك.

يمثل الرقم انخفاًضا  ة.مليون فرد داخل اليمن بسبب الصراع، وفقًا ألحدث تقرير من هيئة الحماي 2، فقد نزح 2016اعتباًرا من شهر نوفمبر عام  •
ينسب التقرير انخفاض في عدد النازحين داخلًيا  .2016) بالمقارنة بالنازحين في سبتمبر عام IDPsفرد نازح داخلًيا ( 200,000لألفراد بحوالي 

)IDPs) تجميع البيانات الُمحسنة إلى حد كبير في محافظة تعز، حيث انخفض بها عدد النازحين داخلًيا (IDPفرد. 153,000يقرب من  ) بما 
  فرد إلى موطنهم األصلي في محافظة عدن، حيث استتبت األوضاع األمنية مؤخًرا. 30,600باإلضافة إلى ذلك، عاد أكثر من 

مع  في منتصف شهر يناير، سافر إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص باألمم المتحدة لليمن إلى اليمن لبحث عملية السالم الخاصة باليمن •
وفي بيان الحق، حث ولد الشيخ أحمد، المبعوث  المسؤولين اليمنيين، بما في ذلك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقادة الحركة الحوثية.

  الخاص، أطراف الصراع إلى االلتزام باتفاق السالم الشامل لمنع حدوث المزيد من تدهور األوضاع اإلنسانية واالقتصادية في البلد.

يناير، أسفرت الغارة الجوية للتحالف الذي قادته المملكة العربية السعودية بالقرب من مدرسة في العاصمة اليمنية، صنعاء، عن خمس  10يوم  في •
ة حاالت وفاة، بما في ذلك طفل واحد، وفقًا لما جاء في صندوق إنقاذ األطفال التابع لألمم المتحدة (مؤسسة األمم المتحدة لرعاية الطفول

)UNICEF.(( .وقد أدي تصاعد  في تصريح عقب الحادث، حثت وكالة األمم المتحدة أطراف الصراع على إنهاء الهجمات ضد البنية التحتية المدنية
 طفل وإجبار ما ُيقدر بنحو 2,100طفل وباإلضافة إلى إصابة حوالي  1,400إلى وفاة ما يقرب من  2015الصراع منذ مارس 

 الق بسبب التلف أو الدمار أو تطويع المدارس ألغراض أخري كمرافق للمأوى النازحين، وفقًا لتقارير مؤسسةمدرسة على اإلغ 2,000
 ).UNICEFاألمم المتحدة لرعاية الطفولة (

 
 

 الصحة وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية 
اليمنية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات الخارجية في حاالت  يناير، ُتشير تقارير وزارة الصحة العامة والسكان 18اعتباًرا من يوم  •

حالة وفاة  99حالة اشتباه باإلصابة بمرض الكوليرا و 17,300) شريكة منظمة الصحة العالمية إلى وجود أكثر من USAID/OFDAالكوارث (
الجوف وعمران وذمار وحجة وإب ولحج وريمة وصنعاء وتعز وكذلك في ذات الصلة في محافظات أبين وعدن والبيضاء والضالع والحديدة و

  أكتوبر. 6العاصمة صنعاء. وبدء تأكيد مسئولي الصحة بتفشي مرض الكوليرا في اليمن في يوم 

كان اليمنية ومؤسسة ) بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسWHOبقيادة منظمة الصحة العالمية ( — ُتواصل فرقة العمل المعنية بمرض الكوليرا •
) وغيرهم من واألطراف الفعالة في OCHA) ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة (UNICEFاألمم المتحدة لرعاية الطفولة (

لكوليرا وغرفتين مركًزا لعالج مرض ا 26تنسيق الجهود لمنع والتصدي لتفشي مرض الكوليرا في اليمن، بما في ذلك تقديم الدعم لـ  —اإلغاثة 
) فرق االستجابة السريعة، WHOلرقابة حاالت الطوارئ الصحية على المستوى القومي في عدن وصنعاء. كما نشرت منظمة الصحة العالمية (

، ودعم حمالت التثقيف (WASH)ووفرت أقراص الكلور وغيرها من المستلزمات الخاصة بالصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية 
 الصحي لرفع الوعي بخصوص الوقاية من الكوليرا في المناطق المتضررة.

حكومة اليمنية أعاقت االضطرابات المستمرة للعمليات المنتظمة في المطار الدولي بصنعاء، الذي أغلقه تحالف الُمدار من المملكة العربية السعودية وال •
)RoYG فرد في اليمن للخارج لتلقى العالج الطبي، وفقًا  20,000، سفر ما يقرب من 2016أغسطس، عام  9) الرحالت الجوية التجارية في يوم

على الرغم من أن المطارات الدولية في محافظات عدن وحضرموت في اليمن ظلت مفتوحة أمام الرحالت التجارية، فمن  لتقرير األمم المتحدة.
قبل اإلغالق، كان يسعى  اآلمنة تعيق إمكانية الوصول العديد من األفراد إليهم. المرجح أن بعد المسافة من العاصمة صنعاء وطول طرق السفر غير

 في المئة من المسافرين للخارج من المطار في صنعاء للحصول على العالج الطبي، وفقًا لخطوط النقل الجوي الرئيسية للدولة. 30أكثر من 

ية بشكل كبير في اليمن، ومن المرجح أن يزداد الوضع الصحي في اليمن سوًء في قلص الصراع الذي دام لما يقرب من عامين قدرات الرعاية الصح •
في المئة من المرافق الصحية في اليمن غير  55، كانت حوالي 2016اعتباًرا من ديسمبر عام  ، وفقًا لما جاء في تحذيرات األمم المتحدة.2017عام 

لمستلزمات الطبية إلى اليمن، مّما يهدد الرعاية الذي يتلقاها مرضى الصدمات واألفراد الذين في المئة من األدوية الالزمة وا 30عاملة ودخل أقل من 
كما ضرت التخفيضات المتعلقة بالصراع في إيرادات الحكومة بخدمات الرعاية الصحية العامة، مما ساهم في انتشار  يعانون من أمراض مزمنة.

 بة، وفقًا لتقارير األمم المتحدة.األمراض المعدية، بما في ذلك، الكوليرا والحص
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) USAID/OFDAيناير، قدمت شراكة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات الخارجية في حاالت الكوارث ( 15إلى  1من يوم  •
طفل  900يقرب من كما عالجت الشراكة ما  طفل في خمس محافظات. 400فرد والتحصين ألكثر من  6,000االستشارات الصحية ألكثر من 

يب أعمارهم أقل من خمسة أعوام من سوء تغذية حاد أو معتدل، وقدمت عاملين في مجال الرعاية الصحية المجتمعية مزودين بالدعم الفني والتدر
رها من المواضيع بخصوص عالج سوء التغذية الحادة وتقديم الدورات التثقيفية بخصوص الرعاية لمرحلة ما قبل الوالدة وبعدها والتطعيمات وغي

 الصحية الخاصة باألطفال في ست محافظات.

 
 

 األمن الغذائي، وسبل العيش، والتغذية
، فإن متوسط التكاليف للمواد الغذائية األساسية والوقود 2016على الرغم من االستقرار النسبي ألسعار الوقود والمواد الغذائية في ديسمبر، عام  •

على سبيل المثال، حين  ).WFPبالمستويات التي كانت عليها قبل األزمة، وفقًا لتقارير برنامج األغذية العالمي (شهدت ارتفاع كبير بالمقارنة 
في المئة مما كانت  60، أصبحت األسعار أعلى بما يقرب من 2016في المئة في شهر ديسمبر، عام  1انخفضت تكلفة غاز الطهي بما يقرب من 

  عليه في فترة ما قبل األزمة.

، مما أدى إلى تفاقم مشكلة انعدام األمن، وفقًا لتقارير برنامج األغذية 2016تردى مستوى توفر المواد الغذائية والوقود في اليمن في ديسمبر، عام  •
اط التجاري، قد قلل تعليق الرواتب لموظفي الحكومة من قدرة العديد من المستهلكين من دفع تكاليف السلع األساسية، وقمع النش ).WFPالعالمي (

وباإلضافة إلى ذلك، يدخر التجار، بحسب ما ورد، السلع المتوفرة تحسًبا لألسعار المتزايدة ذات الصلة باالنخفاض المستمر  وخفض الواردات البرية.
 ).WFPلللایر اليمني، وفقًا لما جاء في برنامج األغذية العالمي (

—أمر ضروري لتخفيف األزمة اليمنية المتعلقة باألمن الغذائي والحد من خطر المجاعة  إن الوصول للمساعدات اإلنسانية والتجارية المحسنة •
مستويات انعدام األمن الغذائي، وفقًا لتقارير شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعات  — (IPC)المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لألمن الغذائي 

)FEWS NET للتنمية الدولية () الممولة من الوكالة األمريكيةUSAID.(3F

 —مليون شخص في اليمن بالفعل من األزمة  10إلى  7يعاني ما بين  4
مليون فرد على األقل يعانون  2مستويات انعدام األمن الغذائي أو أكثر، بما في ذلك  — (IPC)المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لألمن الغذائي 

ومع ذلك فإن االنخفاض  مستويات انعدام األمن الغذائي. — )IPCالتصنيف المتكامل لألمن الغذائي ( المرحلة الرابعة من —من حالة طوارئ 
الغذائية في الكبير والمستمر في واردات السلع الغذائية أو العرقلة ذات الصلة بالصراع للطرق التجارية من شأنها أن تزيد من الحد من توفر المواد 

تمثل المساعدات اإلنسانية في  ).FEWS NETاعات، وفقًا لما جاء في تقارير شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعات (اليمن، مما أدى إلى حاالت لمج
في المئة من إجمالي واردات األغذية األساسية لليمن؛ في حالة غياب وصول المساعدات اإلنسانية والتجارية المحسنة،  15إلى  5الوقت الحاضر من 

) بأنه من المرجح أن يفقد المجتمع اإلنساني القدرة على سد ثغرات الواردات اإلضافية FEWS NETر المبكر بالمجاعات (تحذر شبكة نظم اإلنذا
 والناتجة عن زيادة االحتياجات الغذائية.

، إلى ما (USAID/FFP) موصل أعضاء هيئة الزراعة واألمن الغذائي، بما في ذلك شركاء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/األغذية من أجل السال •
محافظة في اليمن  20وفرت المنظمات األعضاء المساعدات عبر  .2016مليون فرد مع مساعدات األغذية الطارئة في ديسمبر، عام  4.2يقرب من 

ين وصل عدد أعضاء الهيئة في ح من خالل عمليات توزيع للمواد الغذائية والتحويالت النقدية وبرامج السندات وغيرها من أشكال المساعدة األخرى.
محافظة، وظلت العوائق البيروقراطية والقيود األمنية تمثل تحديات كبيرة لتقديم مساعدات  11إلى أكثر من نصف جميع المستفيدين المستهدفين في 

 غذائية طارئة في بعض المناطق في البلد، بما في ذلك أبين وعدن والحديدة وتعز.

كما أجرت  من موظفي الصحة والتغذية في الضالع ولحج. 60 (USAID)منذ أواخر ديسمبر، دربت شراكة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  •
 حافظات.الشراكة عمليات توزيع المواد الغذائية في أبين والضالع ولحج وكذلك وفرت سندات للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في الم

 
 

 الحماية
، وصل أعضاء هيئة الحماية، بما في ذلك شركاء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات الخارجية في حاالت الكوارث 2016في عام  •

)USAID/OFDA وصل  مع أنشطة الحماية الطارئة.—  في المئة من السكان المستهدفين 88بنسبة  —فرد  263,400)، في اليمن إلى أكثر من
وتضمنت األنشطة الدعم النفسي وتقديم خدمات المساعدة  في تعز. — فرد 106,800ما يقرب من  —أعضاء هيئة الحماية إلى أكثر المستفيدين 

  القانونية، وكذلك برامج رصد أنشطة الحماية.
) التابعة لمنظمة USAID/OFDAحاالت الكوارث (حتى األن، وزعت شراكة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات الخارجية في  •

فرد نازح داخلياً من األحوال الجوية في  16,000من مجموعات مواد اإلغاثة الشتوية لحماية ما يصل إلى  2,600) أكثر من IOMالدولية للهجرة (
اني المطبخ والفرش والمالبس المالئمة موسمًيا وتتضمن المجموعات المستلزمات األساسية للمأوى والبطانيات وأو فصل الشتاء في محافظة تعز.

 وغيرها من مواد اإلغاثة األخرى.
                                                                                              

، الذي يعتبر متشابًها عبر جميع (IPC)تصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي يتراوح مقياس ال ) هي أداة موحدة تهدف إلى تصنيف شدة ومقدار انعدام األمن الغذائي.IPCإن التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي ( 4
 ).IPC 5المرحلة الخامسة للتصنيف المتكامل لألمن الغذائي (— إلى المجاعة التي تمثل —I (IPC)المرحلة األولى للتصنيف المتكامل لألمن الغذائي — البلدان، من الحد األدنى الذي يمثل
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 المساعدات اإلنسانية األخرى
 مليون دوالر باإلضافة إلى دعم لالستجابة للمساعدات اإلنسانية في اليمن. 76 ) توفر أكثر من USGيناير، أعلنت الحكومة األمريكية ( 17في يوم  •

) لتوفير المساعدات الغذائية الطارئة لما يقرب WFPمليون دوالر للتمويل المعلن عنه حديًثا جهود برنامج األغذية العالمي ( 68 سيدعم ما يقرب من 
كما سيمكن التمويل الحديث الشركاء من تقديم المساعدات الخاصة بتوفير المياه والصرف  مليون فرد يمني يعاني من انعدام األمن الغذائي. 6من 

 ) والمساعدات الصحية الطارئة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك أنشطة للوقاية من تفشي مرض الكوليرا.WASHظافة الصحية (الصحي والن
) للمهاجرين المستضعفين في اليمن وجيبوتي وإثيوبيا IOMماليين دوالر مساعدات منظمة الدولة للهجرة ( 6 باإلضافة إلى ذلك، سيدعم أكثر من 

  اكن األخرى الموجودة في المنطقة، بما في ذلك الدعم المقدم لمساعدة في العودة الطوعية إلى بلدانهم.وغيرها من األم

مليون دوالر لدعم الخدمات التغذية والصحية المقدمة من مؤسسة األمم المتحدة  450 في منتصف شهر يناير، أعلن البنك العالمي المساهمة بمبلغ  •
، والفرص سبل العيش الناتجة، والخدمات األساسية للسكان المستضعفين في جميع (WHO)) ومنظمة الصحة العالمية UNICEFلرعاية الطفولة (

مليون يمني متضرر من  7 مليون شخص بأنشطة كسب دخل وستصل إلى 2مع الدعم، ستهدف وكاالت األمم المتحدة إلى تزويد  أنحاء اليمن.
 ة. الصراع بخدمات الرعاية الصحية والتغذي

 ، ما يقرب من2016) لليمن لعام HRPمليون دوالر نحو خطة االستجابة اإلنسانية ( 987.8 يناير، ساهم المانحون بما يقرب من  26اعتباًرا من  •
السعودية  ) هي أكبر مساهم ويليها المملكة المتحدة والمملكة العربيةUSGإن الحكومة األمريكية ( مليار دوالر طلب. 1.6 في المئة ألكثر من  60

مليون دوالر  682 باإلضافة إلى ذلك، قدمت المملكة العربية السعودية وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة أكثر من  وألمانيا والمفوضية األوروبية.
 ).OCHAشؤون اإلنسانية (، وفقًا لتقارير مكتب تنسيق ال2016) في عام HRPفي المساعدات اإلنسانية لألنشطة خارج خطة االستجابة اإلنسانية (

، وتمكين وكالة (FAO)مليون دوالر إلى منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  12.7 يناير، أعلن االتحاد األوروبي المساهمة بقيمة  9في يوم  •
تعتزم منظمة األغذية  ي العاجل.فرد يمني يعاني من انعدام األمن الغذائي للحصول على الدعم الزراع 150,000األمم المتحدة الستهداف أكثر من 

) لدعم األنشطة الزراعية التي ُتدر دخل؛ تدريب المزارعين على طرق الري للحد من المخاطر ذات الصلة بندرة المياه والتغييرات FAOوالزراعة (
 مبكر، وغيرها من األنشطة.المناخية؛ تجميع البيانات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية وتحليلها وأدارتها لدعم نظم اإلنذار ال

مليون دوالر في التمويل اإلضافي لجهود االستجابة اإلنسانية في  2.1 ) المساهمة بما يقرب من GoRIيناير، أعلنت حكومة جمهورية أيرلندا ( 3في يوم  •
 مليون دوالر لمساعدة األفراد المتضررين من الصراع في البلد. 4.5 ) ما يقرب من GoRI، قدمت حكومة جمهورية أيرلندا (2016منذ عام  اليمن.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

471,206,830 
 دوالًرا أمريكًيا

403,897,147 
 دوالًرا أمريكًيا

292,155,853 
 دوالًرا أمريكًيا

172,272,859 
 دوالًرا أمريكًيا

79,820,376 
 59,650,773 دوالًرا أمريكًيا

 47,868,446 دوالًرا أمريكًيا
 دوالًرا أمريكًيا

41,882,333 
 27,551,225 دوالًرا أمريكًيا

 دوالًرا أمريكًيا
20,149,530 
 دوالًرا أمريكًيا

 كندا السويد الكويت اليابان ألمانيا اإلتحاد األوربى بريطانيا العظمى المملكة العربية السعودية الواليات المتحدة اإلمارات العربية المتحدة

 * 2017إلى  2016تمويل عمليات المساعدة اإلنسانية من عام 
 لكل مانح

الحالية، في حين أن أرقام الحكومة األمريكية وفقًا للحكومة األمريكية ) وبناًء على االلتزامات الدولية أثناء السنة التقويمية OCHA. إن األرقام الدولية وفقًا لخدمة التتبع المالي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (2016يناير عام  26أرقام التمويل اعتباًرا من *
 .2015من أكتوبر، عام  1، والتي بدأت من يوم FY (2016وعبرت عن التزامات الحكومة األمريكية األخيرة بناءً على السنة المالية (
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 FY( 2016–20171( المالي العام في اليمنية لالستجابة )USG( األمريكية الحكومة من دمةالمق اإلنسانية المساعدة عمليات تمويل

 المبلغ الموقع النشاط التنفيذ شريك

 USAID/OFDA(2( الكوارث حاالت في الخارجية المساعدات الدولية/مكتب للتنمية األمريكية الوكالة

 المنفذين الشركاء

 
 االقتصادي االنتعاش الغذائي، األمن الزراعة هيئة

 اإلنسانية الشؤون تنسيق الصحة، األسواق، ونظم
 والسلع اللوجيستي الدعم المعلومات، وإدارة

 المأوى والحماية، التغذية، لإلغاثة، األساسية
 الصرف وخدمات المياه توفير والمستوطنات،

 )WASH( للجميع الصحية والنظافة الصحي

 
 الحديدة، الجوف، الضالع، عدن، أبين،

 صعدة، ريمة، لحج، إب، حجة، عمران،
 تعز شبوة، صنعاء،

 
  دوالًرا 36,919,020

 )IOM( للهجرة الدولية منظمة

 المعلومات، وإدارة اإلنسانية الشؤون تنسيق الصحة،
 الحماية، لإلغاثة، األساسية والسلع اللوجيستي الدعم

 الصرف وخدمات المياه توفير والمستوطنات، المأوى،
 )WASH( للجميع الصحية والنظافة الصحي

 المهرة، الحديدة، الضالع، عدن، أبين،
 صنعاء، لحج، إب، حجة، موت، حضر
 تعز شبوة،

  دوالر 7,500,000

 )FAO( والزراعة األغذية منظمة
 الشؤون تنسيق الغذائي، واألمن الزراعة هيئة

 المعلومات وإدارة اإلنسانية
  دوالر 1,000,000  شبوة موت، حضر

 للمساعدة الجوي النقل لخدمات المتحدة األمم دائرة
 )UNHAS( اإلنسانية

  دوالر 1,500,000  صنعاء الحديدة، عدن، لإلغاثة األساسية والسلع اللوجيستي الدعم

 )UNICEF( الطفولة لرعاية المتحدة األمم مؤسسة

 لإلغاثة، األساسية والسلع اللوجيستي الدعم
 المياه توفير والمستوطنات، المأوى الحماية،
 الصحية والنظافة الصحي الصرف وخدمات

 )WASH( للجميع

 الحديدة، الضالع، البيضاء، عدن، أبين،
 مأرب، لحج، إب، حجة، عمران، الجوف،
  تعز صنعاء، صعدة،

  دوالر 15,000,000

  دوالر 1,200,000 البالد أنحاء جميع  الدعم وإدارة اإلنسانية الشؤون تنسيق  )OCHA( اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب

 الحماية الصحة، )UNFPA( للسكان المتحدة األمم صندوق

 الحديدة، البيضاء، الضالع، عدن، أبين،
 عمران، العاصمة، أمانة المحويت، الجوف،

 مأرب، لحج، إب، حجة، موت، حضر
 تعز شبوة، صنعاء، صعدة، ريمة،

  دوالًرا 1,000,080

 السياق
) وقوات المعارضة الحوثية في الشمال وبين الجماعات RoYGاليمنية (، قد أضر الصراع بين الحكومة 2015وأوائل عام  2004بين عام •

مليون من األفراد والسكان المشردين باستمرار في اليمن الشمالية، مّما أدي إلى  1التابعة للقاعدة وقوات الحكومة اليمنية في الجنوب بأكثر من 
قدرة الحكومة  2011) و الجماعات القبلية والعسكرية منذ عام RoYGنية (وجود االحتياجات اإلنسانية. قّيد القتال بين قوات الحكومة اليم

أدى انتشار القوات الحوثية في عام  ) من توفير الخدمات األساسية واالحتياجات اإلنسانية المتزايدة في صفوف السكان الفقراء.RoYGاليمنية (
 قم األحوال اإلنسانية المتدهورة بالفعل. إلى تجديد وتصاعد الصراع والنزوح، مّما أدى إلى تفا 2015و 2014

) غارات جوية على قوات التحالف KSA، بدأت قوات التحالف المدارة من المملكة العربية السعودية (2015في أواخر شهر مارس عام •
وح العديد من األفراد وخفض والحوثيين لوقف توسعهم جنوًبا. لقد دمر الصراع المستمر البنية التحتية العامة ووقف الخدمات األساسية ونز

على مستوى الواردات التجارية إلى الحد األدنى من المستويات المطلوبة الستدامة حياة السكان اليمنيين. تعتمد الدولة على استيراد للحصول 
 في المئة من محاصيلها وغيرها من المصادر الغذائية األخرى.  90

وضاع السياسية الممتد، واألزمة االقتصادية الناجمة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، أدى الصراع المتصاعد، بجانب عدم استقرار األ•
مليون  7مليون نسمة يعانون انعدام األمن الغذائي وأكثر من  27.4وارتفاع معدالت البطالة وجود أكثر من نصف سكان اليمن البالغ عددهم 

 مليون نسمة، بما في ذلك ما يقرب من 3.2ئة. باإلضافة إلى ذلك، شرد الصراع ما مجموعة نسمة في حاجة إلى المساعدات الغذائية الطار
. يمنع عدم ثبات الوضع الحالي وكاالت اإلغاثة من الحصول على 2016مليون نسمة الذين عادوا إلى مناطقهم األصلية، اعتباًرا من نوفمبر  1

 معلومات ِديُموْغرافِّية شاملة ودقيقة. 

). دفعت التصاعد وتيرة TCNsالجئ وعدد كبير من رعايا البلدان الثالثة ( 248,000، استضافت اليمن ما يقرب من 2015عام في أوائل •
 )على نطاق واسع من اليمن. TCN) لتنظيم عمليات اإلجالء لرعايا البلدان الثالثة (IOMاألعمال العدائية منظمة الدولية للهجرة (

بسبب  FY (2017أعاد السفير األمريكي "ماثيو تولر" إصدار اإلعالن الكارثي لليمن للعام المالي ( ،2016أكتوبر، عام  26في يوم •
 .االحتياجات اإلنسانية المستمرة الناتجة من حالة الطوارئ المعقدة وتأثير األزمات السياسية واالقتصادية للبلد على السكان المستضعفين
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 )WFP( العالمي األغذية برنامج
 الدعم المعلومات، وإدارة اإلنسانية الشؤون تنسيق

  دوالًرا 6,730,621 البالد أنحاء جميع  لإلغاثة األساسية والسلع اللوجيستي

  دوالًرا 12,282,413 البالد أنحاء جميع التغذية الصحة، )WHO( العالمية الصحة منظمة

  دوالًرا 726,613   البرامج دعم  

 دوالًرا USAID/OFDA( 83,858,747( الكوارث حاالت في الخارجية المساعدات الدولية/مكتب للتنمية األمريكية الوكالة تمويل إجمالي

    

 USAID/FFP(3( السالم أجل من الدولية/األغذية للتنمية األمريكية الوكالة

 حجة، المحويت، الحديدة، الضالع، أبين،  الغذائية المعونات قسائم المنفذين الشركاء
  دوالر 20,500,000 تعز صنعاء، لحج،

 جاهزة العالجية األغذية من متري طن UNICEF( 420( الطفولة لرعاية المتحدة األمم مؤسسة
  دوالر 1,793,900 البالد أنحاء جميع لالستعمال

 الغذائية، المعونات قسائم عينية، غذائية معونات )WFP( العالمي األغذية برنامج
 دوالر 242,694,500 محافظة 19  والتفريز المحلي الشراء

 دوالر USAID/OFDA( 264,988,400( السالم أجل من الدولية/األغذية للتنمية األمريكية الوكالة تمويل إجمالي

   
 )State/PRM( والمهاجرين والالجئين للسكان األمريكية الخارجية وزارة مكتب 

 المنفذين الشركاء

 
 لإلغاثة، األساسية والسلع اللوجيستي الدعم الصحة،
 وخدمات المياه توفير والمستوطنات، المأوى

 للجميع الصحية والنظافة الصحي الصرف
)WASH( 

 دوالر 6,000,0000 البالد أنحاء جميع

 )IOM( للهجرة الدولية منظمة
 للمهاجرين اإلنسانية والمساعدات اإلجالء

 المستضعفين
 إثيوبيا، جيبوتي، اإلقليمي، المستوى على
  دوالر 9,500,000 اليمن

 لشؤون السامي المتحدة األمم مفوض
 )UNHCR( الالجئين

 اللوجيستي الدعم المخيمات، وإدارة المخيمات تنسيق
 االستجابة الحماية، لإلغاثة، األساسية والسلع

 والمستوطنات المأوى لالجئين،
  دوالر 28,800,000 البالد أنحاء جميع

 لشؤون السامي المتحدة األمم مفوض
 )UNHCR( الالجئين

 اللوجيستي الدعم المخيمات، وإدارة المخيمات تنسيق
 االستجابة الحماية، لإلغاثة، األساسية والسلع

 والمستوطنات المأوى لالجئين،
  دوالر 10,750,000 السودان الصومال، إثيوبيا، جيبوتي،

 دوالر State/PRM( 55,050,000( والمهاجرين والالجئين للسكان األمريكية الخارجية وزارة مكتب تمويل إجمالي

 دوالًرا FY( 2016–2017 403,897,147( المالي السنة في اليمنية لالستجابة )USG( األمريكية الحكومة من المقدمة اإلنسانية المساعدة عمليات تمويل إجمالي
 
 .2017يناير، عام  17تعكس أرقام التمويل عن التمويل المعلن على المأل اعتباًرا من يوم  التعهد للتمويل، وليس االعتماد.تشير سنة التمويل إلى تاريخ االلتزام أو  1
  .2017يناير، عام  17اعتباًرا من يوم ) المبالغ المتوقعة أو الفعلية الملتزم بها USAID/OFDAيُمثل تمويل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات الخارجية في حاالت الكوارث ( 2
 القيمة المقدرة لتكاليف النقل والمساعدات الغذائية في وقت الشراء؛ قابلة للتغيير. 3
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 معلومات بخصوص التبرع العام
نية التي إن الطريقة األكثر فاعلية التي من شأنها أن يقدم األفراد مساعدة لجهود اإلغاثة من خالل جعل المساهمات النقدية إلى المنظمات اإلنسا •

حاء العالم على ُتجري عمليات إغاثة. يمكن االطالع على قائمة من المنظمات اإلنسانية التي تقبل التبرعات النقدية لالستجابات الكارثية في جميع أن
 .www.interaction.orgالموقع اإللكتروني 

) عمليات التبرعات النقدية ألنها تسمح لمتخصصي المساعدات بالحصول على المواد الضرورية USAIDُتشجع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( •
ي المنطقة المتضررة)؛ وتخفف العبء عن الموارد النادرة (مثل وسائل النقل ووقت الموظفين ومساحة المخازن)؛ ويمكن الدقيقة (غالًبا ما يكون ف

 ًيا.نقلها بسرعة فائقة ودون تحمل تكاليف النقل؛ وتدعم اقتصاد المنطقة المنكوبة؛ وتضمن تقديم المساعدات المناسبة ثقافًيا وغذائًيا وبيئ
 من المعلومات على الموقع اإللكتروني: يمكن العثور على مزيد •

أو االتصال برقم  www.cidi.org ) للحصول على معلومات الكوارث الدولية:USAIDمركز الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( -
+1.202.821.1999. 

 www.reliefweb.intيمكنك االطالع على المعلومات المعنية بأنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني على الموقع اإللكتروني  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) على الموقع اإللكتروني للوكالة USAID/OFDAالخارجية في حاالت الكوارث (تظهر نشرات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات 
 ) علىUSAIDاألمريكية للتنمية الدولية (

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
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