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 التطورات الرئيسية
) وقوات الحكومة اليمنية KSAأدت العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ( •

)RoYG فبراير، وفقاً  10بمحافظة تعز في شخص من منطقتي ذباب والمخا  34,000) إلى نزوح أكثر من
 شخص محاصرين في ذباب والمخا بسبب االشتباكات المستمرة. 13,000فيما بقي قرابة  لتقارير األمم المتحدة.

وحسب إمكانية الوصول، تقوم منظمات اإلغاثة بما في ذلك المنظمات الشريكة مع الحكومة األمريكية باالستجابة 
ان النازحين الذين فر معظمهم إلى المناطق المجاورة في تعز والمناطق الجنوبية من لالحتياجات اإلنسانية للسك

 محافظة الحديدة. 
) في EFSNAفبراير، أصدرت األمم المتحدة النتائج األولية للتقييم الطارئ لألمن الغذائي والتغذية ( 6في  •

، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (FAO)اليمن، وهو تقييم أجرته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
(UNICE)) وبرنامج األغذية العالمي ،WFP في المائة من سكان  65وفقًا للتقييم، يعاني  .2016) في نوفمبر

محافظة من محافظات  11في المائة قبل األزمة، كما تجاوزت  41اليمن من انعدام األمن الغذائي، مقارنة بنسبة 
  ).WHOرجة أو الخطيرة لمنظمة الصحة العالمية (اليمن حدود سوء التغذية الح

، التي تطالب بما يقرب 2017) لليمن لعام HRPفبراير، أطلقت األمم المتحدة خطة االستجابة اإلنسانية ( 8في  •
مليون شخص من  12مليار دوالر لتصل المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة إلى ما يقدر بنحو  2.1من 

  .2017ي عام المتأثرين بالصراع ف
 
 

 

                                                                                         
 
 مكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية األمريكية للتنمية الدولية 1
تابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2  مكتب األغذية من أجل السالم ال
 والمهاجرينمكتب وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئين  3

 

 

 تمويل عمليات المساعدة اإلنسانية
 2017–2016من أجل االستجابة اليمنية للعام المالي 

USAID/OFDA 0F

 دوالًرا 107,588,220 1

USAID/FFP 1F

 دوالر 264,988,400 2

State/PRM 2F

 دوالر 55,050,000 3

 دوالًرا 427,626,620

 

 النقاط الرئيسية
على طول ساحل البحر تتصاعد حدة الصراع •

األحمر في اليمن، ما أسفر عن نزوح أكثر 
 شخص من ذباب والمخا 34,000من 

تتدهور أوضاع األمن الغذائي نظًرا لزيادة •
 أسعار المواد الغذائية والوقود

ُتصدر األمم المتحدة خطة االستجابة اإلنسانية •
مليار دوالر  2.1، وتطلب 2017لعام 

 لتوصيل المساعدات اإلنسانية إلى 
 مليون شخص  12

 
 

     
                            

 معقدة طوارئ حالة – اليمن
 2017من فبراير، عام  17في  2017، السنة المالية 6صحيفة وقائع رقم 

 األرقام
 في لمحة

 مليون 27.4
 سكان اليمن

 وفقاً لتقارير األمم المتحدة في 
 2016نوفمبر عام 

 مليون 18.8
 فرد بحاجة للحصول على 

 المساعدة اإلنسانية
 2016وفقاً لتقارير األمم المتحدة في نوفمبر عام 

 مليون 14.8
 فرد ينقصهم الحصول على الرعاية 

 األساسيةالصحية 
 2016وفقاً لتقارير األمم المتحدة في نوفمبر عام 

 مليون 14.5
فرد بحاجة لتوفير المياه وخدمات الصرف 

 الصحي والنظافة
 2016وفقاً لتقارير األمم المتحدة في نوفمبر عام 

 مليون 7
 فرد أو أكثر بحاجة إلى مساعدة غذائية طارئة

 لمجاعات وفقاً لتقارير شبكة نظم اإلنذار المبكر با
 2016في نوفمبر عام 

 مليون 2
 نازح داخلي في اليمن

 2017وفقًا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة في يناير عام 

 مليون 5.6
 فرد وصلت إليهم المساعدات اإلنسانية 

 2016في عام 
 2016وفقاً لتقارير األمم المتحدة في ديسمبر عام 
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 انعدام األمن والنزوح وإمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية
فبراير، وفقاً لتقارير 10شخص من ذباب والمخا في  34,000أدى تصاعد حدة الصراع مؤخًرا على طول الساحل الغربي لليمن إلى نزوح أكثر من  •

شخص  2,600شخص إلى مناطق أخرى من تعز، فيما فر ما يقدر بنحو  28,000من فر من بين السكان النازحين الجدد، ما يقرب  األمم المتحدة.
  إلى الحديدة، في حين تفر األعداد اإلضافية من السكان شرقًا إلى المحافظات األخرى، ومنها إب ولحج.

شخص في مدينة ذباب  6,000شخص محاصرين في مدينة المخا، في حين بقي ما يقدر بنحو  7,000في ظل الصراعات الدائرة، ظل حوالي  •
يفتقر السكان الباقين في ذباب والمخا إلى الخدمات األساسية، ومنها الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب، كما يحتاجون  اعتباًرا من مطلع فبراير.

المخا، مما يمنع منظمات اإلغاثة من تستمر الصراعات الدائرة في الحد من وصول المساعدات اإلنسانية إلى ذباب و إلى مساعدة إنسانية عاجلة.
  الوصول إلى السكان المتضررين بالمساعدات الطارئة.

المساعدات الغذائية حيثما أمكن، يقوم برنامج األغذية العالمي الشريك مع مكتب األغذية من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتوفير  •
) من المخا في اثنين من المناطق المجاورة، في حين يقوم شركاء مكتب المساعدات الخارجية في حاالت الكوارث IDPsالطارئة للنازحين داخلًيا (

لتلبية  متضررين.التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتوزيع المستلزمات الصحية الطارئة، ومستلزمات المأوى، وغيرها من مواد اإلغاثة للسكان ال
رئ والرعاية الصحية األساسية للنازحين الداخليين في الحديدة، أرسلت منظمة الصحة العالمية الشريكة مع مكتب المساعدات احتياجات الطوا

للحياة والمستلزمات الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية مؤخًرا فريقًا طبًيا متنقالً كما أوصلت مؤن األدوية المنقذة 
شخص من  20,000مجموعة للمستلزمات الصحية الطارئة تكفي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية األساسية لما يقرب من  24الطبية، بما في ذلك 

 المتضررين بالصراع لمدة ثالثة أشهر. 
مخاوف بشأن اآلثار المحتملة لذلك على العمليات فبراير، كثفت قوات التحالف غاراتها الجوية بالقرب من ميناء الحديدة، مما أثار  10اعتباًرا من  •

 اللوجستية اإلنسانية، وفقًا لتقرير وسائل اإلعالم الدولية.
فبراير، وفقًا لتقرير  16أسفرت غارة جوية لقوات التحالف عن مقتل ثمانية على األقل من النساء واألطفال في مراسم تشييع جنازة في صنعاء بتاريخ  •

وفي بيان الحق، أدان مبعوث األمم المتحدة الخاص لليمن  ذلك باإلضافة إلى إصابة عشرة مدنيين على األقل في الهجوم. ية.وسائل اإلعالم الدول
دعا  لي.إسماعيل ولد الشيخ أحمد الهجوم ودعا أطراف الصراع إلى الكف فوًرا عن الهجمات العشوائية على المدنيين، وفقاً للقانون اإلنساني الدو

اص أيًضا لعدم عرقلة حركة المساعدات اإلنسانية والتجارية وإيجاد حل سياسي لألزمة لمنع المزيد من التدهور في األوضاع اإلنسانية المبعوث الخ
 في اليمن.

تحدة ) ستيفن أوبراين ومبعوث األمم المERCيناير، وقد أطلع وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ( 26في  •
وحث كل من منسق اإلغاثة في حاالت  الخاص ولد الشيخ أحمد مجلس األمن الدولي على الظروف اإلنسانية وتطورات عملية السالم في اليمن.

ية الطوارئ والمبعوث الخاص أطراف الصراع إلى وقف القتال فوًرا والتوصل إلى حل سياسي للحيلولة دون مزيد من التدهور في األوضاع اإلنسان
  كما دعا كل من منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ والمبعوث الخاص أيًضا إلى إعادة فتح مطار صنعاء الدولي فوًرا للوصول التجاري. في اليمن.

، وقد زادت االحتياجات 2016شخص في اليمن على الرعاية الطبية في الخارج منذ أغسطس  20,000فقد منع إغالق المطار حصول أكثر من 
 بالفعل نتيجة لتدني قدرات الرعاية الصحية في اليمن، وفقًا لتقارير األمم المتحدة. وتفاقمت

 
 

 األمن الغذائي، وسبل العيش، والتغذية
نة بنسبة في المائة من سكان اليمن يعانون من انعدام األمن الغذائي، مقار 65وفقًا للنتائج األولية للتقييم الطارئ لألمن الغذائي والتغذية، هناك أكثر من  •

ففي جميع المحافظات  في المائة من األسر آلليات التكيف السلبية، مثل تخفيض أو ترك وجبات الطعام. 60في المائة قبل األزمة، فيما تلجأ نسبة  41
أثارت  األمن الغذائي الحاد. في المائة من األسر تعاني من انعدام 40العشرين التي شملها التقييم الطارئ لألمن الغذائي والتغذية هناك ما ال يقل عن 

المناطق نتائج التقييم الطارئ لألمن الغذائي والتغذية مخاوف مبكرة أعربت عنها الوكاالت اإلنسانية حيث ذكرت أن أوضاع األمن الغذائي في بعض 
في حال انخفضت  —لألمن الغذائي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل  —من البالد قد تتدهور أكثر إلى حد المجاعة بمستويات 

3Fقت.واردات المواد الغذائية أو في حال لم تتمكن الجهات الفاعلة اإلنسانية من الوصول للسكان المحتاجين إلى المساعدة لفترة طويلة من الو

4 
السلع الغذائية والوقود في شهر يناير، مما أدى لقد أسهم الصراع، وانعدام األمن، واالنخفاض المتزايد لقيمة اللایر اليمني في زيادة أسعار العديد من  •

على سبيل المثال بالمقارنة  إلى صعوبة الحصول على المواد الغذائية وغيرها من السلع األساسية، وفقًا لمنظمة األغذية والزراعة والحكومة اليمنية.
و  8سعر دقيق القمح المستورد ما بين في المائة، فيما زاد متوسط  93إلى  26سعر السكر المستورد ما بين مع مستويات ما قبل األزمة، زاد متوسط 

وفي حين أعلنت منظمة األغذية  في المائة في مدن صنعاء و الحديدة، وذمار، وحضرموت، ومحافظتي حجة ولحج وتعز اعتباًرا من شهر يناير. 57
غيرها من المواد األساسية في أسواق معظم المحافظات، إال أن ارتفاع األسعار والزراعة والحكومة اليمنية توفر العديد من السلع الغذائية األساسية و

 دخل األسرة نتيجة للصراع يستمر في الحد من القدرة الشرائية لألسر ويساهم في انعدام األمن الغذائي على نطاق واسع في اليمن.وانخفاض متوسط 

                                                                                         
بًها عبر جميع، البلدان، ) هي أداة موحدة تهدف إلى تصنيف شدة ومقدار انعدام األمن الغذائي.IPCالتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي ( 4  يتراوح مقياس التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي، الذي يعتبر متشا

 المرحلة الخامسة للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي. —إلى المجاعة التي تمثل  — للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائيالمرحلة األولى  —من الحد األدنى الذي يمثل 
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ن أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية مؤخًرا مساعدات غذائية طارئة ) بدعم من مكتب األغذية مNGOقدمت منظمة غير حكومية ( •
حيث وزعت المنظمة قسائم نقدية لألسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في محافظة الضالع  أسرة في لحج من خالل قسائم نقدية. 1400لعدد 

 ة في الضالع ولحج.وقامت بزيارات رصد لنقاط توزيع المواد الغذائي
 

 
 الصحة وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 

 حالة ذات صلة في الفترة من أكتوبر  99حالة مشتبه بإصابتهم بمرض الكوليرا ووفاة 18,800سجلت الجهات الفاعلة في مجال الصحة أكثر من  •
يستمر انخفاض انتشار الكوليرا في اليمن منذ أن بلغ ذروته في ديسمبر من  ية.، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالم2017إلى يناير عام  2016عام 
في المائة من  81، أبلغت2016في منتصف ديسمبر عام  ، بما في ذلك انخفاض عدد حاالت الكوليرا المبلغ عنها في بعض المناطق.2016عام 

في المائة فقط من المناطق عن حاالت مصابة  8اخر شهر يناير، أبلغت المناطق عن حاالت مشتبه بإصابتهم بمرض الكوليرا؛ ومع ذلك، منذ أو
ا في على الرغم من ذلك االنخفاض، ال تزال الجهات الفاعلة اإلنسانية تلبي االحتياجات الصحية المتعلقة بالكوليرا في جميع أنحاء اليمن، بم بالكوليرا.

 للعاملين في مجال الصحة وتعزيز نظم رصد األمراض. ذلك إجراء تدريبات للوقاية واالستجابة لحاالت الكوليرا
لصحية وتعمل منظمة الصحة العالمية بدعم مكتب المساعدات الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية لتلبية االحتياجات ا •

باإلضافة إلى ذلك، تقوم  التشخيص، وخدمات إدارة الحالة في اليمن.المتزايدة المتعلقة بالكوليرا من خالل دعم نظم رصد األمراض، والقدرة على 
) الشريكة مع مكتب المساعدات الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية بتوعية المجتمعات IOMالمنظمة الدولية للهجرة (

، نجحت المنظمة الدولية للهجرة في 2016من أكتوبر إلى ديسمبر  المرض.المحلية المعرضة للخطر من الكوليرا والتقنيات الالزمة للوقاية من 
 شخص في محافظات عدن وصنعاء. 33,200توصيل دورات التوعية بالوقاية من الكوليرا إلى ما يقرب من 

ء مكتب المساعدات الخارجية في ، ساهم أحد شركا2016ومنذ أن اكتشفت الجهات الفاعلة في مجال الصحة تفشي وباء الكوليرا في اليمن في أكتوبر  •
كما وزع  منطقة. 33شخص من اإلسهال المائي الحاد في أكثر من  4,100حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية في عالج ما يقرب من 

) WASHمياه والصرف الصحي والنظافة (هذا الشريك أيًضا المياه الصالحة للشرب، وتوفير خدمات العالج باإلماهة الفموية، وقام بأنشطة لتوفير ال
 لمنع انتشار وباء الكوليرا بمنطقة الهالي في الحديدة، حيث كان منشأ تفشي وباء الكوليرا.

ل على وبمساعدة مكتب المساعدات الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية، تعمل منظمة غير حكومية على زيادة فرص الحصو •
لتًرا من المياه الصالحة  454,000تنتج المنظمة ما يقرب من  الصالحة للشرب للسكان المتضررين من الصراع في محافظتي أبين ولحج. المياه

باإلضافة إلى ذلك، تقوم المنظمات غير  لتر يومًيا في لحج. 378,000نقطة للحصول على المياه أعيد تأهيلها في أبين و 40للشرب يومًيا من خالل 
 ة للمياه. ومية بمعالجة المياه وأنشطة الرصد في نقاط التوزيع، فضالً عن توفير اإلمدادات الالزمة لمعالجة المياه، مثل الكلور، للهيئات المحليالحك

 
 

 الحماية
خدمات الدعم النفسي  قدمت المنظمة الدولية للهجرة بمساعدة مكتب المساعدات الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية •

مكان مخصص ومناسب لألطفال في عدن وصنعاء  30طفل من المتأثرين بالصراع في أكثر من  52,700) إلى ما يقرب من PSSواالجتماعي (
 ثر من باإلضافة إلى ذلك، قدمت المنظمة الدولية للهجرة خدمات الدعم النفسي واالجتماعي إلى أك .2016في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 

كما وفرت المنظمة الدولية للهجرة بمساعدة من مكتب المساعدات الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة  مقدم لخدمات الرعاية لألطفال. 900
مات الصحية طفالً من ذوي االحتياجات الخاصة والقائمين على رعايتهم للوصول إلى الخد 11األمريكية للتنمية، اإلحاالت ووسائل النقل لعدد 

    المتخصصة في صنعاء.

 
 

 المساعدات اإلنسانية األخرى
مليار دوالر لمساعدة ما يقدر بنحو  2.1، التي تطالب بما يقرب من 2017فبراير، أطلقت األمم المتحدة خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام  8في  •

ص بحاجة ملحة للمساعدة الفورية إلنقاذ الحياة. تمنح خطة االستجابة مليون شخ 10.3مليون شخص من المتأثرين بالصراع، بما في ذلك  12
وتعزيز جهود اإلنسانية أولوية وصول مساعدة الطوارئ للسكان اليمنيين األكثر ضعفًا، ولحماية المدنيين، وسد الفجوات في الخدمات العامة األساسية، 

  تنسيق األعمال اإلنسانية والدعوة إليها.
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) بالمملكة العربية السعودية ما يقرب من KSReliefاألخيرة، وزع الشركاء المحليين من مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية (في األيام  •
وتأتي هذه المساعدة ضمن الخطط التي  شخص من المتأثرين بالصراع في مدينة الحديدة. 120,000سلة غذائية استفاد منها ما يقدر بنحو  20,000

سلة غذائية في  300,000ن عنها مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية في أوائل شهر يناير والتي تشمل توزيع إجمالي مجموعه أعل
ن سلة غذائية للسكا 10,000فبراير سيوزع مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ما يقرب من  11باإلضافة إلى ذلك، اعتباًرا من  الحديدة.

 المتضررين من التصعيد األخير للصراع في المخا وما حولها.
) وهي منظمة غير حكومية أنها أوصلت بالمواد الغذائية لحاالت الطوارئ ووفرت خدمات المياه IHHأعلنت مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية التركية ( •

تخطط مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية في األسابيع المقبلة،  .2016شخص في اليمن خالل عام  551,300والصرف الصحي والنظافة إلى ما يقرب من 
 أيًضا لتوزيع المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ، وإنشاء العيادات الصحية في المناطق المتضررة من الصراع.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 السياق
، أضر الصراع بين الحكومة اليمنية وقوات المعارضة الحوثية في الشمال وبين الجماعات التابعة للقاعدة 2015وأوائل عام  2004بين عام •

مليون من األفراد وأدى إلى نزوح السكان المستمر في شمال اليمن، مما أدي إلى احتياجات  1وقوات الحكومة اليمنية في الجنوب بأكثر من 
قدرة الحكومة اليمنية على توفير الخدمات األساسية  2011مة اليمنية والجماعات القبلية والعسكرية منذ عام قيّد القتال بين قوات الحكو .إنسانية

إلى تجدد وتصاعد حدة  2015و 2014فيما أدى انتشار القوات الحوثية في عامي  .واالحتياجات اإلنسانية المتزايدة في صفوف السكان الفقراء
 . تفاقم األحوال اإلنسانية المتدهورة بالفعلالصراع والنزوح، مّما أدى إلى 

، بدأت قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية غارات جوية على الحوثيين والقوات المتجمعة 2015في أواخر شهر مارس عام •
ا أدى إلى نزوح العديد من األفراد وخفض لقد دمر الصراع المستمر البنية التحتية العامة ووقف الخدمات األساسية كم .لوقف توسعهم جنوبًا

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

انب عدم استقرار األوضاع السياسية الممتد، واألزمة االقتصادية الناشئة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، ترك الصراع المتصاعد، إلى ج•
مليون نسمة  7 مليون نسمة يعانون من انعدام األمن الغذائي وأكثر من 27.4وارتفاع معدالت البطالة، أكثر من نصف سكان اليمن البالغ عددهم 

مليون نسمة  1مليون نسمة، بما في ذلك ما يقرب من  3باإلضافة إلى ذلك، شرد الصراع إجمالي  .ات الغذائية الطارئةفي حاجة إلى المساعد
يَحول عدم استقرار الوضع الحالي دون حصول وكاالت اإلغاثة على معلومات  .2017عادوا إلى مناطقهم األصلية، اعتباًرا من يناير 

  .ِديُموْغرافيِّة شاملة ودقيقة
دفع تصاعد وتيرة  ).TCNs(الجئ وعدد كبير من رعايا البلدان الثالثة  248,000، استضافت اليمن ما يقرب من 2015ي أوائل عام ف•

  .األعمال العدائية المنظمة الدولية للهجرة لتنظيم عمليات اإلجالء لرعايا البلدان الثالثة من اليمن على نطاق واسع
بسبب االحتياجات  2017إصدار إعالن اليمن منطقة كوارث للعام المالي " ماثيو إتش تولر"، أعاد السفير األمريكي 2016أكتوبر، عام  26في •

 .اإلنسانية المستمرة الناتجة عن حالة الطوارئ المعقدة وتأثير األزمات السياسية واالقتصادية للبلد على السكان المستضعفين
 

دوالًرا 469,924,030  
دوالًرا 427,626,620  

$292,155,853 

دوالًرا 188,610,767  

دوالًرا 107,421,225  

دوالًرا 51,483,409 دوالًرا 48,132,429  دوالًرا 41,882,333  دوالًرا 32,350,140  دوالًرا 20,149,530   

 كندا السويد الكويت ألمانيا اليابان االتحاد األوروبي المملكة المتحدة المملكة العربية السعودية الواليات المتحدة اإلمارات العربية المتحدة

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

 ) التابع لألمم المتحدة وبناًء على االلتزامات الدولية أثناء السنة التقويمية الحالية،OCHA.  إن األرقام الدولية وفقاً لخدمة التتبع المالي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (2016براير عام ف 17أرقام التمويل اعتباًرا من  *
 .2015أكتوبر  1، التي بدأت في 2016تزامات الحكومة األمريكية األخيرة بناًء على السنة المالية في حين أن أرقام الحكومة األمريكية هي وفًقا للمصادر لحكومة األمريكية وتعكس ال
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 20171–2016لالستجابة اليمنية في العام المالي  تمويل عمليات المساعدة اإلنسانية المقدمة من الحكومة األمريكية

 المبلغ الموقع النشاط شريك التنفيذ

 2الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدوليةمكتب المساعدات 

 الشركاء المنفذين

 
 الزراعة واألمن الغذائي، االنتعاش االقتصادي 

 ونظم السوق، الصحة، تنسيق الشؤون اإلنسانية 
 وإدارة المعلومات، الدعم اللوجيستي والسلع 
 األساسية لإلغاثة، التغذية، الحماية، المأوى 

والمستوطنات، توفير المياه وخدمات الصرف 
 الصحي والنظافة

 
أبين، عدن، الضالع، الجوف، الحديدة، 

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

 
 دوالًرا  36,919,020

 المنظمة الدولية للهجرة

 الصحة، تنسيق الشؤون اإلنسانية 
 وإدارة المعلومات، الدعم اللوجيستي والسلع 

 األساسية لإلغاثة، الحماية، المأوى 
والمستوطنات، توفير المياه وخدمات الصرف 

 الصحي والنظافة

لضالع، الحديدة، الجوف، أبين، عدن، ا
حضر موت، حجة، إب، لحج، المهرة، 

 صنعاء، شبوة، تعز
 والًراد 7,500,000

 الزراعة واألمن الغذائي، تنسيق الشؤون  منظمة األغذية والزراعة
 دوالر  1,000,000 حضر موت، شبوة  اإلنسانية وإدارة المعلومات

دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة 
 دوالر  3,000,000 عدن، الحديدة، صنعاء  الدعم اللوجيستي والسلع األساسية لإلغاثة )UNHASاإلنسانية (

 منظمة األمم المتحدة للطفولة
الدعم اللوجيستي والسلع األساسية لإلغاثة، الصحة، 
التغذية، الحماية، المأوى والمستوطنات، توفير المياه 

 وخدمات الصرف الصحي والنظافة

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

ذمار، حجة، حضرموت، إب، لحج، عمران، 
 مأرب، ريمة، صعدة، صنعاء، شبوة، تعز

 دوالر  34,000,000

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

 الصحة، الحماية )UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان (

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

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

 دوالًرا  1,000,080

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، الدعم  برنامج األغذية العالمي
 دوالًرا  9,230,621 جميع أنحاء البالد اللوجيستي والسلع األساسية لإلغاثة 

 الصحة، التغذية منظمة الصحة العالمية
أبين، عدن، الضالع، الحديدة، عمران، 
 حجة، حضر موت، إب، لحج، صعدة، 

 شبوة، تعز
 دوالًرا  12,282,413

 دوالًرا  729,473   دعم البرامج  

 دوالًرا 107,588,220 األمريكية للتنمية الدوليةإجمالي تمويل مكتب المساعدات الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة 

    

 3مكتب األغذية من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

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

طن متري من األغذية العالجية جاهزة  420 للطفولةمنظمة األمم المتحدة 
 دوالر  1,793,900 جميع أنحاء البالد لالستعمال

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

 دوالر 264,988,400 السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدوليةإجمالي تمويل مكتب األغذية من أجل 
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 مكتب وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئين والمهاجرين

 الشركاء المنفذين

 
الصحة، الدعم اللوجيستي والسلع األساسية لإلغاثة، 

المأوى والمستوطنات، توفير المياه وخدمات 
 الصحي والنظافةالصرف 

 دوالر 6,000,000 جميع أنحاء البالد

اإلجالء والمساعدات اإلنسانية للمهاجرين  المنظمة الدولية للهجرة
 المستضعفين

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

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون لالجئين 
)UNHCR( 

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

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

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون لالجئين
تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات، الدعم اللوجيستي 

لإلغاثة، الحماية، االستجابة والسلع األساسية 
 لالجئين، المأوى والمستوطنات

 دوالر  10,750,000 جيبوتي، إثيوبيا، الصومال، السودان

 دوالر 55,050,000 إجمالي تمويل مكتب وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئين والمهاجرين

 دوالًرا 427,626,620 2017–2016األمريكية لالستجابة اليمنية في العام المالي تمويل عمليات المساعدة اإلنسانية المقدمة من الحكومة 
 

  تشير سنة التمويل إلى تاريخ االلتزام أو التعهد للتمويل، وليس االعتماد. 1    
  .2017يناير  17المبالغ المتوقعة أو الفعلية الملتزم بها اعتباًرا من يمثل تمويل مكتب المساعدات الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  2    
 القيمة المقدرة لتكاليف النقل والمساعدات الغذائية في وقت الشراء؛ قابلة للتغيير. 3    

 
 

 معلومات بخصوص التبرع العام
التي تتبنى  إن الطريقة األكثر فاعلية التي يقدم بها األفراد المساعدة لجهود اإلغاثة تكون من خالل تقديم المساهمات النقدية للمنظمات اإلنسانية •

لعالم على الموقع عمليات اإلغاثة. يمكن االطالع على قائمة بالمنظمات اإلنسانية التي تقبل التبرعات النقدية لالستجابة للكوارث في جميع أنحاء ا
 .www.interaction.orgاإللكتروني 

(غالًبا ما يكون ُتشجع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التبرعات النقدية ألنها تتيح للعاملين في مجال المساعدات بشراء المواد الضرورية الدقيقة  •
 نقلها بسرعة تضررة)؛ وتخفف العبء عن الموارد النادرة (مثل طرق النقل، ووقت الموظفين ومساحة المخازن)؛ ويمكنذلك في المنطقة الم

 فائقة ودون تحمل تكاليف النقل؛ مع تدعيم اقتصاد المنطقة المنكوبة؛ وضمان تقديم المساعدات المناسبة ثقافًيا وغذائًيا وبيئياً.
 ات من خالل:يمكن العثور على مزيد من المعلوم •

 .1.202.821.1999+أو االتصال برقم  www.cidi.org مركز الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لمعلومات الكوارث الدولية: -
 www.reliefweb.intيمكنك االطالع على المعلومات المعنية بأنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني على الموقع اإللكتروني  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مريكية تظهر نشرات مكتب المساعدات الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية على الموقع اإللكتروني للوكالة األ
 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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