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 أبرز التطورات

  المتحدة  برنامج األغذية العالمي لألممتمكن فبراير، /شباط 31في(WFP )اء من أجل والشريك لمكتب الغذ

اإلمدادات الغذائية الطارئة للمجتمعات من إيصال وتسليم السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 

ضمن القطاع الذي يصعب إلى حٍد ات واقعة يمديرثالث  بينمن القاهرة، وهي واحدة  مديريةالمحلية في 

القمح والبقول حصة غذائية تتضمن  10333وشملت المساعدات المقدمة . في مدينة تعز كبير الوصول إليه

 .لمدة شهر واحد شخص 300333وهو ما يكفي لدعم استهالك  والزيت النباتي، والسكر

  من جانبها تمكنت اللجنة الدولية للصليب األحمر(ICRC ) فبراير أيضاً من دخول مدينة تعز، /شباط 31في

المحاصر آنف ألربع مستشفيات في القطاع التي تمَّ تقديمها الطبية طن متري من اإلمدادات  1حاملةً معها 

الشريكة ( UNHCR)فبراير قدمت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /شباط 34وفي . الذكر

غيرها من وفرش األسرة و البطانياتلمكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية، 

ولى التي تتمكن فيها أُسرة في ذلك القطاع من مدينة تعز، وهي المرة األ 30333 مواد اإلغاثة الطارئة إلى

 .منذ أكثر من خمسة أشهر إلى السكان في هذه المدينة،هذه الوكالة األممية من الوصول 

  والتي وجهت نداء 6332فبراير خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام /شباط 30أطلقت األمم المتحدة في ،

لتوفير األنشطة الفورية المنقذة للحياة، من أجل دعم مليار  3.1مليار دوالر، بضمنها  3.0لرصد أكثر من 

وتسعى األنشطة اإلنسانية . مليون شخص في اليمن 31.2التي تستهدف أكثر من برامج االستجابة اإلنسانية 

خدمات المياه ودعم  نسمة،مليون  9إيصال المساعدات الغذائية لحوالي إلى ضمن هذه الخطة الجديدة 

مليون شخص بأنشطة الرعاية  33.2وشمول  ون فردملي 4.4لـ  العامة والصرف الصحي والنظافة

ولم تتلقى . إلى جانب توفير تداخالت الطوارئ العاجلة لعالج حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم ،الصحية

بالمائة فقط من  22مليون دوالر، ما يعادل  096 نحوسوى  6332خطة االستجابة االنسانية لليمن للعام 

 .مليار دوالر 3.2 النداء الذي طالبت به األمم المتحدة آنذاك، وهوإجمالي 

                                                 

 
 .(USAID/OFDA)مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 1 
 .(USAID/FFP)مكتب الغذاء من أجل السالم  / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  2
 .(State/PRM)مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية  3

 التمويل اإلنساني
 5102 للسنة الماليةاليمن استجابةً ألزمة 

 USAID/OFDA1 26,960,266$ دوالر 

دوالر  $17,682,651 USAID/FFP2 

 State/PRM3 65,099,999$ دوالر

$871,188,818 
 

عقدةالم   الطوارئ حالة ــ اليمن  
1026 فبراير/شباط 21                                                                                       1026 ةالمالي   للسنة  ،6 رقم الوقائع نشرة   

نظرة موجزة على 

 األعداد
 

 68 مليون نسمة
 العدد التقريبي لسكان اليمن بحسب 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 6975نوفمبر /تشرين الثاني – (أوتشا)

 68.6 مليون
 إنسانية عاجلة عدد الذين بحاجة لمساعدات  

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 6975نوفمبر /تشرين الثاني – (أوتشا)

 81.3 مليون
الذين بحاجة لخدمات المياه األشخاص عدد 

 والصرف الصحي والنظافة العامة

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 6975نوفمبر /تشرين الثاني – (أوتشا)

 81.8 مليون
 عدد الذين يفتقرون للرعاية الصحية األساسية

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 6975نوفمبر /تشرين الثاني – (أوتشا)

مليون 8أكثر من   
 عدد الذين بحاجة لمساعدات  غذائية طارئة

 شبكة نـ ظم االنذار المبكر بالمجاعة 

 6975نوفمبر /تشرين الثاني –

 6.5 مليون
 األشخاص النازحين داخلياً في اليمنعدد 

 6975ديسمبر /األول كانون – األمم المتحدة

 1.1 مليون
عدد األفراد الذين تلقوا المساعدات اإلنسانية 

 6975خالل العام 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 6972يناير /كانون الثاني – (أوتشا)

 أهم األحداث 
 

 المتحاادة واللجنااة الدوليااة للصااليب كاااالت األماام و

األحمر يقدمان أغذية ومواد إغاثة وإمداداٍت طبياة 

للمجتمعات المحلية في األراضي التي يصعب إلى 

 حٍد كبير الوصول إليها ضمن حدود مدينة تعز

  تزايااد عاادد المنظمااات اإلنسااانية المحليااة والدوليااة

 التي تعمل في اليمن

  ارتفاااااع حجاااام الااااواردات الغذائيااااة فااااي كااااانون

بالمائاااة، بالمقارناااة ماااع  13ينااااير بنسااابة /الثااااني

 واردات الشهر السابق
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 وجهود إيصال المساعدات اإلنسانية والنزوح السكاني ظروف انعدام األمن 

 في مستهل إطالق خطة االستجابة اإلنسانية لليمن في  قال منسق األمم المتحدة المقيم للشؤون اإلنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك

، أعاقت إلى من قبل جميع أطراف النزاعالمقيدة ن استمرار األعمال العدائية واإلجراءات إفبراير بمدينة جنيف السويسرية، /شباط 30

دعوته لجميع األطراف للعمل على ضمان وصول  المنسق المقيم ماكغولدريك ر  وكرَّ . ات اإلنسانيةالمساعدحٍد كبير جهود تقديم 

إلى اآلثار الشديدة التي يخلفها  دون عوائق إلى المحتاجين في جميع مناطق البالد، مشيراً و وسريع آمنٍ  ساعدات اإلنسانية بشكلٍ الم

كما سلَّط  . األمنيةوالعقبات يود لسكان المحتاجين رغم القلالمساعدات في تقديم منظمات اإلغاثة لوالعمل الدؤوب النزاع على المدنيين 

الضوء على مشكلة الهجمات المتزايدة ضد البنية التحتية المدنية واالقتصادية، التي دفعت ة ماكغولدريك منسق الشؤون اإلنساني

لماليين من سبل معيشة اسلباً على  توأثراالقتصاد اليمني،  أذرعبشدة اعية األساسية إلى حافة االنهيار وقيدت بالخدمات االجتم

 .للمساعدات اإلنسانية بحاجٍة ماسةأصبحوا ممن مليون نسمة  63.6أكثر من  وخلَّفتالناس، 

  القاهرة والمظفر  اتيمديرتمكنت وكاالت األمم المتحدة من إيصال إمدادات اإلغاثة والسلع الغذائية للسكان المحتاجين في كٍل من

ذلك وفبراير، /يناير وحتى منتصف شباط/من أواخر كانون الثانيابتداًء الفترة في مدينة تعز خالل  لمحاصرا القطاعوصالة ضمن 

إمكانيات توصيل المساعدات اإلنسانية للسكان المتضررين ، كما أن ال تزال ضيقة اتيالمديرتلك لعلى الرغم من أن قدرات الوصول 

 31وتـُمثل شحنة األغذية الطارئة التي قدمها برنامج األغذية العالمي في . ون المستوى المطلوبال تزال د ،من النزاع هناك

فبراير، المرة الثانية فقط التي يتمكن فيها البرنامج من الوصول إلى هذا القطاع منُذ بداية العام الحالي، حيث كان هذا البرنامج /شباط

القاهرة  مديريتيالسكانية في للمجتمعات حصص الغذائية من طرود ال 10333أوصل  الذي يمثل احدى وكاالت األمم المتحدة قد

فبراير أيضاً من إيصال وتوزيع /شباط 31من جانبها تمكنت اللجنة الدولية للصليب األحمر في . يناير/كانون الثاني 63في  والمظفر

حقن عبر األوردة واألدوية األساسية مواد التخدير والسوائل التي تالمستلزمات الجراحية والمواد الطبية والصيدالنية التي تضمنت 

قدمت منظمة الصحة إضافةً لذلك، . مستشفيات في القطاع المذكور تمَّ توزيع هذه المواد على أربع ل، حيثمللنساء الحواى األخر

كانون  69خ طناً من اإلمدادات الطبية ألربع مستشفيات في مدينة تعز بتاري 63أكثر من ( WHO)العالمية التابعة لألمم المتحدة 

. الصيدالنية ومستلزمات معالجات الصدمات واإلصاباتواألدوية يناير، حيث تضمنت اإلمدادات الطبية أجهزة غسيل الكلى /الثاني

ال  منظمة الصحة العالمية أنهُ  ثمانية أسابيع، الحظتضر دخولها لمدة ـُ حكان قد إيصال المساعدات التي عملية وبالرغم من نجاح 

 .إنسانية عاجلةبحاجة ماسة لمساعداٍت هم الذين يزال من الصعب جداً الوصول إلى السكان المقيمين في داخل القطاع، 

  فبراير، دعت المفوضية السامية لشؤون الالجئين جميع أطراف النزاع /شباط 34في أعقاب نقل إمدادات اإلغاثة إلى مدينة تعز في

إلى المدينة وغيرها من المناطق التي يصعب الوصول إليها تديمة لوصول المساعدات اإلنسانية مستقرة ومسبتوفير ظروف للسماح 

بالمائة من إجمالي عدد النازحين داخلياً على  32من النازحين داخلياً، ما يعادل  4330333التي تستضيف حالياً في محافظة تعز، 

فبراير مساعدات إغاثة مثل /شباط 32ن قدمت لغاية أن مفوضية شؤون الالجئي الجدير بالذكر. مستوى البالد كافة، وفقاً لألمم المتحدة

في ذلك النازحين داخلياً في  االمتأثرين بالنزاع، بمشخص من  1420233وحاويات المياه لحوالي الطارئة  اإليواءإمدادات البطانيات و

 .محافظة يمنية 63مختلف أنحاء 

 عن وفاة 6332ديسمبر عام /مارس وحتى نهاية كانون األول/لى األرض منُذ أواخر آذارأسفرت الغارات الجوية والقتال البري ع ،

هجمة على المدارس والمستشفيات،  342نات األمم المتحدة، التي سجلت أيضاً وقوع اطفل يمني، بحسب بي 30933وإصابة أكثر من 

ولقد . في عدنمن الهجمات بالمائة  36بالمائة في محافظة صعدة و  34يلها  ،محافظة تعزبالمائة فقط في  23من بينها أكثر من 

في محافظتي الجوف ومأرب، أما  اإلنسانيةأوردت األمم المتحدة في تقاريرها أن القتال المستمر قد ردَّ الناس عن التماس المساعدة 

 .أنشطة االستجابة اإلنسانيةجوية لمحافظتي حجة وصعدة، فقد أعاق القصف والغارات الالمناطق الشمالية في 

 الحقائق حول  لتقصيتحقيق يناير عن إنشاء لجنة /كانون الثاني 13العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في  أعلن التحالف

كٍل غير وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أقرت أيضاً بأن قوات التحالف ضربت بش. نضد المدنيين في اليماالنتهاكات المحتملة 

وكالة األنباء وذكرت . 6332أكتوبر عام /تشرين األول 62بتاريخ في صعدة متعمد إحدى مستشفيات منظمة أطباء بال حدود 

الدولي انتهاكات القانون سيعمل على التقييم والتحقيق في مزاعم  من الخبراء في القانون الدولي اإلنساني ن فريقاً أالسعودية الرسمية 

التي يمكن الالزمة االستنتاجات والتوصيات والتدابير  لكل حادٍث منفصل، يتضمنوضع تقرير واضح وشامل بهدف اإلنساني، 

يـُشير إلى أن ب من األمم المتحدة سر  ـُ م لتقريرووفقاً لوسائل إعالٍم دولية، فقد جاء هذا االعالن نتيجةً  .اتخاذها لضمان حماية المدنيين
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دولية للتحقيق تحقيق إلى تشكيل لجنة التقرير القانون الدولي اإلنساني، ودعا طلعة جوية تمَّ خالل انتهاك  339قوات التحالف نفذت 

 .أطراف النزاعجميع  بينمن  الدولي اإلنسانيوتحديد هوية مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الواردة  البالغاتفي 

  قد ارتفع بشكٍل ملحوظ خالل األشهر الستة الماضية، اإلنسانية العاملة في اليمن تـُشير تقارير األمم المتحدة إلى أن عدد المنظمات

وإضافةً لذلك فإن المنظمات . ديسمبر/في كانون األول 333يونيو إلى أكثر من /منظمة في حزيران 43 حوالي العدد من ازدادحيث 

وعات المعنية باإلغاثة واالستجابة، وهي مالمنسقة للمججهود الفي أخذت تشارك على نحٍو متزايد ( NGOs)ية الدولية غير الحكوم

وتضم في تشكيلها وكاالت من األمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وغير  باألنشطة اإلنسانية في قطاع معينهيئات تنسيقية معنية 

حيوياً  وترى األمم المتحدة أن دور الشركاء التنفيذيين على المستوى الوطني يتزايد. ذات العالقةاألخرى  ذلك من الجهات المعنية

ولقد ارتفع عدد . االمناطق غير اآلمنة والتي يصعب الوصول إليهالوصول إلى أوسع في إمكانيات ونتيجةً لما يتمتعون به من قدراٍت 

، كما زادت وكاالت األمم المتحدة 6332منظمة خالل العالم  13إلى  69من المنظمات الدولية غير الحكومية أيضاً بشكٍل طفيف 

 .آنذاك من ثماٍن إلى تسع وكاالت

  ًالبدء بتنفيذ عمليات على إذن  مؤخراً حصلت الخدمات الجوية اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة  لطلبات المجتمع اإلنساني الدولي استجابة

وستنطلق الرحالت الجوية المحددة برحلة واحدة اسبوعياً بين عمان . والعاصمة اليمنية صنعاء في األردن بين عمانجوية إنسانية 

بين جيبوتي اسبوعياً ذهاباً وإياباً كما ستقوم الخدمات الجوية االنسانية أيضاً بإرسال رحلتين جويتين فبراير، /شباط 66وصنعاء في 

 .وصنعاء

 لدعم الالجئين مليون دوالر كتمويل إضافي  332فبراير بتوفير أكثر من /ي أوائل شباططالبت المفوضية السامية لشؤون الالجئين ف

استجابةً وبهذه المطالبة يرتفع سقف إجمالي نداء المفوضية وطالبي اللجوء في اليمن، وكذلك الالجئين اليمنيين الفارين من البالد، 

. مليون مخصصة لألنشطة المطلوبة داخل اليمن 362نها حوالي مليون دوالر أمريكي، بضم 346إلى أكثر من  6332لليمن للعام 

من الجئ معظمهم  6210933فترة ما قبل األزمة الحالية يستضيف أكثر من  خاللاليمن لمفوضية شؤون الالجئين فقد كان ووفقاً 

األشد ضعفاً وضرراً  ونوالمهاجراللجوء  واوبالرغم من الصراع الجاري في جميع أنحاء البالد، ال يزال الالجئون وطالب. الصومال

ولقد أفادت . إثيوبيا والصومالمن الوافدين الذين ينحدر معظمهم من  960233حوالي  6332عام  فيحيث وصل إلى اليمن،  يتوافدون

في عام  الدول المجاورةشخص من المتأثرين بالنزاع داخل اليمن، فروا إلى  990333مفوضية شؤون الالجئين أيضاً أن أكثر من 

ووفقاً للمنظمة . أيضاً  6332هي الموجة التي من المتوقع أن تستمر خالل عام إلى جيبوتي والصومال، وحيث توجه غالبيتهم ، 6332

 94دولية للهجرة في محافظة الحديدة و المهاجرين في مراكز استقبال المنظمة البالمائة من  09فقد أفاد ( IOM)الدولية للهجرة 

أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك العنف البدني  في عدن، أفادوا بتعرضهم لشكل من المنظمةهاجرين في مراكز استقبال المبالمائة من 

المنظمة الدولية للهجرة في مهاجراً مسجالً من قبل  243 مجموعمن فرد  433، فقد تعرض أكثر من ذلكعلى  ةً وعالو. ةأو السرق

 .أو التعذيب واالبتزاز لالختطافديسمبر، تعرضوا /كانون األول

 

 بُل المعيشة والدخلتوفير ُسـوشؤون األمن الغذائي 

 إلى تزايد واردات األغذية التجارية منها واإلنسانية في شهر  (أوتشا)األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  تقارير مكتب أشارت

وساهم التحسن الذي طرأ على  .ديسمبر الماضي/كانون األولبالمائة بالمقارنة مع شهر  13حوالي بنسبة يناير /كانون الثاني

كانون بالمائة في شهر  33، حيث انخفض المعدل الوطني لسعر دقيق القمح إلى أكثر من اإلمدادات في خفض األسعار شهراً بعد آخر

هذا وبالرغم من  .ق لفترة ما قبل األزمةكانت عليه أسعار الدقي عمابالمائة فقط  6نسبة ارتفاعاً بالذي سجل في نهايته  ،يناير/الثاني

التي تشمل إلى جانب ارتفاع تكلفتها في المناطق المتضررة بشدة من النزاع،  ،من األغذية المتاحال يزال هناك نقص في نسبة  التحسن

أيضاً إلى أن ذلك وفقاً لبيانات برنامج األغذية العالمي الذي يـُشير ومن محافظات البيضاء والجوف ومأرب وصعدة وتعز،  أجزاءً 

ضررين من النزاع، يؤديان معاً إلى وما نتج عنهُ من تراجع في القدرة الشرائية بين السكان المت ،تضاؤل فرص كسب العيش والدخل

 .فر األغذيةرغم الزيادة الملحوظة في نسبة تواانعدام األمن الغذائي، استمرار تفاقم حالة 

  تنسيق الشؤون اإلنسانية أوتشا بأن واردات الوقود في اليمن ارتفعت بشكٍل ملحوظ خالل شهر كانون أفادت تقارير مكتب

في كانون طن متري فقط  060433طن متري من الوقود بالمقارنة مع  4240333يناير، حيث بلغ مجموع الوارد أكثر من /الثاني

حيث تحسنت  بالمائة من احتياجات اليمن للوقود شهرياً، 02يناير لسداد /في واردات شهر كانون الثانيوتك. 6332ديسمبر عام /األول

قد سجل انخفاضاً الرغم من أن معدل سعر الوقود بو. في األسواق غير الرسمية المحافظات، خصوصاً نسبة توفر الوقود في معظم 
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الُحديدة وذمار وحضرموت وحجة ولحج يناير، في كٍل من محافظات /لثانيديسمبر إلى كانون ا/طفيفاً في الفترة من كانون األول

القيود المستمرة بوجه توفير بسبب  متقلبةمستويات ما قبل األزمة، وال تزال  منتبقى أعلى بكثير الحالية وصنعاء، فإن األسعار 

 .يناير/اليمنية في شهر كانون الثانيالذي أجرتهُ حكومة الجمهورية لحالة السوق بحسب المسح االستقصائي  اإلمدادات،

 تحليل ورسم خرائط بيانات الضعف المنقولة عبر الهواتف المحمولة حول المناطق الفقيرة، والذي أعده برنامج  تُـشير نتائج تقرير

بالمائة خالل  36بة يناير، تُشير إلى ارتفاع في استهالك المواد الغذائية في محافظة ذمار بنس/األغذية العالمي لشهر كانون الثاني

إلى أكتوبر /يناير، ويعزى ذلك ربما إلى موسم الحصاد الذي يبدأ من تشرين األول/نيديسمبر وكانون الثا/الفترة مابين كانون األول

ضعفاً بالمائة من بين األسر المشمولة بالمسح بأنها تعاني  62أكثر من نسبة  أفادتلكن بالرغم من هذه التحسن،  .يناير/كانون الثاني

ذكرت ثلث األُسر المشمولة بالمسح في كٍل من محافظات البيضاء إضافةً لذلك، . يناير/في نسبة استهالك األغذية خالل كانون الثاني

 .ريمة وتعز بأنها تعاني من ضعٍف في نسبة استهالك األطعمةوالجوف و

  ذكرت تقارير شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة(FEWS NET )بأن األُسر قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ممولة من ال

من  IPC 4من محافظات اليمن، ال تزال تعيش حالٍة طارئة ضمن المستوى الرابع  33المقيمة في المناطق المتضررة من النزاع في 

انعدام األمن الغذائي
4
ففي مدينة  .تفاقم االحتياجات الغذائيةاستمرار القتال البري والغارات الجوية اللذان يزيدان من  هذا إلى جانب ،

حصول على األغذية من األسواق المحلية، كما التعز ال تزال القيود وانعدام األمن يعيقان جهود العمليات اإلنسانية ويحدان من فرص 

من مساعدة بعض أن المنظمات اإلنسانية تمكنت في اآلونة األخيرة بالرغم من و. يعطالن أيضاً سبل توفير الدخل وكسب العيش

، ما على األرجح ظروف األمن الغذائي ستستمر في التدهور تتوقع بأنشبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة  إال أنالسكان في المدينة، 

 .لم يتُم تحسين فرص الوصول والحصول على المساعدات وتوسيع نطاق االستجابة اإلنسانية

  َّوخالل الفترة . محافظة يمنية 34مليون نسمة في  6.2يناير مواد غذائية على أكثر من /ثانيبرنامج األغذية العالمي في كانون ال ع  وز

من  2130333فبراير، تمكن البرنامج الذي يعد واحداً من بين الوكاالت األممية من الوصول بالمساعدات إلى /شباط 32إلى  3من 

ويسعى برنامج األغذية . الشهر المذكور نخالل األيام المتبقية مت لتوزيع المزيد من المساعدا خططمحافظة، وقد  36المستفيدين في 

األولوية في التوزيع  تحديدمارس، مع /فبراير و آذار/مليون من المستفيدين خالل شهري شباط 1توفير الدعم لحوالي إلى العالمي 

بالمائة من  63وللمناطق التي يعاني نسبة محافظات، ممن يعانون حالة طارئة من مستويات انعدام األمن الغذائي،  33 سكان فيلل

شخص من النازحين داخلياً،  30333لمناطق التي تستضيف أكثر من اسكانها على األقل من خطر انعدام األمن الغذائي الشديد، و

 .في محافظات عدن وصعدة وتعزات يولجميع المدير

  وفقاً لتقرير صدر مؤخراً من البنك 6332عام  خاللبالمائة  62ساهم تعطل انتاج النفط والغاز في تقويض االقتصاد اليمني بنسبة ،

حالة الفقر في جميع أنحاء البالد، حيث بلغت نسبة إلى تفاقم  أدىويُشير التقرير إلى أن الخسائر في الوظائف بسبب الصراع . الدولي

لمقارنة مع ما كانت بالمائة با 13، ما يمثل زيادةً بنسبة 6332بالمائة حتى مطلع عام  06الفقر الشديد حوالي  عليهم شبحم ـيَّ ـالذين خ

ظروف البنية التحتية المدمرة وارتفاع معدالت ويؤكد البنك الدولي أن . الماضي 6332مارس عام /الفقر في آذارعليه مستويات 

يستمر حتى بعد زوال من شأنه أن األوضاع االقتصادية، في قد تؤدي مجتمعة إلى سوٍء الكبيرة، البطالة واالحتياجات اإلنسانية 

المتحدة  األممالتي نفذها البنك الدولي بالتعاون مع  وتُشيُر التقديرات األولية لعملية تقييم األضرار متعددة القطاعات. األزمة

، وزنجباردن عدن وصنعاء وتعز إصالح البنى التحتية المدنية في معملية أن  ، تُشيُر إلىفي عدة محافظات والمنظمات غير الحكومية

 .دوالر مليارات 2قد تُـكلُف ما يصل إلى 

  وزعت ثالث منظمات غير حكومية مدعومة من مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، خالل الفترة

أُسرة في كٍل  320433، وزعت السالل الغذائية على أكثر من 6332 عام ديسمبر/وحتى كانون األول أكتوبر/ابتداًء من تشرين األول

سلسلة من  أيضاً اثنتان من بين هذه المنظمات غير الحكومية  نفذتكما . من محافظات حضرموت، إب، لحج، صنعاء، ريمة و تعز

في مقابل وبطاقات األغذية في محافظتي لحج وصنعاء قسائم شخص  033تلقى خاللها أكثر من " الغذاء مقابل التدريب"ندوات 

حضورهم ومشاركتهم في دوراٍت تعليمية حول شؤون المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، والتي تضمنت جلسات توعية حول 

 .مصادر المياه الصالحة للشربالصحة البيئية وممارسات غسل اليدين والمحافظة على 

                                                 

 
في مختلف البلدان، ( IPC)قياس  وحداتوتتشابه . شدة وحجم انعدام األمن الغذائيلتصنيف  دولية مختصرة، وهو أداة (IPC)بـ  األمن الغذائيأو مستوى مختصر التصنيف المرحلي المتكامل لحالة  يـُعرف 4

 .IPC 5إلى حد المجاعة األعلى  IPC 1حيث تتراوح كحد أدنى من 
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  أجرت إحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية

بناء يناير، أجرت أنشطة خاصة بدعم سبل العيش وتوفير الدخل، تضمنت برامج /كانون الثاني 13إلى  32الدولية خالل الفترة من 

وعملت هذه المنظمة غير . قابل الحصول على النقد، في كٍل من محافظات الضالع والُحـديدة وإب و ريمةالزراعية والعمل مالقدرات 

محافظتي الُحـديدة وريمة، ليحصلوا على الدعم التعاونيات الزراعية في  الحكومية خالل فترة اعداد هذا التقرير على اختيار ثمانية من

المحافظات األربع آنفة الذكر، وذلك من تحسين فرص الحصول على الغذاء في أيضاً على ة المنظمي، كما تعمل والتدريب التقنالمالي 

 .شخص 20233حوالي ، واألنشطة المدرة للدخل التي تستهدف تشغيل اإلنتاج الزراعي على مستوى األسرةأنشطة دعم خالل 

 

 شؤون الصحة والتغذية

  موجزة خالل انعقاد جلسة  في كلمةٍ  اإلغاثة في حاالت الطوارئ شؤون المتحدة ومنسقاألمين العام لألمم قال ستيفن أوبراين وكيل

األدوية وعدم دفع رواتب الموظفين والخراب الناجم عن الصراع، أن النقص المزمن في فبراير، /شباط 32مجلس األمن الدولي في 

وذكر منسق . الحصول على خدمات الرعاية الصحيةمليون مواطن يمني من فرص  34.3عن حرمان أكثر من  اً قد أسفرت جميع

من المراكز التي قدمت العالج لحاالت سوء التغذية الحاد  663من المرافق الصحية، بضمنها  233أن حوالي شؤون اإلغاثة أوبراين 

بتوفير مؤخراً قد طالبت وكانت خطة االستجابة اإلنسانية لليمن التي صدرت . 6332مارس عام /الوخيم، قد أغلقت أبوابها منُذ آذار

حاالت سوء التغذية لتقديم تداخالت الطوارئ لعالج على الحاجة الماسة مليون شخص، وأكدت  33.2الدعم الصحي العاجل ألكثر من 

 .الحاد الوخيم

  ة بائي ضد مرض الحصيناير جهود تنفيذ حملة التطعيم الوق/كانون الثاني 9ابتداًء من ( اليونيسف)دعمت منظمة األمم المتحدة للطفولة

وتمكنت الحملة وفقاً للتقارير األولية من تطعيم أكثر . والتي تضمنت أنشطة المشاركة المجتمعية وشلل األطفال والحصبة األلمانية،

مليون طفل، بضمنهم  6.1مليون طفل ضد مرض شلل األطفال، كما قدمت لقاحات الحصبة والحصبة األلمانية ألكثر من  1.9من 

 .يناير/كانون الثاني 62ذلك وفقاً للبيانات المسجلة لغاية يوم يصعب الوصول إليها،  ممن يعيشون في مناطق 00333حوالي 

  إلى  31شخص في جميع أنحاء اليمن خالل الفترة من  430333وفرت منظمة اليونيسف أيضاً التداخالت الصحية والتغذوية ألكثر من

من برامج العالج  23أكثر من  إقامةخالل نفس الفترة المذكورة على ( اليونيسف)لة األممية وعملت هذه الوكا. يناير/كانون الثاني 62

إضافةً (. وفقاً للمعايير الدولية)الوخيم من سوء التغذية الحاد في العيادات الخارجية في محافظة صعدة، لعالج األطفال الذين يعانون 

طفل  140233ق يحتوي على المكمالت الغذائية المخصصة لعالج حوالي صندو 130333تعمل منظمة اليونيسف على توزيع لذلك، 

مليون طفل ممن  3.1وتُـقدر األمم المتحدة أن أكثر من . محافظة يمنية 36بسوء التغذية الحاد الوخيم في مختلف أرجاء  المصابينمن 

 .التغذية الحاد الوخيم يعانون من سوءهم دون سن الخامسة، 

 لحوالي متطوعون من أفراد المجتمع المحلي  قدمء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، بدعٍم من مكتب الغذا

أكتوبر /خالل الفترة الممتدة من تشرين األولالتغذية والنظافة الصحية لألطفال، حمالت توعية حول شخص في محافظة ذمار  10333

م  إضافة لذلك، . 6332ديسمبر عام /وحتى كانون األول تدربوا على أيدي شركاء مكتب الغذاء من أجل  الذينالمجتمع المحلي  أفراد قدَّ

 .من النساء الحوامل 223من أمهات األوالد الصغار وأكثر من  30133دورات توعية وتعليم حول رعاية األطفال لحوالي  ،السالم

 اإلدارة المجتمعية األمريكية الخارجية للكوارث، على دعم جهود  تعمل إحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة لمكتب المساعدات

كانون  13إلى  32خالل الفترة من مكافحة سوء التغذية الحاد الوخيم في مناطق من محافظات أبين وعدن ولحج وشبوة، الساعية ل

ة الذكر، للكشف عن حاالت سوء آنف ةطفل من مختلف أنحاء المحافظات األربع 433أكثر من يناير، حيث فحصت وعاينت /الثاني

طفل مصاب بسوء التغذية  43معالجة أكثر من في واستغلت هذه المنظمة غير الحكومية نفس الفترة المذكور . التغذية الحاد الوخيم

. داملهم األغذية العالجية الجاهزة لالستخ وفرتحيث طفل آخر من المصابين بسوء التغذية المتوسط،  363الحاد الوخيم، وحوالي 

 .خالت الغذائية العالجيةاالعاملين في مرافق تقديم التدوالتدريب للموظفين كما قدمت المنظمة أيضاً الدعم الفني والتقني 

 المساعدات توفير ب ،تقوم إحدى المنظمات غير الحكومية األخرى المدعومة من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث

الصحية والغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة لألشخاص المتضررين من النزاع في محافظات أبين وعدن 

يناير خدمات الرعاية الصحية التي تضمنت /كانون الثاني 13إلى  32حيث قدمت هذه المنظمة خالل الفترة من . ولحج وشبوة

شخص في المحافظات األربعة  40033ألكثر من  بالصحة اإلنجابيةالطبية الخاصة ال واالستشارات التطعيمات وخدمات رعاية األطف

للكشف عن حالت سوء التغذية الحاد الوخيم، وعالجت نحو طفل  433أكثر من كما فحصت المنظمة خالل الفترة ذاتها . آنفة الذكر
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كما تعمل هذه المنظمة الشريكة أيضاً على زيادة إمكانيات . حاد الوخيمحالة مصابة مابين سوء التغذية المتوسط وسوء التغذية ال 633

شخص في محافظتي أبين وشبوة، وذلك من خالل نقل المياه يومياً بواسطة  330633الحصول على المياه الصالحة للشرب لحوالي 

 .الشاحنات

 

 خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

 ن خالل الشركاء التنفيذيين المحليين جهودها للوصول إلى بعض المجتمعات المحلية األكثر تضرراً في تواصل منظمة اليونيسف م

في سياق ذلك دعمت منظمة اليونيسف خالل ف. أنحاٍء أخرى من البالد غيرها من المناطق المتضررة من الصراع فيلمحافظة تعز، و

 3.1الحصول على المياه الصالحة للشرب لحوالي لزيادة فرص ه المحلية يناير شركات الميا/كانون الثاني 62إلى  31الفترة من 

من المشاريع التي توفر إمدادات المياه  60لـ الوقود أيضاً اليونيسيف منظمة كما قدمت . يمنية في خمس محافظاتمليون شخص 

 .محافظة صعدة في ست مديريات فيشخص  3440333ألكثر من 

  دعمت اللجنة الدولية للصليب األحمر جهود توفير الغذاء والخدمات الصحية واحتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

سلع عملية توزيع للمواد الغذائية و 343نفذت اللجنة حوالي  حيث، 6332للسكان المتضررين من النزاع في اليمن على مدى العام 

ووفرت األغذية لما ، فرد 3330333ت خاللها البطانيات والسلع المنزلية ومستلزمات النظافة لحوالي قدماإلغاثة على مدار العام، 

مليون نسمة من خالل  6.6إضافة لذلك، وفرت اللجنة الدولية للصليب األحمر الخدمة والفائدة لــ . شخص 3030333يقدر بنحو 

في محافظات أبين وعدن البنية التحتية إعادة تأهيل مشاريع  تضمنتوالتي جنة، برامج المياه والمجاري والنظافة العامة التي قدمتها الل

كٍل من  إدارة النفايات فينقطة توزيع للمياه في محافظتي صنعاء وتعز، إلى جانب أنشطة  13والضالع وتعز، ومشاريع بناء حوالي 

ألكثر اإلمدادات الطبية والجراحية لصليب األحمر أيضاً لاللجنة الدولية  قدمتكما . والبيضاء وصعدة وصنعاء وتعز المحافظات عدن

ر  القدرات واإلمكانيات إلجراء حوالي  32من المرافق الصحية في  333من  عملية جراحية  320333محافظة، األمر الذي وفَـّ

األدوية والمستلزمات ها من مراكز الرعاية الصحية األولية، التي قدمت بدور 30حالة، كما دعم أيضاً  620333ومعالجة أكثر من 

 .شخص 1330333الطبية لحوالي 

  أعلن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(UNDP ) في النفايات الصلبة عن توسيع عمل برنامجه الطارئ إلدارة  فبراير/شباط 9في

على توظيف الشباب  واعتمد يناير في محافظة تعز،/كانون الثاني 62في  انطلققد  برنامج إدارة النفاياتوكان . مناطق عدن وصعدة

المتحدة اإلنمائي أن مشروع إزالة  األممويتوقع برنامج . المعطلة بسبب الصراعإزالة النفايات ضعفاء الحال إلعادة تشغيل خدمات 

 .شخص في محافظات عدن وصعدة وتعز 2030333النفايات سيقدم الخدمة والفائدة لحوالي 

  أجرى متطوعون من أفراد المجتمع المحلي ممن تدربوا على أيدي أعضاء  ،يناير/نون الثانيكا 13إلى  32خالل الفترة الممتدة من

دورة توعية  403إحدى المنظمات غير الحكومية المدعومة من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث، أجروا أكثر من 

وإضافةً لذلك تعمل المنظمة غير الحكومية آنفة . ءشخص في محافظة صنعا 640333حول ممارسات النظافة الصحية، شملت حوالي 

والنظافة العامة في مدينة المـُكال بمحافظة حضرموت، كما قامت المنظمة مرافق المياه والصرف الصحي الذكر على إعادة تأهيل 

ة على النازحين داخلياً في محافظة تعز  .أخرى خالل األسابيع المقبلة ، وخططت للقيام بتوزيعاتأيضاً بتوزيع البطانيات وفرش األسرَّ

 مليون  4.6مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث من نقل وإيصال نحو إحدى المنظمات غير الحكومية المدعومة من  تتمكن

 31إلى  3لتر من المياه إلى مراكز أو نقاط التزود بالمياه في كٍل من محافظات أبين وعدن ولحج، خالل الفترة الممتدة من 

أُسرة في محافظة أبين، ونفذت أنشطة تثقيف  233كما قدمت المنظمة خالل نفس الفترة أيضاً مستلزمات النظافة إلى . فبراير/شباط

 .شخص في محافظتي أبين ولحج 310333وتوعية صحية شملت أكثر من 

 

 جهود ومساعدات إنسانية أخرى

 من  10333سلة غذائية على حوالي  20333مؤخراً أكثر من لملك سلمان لإلغاثة ت المنظمة اإلنسانية السعودية المتمثلة بمركز اوزع

يسعى فيها  ،مركز الملك سلمان لإلغاثةلوتأتي هذه التوزيعات كجزء من خطٍة أوسع . األُسر المتضررة من النزاع في محافظة الجوف

 .سلة غذائية لألُسر الضعيفة المتضررة في جميع أنحاء اليمن 3330333لتقديم 

 31أكملت في بالتنسيق مع منظمة الهالل األحمر التركي وستةً من منظمات المساعدة التركية األخرى، الحكومة التركية  أكملت 

وتتضمن . الموجهة لليمنمواد اإلغاثة طن متري من  20333فبراير إعداد وتجهيز شحنة إنسانية تحمل على متنها ما يقدر بنحو /شباط
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والزيت والمعكرونة واألرز الطحين سلع غذائية تشمل األسابيع المقبلة، خالل  اليمنيهذه الشحنة المتوقع وصولها إلى ميناء عدن 

مايو عام /الجدير بالذكر أن الحكومة التركية ساهمت منُذ أيار. األخرى بعض اإلمدادات الطبية إلى جانبمعجون الطماطم، والسكر و

 .لدعم األنشطة اإلنسانية في اليمنمن اإلمدادات الطبية مترية أطنان  2حصة غذائية و  40433بتقديم أكثر من  6332

  التي تشمل ألنشطة االستجابة في اليمن،  ةمليون دوالر موجه 46تمويل إضافي بقيمة  فبراير عن/شباط 9أعلنت حكومة اليابان في

الحكومة اليابانية أن وكاالت األمم المتحدة تقارير وذكرت . الرعاية الصحيةخدمات ودعم  األغذيةبرامج النقد مقابل العمل وتوفير 

سيعملون بالتنسيق مع الشركاء المحليين على تنفيذ المشاريع  ،وميةواللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمات اليابانية غير الحك

 .لليمن دوالر على شكل مساعداٍت إنسانية مليون 633بأكثر من  6336وساهمت اليابان منُذ عام . اإلنسانية المخطط لها

  توزيع المواد الشتوية، التي شملت البطانياتحملة يناير عن إكمالها /كانون الثاني 13أعلنت جمعية الهالل األحمر القطري في 

واستهدفت المساعدات الشتوية األفراد . شخص في خمس محافظاٍت يمنية 300333الشتوية، التي ستوفر الفائدة لحوالي  والمالبس

 .األشد ضعفاً المتضررين من الصراع بشكل كبير، مثل األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة واأليتام

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

$335,197,772 

$312,649,465 

$178,816,101 

$151,670,746 

$85,397,659 $90,283,519 

$59,335,901 

$35,632,337 
$26,308,672 $22,689,542 

دولة اإلمارات العربية  المملكة العربية السعودية
 المتحدة

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 السويد هولندا اليابان دولة قطر المفوضية األوربية ألمانيا المملكة المتحدة

2016-2015اإلنساني للعام  التمويل إجمالي *  
  المانحة الجهات حسب تسلسلب    

على  وهي تعتمد (OCHA)جميع هذه األرقام الدولية مسجلة وفقاً لخدمة التتبع المالي الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية . 6332 فبراير/شباط 39يوم  لغايةالمسجلة بيانات أرقام التمويل  *

 أكتوبر/تشرين األول 3التي بدأت في  6332: التزامات الحكومة وفقاً للسنتين الماليتينتعكس هي و لهابيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقاً  تـُسجل في حين ، 6332و  6332تقويم السنتين االلتزامات الدولية خالل 

  .6332أكتوبر عام /تشرين األول 3التي بدأت في  6332، و 6334 عام
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5102المالية  خالل السنة تمويل اإلنساني الذي قدمتهُ الحكومة األمريكية استجابةً لليمنال
1

 
 

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

2
(USAID/OFDA) لوكالة األمريكية للتنمية الدولية ا/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

 الشركاء التنفيذيين 

 

لزراعة واألمن الغذائي، اصالح أنظمة السوق واالنتعاش ا

االقتصادي، الصحة، التغذية، سياسة إدارة المخاطر والتدريبات 

 المتعلقة بذلك، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

أبين، عدن، : المحافظات

الجوف، الحـُديدة، عمران، 

ة ، أب،  ريمة، صنعاء، حج 

 صعدة، تعز

$ 64,092,262 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

(الفاو)  
  233,000 $  على مستوى البالد كافة شؤون الزراعة واألمن الغذائي

(IOM) المنظمة الدولية للهجرة 

الدعم  الصحة، تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات،

اللوجستي وإمدادات اإلغاثة، الحماية، شؤون المالجئ والتوطين، 

 خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

أبين، الضالع، : المحافظات

 عدن، لحج، صنعاء، شبوة
$ 2,300,000 

كتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون م

(أوتشا)اإلنسانية   
المعلوماتتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة   2,420,000 $ على مستوى البالد كافة 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
الصحة، الدعم اللوجستي وإمدادات اإلغاثة، التغذية، الحماية، 

 المالجئ والتسكين، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
 15,332,200 $ على مستوى البالد كافة

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) المتحدة 
 6,300,000 $ على مستوى البالد كافة الدعم اللوجستي وسلع وإمدادات اإلغاثة

(WHO) 0 على مستوى البالد كافة الصحة منظمة الصحة العالمية $ ,300,000  

 
دعم البرامجتكاليف   

 
  $ 044,439  

 إحاطة موجزة

  ر  الصراع الذي اندلع بين قوات حكوماة الجمهورياة اليمنياة وقاوى المعارضاة الحوثياة فاي جهاة الشامال وباين الجماعاات أثَـّ

، 6332ولغاياة مطلاع العاام  6334المنتسبة لتنظيم القاعدة وقوات الحكومة اليمنية أيضاً في الجناوب، خاالل الفتارة مناُذ عاام 

ر  على حياة أكثر من  خص، وأحدث موجات تهجير ونزوح سكاني متكررة في شمال اليمن، مما أدى إلاى خلاق مليون ش 3أثَـّ

إن القتااال الاادائر بااين القااوات العسااكرية للحكومااة اليمنيااة والجماعااات القبليااة والجماعااات المقاتلااة . أزمااة احتياجاااٍت إنسااانية

مات األساسية واالحتياجات اإلنسانية المتزايدة في ، قد حـدَّ من قدرة الحكومة اليمنية على توفير الخد6333المسلحة منُذ عام 

إلااى تجديااد  6332و  6334كمااا أدى توسااع قااوات الحااوثيين خااالل العااامين . صاافوف السااكان الفقااراء المغلااوب علااى أماارهم

 . وتصاعد النزاع وحاالت النزوح، األمر الذي زاد  من تفاقم األوضاع اإلنسانية المتدهورة في األساس

  حملة غاراٍت جوياة ضاد قاوات الحاوثيين 6332مارس /الذي تقوده المملكة العربية السعودية في أواخر آذارأطلق التحالف ،

لقد أوقع الصراع الدائر ضرراً في البنياة التحتياة العاماة وشاـلَّ . والقوات المتحالفة معهم إلعاقة ووقف توسعهم نحو الجنوب

، وقاـلَّص  مساتوى الاواردات التجارياة إلاى جازٍء يساير مان المعادالت الخدمات األساسية وأحدث موجة نزوٍح سكانية عارماة

بالمائااة فيمااا يتعلااق بتغطيااة  93وتعتمااد الاابالد علااى عجلااة االسااتيراد بنساابة . المطلوبااة للحفاااظ علااى معيشااة السااكان اليمنيااين

 .وغير ذلك من مصادر الغذاء( القمح)احتياجاتها من الحبوب 

  بالتزامن مع عدم االستقرار السياسي الذي طال أمده واألزمة االقتصادية الناجماة عان تركت ظروف تصاعد وتيرة الصراع

ذلك، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والزيادة الكبيرة في معدالت البطالة، تركت كل هاذه الظاروف مجتمعاة حاوالي 

مالياين آخارين بحاجاة إلاى  2لغذائي، إلى جانب مليون نسمة في حالٍة من انعدام األمن ا 62نصف سكان اليمن البالغ عددهم 

 .مساعداٍت غذائيٍة طارئة

  فرد مابين الجئين وعدد كبير من الرعايا من جنسيات مختلفة، غير  6400333حوالي  6332استضافت اليمن في أوائل عام

ن، األمار الاذي دفااع مليااون شاخص فاي الاايم 6.2أن التصاعيد فاي األعمااال العدائياة قاد أساافر عان موجاة ناازوح داخلاي لنحاو 

. المنظمة الدولية للهجرة إلى تنظيم عمليات إجالء واسعة النطاق لنقل الرعايا من ذوي الجنسايات المختلفاة إلاى خاارج الايمن

 .وتجدر اإلشارة إلى ان تقلبات الوضع الراهن تحول دون حصول وكاالت اإلغاثة على معلومات ديموغرافية دقيقة وشاملة

 اإلعالن بأن الايمن يواجاه كارثاة خاالل السانة المالياة 6332أكتوبر /تشرين األول 36ي ماثيو تولر في جدد السفير األمريك ،

، نتيجااةً السااتمرار مشااكلة االحتياجااات اإلنسااانية الناجمااة عاان حالااة الطااوارئ المعقاادة وتااأثير األزمااات السياسااية 6332

 .واالقتصادية في البالد على السكان الضعفاء المعرضين للخطر
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الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث تمويلإجمالي   

(USAID/OFDA) 
    $ 25,150,266 

3
)USAID/FFP) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالم  

 الشركاء التنفيذيين 

 
 توفير بطاقات وقسائم األغذية، الصحة، التغذية

ذمار، إب، : المحافظات

 لحج، ريمة، صنعاء، تعز
$ 34,034,260 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  العالجي لالستخدامأطعمة جاهزة   محافظات 33في    $ 3,223,  249  

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) المتحدة 
المعونات العينية األمريكيةطن متري من  290943 محافظة 39في    $ 22,333,123 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالم تمويلإجمالي   $10,682,621 

 011,202,0106 $ 5102المالية  خالل السنة استجابةً لليمنمن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  المقدم التمويل اإلنساني إجمالي 
 

 
 (STATE/PRM) السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية مكتب  

 الشركاء التنفيذيين
المساعدات الغذائية، الصحة، الدعم اللوجستي وتوفير إمدادات 

 اإلغاثة، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

على مستوى البالد 

 كافة
$ 33,000,000 

(IOM) اللوجستي وتوفير سلع وإمدادات اإلغاثةالصحة، الدعم  المنظمة الدولية للهجرة $    جيبوتي والصومال  6,300,000  

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

(UNHCR)    الالجئين

الصحة، الحماية، المالجئ والمخيمات، خدمات المياه والصرف 

 الصحي والنظافة العامة

على مستوى البالد 

 كافة
$ 66,400,000 

 6,100,000 $ جيبوتي والصومال

(STATE/PRM)  مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية تمويلإجمالي   $ 62,111,111 

 018,802,0106 $ 5102المالية  خالل السنة استجابةً ألزمة اليمن من الحكومة األمريكيةالتمويل اإلنساني المقدم إجمالي  

 

 

 .م وليس اعتماد األموال وتخصيصهاالتمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزاسنة  3
 .6332سبتمبر عام /أيلول 13الملتزم بها من قبل الحكومة ولغاية يوم يل من الحكومة األمريكية المبالغ تمثل أرقام إجمالي التمو 2
 .فترة اإلعداد والتقديم، وهي قابلة للتغير وفقاً للمعطياتوتكاليف النقل خالل  القيمة التقديرية لحجم المساعدات الغذائية 1

 

 معلومات عامة عن التبرع

 
 

  إلىمساهمتهم بتقديم التبرعات النقدية  ، تتمثل فيجهود اإلغاثةفي لمساعدة لإن الطريقة األكثر فاعلية التي يمكن أن يعتمدها الناس 

وهناك قائمة من المنظمات اإلنسانية التي تستقبل التبرعات النقدية لالستجابة . المنظمات اإلنسانية التي تقوم بتنفيذ عمليات اإلغاثة

 www.interaction.org: االلكتروني التالي الموقعويمكن اإلطالع عليها في . عية في جميع أنحاء العالميللكوارث الطب

  ألنها تسمح للمهنيين المعنيين بشراء المواد المطلوبة بالضبط وحسب الحاجة التبرعات النقدية  الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةتُشجع

وقات مثل طرق المواصالت وأ)تخفيف العبء على الموارد الشحيحة مما يؤدي إلى  ،(وهذا ما يحدث غالباً في المناطق المتضررة)

دعم اقتصاد المنطقة المنكوبة  فضالً عنتكاليف نقل، دفع  إلىحيث يمكن نقل األموال بسرعة ودون الحاجة ( ومساحات التخزينالعاملين 

 .غذائياً وثقافياً و بيئياً المساعدة المالئمة وضمان تقديم 

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه: 

  

  1.202.821.1999+أو االتصال على   www.cidi.org: في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مركز معلومات الكوارث الدولية -

 www.reliefweb.int :االلكتروني التالي الموقعيمكن االطالع على معلومات أنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني في  -

 

 

على الموقع ( USAID/OFDA)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  /المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثمكتب نشرات  تظهر 

 :الرسمي للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أدناه

 
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

