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 )USAID/OFDAمكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع لوكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ( 1
 )USAID/FFPمكتب األغذية من أجل السالم التابع لوكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ( 2
 )State/PRMمكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ( 3

 

 

 تمويل عمليات المساعدة اإلنسانية
 2017–2016لالستجابة اليمنية في السنة المالية 

USAID/OFDA0F

 دوالًرا أمريكي 111,877,579 1

USAID/FFP1F

 دوالر أمريكي 264,988,400 2

State/PRM2F

 أمريكيدوالر  55,050,000 3

 دوالًرا أمريكًيا 431,915,979

 

 أهم األحداث
تعلن األمم المتحدة أن اليمن أكبر حاالت •

 الطوارئ في األمن الغذائي في العالم
أدى استمرار القتال على طول الساحل الغربي •

شخص في  48,000إلى تشرد أكثر من 
 "محافظة تعز" 

يمنع انعدام األمن في الموانئ وطرق النقل •
البري من وصول اإلمدادات الطبية وغيرها 

 من المساعدات اإلنسانية

 األرقام في
 سطور

 مليون 27.4
 عدد سكان اليمن

 2016نوفمبر  –األمم المتحدة 

 مليون 18.8
األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة 

 اإلنسانية
 2016نوفمبر  –األمم المتحدة 

 مليون 14.8
األشخاص الذين يفتقرون إلى الرعاية الصحية 

 األساسية
 2016نوفمبر  –األمم المتحدة 

 مليون 17.1
األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن 

 الغذائي
 2017فبراير  –األمم المتحدة 

 مليون 7.3
األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات 

 الغذائية الطارئة
  2017فبراير  –منظمة األغذية والزراعة 

 مليون 2
 في اليمناألشخاص المشردون داخلًيا 

 2017فبراير  –مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 مليون 5.6
 األشخاص الذين وصلتهم المساعدة 

 2016اإلنسانية في 
 2016ديسمبر  –األمم المتحدة 

 

 التطورات الرئيسية
في المائة من  65) التابعة لألمم المتحدة أن حوالي FAOذكرت تقارير صادرة من منظمة األغذية والزراعة (•

السكان في اليمن يعانون من انعدام األمن الغذائي بسبب عدم إمكانية وصول السلع الغذائية بأسعار وجودة 
مليون من أغسطس إلى  3ازداد عدد السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في اليمن بمقدار  معقولة.

مليون شخص  17.1فبراير، ليصل العدد اإلجمالي لألشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي إلى 
 فبراير.  21اعتباًرا من 

لغذاء والوقود، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالة األمن الغذائي ارتفعت أسعار المواد الغذائية في يناير في ظل نقص ا•
  .USAID/FFP) شريك WFPالمتردية أصالً، وفًقا لبرنامج األغذية العالمي (

ألف  48مارس، أدى الصراع المتصاعد على طول الساحل الغربي لليمن إلى تشريد أكثر من  1اعتباًرا من •
شخص من مناطق المخا وذباب،  25,000هم ما ال يقل عن شخص من "محافظة تعز" وفي نطاقها، بمن في

ولقد صّعدت الوكاالت اإلنسانية من عمليات  ).OCHAوفًقا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (
  االستجابة عبر ست محافظات في األسابيع األخيرة.

) رحالت أسبوعية بين جيبوتي UNHASة (وبدأت دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنساني•
ومدينة عدن ومحافظة عدن، خالل األسبوع األول من مارس، مما وفر طريًقا إضافًيا للوصول لتوصيل المعونة 

 اإلنسانية.
مليار دوالر قبل أبريل لتلبية االحتياجات الغذائية  4.4فبراير، طلبت األمم المتحدة الحصول على مبلغ  22في •

 مليون شخص يتعرضون لخطر المجاعة في جنوب السودان ونيجيريا واليمن والصومال. 20لحوالي الطارئة 
مليار دوالر لخطة  2.1مليار دوالر لليمن هو جزء من طلب التمويل بمبلغ  1.7إن طلب الحصول على مبلغ 
وقد تم تمويل حوالي  اير.فبر 8التي أطلقتها األمم المتحدة في  2017) لعام HRPاالستجابة اإلنسانية اليمنية (

 مارس.  10اعتباًرا من  2017) لعام HRPفي المئة من خطة االستجابة اإلنسانية اليمنية ( 6
 

 اليمن في - المعقدة الطوارئ حاالت
 2017مارس  2017       10  (FY)، السنة المالية #7صحيفة الوقائع 
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 انعدام األمن والتشرد والوصول إلى المساعدات اإلنسانية
ثيين على طول الساحل الغربي لليمن إلى تشريد أدت زيادة الضربات الجوية والقتال بين قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات الحو •

 مارس، وفًقا لألمم المتحدة. 10ألف شخص من محافظة تعز وفي نطاقها، اعتباًرا من  48ألف شخص، بما في ذلك ما يقدر بحوالي  62أكثر من 
وعالوة على ذلك،  رها من المحافظات المحيطة.) داخل تعز، بينما فر آالف آخرون إلى الحديدة وغيIDPsوفر أغلبية األشخاص المشردين داخلًيا (

التجمعات أدى انعدام األمن وإعاقة الوصول إلى الميناء والعقبات الجمركية وانقطاع الطاقة إلى تعقيد قدرة الوكاالت اإلنسانية على الوصول إلى 
 السكانية التي تحتاج إلى السلع األساسية الضرورية للحياة.

وأفادت  ).UNHCRمليون شخص وفًقا لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ( 3، أدى النزاع إلى تشريد أكثر من 2017وفبراير  2015بين مارس  •
عز، وقرابة تقارير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن حوالي نصف السكان المشردين داخلًيا موجودون في محافظات ثالث، حجة وصنعاء وت

  المشردين داخلًيا قد شردوا لما يزيد على عشرة أشهر، مما أدى إلى مزيد من العجز في موارد المجتمعات المحلية المضيفة.في المائة من  90
ليجدوا  2016إلى نوفمبر  2015مليون من المشردين داخلًيا إلى مناطقهم األصلية على طول الساحل الغربي من مارس  1ولقد عاد أكثر من  •

في المائة  90وقد أدت أضرار البنية التحتية أيًضا إلى انقطاع ممتد في الكهرباء، مما ترك حوالي  أضرار بالغة بسبب النزاع.مجتمعاتهم قد لحقتها 
 . USAID/OFDAمن السكان في اليمن دون الوصول إلى الكهرباء العامة، وفًقا ألحد شركاء 

وقد يؤثر  لبيروقراطية، إلى تأخير نقل السلع اإلنسانية والتجارية في جميع أنحاء اليمن.وتؤدي أنظمة النقل البري، بما في ذلك نقاط التفتيش والعوائق ا •
بأن شحنات من اإلمدادات  USAID/OFDAوقد أفاد أحد شركاء  التأخير المتواصل سلًبا على أسعار المواد األساسية وتوافرها في السوق المحلية.

وقد أدت  ألف طفل دون الخامسة، تأخرت ألكثر من شهرين في الطريق إلى ميناء الحديدة. 14ك ألف شخص، بما في ذل 40الطبية لتلبية احتياجات 
لشحنات الزيادة األخيرة في الهجمات على السفن في الممر البحري لباب المندب باإلضافة إلى الضربات الجوية المكثفة إلى اختراق الممر اآلمن ل

 ا لوسائل اإلعالم الدولية. اإلنسانية والوقود إلى ميناء الحديدة، وفقً 
مارس، كانت الطرق مفتوحة لإلمدادات اإلنسانية في المخا؛ ومع ذلك، أدى انعدام األمن في المقاطعات الساحلية من الخوخة في محافظة  2واعتباًرا من  •

 ). NGOي للخطر، وفًقا لمنظمة غير حكومية (الحديدة وعلى طول الطريق الذي يربط مدينة الحديدة والمخا إلى تعريض العاملين في المجال اإلنسان
 
 

 األمن الغذائي وسبل المعيشة
ما أدى إلى لقد أدى الصراع الذي طال أمده وعدم االستقرار االقتصادي المرتبط به إلى انخفاض قدرة البالد على شراء السلع الغذائية واستيرادها، م •

اليمن اآلن أكبر حالة من حاالت الطوارئ في الغذاء في جميع أنحاء العالم، وفًقا لتقارير منظمة وتعتبر  انخفاض في اإلنتاج الزراعي وتوفير الغذاء.
  األغذية والزراعة.

في المائة من السكان في اليمن يعانون من انعدام األمن الغذائي بسبب عدم إمكانية  65فبراير، ذكرت تقارير صادرة من األمم المتحدة أن حوالي  23في  •
مليون شخص من انعدام  7.3مليون شخص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي، يعاني حوالي  17.1من بين  ع الغذائية بأسعار وجودة معقولة.وصول السل

 مليون شخص يحتاجون اآلن إلى مساعدة غذائية طارئة، وفًقا لتقارير صادرة من منظمة األغذية والزراعة.  7.3األمن الغذائي الشديد وحوالي 
ة الصحية وأفاد المشردون داخلًيا والعائدون وأعضاء المجتمع المضيف في تقييم أجري مؤخًرا في جميع أنحاء البلد بأن الوصول إلى الغذاء والرعاي •

المتحدة  ) ومفوضية األممIOMأجرى شركاء حكومة الواليات المتحدة، المنظمة الدولية للهجرة ( هي من االحتياجات اإلنسانية التي لها األولية.
أشار جميع األشخاص الذين شملهم االستطالع إلى أن إمدادات الغذاء حاجة ماسة،  .2016لشؤون الالجئين التقييم في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 

حديات الرئيسية للحصول واعتبروا أن ارتفاع األسعار وانعدام األمن والمسافة الطويلة إلى األسواق واألغذية غير الكافية أو غير المنتظمة تمثل الت
  على الغذاء.

محافظة في فبراير، أكبر عدد من األشخاص في شهر واحد حتى اآلن، على الرغم من  17مليون مستفيد في  4.9وصل برنامج األغذية العالمي إلى حوالي  •
  عتقال عند نقاط التفتيش في بعض أجزاء من البلد.معاناة شاحنات التوصيل الخاصة ببرنامج األغذية العالمي من كثرة التأخير بشكل غير عادي أو اال

شخص من المشردين داخلًيا من مناطق موزع والمخا في محافظة تعز في يناير  12,000قامت منظمة األمم المتحدة بتوزيع المواد الغذائية على  •
من خالل قسائم السلع والتوزيع العام للمواد الغذائية  وصل برنامج األغذية العالمي شخص في ثماني مناطق في الحديدة. 7,200وفبراير، فضالً عن 

  فبراير. 21مليون شخص في المحافظات األعلى في مستويات التشرد، أمانة العاصمة وحجة وصنعاء وتعز، اعتباًرا من  1إلى حوالي 



 
3 

في المائة مقابل الدوالر  30) انخفضت بنسبة YERفي المئة ألن قيمة اللایر اليمنى ( 40فبراير، زادت أسعار القمح في مدينة تعز بنسبة  12في  •
استقرت قيمة اللایر اليمنى عقب الضوابط التي  األمريكي بسبب التقلبات في قيمة اللایر اليمنى في السوق غير الرسمية، وفًقا لوسائل اإلعالم الدولية.

ار العملة، ولكن استمرار االنخفاض في قيمة العملة قد يزيد من ) والحوثيون/المؤتمر الشعبي العام على تجRoYGفرضتها حكومة جمهورية اليمن (
  أزمة انعدام األمن الغذائي.

 ويحذر برنامج األغذية العالمي من أن مخزون البالد من القمح والسكر سينتهي في غضون شهرين أو ثالثة أشهر، أما مخزون الزيوت النباتية •
  ات اإلضافية.واألرز فسوف ينتهي قبل نهاية مارس دون الوارد

  في المائة من شعب اليمن على الزراعة التي أعاقها الصراع إلى حد كبير لالستهالك الغذائي وسبل المعيشة. 60يعتمد ما يقرب من  •
دقيق القمح إلى ثالثة تساهم ندرة الغذاء وزيادة صعوبات استيراد األغذية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ال سيما في تعز، حيث زادت أسعار غاز الطهي و •

في المائة فقط من احتياجات  16وباإلضافة إلى ذلك، انخفضت واردات الوقود منذ نوفمبر، بنسبة  .2015أضعاف، ثم إلى الضعف، على التوالي، منذ فبراير 
  فًقا لبرنامج األغذية العالمي.في المائة في ديسمبر، و 32في المائة في نوفمبر و  40الوقود المشمولة في اليمن في يناير مقارنة بنسبة 

المنظمات قامت مجموعة األمن الغذائي والزراعة، هيئة التنسيق ألنشطة األمن الغذائي والزراعة اإلنسانية التي تتألف من وكاالت األمم المتحدة و •
ي مناطق الصلو والمخا وثماني مناطق في شخص ف 21,200غير الحكومية والجهات المعنية األخرى، بتوزيع المساعدة الغذائية الطارئة ألكثر من 

  فبراير استجابة لما حدث من تشرد مؤخًرا. 25الحديدة اعتباًرا من 

 
 

 الصحة والتغذية 
وسكان لقد عرقلت العقبات اللوجستية والنقل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األساسية وتوفيرها لعدد متزايد من األشخاص المشردين داخلًيا  •

في المائة فقط من المرافق الصحية تعمل بشكل كامل بسبب النقص في عدد الموظفين  45اعتباًرا من أكتوبر، كانت حوالي  المجتمعات المضيفة.
وأفادت منظمة  .USAID/OFDA، شريك (WHO)وعدم كفاية األموال لتوفير الخدمات واألضرار في المنشآت، وفًقا لمنظمة الصحة العالمية 

المية أيًضا أن عمال المرافق الصحية ال يتقاضون رواتبهم بانتظام وأن وزارات الصحة العامة غير قادرة على تغطية التكاليف التشغيلية الصحة الع
  من المرافق الصحية. 270وأن الصراع أتلف أو دمر أكثر من 

الطبية، بما في ذلك أدوية الطوارئ ومجموعات عالج االلتهاب مارس، قامت منظمة الصحة العالمية بتسليم ثمانية أطنان مترية من اإلمدادات  4في  •
  ألف شخص إلى عناية طبية عاجلة. 350الرئوي ومجموعات مواد إلسعاف المصابين، إلى مدينة تعز حيث يحتاج أكثر من 

 .2016نوعها في البالد منذ أبريل فبراير، األولى من  20كما بدأت منظمة الصحة العالمية حملة تحصين وطنية ضد شلل األطفال في اليمن في  •
  مليون طفل عبر البالد. 5ألف عامل في الرعاية الصحية للمشاركة في هذه الحملة، التي تهدف إلى الوصول إلى أكثر من  40ويخطط أكثر من 

) MPHPة الصحة العامة والسكان (على الرغم من انخفاض أعداد حاالت اإلصابة الجديدة المشتبه فيها بالكوليرا في معظم المناطق، أفادت وزار •
 حالة جديدة من حاالت اإلصابة المشتبه فيها بالكوليرا، بما في ذلك أربع وفيات بالكوليرا،  1,600التابعة لحكومة جمهورية اليمن بظهور حوالي 

  الضالع والحديدة وحجة وتعز. منطقة ضمن نطاق محافظات 13في المائة من الحاالت الجديدة في  80يناير، مع ظهور ما يقرب من  31منذ 
لطفولة تخطط المجموعة الصحية العالمية التي يقودها منظمة الصحة العالمية باالشتراك مع وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة األمم المتحدة ل

)UNICEFة للكوليرا على الصعيد الوطني.) ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والمنظمات غير الحكومية األخرى، لمواصلة دعم برامج االستجاب 
شخص  11,400في يناير، قامت منظمة األمم المتحدة للطفولة، شريك الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وغيرها من وكاالت اإلغاثة بتطعيم أكثر من  •

 خالل حملة تطعيم طارئة لمدة ستة أيام عقب تقارير عن زيادة حاالت الحصبة في محافظة المهرة. 
مليون من األطفال والنساء الحوامل والمرضعات  4.5أدى انعدام األمن الغذائي ونقص فرص الوصول إلى الخدمات الصحية المناسبة إلى حاجة وقد  •

 ، (SAM)منهم من سوء التغذية الحاد الشديد  462,000مليون طفل من سوء التغذية، ويعاني أكثر من  2.2يعاني حوالي  إلى خدمات التغذية.
 لمنظمة األمم المتحدة للطفولة.وفًقا 

من األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، بما في ذلك أكثر من  13,000ما يقرب من  USAID/OFDAمن سبتمبر إلى ديسمبر، عالج شركاء  •
التدريب ألكثر من  USAID/OFDAووفر أحد شركاء  حالة من حاالت سوء التغذية الحاد الشديد، في الحديدة وعمران وصعدة وصنعاء وتعز. 2,500

  من عمال الرعاية الصحية في الحديدة وصنعاء على تقنيات منع وإدارة سوء التغذية الحاد خالل نفس الفترة. 20متطوًعا من المجتمع المحلي و  300
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 المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية 
الوصول إلى مياه صالحة للشرب وخدمات النظافة والمرافق الصحية المالئمة، وفًقا مليون طفل،  8مليون شخص، بما في ذلك  14.5يفتقد حوالي  •

من المستفيدين في ثماني محافظات  69,000إلى ما يقرب من  USAID/OFDA، وصل شركاء 2016من سبتمبر إلى ديسمبر  لألمم المتحدة.
وشملت التدخالت إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه  الت الطوارئ.) في حاWASHبالمساعدات من المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية (

من أفراد المجتمع في محافظات الحديدة وأبين وعمران ولحج وصعدة للقيام بأنشطة  250والصرف الصحي في لحج وأبين وتدريب ما يقرب من 
لتًرا من المياه  20من المستفيدين مع حوالي  41,000ن إلى أكثر م USAID/OFDAمنذ أكتوبر، وصل أحد شركاء  التوعية بالنظافة الصحية.

لتًرا في اليوم الواحد، من خالل إعادة تأهيل  15 –7.5الصالحة للشرب للشخص الواحد في اليوم، تتجاوز هذه النسبة معايير اسفير الدنيا التي تبلغ 
  3F4.شبكات المياه في أبين ولحج

 
 

 الحماية والمأوى
 واعتباًرا من أواخر فبراير، يحتاج أكثر من  سيما في مدينة تعز ومنطقة ذباب، إلى زيادة مخاطر حماية األطفال في اليمن.أدى تزايد القتال، ال  •

مبكر مليون من األطفال إلى المساعدة على الحماية لمعالجة قضايا حماية الطفل، مثل االختطاف واالحتجاز التعسفي وتجنيد األطفال والزواج ال 6.2
إضافًة إلى ذلك، يستخدم زواج  طفالً في يناير، وفًقا لألمم المتحدة. 1500لقد جندت قوات الحوثيين ما يقرب من  ، وفًقا لألمم المتحدة.أو القسري

 األطفال بشكل متزايد على يبدو الستخدامه كمصدر للدخل لألسر، وفًقا لوسائل اإلعالم الدولية.
مدرستين في محافظتي صنعاء وصعدة، وأسفر الصراع الجاري عن وفاة وإصابة ما يقرب من  ، دمرت الغارات الجوية والقصف2017في يناير  •

سليم من األطفال في جميع أنحاء اليمن، وفًقا لمنظمة األمم المتحدة للطفولة؛ ومع ذلك، يزيد عدد المصابين على األرجح عن ذلك العدد مع الت 40
وفرت منظمة األمم المتحدة للطفولة أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي من خالل األماكن  الفعلي.بصعوبة الوصول إلى المعلومات في مناطق النزاع 

 محافظة في يناير. 14منطقة من إجمالي  66من األطفال في  54,200المالئمة للطفل وفرق الحماية المتنقلة ألكثر من 
واد اإلغاثة الطارئة ومجموعات المأوى التي تحتوي على مراتب من م 1,200بتوزيع  USAID/OFDAوتقوم المنظمة الدولية للهجرة، شريك  •

 شخص من المشردين داخلًيا الذين نزحوا مؤخًرا من منطقة المخا. 8,400وبطانيات وحصير للنوم وحاويات المياه واألغطية البالستيكية على حوالي 
حية وتوزيع لوازم تنقية المياه للمشردين داخلًيا والسكان المتضررين من جراء تقوم المنظمة الدولية للهجرة أيًضا بإجراء دورات للتوعية بالنظافة الص

 الصراع في محافظة لحج.
ة وقامت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بتسهيل وصول شحنات المساعدة في حاالت الطوارئ، بما في ذلك المأوى وغيرها من سلع اإلغاث •

وتخطط المفوضية لتوزيع  فبراير. 10من للمشردين داخلًيا في محافظات الحديدة وإب وتعز اعتباًرا من  4,000في حاالت الطوارئ لما يقرب من 
 من األشخاص في تعز. 6,300شخص من المشردين حديًثا في الحديدة وأكثر من  5,100المزيد من المساعدة الطارئة على حوالي 

شخص في الضالع والحديدة ولحج،  9,300الطوارئ وغيرها من مواد اإلغاثة لحوالي  قدمت منظمات اإلغاثة الدولية مساعدات المأوى في حاالت •
  فبراير. 10شخص في عدن والحديدة وتعز اعتباًرا من  36,000وتهدف أيًضا لمساعدة ما يقرب من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
مات غير الحكومية والجهات المانحة لوضع مجموعة من المعايير الدنيا العالمية لتقديم المساعدة اإلنسانية، عن طريق اللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمة األمم المتحدة والمنظ 1997بدأ مشروع اسفير في  4

 وبالتالي تحسين نوعية المساعدة المقدمة إلى األشخاص المتضررين من الكوارث وتعزيز مساءلة الوكاالت اإلنسانية.
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 السياق
، أثر النزاع بين حكومة جمهورية اليمن وقوات الحوثيين المعارضة في الشمال، وبين المجموعات 2015وأوائل عام  2004ما بين عام •

السكان بشكل متكرر في شمال التابعة لتنظيم القاعدة وقوات حكومة جمهورية اليمن في الجنوب، على أكثر من مليون شخص وتم تشريد 
من قدرة  2011حد القتال بين قوات حكومة جمهورية اليمن والمجموعات القبلية المسلحة منذ  اليمن مما أسفر عن االحتياجات اإلنسانية.

و  2014أدى توسع قوات الحوثيين في  حكومة جمهورية اليمن على توفير الخدمات األساسية وازدادت االحتياجات اإلنسانية بين الفقراء.
 إلى تجديد وتصعيد الصراع والتشرد مما يزيد من تفاقم التدهور في األوضاع اإلنسانية.  2015

، بدأ التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الضربات الجوية على الحوثيين والقوات المتحالفة معها لوقف 2015في أواخر مارس •
ررت البنية التحتية العامة بسبب الصراع الدائر وانقطعت الخدمات األساسية وتم تشريد العديد من األشخاص وانخفض تض توسعها جنوًبا.

بالمئة من الحبوب  90يعتمد البلد على استيراد  مستوى الواردات التجارية لجزء صغير من المستويات المطلوبة إلعالة الشعب اليمنى.
  وغيرها من المصادر الغذائية.

أسفر النزاع المتصاعد، إلى جانب عدم االستقرار السياسي الذي طال أمده واألزمة االقتصادية الناجمة عن ذلك وارتفاع أسعار المواد و•
مليون شخص من انعدام األمن الغذائي  27.4الغذائية والوقود وارتفاع معدل البطالة، عن معاناة أكثر من نصف عدد سكان اليمن البالغ 

مليون شخص، بما  3إضافًة إلى ذلك، أدى الصراع إلى تشريد إجمالي  ليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.م 7وأكثر من 
يمنع تقلب الوضع الحالي وكاالت  .2017مليون من الناس الذين عادوا إلى مناطقهم األصلية، اعتباًرا من يناير  1في ذلك ما يقرب من 

  ديموغرافية دقيقة وشاملة.اإلغاثة من الحصول على معلومات 
دفع  ).TCNsالجًئا وعدد كبير من السكان من رعايا البلدان الثالثة ( 248000ما يقرب من  2015استضافت اليمن في أوائل عام •

  التصعيد في االشتباكات المنظمة الدولية للهجرة إلى تنظيم عمليات إجالء على نطاق واسع لرعايا البلدان الثالثة من اليمن.
 2017، أعاد السفير األمريكي "ماثيو تولر" إصدار إعالن الكارثة لحاالت الطوارئ المعقدة لليمن للعام المالي 2016أكتوبر  26في •

نظًرا الستمرار االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن حاالت الطوارئ المعقدة وأثر األزمات السياسية واالقتصادية في البالد على الفئات 
 لسكان.الضعيفة من ا

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

) وتستند إلى االلتزامات الدولية خالل السنة التقويمية الحالية، OCHAكل األرقام الدولية وفًقا لدائرة التتبع المالي التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( .2017مارس  10أرقام التمويل اعتباًرا من تاريخ *
 .2016أكتوبر  1، التي بدأت في 2017فضالً عن السنة المالية  2016تحدة وفًقا لحكومة الواليات المتحدة وتعكس آخر التزاماتها استناًدا إلى السنة المالية في حين أن أرقام حكومة الواليات الم

 

 * 2017–2016تمويل عمليات المساعدة اإلنسانية لعام 
 حسب المانح

 

41,882,333 
 دوالر امريكى 

 

68,540,309  
 دوالر امريكي

 

62,994,424 
 دوالر امريكي 

 

107,421,225 
 دوالر امريكي 

 

188,610,767 
 دوالر امريكي 

 

302,327,513 
 دوالر امريكي 

 

431,915,979 
 دوالر امريكي 

 

469,924,030 
 دوالر امريكي 

 

32,350,140 
 دوالر امريكى 

 

20,149,530 
 دوالر امريكى 
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 1 2017-2016من حكومة الواليات المتحدة لالستجابة اليمنية في السنة المالية  التمويل اإلنساني

 المبلغ الموقع النشاط الشريك المنفذ

USAID/OFDA2 

 الشركاء المنفذون

الزراعة واألمن الغذائي واالنتعاش االقتصادي 
) والصحة وتنسيق ERMSونظم السوق (

المساعدات اإلنسانية وإدارة المعلومات والدعم 
اللوجستي وسلع اإلغاثة والتغذية والحماية 

والمأوى والمستوطنات وخدمات المياه والصرف 
 الصحي والنظافة الصحية

أبين، عدن، الضالع، 
الجاوج، الحديدة، عمران، 

حجة، إب، لحج، ريمة، 
 سعدة، صنعاء، شبوة، تعز

 دوالًرا أمريكًيا  38,419,020

 المنظمة الدولية للهجرة

الصحة وتنسيق المساعدات اإلنسانية وإدارة 
المعلومات والدعم اللوجستي وسلع اإلغاثة 

والمستوطنات وخدمات المياه  والحماية والمأوى
 والصرف الصحي والنظافة الصحية

أبين، عدن، الضالع، 
الحديدة، المهرة، 

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

 دوالًرا أمريكًيا 7,500,000

الزراعة واألمن الغذائي وتنسيق المساعدات  منظمة األغذية والزراعة
 دوالًرا أمريكًيا 1,000,000 حضرموت، شبوة  اإلنسانية وإدارة المعلومات

دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة 
 دوالًرا أمريكًيا 4,000,000 عدن، الحديدة، صنعاء  الدعم اللوجستي وسلع اإلغاثة اإلنسانية

 منظمة األمم المتحدة للطفولة
الصحة والدعم اللوجستي وسلع اإلغاثة والتغذية 
والحماية والمأوى والمستوطنات وخدمات المياه 

 والصرف الصحي والنظافة الصحية

أبين، عدن، الضالع، 
البيضاء، الحديدة، عمران، 
الجوف، المحويت، ذمار، 

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

 دوالًرا أمريكًيا 34,000,000

   دوالًرا أمريكًيا 3,700,000 على نطاق البلد تنسيق المساعدات اإلنسانية وإدارة المعلومات  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 الصحة والحماية )UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان (

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

عمران، حضرموت، حجة، 
إب، لحج، مأرب، ريمة، 

 صنعاء، شبوة، تعزصعدة، 

 دوالًرا أمريكًيا  1,000,080

تنسيق المساعدات اإلنسانية وإدارة المعلومات  برنامج األغذية العالمي
 دوالًرا أمريكًيا  9,230,621 على نطاق البلد والدعم اللوجستي وسلع اإلغاثة 

الصحة والتغذية وخدمات المياه والصرف الصحي  منظمة الصحة العالمية
 دوالًرا أمريكًيا  12,282,413 على نطاق البلد والنظافة الصحية

 دوالًرا أمريكًيا  754,769   دعم البرنامج  

 دوالًرا أمريكًيا USAID/OFDA 111,877,579إجمالي تمويل 
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USAID/FFP3 

 القسائم الغذائية  الشركاء المنفذون
أبين، الضالع، الحديدة، 

حجة،  صنعاء، المحويت،
 لحج، تعز

 دوالًرا أمريكًيا 20,500,000

طن متري من األغذية العالجية الجاهزة  420 منظمة األمم المتحدة للطفولة
 دوالًرا أمريكًيا 1793900 على نطاق البلد لالستعمال

المعونة الغذائية العينية األمريكية والقسائم الغذائية  برنامج األغذية العالمي
 دوالًرا أمريكًيا 242,694,500 محافظة 19 والشراء المحلي والطحن 

 دوالًرا أمريكًيا USAID/FFP 264,988,400إجمالي تمويل 

    STATE/PRM 

 الشركاء المنفذون
الصحة والدعم اللوجستي وسلع اإلغاثة والمأوى 

وخدمات المياه والصرف الصحي  والمستوطنات
 والنظافة الصحية

 دوالًرا أمريكًيا 6,000,000 على نطاق البلد

اإلجالء وتقديم المساعدة اإلنسانية للمهاجرين  المنظمة الدولية للهجرة
 الضعفاء

إقليمي، جيبوتي، إثيوبيا، 
 دوالًرا أمريكًيا 9,500,000 اليمن

 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
تنسيق المخيم وإدارة المخيم والدعم اللوجستي 

وسلع اإلغاثة والحماية واالستجابة لالجئين 
 والمأوى والمستوطنات

 دوالًرا أمريكًيا 28,800,000 على نطاق البلد

 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
تنسيق المخيم وإدارة المخيم والدعم اللوجستي 

واالستجابة لالجئين وسلع اإلغاثة والحماية 
 والمأوى والمستوطنات

جيبوتي، إثيوبيا، الصومال، 
 دوالًرا أمريكًيا 10,750,000 السودان

 دوالًرا أمريكًيا STATE/PRM 55,050,000إجمالي تمويل 

 دوالًرا أمريكًيا 431,915,979 2017-2016من حكومة الواليات المتحدة لالستجابة اليمنية في السنة المالية  إجمالي التمويل اإلنساني

  يشير عام التمويل إلى تاريخ االلتزام أو التعهد وليس تاريخ اعتماد األموال. 1  
  .2017مارس  10المبالغ الفعلية الملتزم بها أو المتوقعة اعتباًرا من  USAID/OFDAويمثل تمويل  2  
 في وقت الشراء؛ قابلة للتغيير. القيمة التقديرية لتكاليف المساعدات الغذائية والنقل 3  

 
 معلومات التبرع العام

اإلغاثة. يمكن الطريقة األكثر فعالية التي يمكن للناس بها مساعدة جهود اإلغاثة هي تقديم التبرعات النقدية للمنظمات اإلنسانية التي تقوم بعمليات  •
 .www.interaction.orgللتصدي للكوارث حول العالم في  االطالع على قائمة بالمنظمات اإلنسانية التي تقبل التبرعات النقدية

منطقة المتضررة)، تشجع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التبرعات النقدية ألنها تسمح لمهنيي المعونة بشراء العناصر الدقيقة الالزمة (غالًبا في ال •
على الموارد النادرة (مثل طرق النقل ووقت الموظفين ومساحة التخزين)، ويمكن تحويلها بسرعة كبيرة دون تكاليف نقل، وتدعم وتخفيف العبء 

 اقتصاد المنطقة المنكوبة بالكوارث، وتكفل المساعدة المالئمة ثقافًيا وغذائًيا وبيئًيا.
 يمكن العثور على مزيد من المعلومات في: •

 .1.202.821.1999+أو  www.cidi.org الدولية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية: مركز معلومات الكوارث -
 www.reliefweb.intويمكن االطالع على معلومات بشأن أنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني في  -

 
 

 على موقع الويب للوكالة األمريكية للتنمية الدولية في USAID/OFDAتظهر نشرات 
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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