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 )USAID/OFDAمكتب مساعدة الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( 1
 )USAID/FFPمكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( 2
 )State/PRMمكتب السكان، والالجئين والهجرة بوزارة الخارجية األمريكية ( 3
، الذي تتم مقارنته IPCالغذائي. يتراوح مقياس  ) أداة موّحدة تهدف إلى تصنيف مدى خطورة وحجم انعدام األمنIPCيعد التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي ( 4

  .IPC 5 —والمجاعة  — IPC I —بين الدول، بين الحد األدنى 
 

 

 تمويل المساعدات اإلنسانية
 2017-2016من أجل االستجابة لليمن في العام المالي 

USAID/OFDA0F

 دوالر أمريكي 111,877,579 1

USAID/FFP1F

 دوالر أمريكي 264,988,400 2

State/PRM2F

 دوالر أمريكي 55,050,000 3

 دوالر أمريكي 431,915,979
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 حالة الطوارئ المعقدة – اليمن
 2017مارس  31        2017، العام المالي 8الئحة البيانات رقم 

 أبرز النقاط
عامان منذ أن ، يكون قد مر 2017في مارس •

بدأ التحالف المؤقت بقيادة المملكة السعودية 
العربية في شن هجمات على الحوثيين والقوات 

 المتحالفة في اليمن
مليون شخًصا في اليمن  17هناك ما يقّدر بـ •

يعانون من مستويات حادة من انعدام األمن 
 بالمائة  20الغذائي، أي زيادة بنسبة 

 2016منذ يونيو 

 

 التطورات الرئيسية
مليون شخص في اليمن سيعانون من مستويات  17أن ما يقرب من  IPCيقّدر فريق العمل التقني في •

في الفترة بين  — الطارئة — IPC 4أو  — األزمة — IPC 3انعدام األمن الغذائي تتراوح بين 
فقد ازداد عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد في اليمن  2017.4مارس ويوليو
 .2016بالمائة منذ يونيو  20بما يقرب من 

تحّدثت نائبة ممثل الواليات المتحدة لدى سفير األمم المتحدة ميشيل جي سيسون إلى مجلس األمن الدولي •
)UNSC اع اليمني على السماح بالوصول غير مارس وحثت جميع األطراف في النز 10) بتاريخ

المقيد للمساعدات اإلنسانية والواردات التجارية، مع تسليط الضوء على أن السكان المتضررين من 
في تصنيف انعدام  — IPC 5 — النزاع في اليمن معرضون لخطر المعاناة من مستويات المجاعة

 األمن الغذائي.
مدني،  40مارس، قامت قوات مسلحة غير معززة بشن هجوم مما أدى إلى قتل أكثر من  16في •

 معظمهم من الالجئين الصوماليين، تواجدوا على متن مركب تم التعاقد معه بشكل خاص على مسافة 
 ميل تقريًبا من ميناء الُحديدة بالساحل الغربي باليمن، وذلك وفًقا لإلعالم الدولي. 30

دى انعدام األمن المستمر على طول الساحل الغربي باليمن، باإلضافة إلى القيود المفروضة على وقد أ •
الميناء والنقل البري، إلى إعاقة وصول المساعدات اإلنسانية والتأثير سلًبا على استيراد وتسليم السلع 

 مات اإلغاثة األخرى، تواصل وكاالت األمم المتحدة ومنظ التجارية واإلنسانية، مثل الطعام والوقود.
بما في ذلك شركاء الحكومة األمريكية، حث أطراف النزاع على زيادة وصول المساعدات اإلنسانية 

وتأمين طرق النقل للوصول إلى السكان المتضررين من النزاع والذين يحتاجون إلى المساعدة في 
 اإلغاثة الطارئة.
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 انعدام األمن، والنزوح ووصول المساعدات اإلنسانية
المملكة السعودية العربية في شن هجمات جوية على الحوثيين والقوات المتحالفة في ، يمر عامان منذ أن بدأ التحالف المؤقت بقيادة 2017في مارس  •

يؤدي  ة.بالمائة من السكان بحاجة إلى المساعدات اإلنسانية، وذلك وفًقا إلحصاءات األمم المتحد 70اليمن، وهو نزاع خلّف وراءه ما يقرب من 
ص في محافظات الجوف، وحجة، ومأرب، وصنعاء وتعز المتضررة، إلى إعاقة توصيل استمرار انعدام األمن في جميع أنحاء البلد، وبشكل خا

  ة.إمدادات الطعام والخدمات الصحية الطارئة، باإلضافة إلى نقل األدوية المنقذة للحياة واإلمدادات الطبي
ى طول الساحل الغربي باليمن إلى نزوح أكثر من وقد أدت الصراعات بين قوات الحوثيين والتحالف المؤقت بقيادة المملكة السعودية العربية عل •

شخًصا من وداخل محافظة تعز بدًءا من يناير وحتى منصف شهر مارس، وذلك وفًقا لشركاء الحكومة األمريكية، مؤسسة الهجرة الدولية  48400
)IOM.( مارس، وذلك وفًقا لما ذكرته المفوضية  15شخص تقريًبا تم نزوحهم داخل تعز بدًءا من يوم  35,000 فقد كان القتال يمنع الوصول إلى

بالمائة تقريًبا من  25بغض النظر عن النزوح األخير، استضافت محافظات الُحديدة، وإيب وتعز  .(UNHCR)العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
فرد، وفًقا لما ذكرته المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون  504,000 ) بشكل تراكمي، أو ما يقرب منIDPلي (اليمنيين الذين قاموا بالنزوح الداخ

  .(UNHCR)الالجئين 
مدني، معظمهم من الالجئين الصوماليين، تواجدوا على  40مارس، قامت قوات مسلحة غير معززة بشن هجوم مما أدى إلى قتل أكثر من  16في  •

وقد دعت المفوضية العليا  ي.ميل تقريًبا من ساحل محافظة الُحديدة وفًقا لما ذكره اإلعالم الدول 30لتعاقد معه بشكل خاص على مسافة متن مركب تم ا
 ث.، واللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمات أخرى إلى إجراء تحقيق بعد الحاد(UNHCR)لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

، وهي الهيئة التنسيقية لألنشطة اللوجيستية اإلنسانية، وتتكون من وكاالت األمم Logistics Clusterمجموعة  في منتصف شهر مارس، قامت •
) وغيرها من أصحاب المصالح، بنشر خطة طوارئ لميناء الُحديدة، موضحة اآلليات األمنية واللوجيستية NGOالمتحدة، والمنظمات غير الحكومية (

في حالة أن ميناء الُحديدة أصبحت غير متاحة، سوف تقوم المنظمات اإلنسانية بإعادة  ة.المستخدمة إذا أصبحت الميناء غير متاحللوكاالت اإلنسانية 
 Logistics Clusterومع ذلك، أكدت مجموعة  ة.توجيه مستلزمات اإلغاثة إلى ميناء عدن وقد تستخدم طرق النقل البري من ُعمان أو السعودي

 ة.طرق بديلة لن يعّوض عدم إمكانية الوصول إلى ميناء الُحديد على أن استخدام
مارس، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى الحد من العراقيل أمام المساعدات  10دعت السفيرة سيسون، في بيان لمجلس األمن الدولي بتاريخ  •

وقد أبرزت السفيرة سيسون أن السكان في اليمن  ة.مدادات الطبياإلنسانية والواردات التجارية، بما في ذلك نقل وتوصيل الطعام، والوقود واإل
معرضون لخطر الوصول إلى مستويات المجاعة في تصنيف انعدام األمن الغذائي بدون تحسين فرص الحصول على السلع التجارية والمساعدات 

 نسانية في اليمن ولبرامج التحويالت النقدية عبر شبكة كما دعت أيًضا الدول األعضاء إلى زيادة التمويل ألنشطة المساعدات اإل ة.اإلنساني
 ي.األمان االجتماع

) ويمثله USAID/DCHAمارس، أدلي مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للديمقراطية، والنزاعات والمساعدات اإلنسانية ( 22في يوم   •
العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ األمريكي المستوى غير المسبوق جوتليب، بشهادته قبل أن تناقش لجنة  ي.المفوض المساعد جريجوري س

 نية من لالحتياجات اإلنسانية على المستوى العالمي، مشيًرا إلى المستوى المتدهور لألمن الغذائي في اليمن واألثر اإليجابي للمساعدات اإلنسا
  ة.الحكومة األمريكي

 
 

 األمن الغذائي وُسُبل العيش
مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي  17تقريًرا يشير إلى أن هناك حوالي  IPCفي منتصف شهر مارس، نشر فريق العمل التقني في  •

مليون شخص يعانون مستويات  10.2مليون شخص يعانون من المستويات الطارئة من انعدام األمن الغذائي وما يقرب من  6.8الشديد، ويشمل ذلك 
، إال أنه من 2016بالمائة منذ يوليو  20وعلى الرغم من زيادة عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد بنسبة تقارب  ة.األزم

 التي تعاني حالًيا من مستويات األزمة في انعدام األمن  –المحتمل أن تكون أحوال األمن الغذائي في محافظات الضالع والبيضاء والجوف 
وقد ذكر التقرير أن ارتفاع أسعار المعيشة  ة.قد تدهورت إلى المستويات الطارئة من انعدام األمن الغذائي بدون المساعدات اإلنساني –ئي الغذا

سانية اإلنوالوقود، باإلضافة إلى النزاعات المستمرة، ومنع الواردات التجارية واإلنسانية، والنزوح المستمر للسكان، والدخول المقيد للمساعدات 
 و.سيؤدي إلى المزيد من تدهور أحوال األمن الغذائي في اليمن خالل شهر يولي

بالمائة  40طن متري من الواردات التجارية والغذاء الخاص بالمساعدات اإلنسانية في شهر فبراير، ويمثل ذلك  321,200وتلقت اليمن أكثر من  •
تقريًرا يفيد  Logistics Clusterوبشكل خاص، أصدرت مجموعة  .Logistics Clusterأقل مما كان في شهر يناير، وذلك فًقا لمجموعة 

بالمائة تقريًبا من  70بالمائة في كمية الطعام الذي يتم توريده عبر ميناء الُحديدة، وهو أكبر ميناء باليمن ونقطة دخول لـ  34بوجود انخفاض بنسبة 
و تم تعليق الشحنات إلى الُحديدة، من خالل إعادة توجيه الشحنة إلى ميناء عدن أو مراكز الواردات باليمن، حيث تراجعت معظم الخطوط التجارية أ

على الرغم من انخفاض الواردات الغذائية التجارية بين شهري يناير وفبراير، إال أن كمية الطعام  ة.أخرى لنقل البضائع عبر البواخر في المنطق
  ن.ئة مما كان في شهر ديسمبر، مع تسليط الضوء على الطبيعة المتأرجحة للواردات البحرية في اليمبالما 140الوارد في شهر يناير كان أكثر من 



 3 

مليون مستفيد تقريًبا في جميع أنحاء اليمن مع حصص  5.3، إلى (WFP)، برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة USAID/FFPوصل شريك  •
كما قام برنامج األغذية العالمي  ا.عدد من األفراد تم الوصول إليهم في شهر واحد حتى يومنا هذغذائية طارئة مخفضة في شهر فبراير، وهو أعلى 

  ر.شخص في محافظات أمانة العاصمة وصنعاء في شهر فبراي 182.500بتوزيع قسائم على السلع ألكثر من 
محافظة باليمن، من  18مليون شخص في  2.5ة لما يقرب من مارس، قام برنامج األغذية العالمي بتوفير مساعدات غذائية طارئ 28بدًءا من يوم  •

كما بدأت وكالة األمم  س.مليون شخص خطط برنامج األغذية العالمي للوصول إليهم في شهر مار 6بالمائة تقريًبا من  44خالل الوصول إلى 
ميل تقريًبا شمال مدينة عدن، حيث توفر المساعدة  80فة المتحدة في توزيع األغذية الطارئة في مخيم خرز لالجئين في محافظة لحج، ويقع على مسا

 س.شخص، بدًءا من منتصف شهر مار 17500بالمائة من المستفيدين المخطط أن يبلغ عددهم  52الجئ، أو ما يقّدر بـ  9100لما يقرب من 

 
 

 الصحة، والتغذية والمياه، التطهير والنظافة الصحية
مليون شخص ال  14.8طاقة كاملة وإمكانية الوصول إليها أمًرا صعًبا للناس في اليمن، مع وجود أكثر من ال يزال توافر مرافق صحية تعمل ب  •

، سجلت اليمن أعلى معدالت سوء التغذية 2015قبل مارس  ة.يمكنهم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األساسية، وذلك فًقا لتقرير األمم المتحد
ع ذلك، أدى انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في اليمن، وزيادة حاالت اإلصابة بالكوليرا وأمراض معدية المزمن على المستوى العالمي، وم

  .IPCأخرى والنزاع المستمر، إلى تفاقم سوء التغذية الحاد في جميع أنحاء البلد، وفًقا لتقرير فريق العمل التقني في 
سيدة حامل معرضات لخطر اإلصابة بمضاعفات تهدد حياتهن  52,800تقريًرا يفيد بأن حوالي ) UMFPAأصدر صندوق األمم المتحدة للسكان ( •

بالمائة من المرافق التي تعمل قادرة على  40وعلى الرغم من أن أقل من نصف المرافق الصحية في اليمن تعمل بطاقة كاملة، وأقل من  ة.أثناء الوالد
سيدة حامل في محافظات أبين،  700عالج ما يقرب من  USAID/OFDAوالدة، إال أن شريك توفير الخدمات الصحية لألم والطفل حديث ال

 س.مار 15إلى  1والضالع، وعدن ولحج مع خدمات الرعاية ما قبل الوالدة من 
ة مشتبه بإصابتها حال 90) لألمم المتحدة تقريًرا يفيد بأن هناك ما يقرب من WHOوأصدر شريك الحكومة األمريكية، منظمة الصحة العالمية ( •

حالة تراكمية مشتبه  23,500وتضيف الحاالت الجديدة إلى أكثر من  س.مار 12إلى  6بالكوليرا وثالث وفيات بالمرض على األقل في الفترة من 
بالكوليرا في اليمن وقد انخفض معدل اإلصابة  .2016حالة وفاة بسبب المرض تم اإلبالغ عنها منذ أكتوبر  110بإصابتها بالكوليرا وما يقرب من 

؛ ومع ذلك، تشعر الجهات الفاعلة في مجال الصحة بأن تدهور األوضاع اإلنسانية قد يساهم في زيادة 2016منذ أن وصل إلى ذروته في ديسمبر 
  ة.انتشار مرض الكوليرا خالل األشهر القادم

س بقيادة ورشة عمل لمدة يومين لمناقشة حاالت الكوليرا الحالية وطبًقا لتقرير األمم المتحدة، قام مسؤولو الصحة بصنعاء في أوائل شهر مار •
وقد حدد المشاركون التحديات التي تواجهها إدارة الحاالت، واتفقوا على مشاركة المعلومات، وقاموا بوضع إستراتيجية وطنية للتأهب  ا.واالستجابة له

 ا.واالستجابة للحد من خطر الكولير
، إلى (UNICEF)ت الصحة الوطنية، بواسطة الدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة مارس، وصلت سلطا 9بدًءا من  •

مليون طفل في جميع  4.3سنوات وأكثر لتوفير لقاح شلل األطفال الفموي وتوفير إمدادات فيتامين أ ألكثر من  5مليون طفل بعمر  5أكثر من 
أخصائي في مجال الصحة تقريًبا في جميع  40,000فبراير  20نشرت الحملة التي تم إطالقها في  م المتحدة.المحافظات، وذلك وفًقا لتقرير األم

 أنحاء البلد واستخدمت فرق الصحة المتنقلة للوصول إلى األطفال األكثر عرضة للخطورة.
مستوى العالمي في محافظات أبين، والُحديدة، وحضرموت تقريًرا يفيد بأن مستويات سوء التغذية الحادة على ال IPCأصدر فريق العمل التقني في  •

بالمائة من األطفال كانوا يعانون من سوء التغذية الحادة، بدًءا من  15وتعز تجاوزت الحد األقصى لمنظمة الصحة العالمية، مشيًرا إلى أن أكثر من 
طفل لسوء  2000، بفحص ما يقرب من USAID/OFDA، بمساعدة شركاء (MoPHP)قامت وزارة الصحة العامة والسكان باليمن  ر.شهر يناي

) في محافظات أبين، والضالع، وعدن، ولحج، وصنعاء وشبوة SAMطفل تقريًبا من سوء التغذية الحاد والشديد ( 230التغذية الحاد وأقرت بمعاناة 
لموظفي الصحة بوزارة الصحة العامة والسكان في اليمن والتدريب  SAMالدعم الفني في  USAID/OFDAوفّر شركاء  س.مار 15إلى  1من 

 ة.وقاموا بتسليم إمدادات غذائية للمناطق المتضررة في المحافظات الست
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لتر تقريًبا من مياه الشرب اآلمنة من خالل نقاط المياه المعاد  852,000، أنتج شركاء المنظمات غير الحكومية USAID/OFDAمن خالل تمويل  •
مارس، وقاموا بتوزيع أقراص كلور كافية  16و 1مجتمًعا في أبين ولحج في الفترة بين  40تمعات المتضررة من النزاع البالغ عددها تأهيلها للمج

، قامت المنظمة غير الحكومية بتنفيذ الجولة USAID/FFPمن خالل تمويل  س.لضمان استمرار أنشطة معالجة المياه في لحج خالل شهر مار
 كما تلقت جميع المستودعات أيًضا تعليًما تثقيفًيا  ة.مستودع تقريًبا في لحج في نفس الفتر 1200توزيع قسائم الطعام الطارئة لـ الخامسة لعمليات 

 ة.عن التغذي
 

 
 الحماية والمالجئ

بدًءا من شهر يناير، أدى النزاع في  البلد.أّثر النزاع في اليمن بشكل غير متناسب على السيدات واألطفال الذين يشكلون أغلبية األفراد النازحين في  •
كما  بالمائة من إجمالي اإلصابات، وفًقا لتقرير األمم المتحدة. 20طفل، وهو يشكل ما يقرب من  1,500 اليمن المستمر لمدة عامين إلى وفاة أكثر من

حدة من أعلى معدالت وفيات األمهات في المنطقة بمعدل باإلضافة إلى ذلك، تعد اليمن وا طفل. 2,500أدى النزاع أيًضا إلى إصابة ما يقرب من 
مليون سيدة في عمر اإلنجاب بحاجة ملحة  2.2يوجد ما يقرب من  مولود حي، وفًقا لصندوق األمم المتحدة للسكان. 100,000حالة وفاة لكل  365

 اة معرضات لخطر العنف الجنسي، مع أكثر من مليون سيدة وفت 2.6للمساعدة والحماية وذلك طبًقا لإلحصاءات حتى شهر يناير، ويوجد 
  ).UNFPA، وفًقا لتقرير صندوق األمم المتحدة للسكان (2016حالة تم اإلبالغ عنها في عام  10,000

ات المياه، وفّرت المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين مساعدة إغاثة طارئة، بما في ذلك البطانيات، وأدوات المطبخ، والمالءات، وحاوي •
 شخص في تعز، وذلك بحسب اإلحصاءات حتى يوم  18,000شخص، باإلضافة إلى أطقم المالجئ الطارئة ألكثر من  14,000ألكثر من 

 وفّرت المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، بشكل خاص، البطانيات، وأدوات المطبخ، والمالءات لما يقرب من  س.مار 10
 ز.مديرية المخاء، وهي واحدة من أكثر المديريات تضرًرا في تعشخص في  3,400

 
 

 مساعدات إنسانية أخرى
 ويعد التمويل جزًءا  مليون دوالر إضافي لمبلغ التمويل لدعم جهود االستجابة اإلنسانية في اليمن. 34مارس، أعلنت حكومة كندا تقديم  17في  •

 مليون شخص في نيجيريا، والصومال، وجنوب السودان واليمن، والذين يعانون  20من التخصيص لتلبية احتياجات األمن الغذائي ألكثر من 
 من مستويات متدهورة في األمن الغذائي.

ن دوالر أمريكي لتمويل مليو 536) بتوفير UAE، قامت حكومة اإلمارات العربية المتحدة (2017إلى مارس  2015في الفترة من أبريل   •
محافظة،  11طفل في  490,000وقد وفر التمويل الدعم للقاحات شلل األطفال والحصبة لما يقرب من  ن.المساعدات اإلنسانية استجابًة ألزمة اليم

ات الدوائية والطبية طن متري من اإلمداد 110طن متري من المساعدات الغذائية الطارئة وأكثر من  170,000باإلضافة إلى توصيل أكثر من 
 ة.لألشخاص المتضررين من النزاع، وذلك وفًقا إلحصاءات حكومة اإلمارات العربية المتحد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 *  2017–2016تمويل عمليات المساعدة اإلنسانية لعام 

   حسب المانح

 ) وتستند إلى االلتزامات الدولية خالل العام التقويمي الحالي، OCHAالشؤون اإلنسانية (جميع األرقام الدولية موضحة وفًقا لخدمة التتبع المالي بمكتب األمم المتحدة لتنسيق  .2017مارس  31أرقام التمويل حتى *
 .2016أكتوبر  1، والتي بدأت بتاريخ 2017والعام المالي  2016بينما أرقام الحكومة األمريكية موضحة وفًقا للحكومة األمريكية وتعكس أحدث التزامات الحكومة األمريكية في العام المالي 

 

31,029,522 
 دوالر أمريكي

113,099,028 
 دوالر أمريكي

37,342,619 
 دوالر أمريكي

41,882,333 
 دوالر أمريكي

74,423,521 
 دوالر أمريكي

81,403,585 
 دوالر أمريكي

469,924,030 
 دوالر أمريكي

302,327,513 
 دوالر أمريكي

431,915,979 
 دوالر أمريكي

199,929,338 
 دوالر أمريكي
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 1 2017-2016الستجابة اليمن في العام المالي  مبالغ تمويل المساعدات اإلنسانية للحكومة األمريكية

 المبلغ الموقع النشاط الشريك المنفذ

USAID/OFDA2 

 الشركاء المنفذون 

الزراعة واألمن الغذائي، اإلنعاش االقتصادي 
، الصحة، تنسيق (ERMS)وأنظمة السوق 

المساعدات اإلنسانية وإدارة المعلومات، دعم 
اللوجستيات وسلع اإلغاثة، الحماية، التغذية، 

المالجئ والمستوطنات، المياه، التطهير والنظافة 
 )WASHالصحية (

الضالع، أبين، عدن، 
عمران،  الجوف، الُحديدة،

حجة، إيب، لحج، ريمة، 
 صعدة، صنعاء، شبوة، تعز

 دوالر أمريكي 38,419,020

 )IOMمؤسسة الهجرة الدولية ( 

الصحة، تنسيق المساعدات اإلنسانية وإدارة 
المعلومات، دعم اللوجستيات وسلع اإلغاثة، 

الحماية، والمالجئ والمستوطنات، المياه والتطهير 
 )WASHوالنظافة الصحية (

بين، عدن، الضالع، أ
الُحديدة، المهرة، 

حضرموت، حجة، إيب، 
 لحج، صنعاء، شبوة، تعز

 دوالر أمريكي 7,500,000

الزراعة واألمن الغذائي، تنسيق المساعدات  )FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ( 
 دوالر أمريكي 1,000,000  حضرموت، شبوة اإلنسانية وإدارة المعلومات

 الخدمات الجوية للمساعدات اإلنسانية  
 دوالر أمريكي 4,000,000  عدن، الُحديدة، صنعاء دعم اللوجيستيات وسلع اإلغاثة )UNHASلألمم المتحدة ( 

 السياق
، أدى النزاع بين حكومة الجمهورية اليمنية وقوات المعارضة الحوثية في الشمال وبين 2015وأوائل عام  2004في الفترة بين عام •

الجماعات التابعة للقاعدة وقوات حكومة الجمهورية اليمنية في الجنوب إلى اإلضرار بأكثر من مليون شخص والنزوح المتكرر للسكان في 
فقد أدى القتال بين قوات الجمهورية اليمنية والجماعات القبلية والمسلحة منذ عام  شمال اليمن، مما أدى إلى االحتياج للمساعدات اإلنسانية.

وأدى توسع  إلى تقييد قدرة حكومة الجمهورية اليمنية على توفير الخدمات األساسية، وازدياد االحتياجات اإلنسانية بين الفقراء. 2011
 إلى تجديد وتصعيد النزاع والنزوح، باإلضافة إلى تفاقم األوضاع اإلنسانية المتدهورة بالفعل. 2015و 2014لقوات الحوثية في عام ا
، بدأ التحالف المؤقت بقيادة المملكة السعودية العربية في شن هجمات جوية على الحوثيين وقوات التحالف لمنع 2014وفي أواخر مارس  •

وقد أدى النزاع المستمر إلى تلف البنية التحتية العامة، ووقف الخدمات الضرورية، ونزوح العديد من األشخاص،  جنوب.توسعهم تجاه ال
بالمائة  90وتعتمد الدولة على الواردات لتغطية  والحد من مستوى الواردات التجارية إلى أجزاء من المستويات المطلوبة لمساندة اليمنيين.

  بوب والموارد الغذائية األخرى.من احتياجاتها من الح
 وأدى النزاع المتصاعد، هذا إلى جانب حالة عدم االستقرار السياسي المطول، واألزمة االقتصادية الناجمة عن ذلك، وارتفاع أسعار الوقود•

ام األمن الغذائي واحتياج أكثر مليون نسمة من انعد 27.4والطعام، وارتفاع نسبة البطالة، إلى معاناة أكثر من نصف اليمنيين البالغ عددهم 
مليون شخص، ويشمل ذلك عودة  3عالوًة على ذلك، أدى النزاع إلى نزوح إجمالي  مليون شخص للمساعدات الغذائية الطارئة. 7من 

ن ويمنع تقلب الوضع الراهن وكاالت اإلغاثة م .2017مليون شخص تقريًبا إلى مناطق المنشأ، وذلك بحسب اإلحصاءات حتى يناير 
  الحصول على معلومات ديموغرافية دقيقة وشاملة.

ودفع تصاعد  ).TCNالجئ تقريًبا وعدًدا كبيًرا من المواطنين من جنسيات أخرى ( 248,000، استضافت اليمن 2015وفي أوائل عام •
  جنسيات أخرى من اليمن. ) إلى تنظيم عمليات ترحيل على نطاق واسع للمواطنين منIOMالعمليات القتالية مؤسسة الهجرة الدولية (

، أعاد السفير األمريكي ماثيو هـ. تولر إصدار إعالن أزمة فيما يخص حالة الطوارئ المعقدة في اليمن للعام 2016أكتوبر  26وفي •
واالقتصادية نظًرا لالحتياجات المستمرة للمساعدات اإلنسانية الناتجة عن الحالة الطارئة المعقدة وأثر األزمات السياسية  2017المالي 

 بالبلد على السكان المعّرضين للخطر.
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 )UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة ( 
الصحة، دعم اللوجستيات وسلع اإلغاثة، التغذية، 

والتطهير  الحماية، المالجئ والمستوطنات، المياه
 )WASHوالنظافة الصحية (

أبين، عدن، البيضاء، 
الضالع، الُحديدة، الجوف، 
المحويت، عمران، ذمار، 
حجة، حضرموت، إيب، 

لحج، مريب، صعدة، 
 صنعاء، شبوة، تعز

 دوالر أمريكي 34,000,000 

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون  
 دوالر أمريكي 3,700,000 جميع أنحاء البلد  وإدارة المعلومات تنسيق المساعدات اإلنسانية )OCHAاإلنسانية ( 

 الصحة، الحماية )UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان ( 

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

عمران، حضرموت، حجة، 
إيب، لحج، مريب، ريمة، 
 صعدة، صنعاء، شبوة، تعز

 دوالر أمريكي 1,000,080

تنسيق المساعدات اإلنسانية وإدارة المعلومات،  )WFPبرنامج األغذية العالمي ( 
 دوالر أمريكي 9,230,621 جميع أنحاء البلد دعم اللوجستيات وسلع اإلغاثة

الصحة، التغذية، المياه والتطهير والنظافة الصحية  )WHOمنظمة الصحة العالمية ( 
)WASH( دوالر أمريكي 12,282,413 جميع أنحاء البلد 

 دوالر أمريكي 754,769   دعم البرنامج  

 دوالر أمريكي USAID/OFDA 111,877,579إجمالي مبلغ تمويل 

    USAID/FFP3 

 قسائم الطعام الشركاء المنفذون 
أبين، الضالع، الُحديدة،  

المحويت، حجة، لحج، 
 صنعاء، تعز

 دوالر أمريكي 20,500,000

طن متري من األغذية العالجية الجاهزة  UNICEF( 420منظمة األمم المتحدة للطفولة ( 
 دوالر أمريكي 1,793,900 جميع أنحاء البلد  لالستخدام

األغذية العينية األمريكية، قسائم الطعام، عمليات  )WFPبرنامج األغذية العالمي ( 
 دوالر أمريكي 242,694,500 محافظة 19  الشراء المحلي والطحن

 دوالر أمريكي USAID/FFP 264,988,400إجمالي مبلغ تمويل  

    STATE/PRM 

 الشركاء المنفذون 
 الصحة، دعم اللوجستيات وسلع اإلغاثة، 
 المالجئ والمستوطنات، المياه والتطهير 

 )WASHوالنظافة الصحية (
 دوالر أمريكي 6,000,000 جميع أنحاء البلد

الترحيل والمساعدات اإلنسانية للمهاجرين  )IOMالدولية (مؤسسة الهجرة  
 المعرضين للخطر

أراضي إقليمية، جيبوتي، 
 دوالر أمريكي 9,500,000 إثيوبيا، اليمن

 المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون  
 )UNHCRالالجئين ( 

تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات، الحماية، 
اللوجستيات وسلع اإلستجابة لالجئين، دعم 

 اإلغاثة، المالجئ والمستوطنات
 دوالر أمريكي 28,800,000 جميع أنحاء البلد
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 المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون  
 )UNHCRالالجئين ( 

تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات، الحماية، 
اإلستجابة لالجئين، دعم اللوجستيات وسلع 

 اإلغاثة، المالجئ والمستوطنات

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

 دوالر أمريكي 55,050,000 إجمالي مبلغ تمويل مكتب السكان والالجئين والهجرة بوزارة الخارجية األمريكية 

 دوالر أمريكي 431,915,979 2017-2016إجمالي مبلغ تمويل المساعدات اإلنسانية للحكومة األمريكية الستجابة اليمن في العام المالي 

  ت.يشير العام المالي إلى تاريخ التعهدات أو االلتزامات المالية، وليس التخصيصا 1  
  .2017مارس  10المبالغ المرصودة أو الفعلية بدًءا من  USAID/OFDAُيمثِّل تمويل  2  
 ر.عرضة للتغييالقيمة المقّدرة لتكاليف المساعدات الغذائية والنقل عند تحصيلها؛  3  

 
 معلومات عامة عن التبرع

عمليات الطريقة األكثر فعالية التي يمكن لألشخاص المساعدة بها في جهود اإلغاثة هي توفير المساهمات المالية للمنظمات اإلنسانية التي تنفذ  •
ة للكوارث حول العالم على الموقع اإللكتروني يمكن العثور على قائمة بالمنظمات اإلنسانية التي تقبل التبرعات النقدية لالستجاب ة.اإلغاث

www.interaction.org. 
على التبرعات النقدية ألنها تسمح لخبراء المساعدة بتوفير المواد المطلوبة تحديًدا (عادًة تكون في المناطق المتضررة)؛  USAIDيشجع مكتب  •

لموارد الشحيحة (مثل طرق النقل، ووقت الموظفين، ومساحة المستودعات)؛ والتي يمكن نقلها بسرعة بالغة وبدون تكاليف وتقليل العبء على ا
 ة.النقل؛ ودعم اقتصاد المنطقة المنكوبة؛ وضمان توفير المساعدات الثقافية، والغذائية والبيئية المالئم

 يمكنك العثور على المزيد من المعلومات على: •

 .1.202.821.1999+أو  www.cidi.org ) لمعلومات الكوارث الدولية:USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية (مركز  –
 www.reliefweb.intيمكن العثور على معلومات عن أنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني على  –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على USAIDعلى الموقع اإللكتروني لـ  USAID/OFDAتظهر نشرات 
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work 

https://www.interaction.org/
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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