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 أبرز التطورات

  مليون  9.831أبريل عن تقديم مساهمة إضافية بقيمة أكثر من /نيسان 6أعلنت حكومة الواليات المتحدة في

المساهمة الجديدة ما  وتتضمن3 لدعم األنشطة اإلنسانية في اليمن، 6196دوالر ضمن تمويل السنة المالية 

مليون دوالر على شكل مساعداٍت غذائية عينية مقدمة من مكتب الغذاء من أجل السالم  911قيمتهُ أكثر من 

مليون دوالر مقدمة من مكتب  6639بقيمة أكثر من  الا تمويتتضمن بع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كما التا

ا للوكالة األمريكية للتنمية الدولية،  عدات األمريكية الخارجية للكوارثالمسا  96 إلى جانب حواليالتابع أيضا

ضافة باإلو 3ن والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكيةمن مكتب السكان والالجئيأخرى مقدمة مليون دوالر 

الحكومية  المنظمات غيرالحكومة األمريكية الذي تقدمهُ يدعم هذا التمويل  لألنشطة المتنوعة األخرى،

(NGOs )من تنفيذ تدابير الحماية وتوفير المأوى وتقديم المساعدات بدورها لتتمكن  ،ووكاالت األمم المتحدة

 3مواد اإلغاثة في حاالت الطوارئاستحصال وتجميع وتوزيع خالت التغذوية، وكذلك اوالتد لطارئةالغذائية ا

 مارس، أتفق ممثلو كل من حكومة الجمهورية اليمنية /في أعقاب االجتماعات التي عقدت في منتصف آذار

مفاوضات صلة لموا ،على االجتماع في دولة الكويت رهم من األطراف األخرى ذات الصلةوالحوثيين وغي

مؤسسات تتضمن إطالق سراح السجناء وتسليم األسلحة وانسحاب الحوثيين من  ،بشأن خطة شاملةالسالم 

ا  إلنهاءالدولة  وهذا ما أكده  في حكومة الجمهورية اليمنية،مسؤولين لتصريحات  الصراع في اليمن، وفقا

مارس أن /آذار .6الذي أعلن في  ،مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد

ا في  أبريل، الذي يصادُف مرور أكثر من عاٍم واحٍد /نيسان 98المحادثات المرتقبة من المقرر أن تنطلق مبدئيا

ا 3 على بدء الصراع في اليمن ا لألمم المتحدة فقد اتفقت أطراف النزاع مبدئيا ى وقف األعمال العدائية علووفقا

حيث المخطط لها، أبريل، أي قبل ثمانية أياٍم من انطالق المفاوضات /لعاشر من نيسانابتداءا من منتصف ليلة ا

سريان عملية وقف لمراقبة قيام األمم المتحدة بالتخطيط لدعم لجنة التهدئة والتنسيق  معسيتم ذلك بالتزامن 

 3إطالق النار والخروقات األمنية

                                                 

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

 التمويل اإلنساني
 5102 للسنة الماليةاليمن استجابةً ألزمة 

 USAID/OFDA1 22,531,175$ دوالر 

دوالر  $511,121,511 USAID/FFP2 

 State/PRM3 55,711,111$ دوالر

$183,019,121 
 

عقدةالم   الطوارئ حالة ــ اليمن  
1026 أبريل/نيسان 6                                                                                       1026 ةالمالي   للسنة  ،8 رقم الوقائع نشرة   

نظرة موجزة على 

 األعداد
 

 22 مليون نسمة
 العدد التقريبي لسكان اليمن بحسب 

 2156فبراير /شباط – متحدةاألمم ال

 21.2 مليون
عدد األشخاص الذين بحاجة لمساعداٍت إنسانية 

 عاجلة

 2156فبراير /شباط – األمم المتحدة

 10.4 مليون
الذين بحاجة لخدمات المياه األشخاص عدد 

 والصرف الصحي والنظافة العامة

 2156فبراير /شباط – األمم المتحدة

 14.1 مليون
 للرعاية الصحية األساسية عدد الذين يفتقرون

 2156فبراير /شباط – األمم المتحدة

مليون 2أكثر من   
 عدد الذين بحاجة لمساعداٍت غذائية طارئة

 شبكة نـ ظم االنذار المبكر بالمجاعة 

 2151نوفمبر /تشرين الثاني –

 2.7 مليون
 األشخاص النازحين داخلياً في اليمنعدد 

فوضية بحسب المنظمة الدولية للهجرة والم
 –السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 2156أبريل /نيسان

 4.4 مليون
عدد األفراد الذين تلقوا المساعدات اإلنسانية 

 2156خالل العام 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 2156فبراير /شباط – (أوتشا)

 أهم األحداث 
 

 ا علقى معقاودة أ طراف النزاع في اليمن تتفقق مؤقتقا

أبريققل، ووقققف /نيسققان 98مفاوضققات السققالم فققي 

 األعمال العدائية في العاشر من نفس الشهر

 ة تسققاهم بتمويققل إضققافي قققدره الحكومققة األمريكيقق

لققققققدعم أنشققققققطة اإلغاثققققققة مليققققققون دوال،  9.831

 في اليمناإلنسانية 

  مليقون  434المساعدة إلى  تقدم اإلنسانيةالمنظمات

ينقققققاير /نسقققققمة خقققققالل شقققققهري كقققققانون الثقققققاني

 فبراير/وشباط



 

 

 

2 

   جلس األمن الدولي جميع أطرف مو بعوث األمم المتحدة الخاص إلى اليمنممن  في أعقاب إعالن وقف اطالق النيران، حثَّ كل

لضمان وصول الالزمة تدابير اتخاذ الإيصال المساعدات اإلنسانية، بما في ذلك جهود لتسهيل  معلى الوفاء بالتزاماتهالنزاع 

كما 3 القيود على الواردات التجارية جميع المحافظات المتضررة، وتخفيفلدون عوائق ساعدات اإلنسانية بشكل آمن وسريع والم

 هفي الوقت الذي يسعى في على استئناف المفاوضات ووقف األعمال العدائية،رحـََّب مجلس األمن الدولي بتوافق جميع األطراف 

 3نسانيللعمل على حماية المدنيين واالمتثال للقانون الدولي اإل ، داعياا جميع اإلطرافألعمال العنفللخفض الفوري المجلس 

 

 وجهود إيصال المساعدات اإلنسانية والنزوح السكاني انعدام األمن 

  وعلى هامش ذلك أفادت تقارير 3 الذكرى السنوية األولى على بدء الصراع الحالي في اليمن 6196رس عام ما/آذار 66سجل يوم

في إلحاق األذى بالمدنيين وتعطيل وتدمير  ل مستمراا أن الصراع الدائر ال يزا( أوتشا)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

عن مرور سنة كاملة من الضربات الجوية والقتال البري والقصف  أسفرلقد 3 البنية التحتية المدنية وتقييد الجهود والعمليات اإلنسانية

ا لمعلومات األمم فر 109.1.طفل، إضافةا لجرح وإصابة أكثر من  111شخص بضمنهم أكثر من  60411مقتل أكثر من  د، وفقا

طفل  910111 حواليأن  ،الشريكة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية( اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  وتشير تقديرات3 المتحدة

الوقاية  كنكان من الممعلى األرجح بسبب األمراض التي ذلك ، 6191مارس عام /ذارآمنذُ ممن هم دون سنة الخامسة، قد لقوا حتفهم 

وعالجات حاالت الروتينية نتيجةا للصراع، بما في ذلك التحصينات الوقائية  الخدمات الصحيةتدهور فرص الحصول على لوال منها 

 3الرئوي اإلسهال وااللتهاب

  ا يـُعرب  ،مارس/آذار 64في ستيفن أوبراين  اإلغاثة في حاالت الطوارئ شؤون األمين العام لألمم المتحدة ومنسقوكيل أصدر بيانا

وقف  التفاقعامهُ الثاني في اليمن، لكنهُ في ذات الوقت رحـََّب بإعالن التوصل على دخول العنف والصراع  حزنه وأسفهفيه عن 

، وشدد جسيمة أضرارٍ أصاب المدنيين بقد  النزاعوكرر وكيل األمين العام أوبراين تأكيده على أن  3أبريل/القتال في العاشر من نيسان

ا إلى أن كما ضرورة الوصول بالمساعدات إلى جميع المحتاجين، على  الوكاالت اإلنسانية واصلت دعم السكان المتضررين أشار أيضا

للعمل على ضمان وحلفائهم الرغم من انعدام األمن وغير ذلك من التحديات، وكرر دعوته لجميع أطراف النزاع بمن النزاع في اليمن 

 3أمان ودون عوائق في جميع أنحاء البالدوصول المساعدات اإلنسانية ب

  المنظمة الدولية للهجرة أفاد تقرير صادر عن(IOM ) والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(UNHCR ) بأن النزاع

ا للمعلومات المسجلة لغاية أواخر شهر آذ 632أدى إلى نزوح أكثر من الدائر في اليمن  مارس، وهو /ارمليون شخص في الداخل، وفقا

ا مليون  634المائة عن التقدير السابق الذي سجل وجود في  .9يمثل زيادة بنسبة ما  يناير /في كانون الثاني من النازحين داخليا

ا،  66وأشار التقرير إلى أن 3 الماضي 3 نازح داخلي يقيمون في محافظة تعز 6690111ما يعادل حوالي أي بالمائة من النازحين داخليا

ا لصالح المجتمعات المستضيفة، (بالمائة 61بالمائة ومأرب  8.صعدة )محافظتي وفقدت  حيث ، أي أعلى نسبة من النازحين داخليا

ا بعدد السكان  تخمينات وتشير  3األزمةاندالع في المئة بالمقارنة مع أرقام ما قبل  8.ما يقرب من لشهدت محافظة صعدة انخفاضا

ا إلى عودة أكثر من  ا إلى مناطق سكناهم األصلية في عشر محافظات، حيث  4260111التقرير أيضا عودة  سـُجلتمن النازحين داخليا

 3بالمائة في محافظة لحج 94 وعودةبالمائة من إجمالي عدد النازحين في محافظة عدن  68 حوالي

  ثفة والقتال البري في منتصف توجيه الضربات الجوية المك في أعقابتمكنت قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية

ا إلى مارس، /آذار ا لوسائل اإلعالم الدوليةبعض المناطق من من استعادة إمكانيات الوصول جزئيا لقد 3 محافظتي عدن وتعز، وفقا

، 6191 مايو عام/استعادت قوات التحالف بعض المناطق الرئيسية التي كانت تخضع لسيطرة قوات الحوثيين في مدينة تعز منذُ آيار

ولقد تصاعدت وتيرة االشتباكات 3 الميناء الجنوبي لمدينة عدنوالطريق الرئيسي المؤدي إلى  والتي تضم نقطة المرور اإلستراتيجية

إيصال فترة قصيرة من تمكن الجهات اإلنسانية الفاعلة من مارس، وذلك بعد /آذار 66و  69مرة أخرى خالل يومي  المكثفة

م مديريات الذي يضالجيب المحاصر في مدينة تعز وومن حول  ،في داخللمتضررين من النزاع كان ااإلمدادات إلى بعض الس

الحوثي والجماعات المتحالفة معها قد قوات أفادت وسائل اإلعالم الدولية أن  مارس/آذار 64وفي يوم 3 القاهرة والمظفر وصالة

 3لك الطريق الذي يربط المدينة بمحافظة عدنالسيطرة على بعض المناطق حول المدينة، بما في ذاستعادت 

  البطانيات وفرش األسّرة إلى منطقتين من  تضمنتالتي نقلت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين سلع اإلغاثة الطارئة

الوصول بشكٍل مباشر إلى لمفوضية من المرة األولى التي تتمكن فيها قافلة تابعة ل مما يسجلمارس، /آذار 61يوم  خاللمدينة تعز 

ومن 3 محافظة عدن، بعد عدة أشهر من فرص الدخول المحدودة والطرق المغلقة، وفقاا لما صرحت به األمم المتحدةمدينة تعز من 
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مواد شاحنة إليصال  .9تمكنت المفوضية السامية لشؤون الالجئين من إرسال  ،خالل التنسيق مع اللجنة العليا لإلغاثة في اليمن

ا  111بضمنهم أكثر من وغاثة إلى األشخاص المتضررين من النزاع، اإل في مديرية مشرعة وحدنان، المقيمين من النازحين داخليا

من األُسر الضعيفة المعرضة للخطر في  111اإلمدادات اإلنسانية إلى شاحنة أخرى إليصال  .9رسال إلكما تخطط المفوضية 

حدة نجاح فرص إيصال المساعدات إلى سيطرة قوات التحالف بشكٍل مؤقت على الطريق وتعزو األمم المت3 مديرية صبر الموادم

 3بط بين عدن وتعزاالر

  لدولية للهجرة بمحافظة الحـُديدةتابعة للمنظمة ا المهاجريننقطة الستقبال مارس /آذار 1في هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية ،

ا  96ة ذويه، يبلغ من العمر مما أسفر عن وفاة مهاجراا منفرداا ليس بصحب ا من كادر  92مهاجراا و  21من  وكان أكثرُ 3 عاما موظفا

من حجم المخاوف األمنية األمر الذي زادَ المنظمة الدولية للهجرة متواجدون داخل نقطة استقبال المهاجرين ساعة وقوع الهجوم، 

الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهجرة 3 من النزاع في اليمنفي المناطق المتضررة العاملين اإلغاثة اإلنسانية بالنسبة لموظفي 

اإلغاثة إمدادات وغيرها من مثل خدمات الرعاية الصحية ولوازم المأوى المؤقت  ،مارس مساعدات إنسانية/لغاية أواخر آذاروقدمت 

نقطة المتواجدين في بضمنهم أولئك ، البالدء المعرضين للخطر في جميع أنحاء من المهاجرين الضعفا 10111ألكثر من الطارئة 

 3في محافظة الحـُديدةالمذكورة استقبال المهاجرين 

  ا، األثيوبيين من المهاجرين  481مارس بإجالء /آذار 61إلى  91قامت المنظمة الدولية للهجرة خالل الفترة الممتدة من من األشد ضعفا

التي نفذتها العودة الطوعية  عمليةوتأتي 3 اصرين الذين ليسوا بصحبة ذويهمفرد من الق 911اِمرأة وما يفوق الـ  961بينهم أكثر من 

وبيا والمملكة العربية السعودية، كإضافة كل  من اليمن وجيبوتي وإثيبعثاتها اإلقليمية وحكومات المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع 

، والتي عـُلقت في مواطن إثيوبي من اليمن 40661ة أكثر من إلعادوقت سابق المنظمة في  تبنتهاالعودة الطوعية التي جهود على 

التي تنطلق من ميناء الحـُديدة في اليمن مروراا وتهدف عملية إعادة التوطين الجديدة 3 بسبب نقص التمويل 6191سبتمبر عام /أيلول

 3تقطعت بهم السبل من المهاجرين الذين 90691إلى جيبوتي ومنها إلى إثيوبيا، تهدف إلجالء وإعادة أكثر من 

 

 وجهود توفير سبل العيش والدخلشؤون األمن الغذائي 

 حيث أفادت تقارير مكتب األمم المتحدة 6191مارس عام /تأرجح متوسط معدل أسعار المواد الغذائية في اليمن منذُ أواخر آذار ،

بالمائة عن مستويات ما قبل  62لماضية أعلى بنسبة ا لتنسيق الشؤون اإلنسانية بأن أسعار المواد الغذائية بقيت خالل األشهر الست

ا  وتشير تقديرات3 األزمة األعمال التجارية قد أغلقت أبوابها، وأن تدهور األوضاع االقتصادية قد أثـََّر ربع إلى أن  األمم المتحدة أيضا

، والذي شمل (UNDP)لمتحدة اإلنمائي الذي صدر مؤخراا عن برنامج األمم التقييم فبحسب ا 3على سبل معيشة الماليين من األُسر

األصول نخفاض فرص الحصول على إلى االمشاركون في المسح  أشارمحافظات،  أُسرة في ست 90911من  مسح استقصائي ألكثر

شات والمعا تحويالت الرعاية االجتماعية والتحويالت النقدية وحسابات االئتمانو واالدخار التحويالت، بما في ذلك والدخلالمالية 

ا 3 التقاعدية حسابات االدخار يـُشكُل معضلة شديدة خاصةا في المناطق الحضرية بما في إلى أن الخسائر في وأشارت نتائج التقييم أيضا

في حين كان حسابات االدخار، بالمائة فقط من األُسر اليمنية يمكنها الوصول إلى  2أن متوسط ذلك مدينتي عدن وصنعاء، حيث 

 3قبيل اندالع األزمة الحالية بالمائة من األُسر الوصول إلى حسابات االدخار 96بمقدور أكثر من 

  تعمل إحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث على تقديم المساعدة لألُسر التي تعاني

الة طارئة من انعدام األمن الغذائي ضمن المستوى الرابع هما حاللتان يعاني سكان ،وتعز دام األمن الغذائي في محافظتي لحجمن انع

IPC 4 ا للتصنيف المرحلي المتكامل لحالة األمن الغذائي وفقا
4

التي تواجه جهود إيصال بسبب العنف المستمر والقيود  ذلكو، 

لزيادة فرص الحصول على ائم الغذائية فبراير بدأت هذه المنظمة غير الحكومية بتنفيذ برنامج القس/ففي شباط 3اإلنسانيةالمساعدات 

، حيث تمكنت المنظمة من توزيع ودقيق القمح المواد الغذائية األساسية التي تشمل الفاصوليا واألرز والملح والسكر والزيت النباتي

المنظمة  قضتهاة التي وخالل نفس الفترة الزمني3 فظتين المذكورتيناأُسرة في مختلف أرجاء المح 90.11القسائم الغذائية على حوالي 

طفل للكشف عن  90611بفحص ومعاينة ما يقرب من قامت الفرق الطبية المتدربة على أيدي المنظمة في توزيع قسائم األغذية 

وبالرغم من 3 طفل ممن يعانون من سوء التغذية المتوسط والشديد 11.حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم، وعالجت ما يزيد على 

المغلقة وحالة انعدام األمن قامت إحدى الجهات األخرى الشريكة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتوزيع قسائم األغذية مشكلة الطرق 

                                                 

 
في مختلف البلدان، ( IPC)قياس  وحداتوتتشابه 3 شدة وحجم انعدام األمن الغذائيلتصنيف  دولية مختصرة، وهو أداة (IPC)بـ  األمن الغذائيأو مستوى مختصر التصنيف المرحلي المتكامل لحالة يـُعرف  4

 IPC 53إلى حد المجاعة األعلى  IPC 1راوح كحد أدنى من حيث تت
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فبراير، كما خططت لتوزيع المزيد من القسائم في /شباط 61إلى  96أُسرة في محافظة تعز خالل الفترة من  90811 نحوعلى 

 3القادمةمحافظتي تعز وصنعاء خالل األسابيع 

  عن ظهور موجة تفقيس ليرقات بأن االستطالع الذي أجري مؤخراا كشف ( الفاو)أفادت منظمة األغذية والزراعة في األمم المتحدة

وتجدر اإلشارة إلى أن الظروف 3 كيلومتراا من السهول الساحلية 961الذي يمتد لنحو ل الساحل الجنوبي من اليمن، اطو الجراد على

وتشير 3 مواتية لتكاثر الجراد في معظم المناطق، مما سيؤدي بطبيعة الحال لمزيد من النمو والتكاثر في موجات الجرادالبيئية ستبقى 

أبريل، واحتمالية ظهور وانتقال أسراب من الجراد /منظمة الفاو إلى احتمالية ظهور بضعة أسراب من الجراد الصغير في نيسان

 3من محافظات حضرموت ومأرب وشبوة، حيث من المحتمل أن يحدث المزيد من التكاثرفي كٍل إلى المناطق الداخلية الكبير 

  مليون دوالر  911أبريل عن تقديم أكثر من /نيسان 6أعلن مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية في

ليات توفير األغذية الطارئة التي ينفذها برنامج األغذية العالمي م عم، لدع6196على شكل مساعدات غذائية عينية خالل السنة المالية 

طن متري من  9660111سيستخدم برنامج األغذية العالمي حوالي الجديد ومن خالل التمويل 3 في اليمن( WFP) لألمم المتحدة

ا، التي يتمُّ تقديمها لألُسر  لدعم التوزيعات الشاملة لألغذية، التي تشمل القمح والبازالء والزيوتاإلمدادات الغذائية  األشد ضعفا

بين ستة أشهر وسنتين، وكذلك التغذية التكميلية الموجهة لألطفال ما بين مالألطفال الذين تتراوح أعمارهم وسيغطي التغذية التكميلية 

ا قدمه مكتب الغذاء من أجل وبهذه المساهمة المالية الجديدة يرتفع إجمالي م3 وللنساء الحوامل والمرضعات ستة أشهر وخمس سنوات

، بما في ذلك ما قيمته أكثر من 6196و  6191مليون دوالر خالل السنتين الماليتين  92631السالم استجابةا ألزمة اليمن إلى أكثر من 

اء الضعفاألمن الغذائي للسكان ظروف لتحسين ُخصصت فقط لدعم عمليات برنامج األغذية العالمي الموجهة ، مليون دوالر 961

 3المعرضين للخطر في اليمن

  تقويم ين، أحدهما لمشروعدوالر لدعم جهود تنفيذ  81.0111قدم مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث مؤخراا أكثر من

توفير سبل العيش والدخل في اثنتين من المحافظات اليمنية المتضررة من جراء النزاع، وذلك من خالل إحدى واآلخر لالزراعة 

إعادة األنشطة الرامية إلى والتي تخطط للعمل على دعم  ،للكوارث غير الحكومية الشريكة لمكتب المساعدات الخارجيةلمنظمات ا

لدعم متطلبات االستهالك المنزلي  بساتين الفاكهة والخضار،تشغيل أعمال الزراعة والمحاصيل المروية على مستوى مصغر مثل 

مليون  6مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث إلى  التمويل الذي قدمهُ ووصل مجموع  3مـُدرة للدخل وتوفير فرصلألُسر 

 3المنظمة غير الحكوميةهذه ذها اإلنسانية متعددة القطاعات التي تنف البرامج، ُخصصت لدعم 6196خالل السنة المالية  دوالر

 

 شؤون الصحة والتغذية

 حة العالمية في األمم المتحدة في اليمن عامه الثاني، تدعو منظمة الص يمع دخول الصراع الحال(WHO ) إلى تسهيل المزيد من

مليون شخص ممن يفتقرون لخدمات الرعاية الصحية  9439إمكانيات المرور وإلى تمويل إضافي لدعم احتياجات ما يقدر بنحو 

اللواتي ء الحوامل والمرضعات النسا إلى جانبمليون طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد الخطير،  6من بينهم أكثر من  الكافية،

فبراير /يناير وشباط/وزعت المنظمات المستجيبة خالل شهري كانون الثانيى هامش جهود المساعدة اإلنسانية وعل 3يحتجن للعالج

 إضافةا لما تقدم،3 شخص 6610111لتغطية متطلبات أكثر من  اء البالد،حأدوية ومستلزمات طبية على المرافق الصحية في جميع أن

مستلزمات معالجة الصدمات واإلصابات قد وفرت الفائدة ألكثر من  أنأفادت تقارير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

حوالي ت النساء الحوامل والمرضعات ومليون طفل التطعيم واللقاحات، كما حصل 939، في حين تلقى أكثر من شخص 990111

 61963على التداخالت التغذوية خالل الشهرين األولين لعام ، س سنوات فما دونطفل تتراوح أعمارهم من خم 820111

  للسكان أفاد صندوق األمم المتحدة(UNFPA ) ا،  41و  91مليون اِمرأة في سن اإلنجاب تتراوح اعمارهن مابين  34.أن حوالي عاما

ا من النساء الحوامل،  1110111من بينُهنَّ حوالي  وعمل صندوق األمم المتحدة منذُ  3ساعدات اإلنسانيةبحاجة للم هـُنَّ جميعا

بأجهزة ومعدات الصحة من خالل رفدها ذلك مستشفى في جميع أنحاء اليمن،  8.على تقديم الدعم إلى  6191مارس عام /آذار

تلزمات الطبية كما تمكن من الوصول وتقديم رزم الصحة اإلنجابية التي تتضمن المسواألدوية والمستلزمات الطبية، االنجابية 

ا في أواخر شهر آذار3 من النساء والفتيات في سن االنجاب 41.0111والجراحية لحوالي  مارس ما يفوق الـ /كما قدم الصندوق أيضا

التي تتضمن مواد متنوعة مثل المالبس والمصابيح التي تعمل بواسطة البطارية ومواد النظافة " حقائب الكرامة"من  9110111

 3محافظة يمنية 91بون وغير ذلك من مواد النظافة والعناية األخرى، والتي تمَّ توزيعها على النساء والفتيات في كالشامبو والصا
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  الذي نفذتهُ إحدى الجهات الشريكة لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث، " التقييم العاجل متعدد القطاعات"كشفت نتائج

ا، حيث يفتقر بأن الوضع الصحي في محافظة تعز ال ا ومتراجعا بالمائة ممن شملهم االستطالع  16متضررة من النزاع ال يزال ضعيفا

بالمائة فقط من المشاركين في االستطالع بأن األدوية  91إلى فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية، في حين ذكر 

" صالةو ماويةو دمنة خديرو التعزية"الذي شمل مديريات  القطاعات ج التقييم العاجل متعددكما كشفت نتائ3 متوفرة وبأسعار معقولة

أما في محافظة إب فقد وجدت نتائج عملية 3 خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية أن ثلث النساء هناك ليس بمقدورهنَّ الحصول على

 91لتغذية الحاد الوخيم تتراوح مابين أن مستويات سوء ا ظروف التغذية ضمن إجراءات التقييم العاجل متعدد القطاعات، استقصاء

ذات القيمة  األطعمةبالمائة، وأن العديد من األُسر التي شاركت في المسح أفادت بأنها تواجه صعوباٍت في شراء وجبات  96إلى 

 3بالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنواتالغذائية الكافية، وخاصةا 

 ا  991ي أوصلت منظمة الصحة العالمية حوال ا متريا من اإلمدادات الطبية إلى المرافق الصحية في ثماني محافظات يمنية خالل طنا

أن سفينة شحن يعتليها علم األمم المتحدة وتحمل على متنها بمن جانبها أفادت األمم المتحدة 3 مارس/آذار 94الذي بدء في يوم األسبوع 

مل األدوية المضادة للمالريا ومستلزمات صحية طارئة، قد وصلت مؤخراا إلى التي تش من اإلمدادات الطبيةطن متري  911أكثر من 

على المرافق الصحية في ثماني محافظات اإلمدادات الطبية الطارئة ، حيث تعتزم منظمة الصحة العالمية القيام بتوزيع هذه عدنميناء 

 3األسابيع المقبلة خالل

  ا لتر من  610111، وقدمت أكثر من مستشفيات خمسإلى اإلمدادات الصحية من طن متري  99وزعت منظمة الصحة العالمية أيضا

األضرار الناجمة بشدة أثرت مدينة تعز، حيث المياه الصالحة للشرب إلى أربع مستشفيات أخرى وجهزت مركزين لغسيل الكلى في 

الصحة العالمية التأكيد على الحاجة وتواصل منظمة 3 القطاع الصحي هناكونقص اإلمدادات الطبية األساسية على  لصراعاعن 

الصيدالنية مجال الرعاية الصحية واألدوية الملحة للمساعدات الصحية الطارئة في تعز، مستشهدةا بالنقص الحاد في الكوادر المعنية ب

 3الصحية األخرى وغيرها من الموارد

 قد بلغ 6196وا التطعيمات ضد شلل األطفال خالل عام أفادت منظمة اليونيسف أن عدد األطفال ممن هم دون سن الخامسة الذين تلق ،

فبراير /شباط .6و  91ولقد تمكنت منظمة اليونيسف أيضاا خالل الفترة مابين  3فبراير/شباط .6مليون طفل لغاية يوم  431أكثر من 

3 من الفرق المتنقلة 21ود شخص، معتمدةا في ذلك على جه 610111من إيصال وتقديم خدمات الرعاية الصحية والتغذية ألكثر من 

حيث أوردت في توفير الدعم الغذائي من خالل برامج العيادات الخارجية، في منظمة اليونيسف خالل نفس الفترة المذكورة  واستمرت

من المرافق التي أُنشئت خالل  661في جميع أنحاء البالد، بضمنها للعمل عيادة خارجية كانت جاهزة  60411تقريرها أن حوالي 

 3فترة اعداد التقرير، وبالرغم من هذا التقدم فقد أغلقت تسعة من العيادات الخارجية أبوابها في محافظة صعدة بسبب مخاوف أمنية

 وخدمات الطوارئ تضمنت خدمات الرعاية الصحية األساسية انسانية  مارس مساعداتٍ /قدمت المنظمة الدولية للهجرة في أواخر آذار

ا في تسع  96106.1من وخدمات التغذية ألكثر والدعم النفسي واالجتماعي  ،ة العقليةوالصح والصحة اإلنجابية من النازحين داخليا

 90611قدمت العيادات المتنقلة التابعة لمنظمة الهجرة الدولية خدمات صحية ألكثر من  ،ففي منطقتين من محافظة الحـُديدة3 محافظات

ا بمعالجة 3 مارس/رآذا .6إلى  91شخص خالل الفترة الممتدة من  من حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم،  611كما قامت المنظمة أيضا

ا في  611ألكثر من الخدمات الصحية األولية فيما قدمت الفرق الصحية المتنقلة    3في عدن اثنتين من المديرياتمن النازحين داخليا

 

 خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

 فبراير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية /شباط .6و  91لمحصورة بين ونيسف خالل الفترة اوفرت منظمة الي

وتواصل منظمة اليونيسف جهودها في دعم 3 في ثمان محافظاتمليون شخص من المتأثرين بالنزاع  938لما يقدر بنحو  ،العامة

ةَ ولحج وصعدة، كما أوصلت منظمة منظومة وشبكة المياه المحلية في كٍل من محافظات الحـُديدة وأمانة العاصمة  وعمران وحجَّ

خالل األنشطة التي  شخص في كٍل من محافظات أمانة العاصمة وصعدة وتعز، وذلك من 6280111ألكثر من  االيونيسف خدماته

ا بالشاحنات وإعادة تأهيل مصادر المياه  ا  قامت المنظمةو3 ةودعم مشاريع المياه في المناطق الريفيتمثلت في نقل المياه يوميا أيضا

أُسرة في محافظتي عدن ولحج، وأجرت حمالت توعية  90111بتوزيع مستلزمات النظافة على حوالي المذكورة نفس الفترة  خالل

ةَ شخص  99.0111شملت ما يقدر بنحو  ،لنظافة الصحيةحول ا وقدم مكتب المساعدات األمريكية الخارجية 3 في محافظة حجَّ

لتقوم بدورها بدعم تداخالت واحتياجات المياه والصرف الصحي ، مليون دوالر لمنظمة اليونيسف 39.للكوارث مؤخراا أكثر من 

ومن بين األنشطة المتنوعة األخرى تخطط منظمة اليونيسف 3 ـُديدة وإب وتعزوالنظافة العامة في كٍل من محافظات عدن والح
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ا في محافظة  640111المقدم من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية لمساعدة أكثر من  الستخدام الدعم المالي من النازحين داخليا

لمعالجة أنظمة  في مدينة عدن بثالث الضخز محطات وإصالح أضرار شبكة المياه وتجهي إمدادات المياهإب، وذلك من خالل تحسين 

وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب المساعدات 3 اللجان المعنية بإدارة المياه في محافظتي الحـُديدة وتعزالمياه بمادة الكلور، وكذلك تدريب 

، لدعم األنشطة التي 6196ة المالية خالل السنمليون دوالر  91للكوارث قدم تمويالا لمنظمة اليونيسف بقيمة األمريكية الخارجية 

 3في اليمن" أي اليونيسف"تضطلع بها هذه المنظمة األممية 

  ا بتقديم المساعدة المتمثلة بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة للسكان ساهمت المنظمة الدولية للهجرة من جانبها أيضا

 61ولغاية  98فلقد وفَّرت المنظمة خالل الفترة من 3 لضالع ولحج وشبوة وتعزالمتضررين من النزاع في كٍل من المحافظات، أبين وا

ا  9680111حو فبراير ن/شباط 3 في المحافظات الخمس آنفة الِذكرشخص من المتأثرين بالنزاع  60911ألكثر من لتر من المياه يوميا

 .6محافظة أبين، ولديها خطط لتركيب ضخات المياه في من مكما نصبت المنظمة الدولية للهجرة خالل نفس الفترة المذكورة اثنتين 

3 شخص 9660111 الصالحة للشرب لنحومما سيزيد من فرص الحصول على المياه األخرى،  ة في المحافظات األربعمضخة إضافي

في لتسعة مواقع  لتر من المياه 10111.بتقديم  المنظمة الدولية للهجرة قيام مارس،/آذار .6إلى  91وشهدت الفترة الممتدة من 

ا بدعم قسم كما بدأت المنظمة  3شخص 0.21. لـمديريتي القاهرة والمظفر التابعتين لمدينة تعز، مما يوفر احتياجات المياه  أيضا

لقد 3 وبشكٍل يومي لتر من المياه إلى الموقع بواسطة الشاحنات 640111العام في تعز من خالل نقل مستشفى الثورة الطوارئ في 

من النازحين  1110111حوالي احتياجات ة المنظمة الدولية للهجرة فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة أنشط غطت

ا في   61913مارس عام /، منذُ آذارتسع محافظاتداخليا

 

 سياقات الدعم اللوجستي وتوفير إمدادات اإلغاثة

 انخفض حجم واردات الوقود والمواد الغذائية وعدد السفن يناير، /انيبالرغم من التحسن الكبير الذي لوحظ خالل شهر كانون الث

ا لمعلومات مكتب األمم المتحدة لتنسيق /شباط خاللالموانئ اليمنية أرصفة بواسطة المرساة أو المتوقفة على الراسية  فبراير، وفقا

يناير /سفينة في كانون الثاني 22بالمائة، أي من  8.بة لقد تراجع عدد السفن الراسية في جميع الموانئ اليمنية بنس3 الشؤون اإلنسانية

إضافةا لذلك، انخفضت واردات الوقود 3 بالمائة 64فبراير، كما انخفضت واردات األغذية التجارية واإلنسانية بنسبة /في شباط 48إلى 

من بالمائة  91تلبي فقط  فبراير/طواردات شهر شبا أن في المئة بالمقارنة مع واردات الشهر السابق، حيث .8هي األخرى بنسبة 

ا  كبير إلى زيادة  االنخفاض يعزى إلى حدٍ هذا  فإنتقارير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بحسب و3 احتياجات اليمن للوقود شهريا

سوم غرامات ين وروارتفاع تكاليف التأمالبيروقراطية، بما في ذلك تأخير إجراءات التخليص للدخول إلى الموانئ اليمنية  التحديات

عدد  الموانئ الرئيسية على الرغم من انخفاض معظماستمرت التأخيرات في  فقد ،وإضافةا لما تقدم3 وفحص وتدقيق األوراقالتأخير 

ا في المرسى و  9.في ميناء عدن أطول فترة تأخير تصل في المتوسط إلى السفن الراسية، حيث شهدت السفن  ا على  92يوما يوما

أبطأ في معظم المحافظات بسبب القيود المفروضة على الحركة وانعدام األمن الذي مشكلة النقص في الوقود استمرت و 3الرصيف

لقد هبطت نسبة الوقود  3لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةوفقا توزيع الوقود إلى المحطات في األسواق المحلية، سبل 

 3بالمائة عن مستويات ما قبل األزمة 11ر، مع بقاء األسعار أعلى بنسبة فبراي/المتوفر في األسواق المحلية في شباط

  مليون دوالر إلحدى المنظمات الشريكة  .93أكثر من  6196قدم مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث خالل السنة المالية

فة البطانيات ومستلزمات النظاالتي تشمل و ،نيةفي خمس محافظات يم وتجميع وتوزيع مواد اإلغاثة الطارئة لشراءغير الحكومية، 

ا لتوزيع قسائم األغذية على 3 وأواني المطبخ وخزانات المياه وغيرها من اللوازم األخرى وتخطط هذه المنظمة غير الحكومية أيضا

ا و ا محل مواد اإلغاثة الطارئة، ليتسنى لهم شراء الصراعم من السكان المتضررين من غيرهالنازحين داخليا وقدم مكتب المساعدات 3 يا

، لدعم جهود األنشطة اإلنسانية 6196مليون دوالر لهذه المنظمة غير الحكومية خالل السنة المالية  1األمريكية الخارجية للكوارث 

 3في اليمن

  َا تمويل بقيمة مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكو وفَّر مي خالل السنة إلى برنامج أألغذية العالدوالر  مليون 931ارث أيضا

في كٍل من محافظات عدن والحـُديدة وصنعاء، ( UNHAS)، لدعم عمليات الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة 6196المالية 

ا لما تسمح بهفي مواقع أخرى و مم المتحدة بتسهيل سبل الوصول ويقوم مكتب الخدمات الجوية اإلنسانية في األ3 األمنيةالظروف  وفقا

ة ببين جهود االستجالدعم العمليات اإلنسانية، ويربط لنسبة للعاملين في المجال اإلنساني ويوفر خدمات نقل البضائع المواقع با إلى

 3في جيبوتي وعمليات الدعم اإلنسانية لليمن
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 جهود ومساعدات إنسانية أخرى

  َع مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ا من التمور في  61ودية التابع للمملكة العربية السعوزَّ ا متريا مارس /آذار 62طنا

ا األشدمحافظة شبوة، على المجتمعات المحلية في  ا بهذه التوزيعات األُسر النازحة داخليا ا  مستهدفا  ويعتزم مركز الملك سلمان3 ضعفا

مقبلة، إضافةا لذلك قدََّم مركز طن متري من التمور على السكان في جميع أنحاء محافظة شبوة خالل األسابيع ال 9.1توزيع حوالي 

لسكان المتضررين من النزاع في محافظة لالمواد الغذائية واألدوية واإلمدادات الطبية طن متري من  661الملك سلمان لإلغاثة 

 3مارس/خالل منتصف آذار صعدة

  9أبريل، إي ما يعادل /وم السادس من نيسانمليون دوالر لغاية ي 6.4تمويالا بقيمة  6196تلقت خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام. 

 3مليار دوالر، وفقاا لمعلومات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 938بالمائة من إجمالي التمويل المطلوب البالغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

$413,625,813 

$317,726,622 $312,649,465 

$180,346,108 

$95,164,792 $89,098,907 

$59,335,901 $56,913,590 

$34,626,217 $32,865,475 

المملكة العربية 
 السعودية

دولة اإلمارات العربية  حكومة الواليات المتحدة
 المتحدة

 كندا السويد اليابان دولة قطر ألمانيا المفوضية األوربية المملكة المتحدة

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

ا لخدمة التتبع المالي الخاصة بمكت3 6196 أبريل/نيسان 6يوم  لغايةالمسجلة بيانات أرقام التمويل  * على  وهي تعتمد (OCHA)ب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية جميع هذه األرقام الدولية مسجلة وفقا

ا  تـُسجل في حين ، 6196و  6191تقويم السنتين االلتزامات الدولية خالل  ا للسنتين الماليتينتعكس هي و لهابيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقا ر أكتوب/تشرين األول 9التي بدأت في  6191: التزامات الحكومة وفقا

  61913أكتوبر عام /تشرين األول 9التي بدأت في  6196، و 6194عام 
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5106المالية  خالل السنة منالحكومة األمريكية استجابةً للي المقدم من تمويل اإلنسانيال
1

 
 

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

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

 الشركاء التنفيذيين 

 

التعافي أنظمة السوق وإدارة لزراعة واألمن الغذائي، ا

الدعم اللوجستي وإمدادات لتغذية، االقتصادي، الصحة، ا

، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ، الحمايةاإلغاثة

 العامة

أبين، عدن، : المحافظات

 الضالع، لحج، صنعاء، تعز
$ 2,111,111 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

(الفاو)  

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة ، شؤون الزراعة واألمن الغذائي

لمعلوماتا  
 9,100,000 $  محافظتي حضرموت وشبوة

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
الحماية، المالجئ والتسكين،  ،الدعم اللوجستي وإمدادات اإلغاثة

 خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

عدن،  أبين،: المحافظات

البيضاء، الضالع، الُحديدة، 

الجوف، أمانة العاصمة، 

عمران، حجة، إب، لحج، 

 مأرب، صعدة، صنعاء، تعز

$ 91,111,100 

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) المتحدة 

، الدعم اللوجستي تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

 وإمدادات اإلغاثة
 6,100,000 $ على مستوى البالد

 الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة

(UNHAS) 
م اللوجستي وإمدادات اإلغاثةالدع  

عدن، الُحديدة، : المحافظات

 صنعاء
$ 9,100,000 

 
دعم البرامجتكاليف   

 
  $ 9.1,129  

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث تمويلإجمالي       $ 55,032,170 

 إحاطة موجزة

  َر الصراع الذي اندلع بين قوات حكومقة الجمهوريقة اليمنيقة وققوى المعارضقة الحوثيقة فقي جهقة الشقمال وبقين الجماعقات أثَـّ

ا في الجنقوب، خقالل ال ، 6191ولغايقة مطلقع العقام  6114فتقرة منقذُ عقام المنتسبة لتنظيم القاعدة وقوات الحكومة اليمنية أيضا

َر على حياة أكثر من  مليون شخص، وأحدث موجات تهجير ونزوح سكاني متكررة في شمال اليمن، مما أدى إلقى خلقق  9أثَـّ

مقاتلققة إن القتققال الققدائر بققين القققوات العسققكرية للحكومققة اليمنيققة والجماعققات القبليققة والجماعققات ال3 أزمققة احتياجققاٍت إنسققانية

، قد حـدَّ من قدرة الحكومة اليمنية على توفير الخدمات األساسية واالحتياجات اإلنسانية المتزايدة في 6199المسلحة منذُ عام 

إلققى تجديققد  6191و  6194كمققا أدى توسققع قققوات الحققوثيين خققالل العققامين 3 صققفوف السققكان الفقققراء المغلققوب علققى أمققرهم

 3 ألمر الذي زادَ من تفاقم األوضاع اإلنسانية المتدهورة في األساسوتصاعد النزاع وحاالت النزوح، ا

 حملة غاراٍت جويقة ضقد ققوات الحقوثيين 6191مارس /أطلق التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في أواخر آذار ،

ي البنيقة التحتيقة العامقة وشقـلَّ لقد أوقع الصراع الدائر ضرراا ف3 والقوات المتحالفة معهم إلعاقة ووقف توسعهم نحو الجنوب

الخدمات األساسية وأحدث موجة نزوحٍ سكانية عارمقة، وققـلََّص مسقتوى القواردات التجاريقة إلقى جقزٍء يسقير مقن المعقدالت 

بالمائققة فيمققا يتعلققق بتغطيققة  11وتعتمققد الققبالد علققى عجلققة االسققتيراد بنسققبة 3 المطلوبققة للحفققاظ علققى معيشققة السققكان اليمنيققين

 3وغير ذلك من مصادر الغذاء( القمح)تها من الحبوب احتياجا

  تركت ظروف تصاعد وتيرة الصراع بالتزامن مع عدم االستقرار السياسي الذي طال أمده واألزمة االقتصادية الناجمقة عقن

عقة حقوالي ذلك، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والزيادة الكبيرة في معدالت البطالة، تركت كل هقذه الظقروف مجتم

ماليقين آخقرين بحاجقة إلقى  6مليون نسمة في حالٍة من انعدام األمن الغذائي، إلى جانب  66نصف سكان اليمن البالغ عددهم 

 3مساعداٍت غذائيٍة طارئة

  فرد مابين الجئين وعدد كبير من الرعايا من جنسيات مختلفة، غير  6480111حوالي  6191استضافت اليمن في أوائل عام

مقارس عقام /لغايقة أواخقر آذارمليقون شقخص  632نقزوح داخلقي لنحقو التي أدت إلقى األعمال العدائية وتيرة عيد في أن التص

المنظمة الدولية للهجرة إلى تنظيم عمليات إجالء واسقعة النطقاق لنققل الرعايقا ذوي الجنسقيات المختلفقة إلقى بدفع قد  ،6196

الراهن تحول دون حصول وكاالت اإلغاثقة علقى معلومقات ديموغرافيقة  وتجدر اإلشارة إلى ان تقلبات الوضع3 خارج اليمن

 3دقيقة وشاملة

  اإلعالن بأن القيمن يواجقه كارثقة خقالل السقنة الماليقة 6191أكتوبر /تشرين األول 96جدد السفير األمريكي ماثيو تولر في ،

ئ المعقققدة وتققأثير األزمققات السياسققية ، نتيجققةا السققتمرار مشققكلة االحتياجققات اإلنسققانية الناجمققة عققن حالققة الطققوار6196

 3واالقتصادية في البالد على السكان الضعفاء المعرضين للخطر
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(USAID/OFDA) 

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

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) المتحدة 
المعونات الغذائية األمريكيةطن متري من  9690891 محافظة 91في    $ 911,161,411 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالم تمويلإجمالي   $012,152,021 

 057,061,2506 $ 5106المالية  المقدم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية استجابةً لليمن خالل السنة التمويل اإلنساني إجمالي 
 

 

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

 الشركاء التنفيذيين
المالجئ وفير إمدادات اإلغاثة، الصحة، الدعم اللوجستي وت

خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، نوالتسكي  

على مستوى 

 البالد
$ 6,100,000 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

(UNHCR)    الالجئين

تنسيق وإدارة شؤون المخيمات، الحماية، متابعة شؤون الالجئين، 

اإلغاثة، المالجئ والتسكين الدعم اللوجستي وتوفير إمدادات  

على مستوى 

 البالد 
$ 1,211,000 

(STATE/PRM)  مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية تمويلإجمالي   $ 00,721,111 

 031,001,2506 $ 5106المالية  استجابةً ألزمة اليمن خالل السنة التمويل اإلنساني المقدم من الحكومة األمريكيةإجمالي  

 

 

 5102التمويل اإلنساني الذي قدمتهُ الحكومة األمريكية استجابةً لليمن خالل السنة المالية 

 

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

 (USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

نفيذيين الشركاء الت  

إدارة أنظمة السوق والتعافي الزراعة واألمن الغذائي، 

الصحة، التغذية، سياسة إدارة المخاطر االقتصادي، 

والتدريبات المتعلقة بذلك، خدمات المياه والصرف الصحي 

 والنظافة العامة

أبين، عدن، : المحافظات

عمران، الحـُديدة، الجوف، 

حّجةَ، أب، ريمة، صنعاء، 

 صعدة، تعز

$ 62,811,661 

(الفاو) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة   111,000 $  على مستوى البالد شؤون الزراعة واألمن الغذائي 

(IOM) المنظمة الدولية للهجرة 

الصحة، تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، الدعم 

اللوجستي وإمدادات اإلغاثة، الحماية، شؤون المالجئ 

ن، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامةوالتوطي  

أبين، الضالع، : المحافظات

 عدن، لحج، صنعاء، شبوة
$ 1,100,000 

كتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية م

(أوتشا)  
 2,210,000 $ على مستوى البالد تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

(ليونيسفا)منظمة األمم المتحدة للطفولة   

الصحة، الدعم اللوجستي وإمدادات اإلغاثة، التغذية، الحماية، 

المالجئ والتسكين، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 

 العامة

 15,116,600 $ على مستوى البالد

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) المتحدة 
 6,100,000 $ على مستوى البالد الدعم اللوجستي وسلع وإمدادات اإلغاثة

(WHO) 8 على مستوى البالد  الصحة منظمة الصحة العالمية $ ,100,000  

 
دعم البرامجتكاليف   

 
  $ 822,491  

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/إجمالي تمويل مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

(USAID/OFDA) 
    $ 65,150,600 

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

 توفير بطاقات وقسائم األغذية، الصحة، التغذية الشركاء التنفيذيين 
ذمار، إب، لحج، : المحافظات

 ريمة، صنعاء، تعز
$ 94,894,168 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  محافظات 91في  أطعمة جاهزة لالستخدام العالجي   $ 9,669,  121  

 برنامج األغذية العالمي لألمم 

(WFP) المتحدة 
األمريكية الغذائيةطن متري من المعونات  110141 محافظة 91في    $ 11,191,.11 

(USAID/FFP) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/إجمالي تمويل مكتب الغذاء من أجل السالم   $70,016,027 
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 033,206,0106 $ 5102قدم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية استجابةً لليمن خالل السنة المالية إجمالي التمويل اإلنساني الم 

 

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

 الشركاء التنفيذيين
المساعدات الغذائية، الصحة، الدعم اللوجستي وتوفير إمدادات 

، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامةاإلغاثة  

على مستوى 

 البالد
$ 91,800,000 

(IOM) الصحة، الدعم اللوجستي وتوفير سلع وإمدادات اإلغاثة المنظمة الدولية للهجرة 
جيبوتي 

 والصومال
   $ 6,100,000  

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

(UNHCR)    الالجئين

، المالجئ والمخيمات، خدمات المياه والصرف الصحة، الحماية

 الصحي والنظافة العامة

على مستوى 

 البالد 
$ 66,400,000 

جيبوتي 

 والصومال
$ 6,100,000 

(STATE/PRM) 45,300,000 $  إجمالي تمويل مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

 071,106,0106 $ 5102مقدم من الحكومة األمريكية استجابةً ألزمة اليمن خالل السنة المالية إجمالي التمويل اإلنساني ال 

 

 307,756,6556 $   5106 -5102السنتين الماليتين إجمالي التمويل اإلنساني المقدم من الحكومة األمريكية استجابةً ألزمة اليمن خالل  

 

 3م وليس اعتماد األموال وتخصيصهااللتزاسنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو ا 9
ا المبالغ المقدم من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث يل التموتمثل أرقام  2  61963عام  أبريل/نيسان 6لغاية يوم المتوقعة أو الملتزم بها فعليا
ا للمعطيات اد والتقديم، وهي قابلة للتغييرعدوتكاليف النقل خالل فترة اإل القيمة التقديرية لحجم المساعدات الغذائية .  3وفقا

 

 

 

 معلومات عامة عن التبرع

 
 

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

قائمة من المنظمات اإلنسانية التي تستقبل التبرعات النقدية لالستجابة  وهناك3 المنظمات اإلنسانية التي تقوم بتنفيذ عمليات اإلغاثة

 www.interaction.org: االلكتروني التالي الموقعويمكن اإلطالع عليها في 3 عية في جميع أنحاء العالميللكوارث الطب

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

ا في المناطق المتضررة) مثل طرق المواصالت وأوقات )تخفيف العبء على الموارد الشحيحة مما يؤدي إلى  ،(وهذا ما يحدث غالبا

دعم اقتصاد المنطقة المنكوبة  فضالا عنتكاليف نقل، دفع  إلىدون الحاجة حيث يمكن نقل األموال بسرعة و( ومساحات التخزينالعاملين 

ا المساعدة المالئمة وضمان تقديم  ا و بيئيا ا وثقافيا  3غذائيا

 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  /للكوارثالمساعدات األمريكية الخارجية مكتب 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

