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 التطورات الرئيسية

  ًوسوٌسرا اجتماًعا رفٌع المستوى إلعالن نٌسان/أبرٌل، استضافت األمم المتحدة وحكومتا السوٌد  25ف

تطلب  للٌمن. 2017( لعام HRPالتبرعات فً جنٌف بسوٌسرا لجمع األموال دعًما لخطة االستجابة اإلنسانٌة )

ملٌون شخًصا  12ملٌار دوالر أمرٌكً لتوفٌر المساعدات اإلنسانٌة لما ٌقدر بعدد  2.1خطة االستجابة اإلنسانٌة 

عا االجتماع إلى زٌادة سبل وصول المساعدات اإلنسانٌة لتقدٌم إمدادات اإلغاثة الطارئة ذلك وقد د فً البلد.

  وتلبٌة االحتٌاجات الُملحة للمجتمعات المتضررة من النزاع فً الٌمن، فضالً عن إٌجاد حل سٌاسً لألزمة.

  كً لصالح عملٌات االستجابة ملٌار دوالر أمرٌ 1.1وخالل هذا االجتماع، تعهد المتبرعون الدولٌون بتقدٌم نحو

ملٌون دوالر أمرٌكً بمثابة تموٌل إضافً  94( عن نحو USGأعلنت الحكومة األمرٌكٌة ) الحاسمة فً الٌمن.

لألنشطة اإلنسانٌة، بما فً ذلك المساعدات الغذائٌة الطارئة والرعاٌة الصحٌة ودعم سبل العٌش والمساعدة فً 

ملٌون دوالر أمرٌكً استجابًة للوضع  526اهمت الحكومة األمرٌكٌة بنحو إجماالً، س مجال التغذٌة والحماٌة.

 . 2017وحتى اآلن فً السنة المالٌة  2016اإلنسانً فً الٌمن فً السنة المالٌة 

  وسط تقارٌر عن هجوم عسكري محتمل على مٌناء الحدٌدة الخاضع لسٌطرة الحوثٌٌن أو بالقرب منه، حث

للٌمن إسماعٌل ولد الشٌخ أحمد أطراف النزاع فً الٌمن على االمتناع عن القٌام مبعوث األمم المتحدة الخاص 

كما  بعملٌات عسكرٌة بالقرب من المٌناء الذي ٌعد نقطة أساسٌة لدخول اإلمدادات التجارٌة واإلنسانٌة إلى الٌمن.

نٌسان/أبرٌل، مطالًبا األطراف  أثار الفرٌق القطري للعمل اإلنسانً الذي تقوده األمم المتحدة هذه النقطة فً مطلع

فً المائة من واردات الٌمن من  80إلى  70بضمان استمرار عمل مٌناء الحدٌدة الذي ٌستقبل ما ٌقدر بنحو 

األغذٌة وغٌرها من الواردات بالغة األهمٌة. وذكر مبعوث األمم المتحدة الخاص أحمد والفرٌق القطري للعمل 

  توجد بدائل عملٌة للمٌناء من حٌث الموقع والبنٌة التحتٌة.( فً الٌمن أنه ال HCTاإلنسانً )

                                                                                       
 
1
 (USAID/OFDAمكتب المساعدات الخارجٌة األمرٌكٌة فً حاالت الكوارث التابعة للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ) 
2
 (USAID/FFPمكتب األغذٌة من أجل السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ) 
3
 (State/PRMمكتب وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة للسكان والالجئٌن والمهاجرٌن ) 

 

 

 تمويل المساعدات اإلنسانية
 2017–2016لالستجابة الٌمنٌة فً السنة المالٌة 

 USAID/OFDA
1

        118,461,453 

 USAID/FFP
2

        337,170,130 

 State/PRM
3

        70,350,000 

       525,981,583 

 

 الٌمن فً المعقدة الطوارئ حاالت
 2017من نٌسان/أبرٌل  26       2017، السنة المالٌة 9صحٌفة الوقائع رقم 

 النقاط الرئيسية

 شارك المتبرعون الدولٌون فً اجتماع رفٌع

 المستوى إلعالن التبرعات ألزمة الٌمن فً 

 نٌسان/أبرٌل 25

 وخصصت وكاالت الحكومة األمرٌكٌة مبلًغا

ا قدره  ًٌ ملٌون دوالر أمرٌكً لتموٌل  94إضاف

المساعدات اإلنسانٌة استجابًة إلى الوضع 

 اإلنسانً فً الٌمن 

 ٌحذر مسؤولو األمم المتحدة أطراف النزاع من

شن هجوم عسكري على مقربة من مٌناء 

 الحدٌدة، مشٌرٌن إلى الشواغل اإلنسانٌة.

 األرقام في
 لمحة سريعة

 مليوًنا 27.4
 عدد السكان فً الٌمن

 2016تشرٌن الثانً/نوفمبر  –األمم المتحدة 

 مليوًنا 18.8
 األشخاص الذٌن ٌحتاجون 

 إلى المساعدات اإلنسانٌة

 2016تشرٌن الثانً/نوفمبر  –األمم المتحدة 

 مليوًنا 14.8
 األشخاص الذٌن ٌفتقرون 

 اسٌةإلى الرعاٌة الصحٌة األس

 2016تشرٌن الثانً/نوفمبر  –األمم المتحدة 

 مليوًنا 17.1
 األشخاص الذٌن ٌعانون 

 من انعدام األمن الغذائً

 2017شباط/فبراٌر  –منظمة األغذٌة والزراعة 

 ماليين 7.3
 األشخاص الذٌن ٌحتاجون 

 إلى المساعدات الغذائٌة

  2017شباط/فبراٌر  –منظمة األغذٌة والزراعة 

 مليونان
ًٌا فً الٌمن  األشخاص المشردون داخل

 2017آذار/مارس عام  –المنظمة الدولٌة للهجرة 

 ماليين 5.6
 أشخاص وصلت إلٌهم المساعدات 

 2016اإلنسانٌة فً 

 2016كانون األول/دٌسمبر  –األمم المتحدة 
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 انعدام األمن والتشرد والوصول إلى المساعدات اإلنسانية

  ملٌون شخًصا بحاجة  18.8نتج عن عامٌن من القتال، الدائر فً األساس بٌن تحالف بقٌادة المملكة العربٌة السعودٌة والقوات الحوثٌة، إلى وجود نحو

وقد أدى النزاع إلى زٌادة التشرد؛ وتهدٌد  مالٌٌن طفل، وفًقا لتقارٌر األمم المتحدة. 9.6عدات اإلنسانٌة فً الٌمن، بما فً ذلك ما ٌقدر بنحو إلى المسا

  أمن المدنٌٌن، بما فً ذلك عمال اإلغاثة؛ كما عرقل الوصول إلى سلع وخدمات اإلغاثة فً حاالت الطوارئ وتقدٌمها.

  الخاص لألمم المتحدة والفرٌق القطري للعمل اإلنسانً أطراف النزاع إلى االمتناع عن القٌام بأي عملٌات عسكرٌة فً مٌناء الحدٌدة أو دعا المبعوث

مائة من فً ال 80إلى  70وٌستقبل مٌناء الحدٌدة ما ٌقدر بنحو  بالقرب منه، مشدًدا على أهمٌة تشغٌل المٌناء دون انقطاع استجابًة للحاالت اإلنسانٌة.

وقد أكد الفرٌق القطري للعمل اإلنسانً أنه ال توجد بدائل عملٌة لمٌناء البحر األحمر من  واردات الٌمن الغذائٌة وغٌرها من الواردات بالغة األهمٌة.

عواقب وخٌمة على المجتمعات التً حٌث الموقع والبنٌة التحتٌة؛ وأن أي عوائق أمام استٌراد السلع التجارٌة واإلنسانٌة عبر مٌناء الحدٌدة سٌكون لها 

  تحتاج بالفعل إلى المساعدة.

  بما فً ذلك نحو ملٌون شخص 2017وآذار/مارس  2015مالٌٌن شخص من دٌارهم بٌن آذار/مارس  3وقد أدى النزاع إلى تشرٌد ما ٌقدر بنحو ،

ًٌا ) 80وتشكل النساء واألطفال ما ٌقرب من  ممن عادوا إلى دٌارهم منذ بداٌة النزاع. وفً الفترة من  ( فً الٌمن.IDPsفً المائة من المشردٌن داخل

ا من نحو 2017كانون الثانً/ٌناٌر إلى آذار/مارس  ًٌ  مدرسة. 180مدرسة إلى أكثر من  140، ارتفع عدد المدارس التً تستضٌف المشردٌن داخل

، شرٌك (USAID)لفترة، وفًقا للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة مدرسة خالل نفس ا 20وباإلضافة إلى ذلك، احتلت الجماعات المسلحة أكثر من 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )الٌونٌسٌف(.

  مقاطعة ٌصُعب الوصول إلٌها أو ٌتعذر  40ملٌون شخص فً الٌمن ٌقٌمون فً أكثر من  2.1آذار/مارس، قدرت األمم المتحدة أن  31اعتباًرا من

ملٌون شخص فً حاجة ماسة إلى مساعدات اإلغاثة  1.3ومن بٌن هؤالء السكان، ال ٌزال هناك ما ٌقدر بنحو  منٌة.الوصول إلٌها بسبب القٌود األ

فً المائة من المناطق فً الٌمن تعانً من معوقات معتدلة إلٌصال المساعدات، مما ٌحد من قدرة  18وأفادت األمم المتحدة أًٌضا أن نحو  الطارئة.

 ستجابة بصورة منتظمة أو فً الوقت المناسب لالحتٌاجات الملحة فً تلك المناطق.وكاالت اإلغاثة على اال

 ( وفً أواخر آذار/مارس، احتجزت عناصر حوثٌة خمسة من موظفً الهٌئة الطبٌة الدولٌةIMC.واثنٌن من السائقٌن المتعاقدٌن فً محافظة إب )  أفرجت

قدمت الهٌئة الطبٌة الدولٌة المساعدات  فً العاصمة صنعاء، وفًقا لتقرٌر وسائط اإلعالم الدولٌة. نٌسان/أبرٌل 2القوات الحوثٌة عن األفراد السبعة فً 

  وتواصل العمل فً المجتمعات المتضررة من النزاع، على الرغم من المخاطر المرتبطة باألمن. 2012اإلنسانٌة إلى الشعب الٌمنً منذ عام 

 

 

 األمن الغذائي وسبل المعيشة

  ملٌون  10.2ملٌون شخص ٌعانون من انعدام األمن الغذائً، بما فً ذلك نحو  17حالة األمن الغذائً فً الٌمن متفاقمة مع ما ٌقدر بنحو وال تزال

ملٌون شخص  6.8مستوٌات انعدام األمن الغذائً، و  — (IPC)المرحلة الثالثة من التصنٌف المتكامل لألمن الغذائً  —شخص ٌواجهون األزمة 

مستوٌات انعدام األمن الغذائً، وفًقا لتقارٌر الفرٌق التقنً  — المرحلة الرابعة من التصنٌف المتكامل لألمن الغذائً —من حالة طوارئ ٌعانون 

العامل والتابع للتصنٌف المتكامل لألمن الغذائً.
4
صال وٌمكن أن ٌعٌق النشاط العسكري المحتمل فً مٌناء الحدٌدة أو بالقرب منه بدرجة كبٌرة إٌ 

  المساعدات الغذائٌة، وفًقا لتقارٌر األمم المتحدة.

 لى خفض مقدمو النقل غٌر الرسمً والنقل البري من عمان والمملكة العربٌة السعودٌة كمٌة وتواتر وصول األغذٌة إلى الٌمن من شباط/فبراٌر إ

( WFPالمتضررة من النزاع، وفًقا لتقارٌر برنامج األغذٌة العالمً )آذار/مارس، مما ٌشٌر إلى انخفاض الطلب بسبب انخفاض القوة الشرائٌة لألسر 

وقد دفعت أزمة السٌولة االقتصادٌة الجارٌة نحو  (.FFPالتابع لألمم المتحدة، شرٌك وكالة الوالٌات المتحدة للتنمٌة الدولٌة/برنامج الغذاء العادل )

  بثلث سكان البالد قبل عامٌن. باًرا من مارس مقارنةنصف الٌمنٌٌن إلى تكبد الدٌون لشراء المواد الغذائٌة اعت

  ً12وف ( نٌسان/أبرٌل، أعلن برنامج األغذٌة العالمً عن خطة عملٌات طوارئEMOP جدٌدة للوصول إلى أكثر من )مالٌٌن شخص فً حاجة  9

ملٌون طفل ٌعانون من سوء  2.2لغذائً الحاد ونحو مالٌٌن شخص ٌعانون من انعدام األمن ا 7بما فً ذلك نحو  —إلى المساعدات الغذائٌة الطارئة 

وقدر برنامج األغذٌة العالمً  وتهدف وكالة األمم المتحدة أًٌضا إلى تقدٌم خدمات المساعدة الغذائٌة المتخصصة للحوامل والمرضعات. التغذٌة الحاد.

  القادم. العام ملٌار دوالر أمرٌكً لخطة عملٌات الطوارئ على مدار 1.2التكلفة، حٌث بلغت نحو 

  ملٌون دوالر أمرٌكً  68وفً اآلونة األخٌرة، قدم مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة مساعدات غذائٌة عٌنٌة بلغت

ن/أبرٌل، وّزع برنامج األغذٌة وحتى نٌسا وذلك لدعم خطة برنامج األغذٌة العالمً لعملٌات الطوارئ فً الٌمن. 2017إضافٌة فً السنة المالٌة 

 محافظة وبلغ العدد الذي تم توزٌع القسائم الغذائٌة علٌه  11ملٌون فرد فً  1.9 العالمً اإلمدادات الغذائٌة الطارئة كل شهر على نحو

نظمات غٌر الحكومٌة الدولٌة على وبتموٌل مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة، وزعت إحدى الم فرد. 209.000

 نٌسان/أبرٌل. 13آذار/مارس وحتى  16منزل فً لحج بدًءا من  5200 نحو

                                                                                       
مٌع، لمرحلً المتكامل لألمن الغذائً، الذي ٌعتبر متشابًها عبر جإن التصنٌف المتكامل لمراحل األمن الغذائً هً أداة موحدة تهدف إلى تصنٌف شدة ومقدار انعدام األمن الغذائً. ٌتراوح مقٌاس التصنٌف ا 4

 المرحلة الخامسة للتصنٌف المرحلً المتكامل لألمن الغذائً. —إلى المجاعة التً تمثل  — المرحلة األولى للتصنٌف المرحلً المتكامل لألمن الغذائً —البلدان، من الحد األدنى الذي ٌمثل 
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 حاجة فً فرد 300.000 إلى الوصول والزراعة لألغذٌة المتحدة األمم منظمة مع بالشراكة المتحدة للوالٌات التابعة الدولٌة التنمٌة وكالة استطاعت 

 الصلة ذي والتدرٌب الحٌوانٌة الثروة لقاحات على والحصول الحٌوانٌة الثروة دٌدان من والتخلص المهمة، والمعدات الطارئة، الزراعٌة المساعدة إلى

 للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء مكتب التزم .أبرٌل/نٌسان إلى ٌناٌر/الثانً كانون من بدًءا وتعز وصنعاء وصعدة وحجة الحدٌدة مثل محافظات فً

لدعم األمن الغذائً وأنشطة كسب  2017فً السنة المالٌة  دوالر أمرٌكً 800,000 قدره تموٌلً بمبلغ األخٌرة اآلونة فً الدولٌة للتنمٌة رٌكٌةاألم

ملٌون دوالر أمرٌكً قدمه لصندوق األمم المتحدة للطفولة وذلك لنقل األغذٌة  3.4، كما التزم بمبلغ قدره (FAO)العٌش لمنظمة األغذٌة والزراعة 

  هزة لالستعمال لعالج سوء تغذٌة السكان فً الٌمن.العالجٌة الجا

 للمنظمات غٌر وقدم مكتب المساعدات األمرٌكٌة للكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة مؤخًرا مبلًغا تجاوز ملٌون دوالر أمرٌك ً

ا واألسر الحكومٌة الشرٌكة وذلك لدعم الري، وسبل كسب العٌش وأنشطة المشروعات الص ًٌ غٌرة وذلك من خالل المنح المقدمة لألسر المشردة داخل

 ملٌون دوالر 3.7وقد ساهم مكتب المساعدات األمرٌكٌة للكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة بنحو  الضعٌفة فً أبٌن والضالع ولحج.

فً مجال صحة الحٌوان فً محافظات أبٌان والضالع ولحج وتعز وذلك من خالل شركاء لدعم أنشطة التزوٌد بمجموعات الماشٌة وتدرٌب العاملٌن 

  المنظمات غٌر الحكومٌة.

 

 

 الصحة وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية 

  ل على ما ٌكفً من إمدادات وخدمات ملٌون نسمة، الحصو 14.5ووفًقا لما ذكرته األمم المتحدة، ال ٌستطٌع نصف سكان الٌمن تقرًٌبا، والبالغ تعدادها

وباإلضافة إلى  ، مما ٌؤدي إلى زٌادة المخاطر المتعلقة باالنتقال السرٌع لألمراض المعدٌة.(WASH)المٌاه والصرف الصحً والنظافة الصحٌة 

ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم  ذلك، أبلغت المنظمات الصحٌة عن أوجه النقص فً المعدات الطبٌة المهمة واألدوٌة الالزمة لعالج السرطان

، التً تعمل فً شراكة مع (IOM)وٌعمل المساهمون فً اإلغاثة على دعم نظام الصحة، مثل المنظمة الدولٌة للهجرة  وأمراض مزمنة أخرى.

 ة فً صنعاء. أطنان مترٌة من األدوٌة واإلمدادات الطبٌة األخرى لمستشفى الثور 3الحكومة األمرٌكٌة، حٌث ساهمت مؤخًرا بنحو 

  أكثر من أبلغ مكتب المساعدات األمرٌكٌة للكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمٌة عن 

نٌسان/أبرٌل،  2إلى  آذار/مارس 20حالة جدٌدة مشكوك فً إصابتها بالكولٌرا فً كل من محافظة البٌضاء والحجة وصنعاء فً الفترة ما بٌن  300

مع ذلك، فإن العدد اإلجمالً لحاالت الوفاة الناتجة عن  حالة مشتبه فً إصابتها بالكولٌرا. 24,500مما أدى إلى زٌادة المجموع التراكمً إلى نحو 

الكولٌرا وعدد المناطق التً أبلغت عن نٌسان/أبرٌل، كما أخذ معدل الحاالت المؤكدة إصابتها ب 2حالة اعتباًرا من  108مرض الكولٌرا ظل ثابًتا عند 

  .2016حاالت مشتبه فً إصابتها فً االنخفاض منذ ذروة تفشً هذا الوباء فً كانون األول/دٌسمبر 

  وفً الفترة من شباط/فبراٌر حتى منتصف نٌسان/أبرٌل، أجرت منظمات األمم المتحدة وشركاؤها حملة تحصٌن ضد شلل األطفال على الصعٌد

ودّعم البنك الدولً  سنوات وما دون ذلك، وفًقا لتقارٌر األمم المتحدة. 5ملٌون طفل تبلغ أعمارهم  5تطاعت فٌها الوصول إلى نحو المحلً، اس

ٌن فً ومنظمة الصحة العالمٌة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة حملة التحصٌن ضد شلل األطفال وذلك بالعمل مع العاملٌن فً مجال الصحة والمسؤول

ا والمجموعات المعرض ًٌ ة المجالس المحلٌة والزعماء الدٌنٌٌن لحشد المجتمعات وتعزٌز الوعً وتوسٌع نطاق وصول الحملة لألسر المشردة داخل

  بشكل كبٌر للمخاطر.

  الر أمرٌكً إلى أحد شركاء دو 980,000قدم مكتب المساعدات األمرٌكٌة للكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة مبلًغا قدره

ً إب المنظمات غٌر الحكومٌة وذلك لتحسٌن الوصول إلى خدمات التغذٌة إلنقاذ الحٌاة وخدمات الرعاٌة الصحٌة األولٌة فً المجتمعات الضعٌفة ف

  التغذٌة والصحة المتنقلة. وصنعاء وتعز عن طرٌق التثقٌف الصحً للمجتمعات المحلٌة، ودعم المرافق الصحٌة ومراكز تحقٌق االستقرار، وفرق

دوالر أمرٌكً ألحد شركاء  645,000كما ساهم مكتب المساعدات األمرٌكٌة للكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة بمبلغ قدره 

ارسات النظافة الصحٌة فً مناطق المنظمات غٌر الحكومٌة لزٌادة الوصول إلى خدمات مٌاه الشرب اآلمنة والصرف الصحً ولتحسٌن مرافق ومم

تضمنت األنشطة توصٌل أدوات النظافة الصحٌة ومٌاه الشرب اآلمنة وإصالح نقاط المٌاه الشعبٌة والعامة وكذلك المرافق  مثل إب وصنعاء وتعز.

 الصحٌة وتدرٌبات وأنشطة التوعٌة بالمٌاه وخدمات الصرف الصحً والنظافة الصحٌة للجمٌع.

 مكتب المساعدات األمرٌكٌة للكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة، قامت أحد المنظمات غٌر الحكومٌة بتوزٌع  وبتلقً الدعم من

مجتمًعا فً  40من المستفٌدٌن فً محافظة الجوف وتوصٌل ملٌون لتر من مٌاه الشرب اآلمنة إلى  3,600أدوات النظافة الصحٌة على ما ٌقرب من 

وقدم مكتب المساعدات األمرٌكٌة للكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة  نٌسان/أبرٌل. 13آذار/مارس و 16ولحج فً الفترة ما بٌن  أبٌان

ن فً دوالر أمرٌكً لتحسٌن الوصول إلى اإلدارة المجتمعٌة لخدمات سوء التغذٌة وتغذٌة األطفال وصغار الس 150,000الدولٌة مؤخًرا أكثر من 

 المجتمعات التً تتأثر بالنزاعات فً إب وصنعاء وتعز وذلك عن طرٌق أحد الشركاء من المنظمات غٌر الحكومٌة.
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 دعم المأوى وسلع اإلغاثة

 المنظمات غٌر بالرغم من انعدام األمن، عملت مجموعة اللوجستٌات، وهً هٌئة منسقة ألنشطة اللوجستٌات اإلنسانٌة وتتضمن وكاالت األمم المتحدة و

طن متري من اإلمدادات اإلنسانٌة بٌن كانون الثانً/ٌناٌر  600الحكومٌة ومساهمٌن آخرٌن، على تسهٌل النقل الجوي والبحري والبري ألكثر من 

 اء.منظمة فً محافظات مثل عدن والحدٌدة وصنع 21لتر من الوقود على  313,000ووزع أًٌضا أعضاء المجموعات أكثر من  وآذار/مارس.

لتر من الوقود من عدن إلى صنعاء لضمان استمرار الجسر الجوي  56,000باإلضافة إلى ذلك، نسقت المجموعات اللوجستٌة توصٌل ما ٌقرب من 

 للمساعدات اإلنسانٌة بٌن عمان واألردن وصنعاء حتى حزٌران/ٌونٌو.

 فرد مشرد وتزوٌده  303,000ركاء الحكومة األمرٌكٌة الوصول إلى وفً أعقاب معوقات إٌصال المساعدات، استطاعت وكاالت االستغاثة ومنها ش

فرد إمدادات  120,000فرد مساعدة إٌوائٌة طارئة وتلقى نحو  56,000تلقى أكثر من  .2016/2017بمساعدات االستغاثة أثناء فصل الشتاء لعام 

 موعات توفٌر المأوى والتنسٌق بٌن المخٌمات وإدارة المخٌمات.فرد نقًدا بغرض اإلعانة اإلٌجارٌة، وفًقا لمج 1300اإلغاثة، كما تلقً نحو 

  ملٌون دوالر أمرٌكً فً السنة المالٌة  15.3التزم مكتب السكان والالجئٌن والهجرة بوزارة خارجٌة الوالٌات المتحدة مؤخًرا بتموٌل إضافً قدره

ثة التً تقدمها الوكاالت، ومنها تنسٌق المخٌمات وإدارة المخٌمات والرعاٌة أمام مكتب مفوضٌة األمم المتحدة لشؤون الالجئٌن وأنشطة االستغا 2017

 لٌمن.الصحٌة والدعم اللوجستً وتوفٌر الحماٌة ومساعدة الالجئٌن وتوصٌل سلع اإلغاثة وتوفٌر المواد الالزمة لبناء مأوى لألسر الضعٌفة فً ا

 

 

 المساعدات اإلنسانية األخرى

  نٌسان/أبرٌل  25وحكومتً السوٌد وسوٌسرا اجتماًعا رفٌع المستوى إلعالن التبرعات لحل األزمة اإلنسانٌة فً الٌمن فً واستضافت األمم المتحدة

ملٌار دوالر أمرٌكً لتقدٌم المساعدات  2.1فً الٌمن والتً تتطلب  2017لجمع التموٌل الضروري العاجل لدعم خطة االستجابة اإلنسانٌة لعام 

دعمت األمم المتحدة أًٌضا، أثناء االجتماع، وقف األعمال العدائٌة وزٌادة حماٌة المدنٌٌن وإٌصال المساعدات  لٌون مستفٌد.م 12اإلنسانٌة لنحو 

  اإلنسانٌة دون عوائق إلى السكان المتأثرٌن بالنزاع.

 ٌة وحكومتا الكوٌت واإلمارات العربٌة المتحدة، وأثناء اجتماع إعالن التبرعات، أعلن المتبرعون الدولٌون، بما فً ذلك االتحاد األوروبً والسعود

كما أعلنت الحكومة األمرٌكٌة عن تموٌل  ملٌار دوالر أمرٌكً لدعم عملٌات االستجابة اإلنسانٌة فً الٌمن. 1.1عن إسهاماتهم التً ٌصل إجمالٌها إلى 

ملٌون دوالر فً السنة  526جمالً المساهمة لالستجابة ٌبلغ نحو فً الٌمن، األمر الذي جعل إ 2017ملٌون دوالر فً السنة المالٌة  94إضافً قدره 

  .2017وحتى الوقت الراهن فً السنة المالٌة  2016المالٌة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

*
( وتستند إلى االلتزامات الدولٌة خالل OCHA( التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة )FTSتعود مرجعٌة كل األرقام الدولٌة إلى خدمة التعقب المالً ) .2017نٌسان/أبرٌل من  26أرقام التموٌل اعتباًرا من 

  2015من أكتوبر  1، التً بدأت فً 2017والسنة المالٌة  2016األمرٌكٌة وتعكس آخر التزاماتها فً السنة المالٌة  السنة التقوٌمٌة الحالٌة، فً حٌن أن أرقام الحكومة األمرٌكٌة تعود مرجعٌتها إلى الحكومة

 .2017من نٌسان/أبرٌل  25ً الٌمن فً ال ٌشمل تقرٌر خدمة التعقب المالً التموٌل الذي تم التبرع به فً اجتماع إعالن التبرعات رفٌع المستوى لحل األزمة اإلنسانٌة ف على التوالً. 2016من أكتوبر  1و

 

الوالٌات المتحدة 
 األمرٌكٌة

 الكوٌت كندا السوٌد ألمانٌا الٌابان االتحاد األوروبً المملكة المتحدة المملكة العربٌة السعودٌة اإلمارات العربٌة المتحدة

 * 2017–2016تمويل عمليات المساعدة اإلنسانية لعام 
 لكل متبرع

41,882,333 

 دوالر امرٌكً

525,909,958 
 دوالر امرٌكً

469,924,030 
 دوالر امرٌكً

302,327,513 
 دوالر امرٌكً

200,883,954 
 دوالر امرٌكً

110,308,094 
 دوالر امرٌكً

90,915,834 
 دوالر امرٌكً

76,340,305 

 46,753,984 دوالر امرٌكً
 دوالر امرٌكً

45,440,919 

 دوالر امرٌكً
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 المبلغ الموقع النشاط الشريك المنفذ

األمريكية للتنمية الدوليةمكتب المساعدات األمريكية للكوارث الخارجية التابع للوكالة 
6

 

 الشركاء المنفذون

الزراعة واألمن الغذائً واالنتعاش االقتصادي ونظم 
السوق والصحة وتنسٌق المساعدات اإلنسانٌة وإدارة 
المعلومات والدعم اللوجستً وسلع اإلغاثة والتغذٌة 

والحماٌة والمأوى والمستوطنات وخدمات المٌاه والصرف 
 الصحٌةالصحً والنظافة 

أبٌن، عدن، الضالع، الجوف، 
الحدٌدة، عمران، حجة، إب، 
لحج، رٌمة، سعدة، صنعاء، 

 شبوة، تعز

  دوالر أمرٌكً 44,919,020

 المنظمة الدولٌة للهجرة

الصحة وتنسٌق المساعدات اإلنسانٌة وإدارة المعلومات 
والدعم اللوجستً وسلع اإلغاثة والحماٌة والمأوى 

المٌاه والصرف الصحً والنظافة والمستوطنات وخدمات 
 الصحٌة

أبٌن، عدن، الضالع، الحدٌدة، 
المهرة، حضرموت، حجه، 
إب، لحج، صنعاء، شبوة، 

 سقطرى، تعز

  دوالر امرٌكً 7,500,000

 (FAOمنظمة األغذٌة والزراعة )
الزراعة واألمن الغذائً، تنسٌق المساعدات اإلنسانٌة 

 وإدارة المعلومات
  دوالر أمرٌكً 1,000,000 حضرموت، شبوة 

خدمة النقل لألغراض اإلنسانٌة التابعة لألمم المتحدة 
(UNHAS) 

  دوالر أمرٌكً 4,000,000 عدن، الحدٌدة، صنعاء  الدعم اللوجستً وسلع اإلغاثة

 الوضع الراهن

 2015وأوائل عام  2004بٌن عام( أضر الصراع بٌن حكومة جمهورٌة الٌمن ،RoYG وقوات المعارضة الحوثٌة فً الشمال وبٌن )

تشرد السكان المستمر فً شمال الجماعات التابعة للقاعدة وقوات حكومة جمهورٌة الٌمن فً الجنوب بأكثر من ملٌون فرد وأدى إلى 

 2011أدى القتال بٌن قوات حكومة جمهورٌة الٌمن والجماعات القبلٌة والمسلحة منذ عام  الٌمن، مما أدي إلى وجود احتٌاجات إنسانٌة.

 لسكان الفقراء.إلى الحد من قدرة حكومة جمهورٌة الٌمن على توفٌر الخدمات األساسٌة، واالحتٌاجات اإلنسانٌة المتزاٌدة فً صفوف ا

إلى تجدد وتصعٌد الخالفات والتشرٌد، مما أدى إلى تفاقم األوضاع اإلنسانٌة  2015و  2014وأدى توسع قوات الحوثً فً عامً 

 المتدهورة بالفعل. 

 معها لوقف  ، بدأ التحالف بقٌادة المملكة العربٌة السعودٌة الضربات الجوٌة على الحوثٌٌن والقوات المتحالفة2015فً أواخر مارس

أدى النزاع الدائم إلى إلحاق الضرر بالبنٌة التحتٌة العامة، وانقطاع الخدمات األساسٌة، وتشرٌد الكثٌرٌن، وخفض مستوى  توسعها جنوًبا.

ئة من بالما 90ٌعتمد البلد على استٌراد  الواردات التجارٌة إلى نسبة ضئٌلة من المستوٌات المطلوبة للحفاظ على المواطنٌن الٌمنٌٌن.

  الحبوب وغٌرها من المصادر الغذائٌة.

 وأسفر النزاع المتصاعد، إلى جانب عدم االستقرار السٌاسً الذي طال أمده واألزمة االقتصادٌة الناجمة عن ذلك وارتفاع أسعار المواد

ون شخص من انعدام األمن الغذائً ملٌ 27.4الغذائٌة والوقود وارتفاع معدل البطالة، عن معاناة أكثر من نصف عدد سكان الٌمن البالغ 

ملٌون شخص، بما  3إضافًة إلى ذلك، أدى الصراع إلى تشرٌد إجمالً  ملٌون شخص ٌحتاجون إلى مساعدات غذائٌة طارئة. 7وأكثر من 

لحالً وكاالت ٌمنع تقلب الوضع ا .2017ملٌون من الناس الذٌن عادوا إلى مناطقهم األصلٌة، اعتباًرا من ٌناٌر  1فً ذلك ما ٌقرب من 

  اإلغاثة من الحصول على معلومات دٌموغرافٌة دقٌقة وشاملة.

 248,000ما ٌقرب من  2015استضافت الٌمن فً أوائل عام ( الجًئا وعدد كبٌر من السكان من رعاٌا البلدان الثالثةTCNs.)  

  نطاق واسع لرعاٌا البلدان الثالثة من الٌمن. دفع التصعٌد فً االشتباكات المنظمة الدولٌة للهجرة إلى تنظٌم عملٌات إجالء على

 ً2017، أعاد السفٌر األمرٌكً "ماثٌو تولر" إصدار إعالن الكارثة لحاالت الطوارئ المعقدة للٌمن للعام المالً 2016أكتوبر  26ف 

واالقتصادٌة فً البالد على الفئات نظًرا الستمرار االحتٌاجات اإلنسانٌة الناجمة عن حاالت الطوارئ المعقدة وأثر األزمات السٌاسٌة 

 الضعٌفة من السكان.
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 صندوق األمم المتحدة للطفولة
الصحة والدعم اللوجستً وسلع اإلغاثة والتغذٌة والحماٌة 

والمستوطنات وخدمات المٌاه والصرف الصحً والمأوى 
 والنظافة الصحٌة

أبٌن، عدن، الضالع، البٌضاء، 
الحدٌدة، عمران، الجوف، 

المحوٌت، ذمار، حضرموت، 
حجة، إب، لحج، مأرب، 

صعدة، صنعاء، شبوة، 
 سقطرى، تعز 

  دوالر أمرٌكً 34,000,000

  دوالر أمرٌكً 3,700,000 فً أنحاء البالد تنسٌق المساعدات اإلنسانٌة وإدارة المعلومات  مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة

 الصحة والحماٌة (UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان )

أبٌن، عدن، الضالع، البٌضاء، 
الحدٌدة، الجوف، المحوٌت، 

أمانة العاصمة، عمران، 
حضرموت، حجة، إب، لحج، 
 مأرب، رٌمة، صعدة، صنعاء،

 شبوة، تعز

  دوالر أمرٌكً 1,000,080

 برنامج األغذٌة العالمً
تنسٌق الشؤون اإلنسانٌة وإدارة المعلومات، والدعم 

 اللوجستً وسلع اإلغاثة 
  دوالر أمرٌكً 9,230,621 فً أنحاء البالد

 (WHOمنظمة الصحة العالمٌة )
الصحة والتغذٌة وخدمات المٌاه والصرف الصحً 

 والنظافة الصحٌة
  دوالر أمرٌكً 12,282,413 على نطاق البلد

  دوالر أمرٌكً 829,319   دعم البرنامج  

 دوالر أمرٌكً  118,461,453 إجمالي تمويل مكتب المساعدات الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

USAID/FFPمكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية     
3

 

 قسائم الطعام  الشركاء المنفذون
أبٌن، الضالع، الحدٌدة، 
المحوٌت، حجة، لحج، 

 صنعاء، تعز
 دوالر أمرٌكً  20,500,000

 دوالر أمرٌكً 800,000 البالدفً أنحاء  األمن الغذائً وسبل المعٌشة  (FAOمنظمة األغذٌة والزراعة )

  دوالر أمرٌكً 5,175,630 على نطاق البلد طن متري من األغذٌة العالجٌة الجاهزة لالستعمال 420 صندوق األمم المتحدة للطفولة

 (WFPبرنامج األغذٌة العالمً )

 دوالر أمرٌكً  68,000,000 محافظة 20 األغذٌة العٌنٌة من الوالٌات المتحدة

األغذٌة العٌنٌة من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، قسائم 
 الطعام، الشراء المحلً والطحن 

 دوالر أمرٌكً  242,694,500 محافظة 20

 دوالر أمرٌكً 337,170,130 التمويل الكلي لمكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

    
 والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكيةمكتب السكان والالجئين 

 الشركاء المنفذون
الصحة، وسلع اإلغاثة والدعم اللوجستً، واإلٌواء 
 والمستوطنات والمٌاه والصرف الصحً والنظافة

  دوالر أمرٌكً 11,500,000 فً أنحاء البالد

  أمرٌكً دوالر 9,500,000 إقلٌمً، جٌبوتً، إثٌوبٌا، الٌمن الضعفاءاإلجالء وتقدٌم المساعدة اإلنسانٌة للمهاجرٌن  المنظمة الدولٌة للهجرة

 مفوضٌة األمم المتحدة لشؤون الالجئٌن

تنسٌق المخٌم وإدارة المخٌم والدعم اللوجستً وسلع 
اإلغاثة والحماٌة واالستجابة لالجئٌن والمأوى 

 والمستوطنات
  أمرٌكً دوالر 38,600,000 فً أنحاء البالد

المخٌم وإدارة المخٌم والدعم اللوجستً وسلع تنسٌق 
اإلغاثة والحماٌة واالستجابة لالجئٌن والمأوى 

 والمستوطنات

جٌبوتً، إثٌوبٌا، الصومال، 
 السودان

  دوالر أمرٌكً 10,750,000

 أمرٌكًدوالر  70,350,000 التمويل الكلي لمكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية

 دوالر أمريكي 565,120,525 6102–6102من الحكومة األمريكية لالستجابة اليمنية في السنة المالية  إجمالي التمويل اإلنساني
 

 

 
1
 عام من التموٌل ٌشٌر إلى تارٌخ االلتزام والتعهد بالنفقات، ال إلى تارٌخ االعتماد. 



 7 

 2 
  .2017نٌسان/أبرٌل  26للكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة المبالغ الملتزمة المتوقعة أو الفعلٌة اعتباًرا من ٌمثل تموٌل مكتب المساعدات األمرٌكٌة 

 3 
ٌّر.  القٌمة التقدٌرٌة للمساعدة الغذائٌة وتكالٌف النقل عند الشراء، قابلة للتغ

 
 
 

 معلومات التبرع العام

  فاعلٌة التً من شأنها أن ٌقدم األفراد مساعدة لجهود اإلغاثة من خالل جعل المساهمات النقدٌة إلى المنظمات اإلنسانٌة التً إن الطرٌقة األكثر

العالم على  ُتجري عملٌات إغاثة. ٌمكن االطالع على قائمة من المنظمات اإلنسانٌة التً تقبل التبرعات النقدٌة لالستجابات الكارثٌة فً جمٌع أنحاء

 .www.interaction.org وقع اإللكترونًالم

 لًبا فً المنطقة تشجع الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة التبرعات النقدٌة ألنها تسمح ألخصائًٌ تقدٌم المساعدات بشراء العناصر الدقٌقة الالزمة )غا

الموارد النادرة )مثل طرق النقل ووقت الموظفٌن ومساحة التخزٌن(، وٌمكن تحوٌلها بسرعة كبٌرة دون تكالٌف المتضررة(، وتخفٌف العبء على 

ا. ًٌ ا وبٌئ ًٌ ا وغذائ ًٌ  نقل، وتدعم اقتصاد المنطقة المنكوبة بالكوارث، وتكفل المساعدة المالئمة ثقاف

 :ًٌمكن العثور على مزٌد من المعلومات ف 

 .1.202.821.1999+أو  www.cidi.org ولٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة:مركز معلومات الكوارث الد –

 www.reliefweb.intٌمكن التعّرف على أنشطة اإلغاثة للمجتمعات اإلنسانٌة عبر الرابط  –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طتظهر نشرات مكتب المساعدات األمرٌكٌة للكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة على الموقع اإللكترونً عبر الراب
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work 
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