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 التطورات الرئيسية

  حالة  1,885حالة مشتبه بإصابتها بالكولٌرا و 408,000ٌولٌو، سّجلت اإلدارات الصحٌة أكثر من  26بدًءا من

وقد زادت منظمات األمم المتحدة،  (.WHOوفاة مصاحبة فً الٌمن، وفًقا لمنظمة الصحة العالمٌة باألمم المتحدة )

بالتنسٌق مع الشركاء فً المجال اإلنسانً، من جهود استجابتها للكولٌرا لتلبٌة االحتٌاجات الواسعة للصحة والمٌاه 

 ( فً كل المناطق المتؤثرة بالمرض.WASHصرف الصحً والصحة العامة )وال

  وسافر وفد رفٌع المستوى من األمم المتحدة إلى الٌمن فً أواخر شهر ٌولٌو لمقابلة المسإولٌن الٌمنٌٌن، بمن فٌهم

 ابة للكولٌرا.ربٌس وزراء حكومة جمهورٌة الٌمن أحمد بن داغر، والعاملٌن فً مجال الصحة لمناقشة جهود االستج

  كما زار ربٌس اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر السٌد بٌتر مورٌر الٌمن أًٌضا فً أواخر شهر ٌولٌو والتقى قادة

المجتمع والسلطات المحلٌة من جمٌع أطراف النزاع للتشدٌد على أهمٌة حماٌة المدنٌٌن والبنٌة التحتٌة المدنٌة، 

 بما ٌتفق مع القانون اإلنسانً الدولً.

 ( وقد قدم برنامج األغذٌة العالمً التابع لألمم المتحدةWFP شرٌك مكتب الغذاء من أجل السالم التابع لوكالة )

ٌولٌو ثالث شحنات من المساعدة الغذابٌة  8-2فً الفترة ما بٌن  USAID/FFPاألمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة 

ملٌون شخص بمساهمات غذابٌة عٌنٌة  2.4وصل برنامج األغذٌة العالمً إلى ما ٌقرب من  الطاربة إلى الٌمن.

 ٌولٌو، وفًقا لمنظمة األمم المتحدة. 18حتى  1من 
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 (USAID/OFDAمكتب المساعدات الخارجٌة األمرٌكٌة فً حاالت الكوارث التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ) 
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 (USAID/FFPمكتب األغذٌة من أجل السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ) 
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 (State/PRMمكتب وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة للسكان والالجبٌن والمهاجرٌن ) 
 

 

 تمويل المساعدات اإلنسانية
 7102من أجل االستجابة في اليمن في السنة المالية 

USAID/OFDA
1

 
115,313,225 
 دوالر أمرٌكً

USAID/FFP
2

 
313,802,384 
 دوالر أمرٌكً

State/PRM
3

 
38,125,000  
 دوالر أمرٌكً

 دوالر أمريكي 472,741,714

 

 معقدة طوارئ حالة - اليمن
 2016يناير  2016      1 (FY، السنة المالية )7صحيفة الوقائع #

 األرقام في
 سريعة لمحة

 مليون 27.4
 عدد سكان الٌمن

 2016وفًقا لتقارٌر األمم المتحدة فً نوفمبر 

 مليون 20.7
 شخص بحاجة للحصول على المساعدة اإلنسانٌة

 2017وفًقا لتقارٌر األمم المتحدة فً أبرٌل 

 مليون 14.8
الرعاٌة شخص ٌفتقر إلى الحصول على 

 الصحٌة األساسٌة

 2016وفًقا لتقارٌر األمم المتحدة فً نوفمبر 

 مليون 17.1
ا ًٌ  شخص غٌر آمن غذاب

وفًقا لتقرٌر منظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( فً 

 2017فبراٌر 

 مليون 7.3
 شخص بحاجة إلى مساعدة غذابٌة طاربة

وفًقا لتقرٌر منظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( فً 

  2017فبراٌر 

 مليون 2
 نازح بالٌمن

 2017وفًقا لتقارٌر األمم المتحدة فً ٌونٌو 

 مليون 4.9
شخص تمّكن من الحصول على المساعدة 

 2017اإلنسانٌة فً 

 2017وفًقا لتقارٌر األمم المتحدة فً أبرٌل 

 

 معقدة طوارئ حالة – الٌمن
 2017ٌولٌو  2017       28 (FY)، السنة المالٌة 13صحٌفة الوقابع #

 النقاط المهمة

 تخطت عدد حاالت اإلصابة بالكولٌرا فً الٌمن

 وفاة  1,885حالة مشتبه بها مع  408,000

 ذات صلة

 تعٌق القٌود المفروضة على الوصول والمتعلقة

 باألمن االستجابة للكولٌرا

 ٌزور الٌمن وفد رفٌع المستوى من األمم المتحدة

 اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمروربٌس 
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 انعدام األمن، والنزوح، ووصول المساعدات اإلنسانية

 ٌّد النشاط العسكري الحالً فً محافظات البٌضاء، وحجة، والجوف، ومؤرب، وصعدة، وصنعاء، وتعز من وصول المساعدات اإلنسانٌة وأّخر  لقد ق

إلنسانً عالوة على ذلك، فإن نقص وقود الطابرات فً العاصمة الٌمنٌة صنعاء قد دفع خدمة الطٌران اتسلٌم المساعدات الطاربة، وفًقا لألمم المتحدة. 

( إلعادة توجٌه رحالتها بٌن عّمان باألردن وصنعاء من خالل جٌبوتً إلعادة التزود بالوقود، مما أّخر وعّقد من UNHASالتابعة لألمم المتحدة )

 سفر طاقم اإلغاثة اإلنسانٌة.

 ٌو، دخول أربع ناقالت وقود، تنقل مًعا أكثر من وقد منع التحالف الذي تقوده المملكة العربٌة السعودٌة ومسإولو حكومة جمهورٌة الٌمن، فً ٌول

وقد أتى ذلك بعد تعلٌق العملٌات فً مٌناء رأس عٌسى، فً بداٌات طن متري من الوقود، إلى مٌناء الحدٌدة، وفًقا لوسابل اإلعالم العالمٌة.  71,000

بالمبة من احتٌاجاتها المقّدرة من  17اء الٌمن، والتً تلقت أقل من إمدادات الوقود محدودة فً كل أنح شهر ٌونٌو، والذي هو مٌناء للوقود فً األساس.

ا فً شهر ٌونٌو، كما أفادت األمم المتحدة. 544,000الوقود التً تبلغ  ًٌ إن واردات الوقود عبر مٌناء رأس عٌسى ضرورٌة  طن متري شهر

ا فً ذلك شبكات إمداد المٌاه التً تدعم أنظمة الصحة العامة وتوفر مٌاه شرب للمحافظة على التدفق الفّعال للكهرباء للبنٌة التحتٌة المدنٌة الحرجة، بم

 (.OCHAآمنة للسكان المصابٌن بالكولٌرا، وفًقا لمكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشإون اإلنسانٌة )

 حدٌثة له أمام مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  لقد شّدد وكٌل األمٌن العام للشإون اإلنسانٌة ومنّسق اإلغاثة الطاربة السٌد ستٌفن أوبراٌن فً كلمة

 على أهمٌة بقاء جمٌع الموانا والطرق البرٌة مفتوحة للسماح بوصول المساعدات اإلنسانٌة وتسلٌم مواد اإلغاثة.

  ًاألمن التابع لألمم  ٌولٌو، أصدر فرٌق عمل مكّون من ممثلٌن من مجموعات دعم حقوق اإلنسان والمنظمات غٌر الحكومٌة خطاًبا لمجلس 21ف

عالوة على ذلك، فقد طالبت  المتحدة ٌحث فٌه األعضاء على تحمٌل أطراف النزاع فً الٌمن المسإولٌة عن انتهاكات القانون اإلنسانً الدولً.

الطبً، وتسلٌم اإلمدادات المنظمات غٌر الحكومٌة أن تسهِّل األمم المتحدة إعادة فتح مطار صنعاء للسماح بخدمة الرحالت التجارٌة، واإلخالء 

وباإلضافة لذلك، فقد شّدد فرٌق العمل على أهمٌة حصول الباحثٌن فً حقوق اإلنسان والصحفٌٌن على ترخٌص السفر على رحالت خدمة  اإلنسانٌة.

 الطٌران اإلنسانً التابعة لألمم المتحدة المقررة للٌمن.

 وم التحالف الذي تقوده المملكة العربٌة السعودٌة على مدٌرٌة موزع بمحافظة تعز ٌوم لقد تسببت إحدى الضربات الجوٌة التً نفذها بشكل مزع 

اشتمل الضحاٌا على نساء وأطفال، كانوا قد  مدنً على األقل وإصابة ست أشخاص، كما أفادت التقارٌر اإلعالمٌة العالمٌة. 20ٌولٌو فً مقتل  18

ًٌا ما ٌقرب من  فً تعز بسبب النزاع. فّروا جمًٌعا إلى موزع من مدٌرٌة المخا القرٌبة ا، وفًقا  15تستضٌف تعز حال ًٌ بالمبة من السكان النازحٌن داخل

وقد ناشدت المفوضٌة أطراف النزاع باحترام القانون اإلنسانً الدولً، بما فً  (.UNHCRلمكتب لمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجبٌن )

 غاثة.ذلك حماٌة المدنٌٌن وعاملً اإل

 

 

 الصحة والنظافة العامة

 .ٌولٌو أكثر من  26فقد سجلت اإلدارات الصحٌة، بدًءا من  تواصل الكولٌرا انتشارها فً الٌمن، حٌث أثر على جمٌع محافظات البلد تقرًٌبا

وقد زادت منظمات األمم  وفاة مصاحبة منذ تفشً الموجة الثانٌة فً أواخر أبرٌل، وفًقا لمنظمة الصحة العالمٌة. 1,885حالة مشتبه بها و 408,000

صحً المتحدة، بالتنسٌق مع الشركاء فً المجال اإلنسانً، من جهود استجابتها للكولٌرا لتلبٌة االحتٌاجات الواسعة للصحة والمٌاه والصرف ال

 ( فً كل المناطق المتؤثرة بالمرض.WASHوالصحة العامة )

  ٌولٌو، وهو ما ٌقل عن حد الطوارئ البالغ  26بالمبة منذ  0.4وعلى الرغم من معدل االنتقال السرٌع، فقد انخفض معدل الوفٌات فً الٌمن إلى 

ٌُشتبه فً 99.6بالمبة الذي تحدده منظمة الصحة العالمٌة، وٌشٌر إلى أن  1 إصابتهم بالكولٌرا ممن حصلوا على الخدمات  بالمبة من األشخاص الذٌن 

 الصحٌة قد نجوا من المرض.

  ًمن ٌولٌو، وصل الٌمن ممثلون من اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، وبرنامج األغذٌة العالمً، ومنظمة الصحة العالمٌة، وصندوق األمم  24وف

وزار وفد األمم المتحدة وممثلو  ات المحلٌة فٌما ٌتعلق بجهود االستجابة للكولٌرا.المتحدة للطفل )الٌونٌسف( لمقابلة العاملٌن فً مجال الصحة والسلط

ٌة اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر محافظة عدن الخاضعة لسٌطرة حكومة جمهورٌة الٌمن وصنعاء الخاضعة لسٌطرة الحوثً لتقٌٌم الظروف اإلنسان

 المدنٌة، كخدمات المٌاه والكهرباء الضرورٌة لالستجابة للكولٌرا، وفًقا للقانون اإلنسانً الدولً. والتؤكٌد على أهمٌة حماٌة المدنٌٌن والبنٌة التحتٌة

 وعقب الزٌارات، حث ممثلو اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر وقٌادة األمم المتحدة المجتمع الدولً على زٌادة الدعم لشعب الٌمن.
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  سرٌر مقرر  5,000من  3,000مركز إماهة فموٌة مقرر ووفرت نحو  2,000من  830نحو وبدًءا من منتصف ٌولٌو، أسست اإلدارات الصحٌة

الهٌبة المنسقة لألنشطة الصحٌة اإلنسانٌة، التً تضم  – Health Clusterفً مراكز عالج الكولٌرا بالمناطق المتؤثرة، ووفًقا لمجموعة الصحة 

منظمة إنسانٌة للرعاٌة الصحٌة  29ووسط عوابق الوصول، عملت  ن األطراف الفاعلة.منظمات األمم المتحدة، والمنظمات غٌر الحكومٌة، وغٌرها م

 . Health Clusterٌولٌو، كما أفادت مجموعة الصحة  17منذ  —بالمبة من المدٌرٌات المتؤثرة  80أكثر من  —مدٌرٌة  234فً 

ا إعادة تصمٌم مراكز عملٌات الطوارئ  ًٌ الوطنٌة فً محافظتً عدن وصنعاء لتسهٌل تقدٌم دعم تشغٌلً أكبر وتقود منظمة الصحة العالمٌة حال

ٌوفر شركاء الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة/مكتب المساعدة  لالستجابة للكولٌرا من قبل السلطات المحلٌة، والشركاء، ومنظمات األمم المتحدة.

محافظات،  10عملٌات الطوارئ الوطنٌة على مستوى فً كل مركز من مراكز  األمرٌكٌة الخارجٌة للكوارث األطقم الفنٌة والمساعدة فً الموارد

 والتً عملت بشكل جزبً بدًءا من أواخر شهر ٌولٌو.

  كما وفرت اللجنة الدولٌة  منشؤة صحٌة لعالج حاالت الكولٌرا الحادة فً ثمانً محافظات عبر الٌمن. 17وتدعم اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر

من أكٌاس أمالح اإلماهة الفموٌة والمضادات الحٌوٌة للنساء الحوامل واألطفال؛ ووزعت أكثر  110,000ر، منذ شهر ٌولٌو، أكثر من للصلٌب األحم

شخص بشؤن أسالٌب الوقاٌة من  221,000من أقراص الكلور على المنشآت الصحٌة ونقاط توزٌع المٌاه، وقدمت التثقٌف نحو  200,000من 

د المنظمات اإلغاثٌة األخرى من تغطٌة االستجابة الصحٌة على مستوى األسرة وُتّدرب الشركاء المحلٌٌن والمتطوعٌن للتجاوب مع كما تزٌ الكولٌرا.

 المرض المتفشً.

  ملٌون شخص فً الٌمن إمكانٌة الوصول المنتظمة لمٌاه الشرب اآلمنة والصرف الصحً ولم ٌعد األطباء 14.5وفًقا للٌونٌسف، فال ٌملك نحو 

فبٌنما فّر بعض األطباء من البلد المتؤثر بالنزاع، توقف اآلخرون بسبب عدم تلقً الرواتب،  .333من مدٌرٌات الٌمن البالغ عددها  49متواجدون فً 

ج الكولٌرا مركز لعال 630تدعمان نحو  —كالهما شرٌكان للحكومة األمرٌكٌة  —إن منظمتً الصحة العالمٌة والٌونٌسف  وفًقا لألمم المتحدة.

 منشؤة فً األشهر القادمة. 1,100ومركز لإلماهة الفموٌة فً معظم المدٌرٌات المتؤثرة، وتخططان للزٌادة ألكثر من 

  ملٌون شخص بخدمات المٌاه والصرف الصحً، بما فً ذلك تعقٌم مصادر المٌاه،  4لقد وصلت منظمة الٌونٌسف، منذ منتصف ٌولٌو إلى نحو

كما تدعم الٌونٌسف أًٌضا رسابل النظافة العامة على المستوٌٌن  ، ودعم إعادة تؤهٌل أنظمة إمداد المٌاه ومنشآت مٌاه الصرف.وتوزٌع أقراص الكلورة

 المجتمعً واألُسري.

  ًكً لمدة ملٌون دوالر أمرٌ 254ٌولٌو، خطة استجابة معدلة للكولٌرا بطلب تموٌل ٌبلغ  10أصدرت األمم المتحدة، خالل األسبوع الذي ٌبدأ ف 

ملٌون دوالر كتموٌل جدٌد  192وقد أعلنت الحكومة األمرٌكٌة مإخًرا عن نحو  ملٌون تم طلبها فً الخطة األصلٌة. 66.7بزٌادة من  –ستة أشهر 

لمساعدة الخارجٌة األمرٌكٌة مالٌٌن دوالر كتموٌل جدٌد للكولٌرا من الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة/مكتب ا 6لالستجابة اإلنسانٌة للٌمن، بما فً ذلك 

 ملٌون دوالر ضمن مناشدتها لتموٌل االستجابة للكولٌرا. 50ٌولٌو نحو  12وقد تلقت األمم المتحدة منذ  للكوارث.

 

 

 األمن الغذائي والتغذية

 انعدام  تستمر أسعار الغذاء المرتفعة، وقلة إمدادات المٌاه، وغٌرها من االضطرابات ذات الصلة بالنزاع بقطاع الزراعة فً الٌمن فً مفاقمة حدة

الوصول، بما فً ذلك  باإلضافة لذلك، فانعدام األمن والقٌود المفروضة على األمن الغذابً هناك، وفًقا لمنظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(.

 حصار الموانا الربٌسٌة، ٌحد من فرص الصٌد فً المناطق الساحلٌة بمحافظات حجة، والحدٌدة، وتعز، كما أفادت منظمة الفاو.

  للتنمٌة الدولٌة ثالث فً بداٌة شهر ٌولٌو، سلّمت ثالث ُسفُن أّجرها برنامج األغذٌة العالمً شرٌك مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة

وفً  طن متري من القمح إلى مٌناء الحدٌدة. 34,000ٌولٌو، سلّمت سفٌنتان من الثالث  3و 2شحنات من المساعدة الغذابٌة الطاربة إلى الٌمن. فً 

ملٌون شخص  2ٌة إلطعام طن متري من المساهمات العٌنٌة األمرٌكٌة من القمح كاف 26,260ٌولٌو، وصلت السفٌنة الثالثة، التً حملت نحو  8

 تقرًٌبا لمدة شهر واحد، إلى مٌناء الحدٌدة.

  للسكان وتستمر حالة سوء التغذٌة من الزٌادة فً الٌمن، بٌنما ٌواصل انعدام األمن وتحدٌات الوصول فً إعاقة قدرة منظمات اإلغاثة على الوصول

دارة سوء ٌونٌو، وصلت برامج إ 30منذ  .Nutrition Clusterالمحتاجٌن للغذاء الطارئ والمساعدة الغذابٌة بشكل متكافا، وفًقا لمجموعة التغذٌة 

مدٌرٌة من  300التغذٌة الحاد المجتمعٌة، والتً توفر العالج لسوء التغذٌة المزمن والحاد المتوسط، إلى السكان المعّرضٌن لإلصابة فً أكثر من 

ناٌر وٌونٌو، أكثر من فحص أطباء مجموعة التغذٌة، ما بٌن شهرّي ٌ .Nutrition Cluster، وفًقا لمجموعة التغذٌة 333مدٌرٌات الٌمن البالغ عددها 

 (.SAMمن سوء التغذٌة المزمن والحاد ) —بالمبة تقرًٌبا من السكان المستهدفٌن  20نحو  —شهًرا  59طفل تبلغ أعمارهم ما بٌن ستة إلى  891,000

  ادت بتراجع حاالت الوفاة إلى بالمبة من األطفال المصابٌن بسوء التغذٌة المزمن والحاد وأف 80وفً ٌونٌو، نجحت منظمات اإلغاثة فً عالج نحو

ًّ متابعة متتالٌتٌن  —تقرًٌبا، وفًقا لمجموعة التغذٌة. وكانت نسبة التخلف  0.3 بالمبة، مما ٌتخطى الحد  20أكثر من  —المرضى الذٌن غابوا لزٌارت

بالمبة. 15األدنى القٌاسً لمشروع "اسفٌر" بنسبة 
4

اعات السفر الطوٌلة للمنشآت الصحٌة، وارتفاع وٌحتمل أن ٌعود ارتفاع حاالت التخلف إلى س 

ٌة. ومع ذلك، تكالٌف المواصالت، ومحدودٌة زٌارات المتابعة بسبب التغطٌة غٌر الكافٌة لخدمات التغذٌة فً المجتمعات البعٌدة، كما أفاد خبراء التغذ

 بالمبة، كما أفادت المجموعة. 26من ، حٌث وصلت النسبة إلى أكثر 2016فنسبة التخلف الحالٌة قد تحسنت منذ أواخر عام 

                                                                                            
4

عالمٌة المن قبل اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، واألمم المتحدة، والمنظمات غٌر الحكومٌة، والمتبرعٌن لوضع الحد األدنى لمجموعة من المعاٌٌر  1997فً عام  The Sphere Projectتم إطالق مشروع "اسفٌر"  
 للمساعدة اإلنسانٌة ومن ثم تحسٌن جودة المساعدة المقدمة لألشخاص المتؤثرٌن بالكوارث ولتعزٌز مساءلة المنظمات اإلنسانٌة.
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  ٌولٌو إلى أنها قد تعٌد تخصٌص الموارد المخصصة لسوء التغذٌة إلى االستجابة للكولٌرا إذا لم ٌتلق المجتمع  11أشارت األمم المتحدة فً بٌان بتارٌخ

 ملٌون دوالر إضافٌة لعالج الوباء المتفشً. 200اإلنسانً 

  ملٌون دوالر لمنظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(، والشركاء  313األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة أكثر من  ، وفرت الوكالة2017ومنذ ٌولٌو

 .2017المنفذٌن، والٌونٌسف، وبرنامج األغذٌة العالمً لتقدٌم المساعدات الغذابٌة الطاربة فً الٌمن فً العام المالً 

 
 

 الدعم اللوجستي ومواد اإلغاثة

  مإخًرا رحلة تقٌٌم لقد أتم فرٌق الخدمات المٌدانٌة واللوجستٌة لمكتب المساعدة الخارجٌة األمرٌكٌة للكوارث التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة

، بما فٌها الغذاء لوجستٌة إلى جٌبوتً، حٌث ٌقٌم شركاء الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة، وٌخزنون وٌنقلون من سفٌنة ألخرى مواد اإلغاثة

كمٌناء أساسً للبلدان المجاورة، فالقدرة على التخزٌن فً جٌبوتً محدودة، وخاصة مساحة التخزٌن الخاضع للتحكم فً  واإلمدادات الطبٌة إلى الٌمن.

ع التً تستلزم سعة تخزٌن طلبات الشركاء للمساعدة فً شحن السل Logistics Clusterوقد الحظت مجموعة الخدمات اللوجستٌة  درجة الحرارة.

 ذات سلسلة باردة وتعمل بجهد وفًقا لذلك لتلبٌة تلك االحتٌاجات.

 

 

 الحماية والمأوى
ا والعابدٌن. ًٌ ففً محافظة حجة المتؤثرة  تواصل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجبٌن توفٌر المساعدات اإلٌجارٌة لألسر النازحة داخل

عالوة على  أسرة إعانة من خالل شرٌك للمفوضٌة منذ منتصف ٌولٌو، مما ٌضمن الوصول لمؤوى آمن وكرٌم لألسر المتؤثرة. 1,000بالنزاع، تلقت 

أسرة اإلعانة فً محافظات عمران، وذمار، والحدٌدة، ومآرب، وصعدة، وصنعاء منذ منتصف ٌولٌو، كما أفادت   2,000ذلك، فقد تلقت أكثر من

 تقارٌر المفوضٌة.

 
 

 مساعدات إنسانية أخرى

بالمبة من المبلغ المطلوب  43 ملٌون دوالر، أو نحو 899مبلغ  2017( لعام YHRPٌولٌو، تلقت خطة االستجابة اإلنسانٌة بالٌمن ) 28بدًءا من 

دوالر إلى المنظمات العاملة فً الٌمن مالٌٌن  107عالوة على ذلك، فقد ساهم المتبرعون بمبلغ  ملٌار دوالر، وفًقا لألمم المتحدة. 2.1البالغة قٌمته 

 خارج إطار خطة االستجابة اإلنسانٌة بالٌمن.

  ملٌون دوالر من  27وقد قدم المتبرعون الدولٌون، فً ٌولٌو، العدٌد من المساهمات الجدٌدة من أجل االستجابة اإلنسانٌة بالٌمن بما فً ذلك نحو

تنمٌة والمنظمات المحلٌة التً توفر المساعدة على المعٌشة والمحافظة على منشآت الرعاٌة الصحٌة؛ االتحاد األوروبً لدعم برنامج األمم المتحدة لل

ملٌون دوالر من حكومة  2مالٌٌن دوالر من حكومة الصٌن لدعم جهود االستجابة الغذابٌة الطاربة لبرنامج األغذٌة العالمٌة؛ وأكثر من  5ونحو 

لتً تستهدف األطفال المصابٌن بالكولٌرا فً الٌمن؛ ومواد اإلغاثة المقدمة من مركز الملك سلمان لإلغاثة الكوٌت لدعم جهود استجابة الٌونٌسف ا

 واألعمال اإلنسانٌة للمتؤثرٌن بالنزاع فً محافظات عدن، وحضرموت، ولحج.
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دوالر  467,240,609 

 148,052,064دوالر  150,608,886دوالر 

 102,748,106دوالر 
دوالر   81,588,552 

دوالر  دوالر  43,993,156 41,926,915 
دوالر  دوالر  27,792,358 دوالر  25,291,389 23,647,221 

المفوضٌة األوروبٌة  المملكة المتحدة المملكة العربٌة السعودٌة حكومة الوالٌات المتحدة 
للمساعدات اإلنسانٌة 

 (**إٌكو)والحماٌة المدنٌة 

 هولندا كندا السوٌد اإلمارات العربٌة المتحدة الٌابان ألمانٌا

   2017*تمويل المساعدات اإلنسانية 
 لكل متبرع

تعكس ( لمكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشإون اإلنسانٌة، وتعتمد على االلتزامات الدولٌة خالل السنة المٌالدٌة الحالٌة. FTSوفًقا لخدمة التتبع المالً ).  كل األرقام الدولٌة هً 2017ٌولٌو،  28*أرقام التموٌل اعتباًرا من 

 ٌولٌو. 28أرقام التموٌل ما تم اإلعالن عنه من تموٌل اعتباًرا من 

 (ECHOانٌة والحماٌة المدنٌة )**اإلدارة العامة للمفوضٌة األوروبٌة للمساعدة اإلنس

 الوضع الراهن

 أضر الصراع بٌن الحكومة الٌمنٌة وقوات المعارضة الحوثٌة فً الشمال وبٌن الجماعات التابعة 2015وأوابل عام  2004بٌن عام ،

، مما أدي إلى ملٌون من األفراد وأدى إلى نزوح السكان المستمر فً شمال الٌمن 1للقاعدة وقوات الحكومة الٌمنٌة فً الجنوب بؤكثر من 

إلى الحد من  2011( والجماعات القبلٌة والمسلحة منذ عام RoYGأدى القتال بٌن قوات حكومة جمهورٌة الٌمن ) احتٌاجات إنسانٌة.

 واالحتٌاجات اإلنسانٌة المتزاٌدة فً صفوف السكان الفقراء. ( على توفٌر الخدمات األساسٌة،RoYGقدرة جمهورٌة الحكومة الٌمنٌة )

 إلى تجدٌد وتصاعد الصراع والنزوح، مّما أدى إلى تفاقم األحوال اإلنسانٌة  2015و 2014أدى انتشار القوات الحوثٌة فً عام 

 المتدهورة بالفعل. 

 ٌة ضرباته الجوٌة على الحوثً وحلفابه لوقف توسعهم بالجنوب. ، بدأ التحالف الذي تقوده المملكة العربٌة السعود2015فً أواخر مارس

لقد دمر الصراع المستمر البنٌة التحتٌة العامة ووقف الخدمات األساسٌة كما أدى إلى نزوح العدٌد من األفراد وخفض مستوى الواردات 

بالمابة من احتٌاجاتها  90حٌث تعتمد البالد على استٌراد  .التجارٌة إلى الحد األدنى من المستوٌات المطلوبة الستدامة حٌاة السكان الٌمنٌٌن

 من الحبوب وغٌرها من مصادر الغذاء.  

رتفاع وقد خلّف النزاع المتفاقم، مقترًنا بعدم االستقرار السٌاسً الممتد، واألزمة االقتصادٌة الناجمة، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وا

ا. ملٌون ش 17معدل البطالة، أكثر من  ًٌ ملٌون شخص تقرًٌبا، بمن فٌهم  3عالوة على ذلك، فقد أدى النزاع لنزوح خص غٌر آمن غذاب

ٌمنع عدم ثبات الوضع الحالً وكاالت اإلغاثة من الحصول  .2017ى مناطق أصولهم، منذ ٌولٌو شخص عادوا إل 900,000أكثر من 

ٌّة شاملة ودقٌقة.    على معلومات ِدٌُموْغراِف

248,000ما ٌقرب من  2015فً أوابل عام  استضافت الٌمن ( الجًبا وعدد كبٌر من السكان من رعاٌا البلدان الثالثةTCNs.)  وقد حث

 ( من الٌمن.  TCNsتفاقم القتال المنظمة الدولٌة للهجرة على تنظٌم عملٌات إجالء واسعة النطاق لرعاٌا البلدان الثالثة )

 ً2017كً "ماثٌو تولر" إصدار إعالن الكارثة لحاالت الطوارئ المعقدة للٌمن للعام المالً ، أعاد السفٌر األمر2016ٌأكتوبر  26ف 

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

 الضعٌفة من السكان.
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–7102المساعدات اإلنسانية المقدم من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في اليمن في السنة المالية  تمويل

0
 

 المبلغ الموقع النشاط الشريك المنفِّذ

USAID/OFDAالمكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
7

 

 الشركاء المنفذون

الزراعة واألمن الغذابً، االنتعاش االقتصادي ونظم 
السوق، الصحة، تنسٌق الشإون اإلنسانٌة وإدارة 

المعلومات، الدعم اللوجٌستً والسلع األساسٌة 
لإلغاثة، التغذٌة، الحماٌة، المؤوى والمستوطنات، 

 توفٌر المٌاه وخدمات الصرف الصحً والنظافة

أبٌن، عدن، أمانة العاصمة، عمران، 
الضالع، حضرموت، حجة، الحدٌدة، إب، 
الجوف، لحج، المحوٌت، رٌمة، صعدة، 

 صنعاء، شبوة، تعز

 دوالر 52,400,000

 المنظمة الدولٌة للهجرة

الصحة، تنسٌق المساعدات اإلنسانٌة وإدارة 
المعلومات، الدعم اللوجٌستً ومواد اإلغاثة، والتغذٌة، 

المٌاه والحماٌة والمؤوى والمستوطنات، توفٌر 
 وخدمات المٌاه والصرف الصحً والنظافة العامة

 دوالًرا 13,019,153 جمٌع أنحاء البالد 

 دوالر 7,500,000 جمٌع أنحاء البالد  تنسٌق المساعدات اإلنسانٌة وإدارة المعلومات  مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشإون اإلنسانٌة

 الٌونٌسٌف
المٌاه وخدمات الصحة، التغذٌة، الحماٌة، توفٌر 

 الصرف الصحً والنظافة

أبٌن، عدن، البٌضاء، عمران، الضالع، 
ذمار، حضرموت، حجة، الحدٌدة، إب، 

الجوف، لحج، المحوٌت، مؤرب، صعدة، 
 صنعاء، شبوة، تعز 

 دوالر  19,000,000

دابرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدات 
 (UNHASاإلنسانٌة )

 دوالر  2,500,000 عدن، الحدٌدة، صنعاء الدعم اللوجٌستً والسلع األساسٌة لإلغاثة 

 برنامج األغذٌة العالمً
تنسٌق الشإون اإلنسانٌة وإدارة المعلومات، الدعم 

 اللوجٌستً والسلع األساسٌة لإلغاثة 
 دوالر  2,500,000 جمٌع أنحاء البالد 

 منظمة الصحة العالمٌة

الشإون اإلنسانٌة وإدارة الصحة، وتنسٌق 
 المعلومات، والتغذٌة

أبٌن، عدن، أمانة العاصمة، البٌضاء، 
الضالع، الحدٌدة، الجوف، حجة، لحج، 

 مؤرب، صعدة، تعز
 دوالر  16,000,000

 الصحة، والنظافة العامة
أبٌن، عدن، عمران، البٌضاء، الضالع، 
الحدٌدة، ذمار، حضرموت، حجة، إب، 

 تعز لحج، صعدة، صنعاء،
 دوالًرا  2,282,413

 دوالًرا  111,659   دعم البرامج  

 دوالًرا 115,313,225 التمويل الكلي للمكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

    

(USAID/FFP)مكتب األغذية من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
3

 

 دوالر 800,000 جمٌع أنحاء البالد األمن الغذابً وسبل المعٌشة  (FAOمنظمة األغذٌة والزراعة )

 قسابم المعونات الغذابٌة الشركاء المنفذون
أبٌن، الضالع، الحدٌدة، المحوٌت، حجة، 

 لحج، صنعاء، تعز
 دوالر 25,000,000

 الٌونٌسٌف
ا من الغذاء  830نقل  ًٌ  العالجً طًنا متر

 الجاهز لالستخدام
 دوالًرا 3,381,730 أبٌن، عدن، الضالع، حضرموت، لحج

 برنامج األغذٌة العالمً

 دوالًرا 204,120,654 محافظة 20  األغذٌة العٌنٌة من الوالٌات المتحدة

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

 دوالر  80,500,000 محافظة 20

 

 دوالًرا 313,802,384 التمويل الكلي لمكتب األغذية من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
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 مكتب شؤون السكان والالجئين والهجرة/ للدولة

IP 
الصحة، ومواد اإلغاثة والدعم اللوجستً، والمؤوى 

 والنظافة العامةوالمستوطنات، والحماٌة، 
 دوالر 16,125,000 جمٌع أنحاء البالد

 المنظمة الدولٌة للهجرة
 اإلجالء وتقدٌم المساعدة اإلنسانٌة 

 للمهاجرٌن الضعفاء
 على المستوى اإلقلٌمً، جٌبوتً، 

 إثٌوبٌا، الٌمن
 دوالر  6,100,000

 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجبٌن
تنسٌق وإدارة المخٌمات، والحماٌة، والمؤوى 

والمستوطنات، ومواد اإلغاثة والدعم اللوجستً، 
 واالستجابة للالجبٌن 

 دوالر  15,900,000 جمٌع أنحاء البالد

 دوالر 38,125,000 التمويل الكلي لمكتب وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئين والمهاجرين

 دوالرات  472,741,714 7102المساعدات اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في اليمن في السنة المالية  إجمالي تمويل

 

 
 معلومات التبرع العام

 ُتجري إن الوسٌلة األكثر فاعلٌة التً ٌمكن للناس من خاللها المساعدة فً جهود اإلغاثة هً تقدٌم مساهمات نقدٌة إلى المنظمات اإلنسانٌة الت ً

ول العالم على عملٌات اإلغاثة. وٌمكنكم االطالع على قابمة بالمنظمات اإلنسانٌة التً تقبل التبرعات النقدٌة المقدمة ألنشطة االستجابة للكوارث ح

 .www.interaction.orgالموقع اإللكترونً 

 ٌقة )غالًبا ُتشجع الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة عملٌات التبرعات النقدٌة ألنها تسمح لمتخصصً المساعدات بالحصول على المواد الضرورٌة الدق

المتضررة(؛ وتخفف العبء عن الموارد النادرة )مثل وسابل النقل ووقت الموظفٌن ومساحة المخازن(؛ وٌمكن نقلها بسرعة  ما ٌكون فً المنطقة

ا. ًٌ ا وبٌب ًٌ ا وغذاب ًٌ  فابقة ودون تحمل تكالٌف النقل؛ وتدعم اقتصاد المنطقة المنكوبة؛ وتضمن تقدٌم المساعدات المناسبة ثقاف

 ومات على:ٌمكن العثور على مزٌد من المعل 

 .1.202.821.1999+ أو www.cidi.org مركز الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة لمعلومات الكوارث الدولٌة: -

 www.reliefweb.intمكنك االّطالع على المعلومات المغنٌة بؤنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنسانً على الموقع اإللكترونً ٌ -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.interaction.org/
http://www.cidi.org/
http://www.reliefweb.int/
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ألمرٌكٌة للتنمٌة تظهر نشرات المكتب األمرٌكً لمساعدات الكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة على الموقع اإللكترونً للوكالة ا
 الدولٌة عبر الرابط

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
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work

