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 التطورات الرئيسية

  حالة مشكوك فً إصابتها بالكولٌرا  000,555أغسطس، سّجلت اإلدارات الصحٌة أكثر من  11بدًءا من

 (.WHOحالة وفاة مصاحبة للمرض فً الٌمن، وفًقا لمنظمة الصحة العالمٌة باألمم المتحدة ) 0,555وحوالً 

إال أّن تقارٌر منظمة الصحة العالمٌة باألمم المتحدة تشٌر إلى تباطإ انتشار المرض فً األسابٌع األخٌرة 

ٌقدم شركاء المكتب األمرٌكً لمساعدات الكوارث الخارجٌة التابع للوكالة  بالمقارنة بؤعلى مستوٌات له.

سٌق المساعدات اإلنسانٌة وخدمات المٌاه والصرف وتن األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة المساعدات الصحٌة الضرورٌة

 ( كاستجابة لتفشً وباء الكولٌرا المنتشر.WASHالصحً والنظافة العامة )

 ( أصدرت هٌبة األمم المتحدةUN( نسخة منقحة من خطة االستجابة اإلنسانٌة )HRP فً الٌمن فً مطلع )

 ساعدات اإلنسانٌة متعددة القطاعات إلى ملٌار دوالر من أجل توصٌل الم 0.2أغسطس تطلب فٌها مبلغ 

بالمابة  12ٌؤتً االلتماس المنقح لخطة االستجابة اإلنسانٌة بزٌادة تبلغ حوالً  ملٌون شخص فً أنحاء الٌمن. 10

ملٌار دوالر، وتعزى هذه الزٌادة فً األساس إلى االحتٌاجات المتزاٌدة  0.1عن النسخة األصلٌة التً طلبت 

ملٌون دوالر، أو  741وقد ساهم المتبرعون من منتصف أغسطس بؤكثر من  مرض الكولٌرا.الناجمة عن تفشً 

 بالمابة من إجمالً التماس التموٌل المنقح. 45ما بلغ أكثر من 

 ( ًفً ٌولٌو، وّصل برنامج األغذٌة العالمWFP التابع لهٌبة األمم المتحدة شرٌك برنامج األغذٌة من أجل )

ملٌون شخص، والتً  6السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة المعونات الغذابٌة العامة ألكثر من 

حسٌن وقد زاد ت بالمابة بالمقارنة بشهر ٌونٌو. 15تضمنت مساهمات غذابٌة عٌنٌة وقسابم غذابٌة؛ ما ٌعنً زٌادة 

( من إتاحة الوصول RoYGالتواصل بٌن كل من برنامج األغذٌة العالمً وسلطات حكومة جمهورٌة الٌمن )

ًّ صنعاء وتعز. وباإلضافة لذلك، فقد عملت مساهمات التموٌل  إلى الفبات األكثر احتٌاًجا؛ خاصة فً محافظت

 األخٌرة من المتبرعٌن الدولٌٌن على تعزٌز خط اإلمدادات الغذابٌة.
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 (USAID/OFDAمكتب المساعدات الخارجٌة األمرٌكٌة فً حاالت الكوارث التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ) 
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 (USAID/FFPمن أجل السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة )مكتب األغذٌة  
3

 (State/PRMمكتب وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة للسكان والالجبٌن والمهاجرٌن ) 
 

 

 تمويل المساعدات اإلنسانية
 7107من أجل االستجابة اليمنية للسنة المالي 

USAID/OFDA
1

 دوالًرا 110,212,000 

USAID/FFP
2

 دوالًرا 212,150,214 

State/PRM
3

 دوالًرا 21,100,555 

 دوالًرا 467,741,619

 

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

 األرقام في
 لمحة سريعة

 مليون 77.4
 عدد سكان الٌمن

 0516وفًقا لتقارٌر األمم المتحدة فً نوفمبر عام 

 مليون 71.7
 شخص بحاجة للحصول على

 المساعدة اإلنسانٌة

 0511وفًقا لتقارٌر األمم المتحدة فً أبرٌل عام 

 مليون 04.8
شخص ٌفتقر إلى الحصول على الرعاٌة 

 الصحٌة األساسٌة

 0516وفًقا لتقارٌر األمم المتحدة فً نوفمبر عام 

 مليون 07.0
ا ًٌ  شخص غٌر آمن غذائ

( FAOمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة )وفًقا لتقرٌر منظ

 0511فً فبراٌر عام 

 مليون 7.3
 شخص بحاجة إلى مساعدة غذائٌة طارئة

( FAOوفًقا لتقرٌر منظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة )

  0511فً فبراٌر عام 

 مليون 7
ا ) ًٌ  (IDPنازح داخل

 0511وفًقا لتقارٌر األمم المتحدة فً أغسطس عام

 مليون 5.9
شخص تم الوصول إلٌه للحصول على 

 0511المساعدة اإلنسانٌة فً 

 0511وفًقا لتقارٌر الحكومة األمرٌكٌة فً ٌولٌو عام 

 

 معقدة طوارئ حالة – الٌمن
 0511أغسطس  2017        11 (FY)، السنة المالٌة 14صحٌفة الوقائع #

 النقاط المهمة

 تتجاوز حاالت اإلصابة بالکولٌرا فً الٌمن

حالة مشكوك فً إصابتها، وحوالً  000,555

 حالة وفاة ناتجة عن المرض 0,555

 ٌطلب االلتماس المنقح لخطة االستجابة اإلنسانٌة

(HRP فً الٌمن لعام )ملٌار دوالر  0.2مبلغ  0511

 لجهود االستجابة اإلنسانٌة 

 ٌوصل برنامج األغذٌة العالمً شرٌك برنامج األغذٌة

من أجل السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة 

مالٌٌن  6المساعدات الغذائٌة الطارئة ألكثر من 

 شخص فً ٌولٌو



 0 

 انعدام األمن الغذائي والنزوح والوصول للمساعدات اإلنسانية

 ٌستمر حٌز المساعدات اإلنسانٌة فً الٌمن فً التقلص بسبب تدخالت أطراف النزاع؛ بما فٌها تعطٌل الحكومة الٌمنٌة لدخول عاملً اإلغاثة 

واستجابًة لذلك، أصدر  ى إجراء تقٌٌمات المساعدات اإلنسانٌة.إلى الٌمن والتدخل فً توصٌل المساعدات اإلنسانٌة والعراقٌل المفروضة عل

أغسطس ٌدعو فٌه إلى إزاحة  11( فً الٌمن، بٌاًنا فً RC/HCجٌمً ماكجولدرٌك، منسق هٌبة األمم المتحدة المقٌم للشإون اإلنسانٌة )

فٌر بٌبة عمل آمنة تساعد على توصٌل المساعدات العقبات عن طرٌق توصٌل المساعدات اإلنسانٌة وزٌادة جهود أطراف النزاع لتسهٌل تو

 اإلنسانٌة لكل المحتاجٌن فً الوقت المناسب.

 مٌة وغٌرهم وفًقا لمجموعة الحماٌة؛ أال وهً الكٌان المنسق ألنشطة الحماٌة اإلنسانٌة والتً تضم وكاالت هٌبة األمم المتحدة والمنظمات غٌر الحكو

 إجمالً ما تم تسجٌله فً  0511ت الجوٌة المسجل فً الٌمن فً المدة بٌن شهرّي ٌناٌر وٌولٌو لعام من المساهمٌن، فقد تجاوز عدد الضربا

وكانت محافظات حجة والجوف ومؤرب وصعدة وصنعاء وتعز هً األكثر تضرًرا من الضربات الجوٌة واالشتباكات، بما فً ذلك  .0516عام 

ًٌا مصرعهم بحسب تقارٌر األمم المتحدة. 05ولقً على إثرها أكثر من الغارات الجوٌة التً تم شّنها على تعز فً ٌولٌو،   مدن

  ًًٌا مصرعهم  10من أغسطس، شّن التحالف الذي تقوده المملكة العربٌة السعودٌة ضربات جوٌة مزعومة على صعدة، ولقً على إثرها  4ف مدن

من  0أصدر ماكجولدرٌك، منسق هٌبة األمم المتحدة المقٌم للشإون اإلنسانٌة، بٌاًنا فً  آخرون على األقل بحسب تقارٌر األمم المتحدة. 15وأصٌب 

كما أكدت المنظمات اإلنسانٌة على  أغسطس ٌحّث فٌه أطراف النزاع كافًة على احترام القانون اإلنسانً الدولً وضمان تؤمٌن وحماٌة جمٌع المدنٌٌن.

 مدنٌة لمنع المزٌد من تردي األحوال اإلنسانٌة.أهمٌة حماٌة المدنٌٌن والبنٌة التحتٌة ال

  وفًقا لمكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشإون اإلنسانٌة(OCHA) ً0510مالٌٌن شخص منذ مارس عام  2، تسبب النزاع فً الٌمن فً نزوح حوال ،

ٌؤتً  ٌون نازح على حالهم من منتصف أغسطس.مل 0ملٌون منهم للبقاء نازًحا ألكثر من عام، كما بقً ما ٌقرب من  0.0وقد اضطر ما ٌقرب من 

ًٌا فً األصل من محافظات أمانة العاصمة وعمران وحجة وإب وتعز. 65حوالً  وفًقا لتقارٌر مكتب األمم المتحدة لتنسٌق  بالمابة من النازحٌن داخل

ًّ صعدة وتعز بٌن شهرّي ٌناٌر وٌولٌو أكب ا )الشإون اإلنسانٌة، فقد استضافت كل من محافظت ًٌ ( الجدد، بؤعداد تبلغ IDPر عدد من النازحٌن داخل

 نازح بنفس الترتٌب. 21,555و 06,555حوالً 

 

 

 خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

  بحسب تقارٌر منظمة الصحة العالمٌة(WHO) الحد ، فقد أدى تدهور ظروف النظافة العامة والصرف الصحً واضطرابات نظم إمدادات المٌاه إلى

وتشكل  ض.من إتاحة مٌاه الشرب النظٌفة لعدد كبٌر من السكان فً أنحاء الٌمن، مما بدوره أدى إلى التفشً السرٌع لمرض الكولٌرا وغٌره من األمرا

ا فً الٌمن؛ نظًرا إلى إغالق أكثر من نصف المنشآت الصحٌة فً البالد ونقص إمدادات ًٌ األدوٌة، مثل  إتاحة خدمات الرعاٌة الصحٌة الجٌدة تحد

 من العاملٌن فً قطاع الصحة. 25,555عالج الكولٌرا، وعدم دفع رواتب ما ال ٌقل عن 

  حالة وفاة  1771حالة مشكوك فً إصابتها بالكولٌرا، و 000,555بحسب تقارٌر منظمة الصحة العالمٌة، فقد سجلت منظمات الصحة أكثر من

واستجابة لذلك، زادت المنظمات اإلنسانٌة ووكاالت هٌبة األمم المتحدة من المساعدات  غسطس.أ 11أبرٌل و 01بسبب المرض ذاته فً المدة بٌن 

تشٌر تقارٌر األمم المتحدة  الصحٌة الضرورٌة وخدمات المٌاه والصرف الصحً والنظافة العامة للفبات األكثر عرضة لإلصابة بالمرض فً الٌمن.

المزمع إنشاإها،  005( الـ CTCبالمابة من مراكز عالج الكولٌرا ) 75الصحٌة من إنشاء حوالً إلى أّنه منذ مطلع أغسطس، انتهت الوكاالت 

نقطة إماهة فموٌة مزمع إقامتها فً المناطق  0,555بالمابة من حوالً  65سرٌر مزمع توفٌره بتلك المراكز، و 0,555بالمابة من  15وحوالً 

 بالمابة مّمن أتٌحت لهم خدمات الرعاٌة الصحٌة وكان مشكوك فً إصابتهم بالكولٌرا. 77.6منذ منتصف أغسطس، نجا أكثر من  المتضررة.

 ٌو مع انخفاض المعدل العام النتشار مرض الكولٌرا فً الٌمن منذ أواخر ٌولٌو، تحذر الوكاالت الصحٌة من أن الموسم المطٌر بٌن شهرّي ٌول

الفٌضان الناجم عن األمطار الغزٌرة قد ٌلوث مٌاه الشرب النظٌفة وٌسهم فً تفشً ذلك  وسبتمبر قد ٌإدي إلى زٌادة فً انتقال عدوى المرض، ألن

 الوباء الذي ٌنتشر عبر المٌاه.

 اعٌة، وتشٌر منظمة الصحة العالمٌة إلى أن األطفال الذٌن ٌعانون سوء التغذٌة هم األكثر عرضة اللتقاط عدوى الكولٌرا بسبب ضعف أجهزتهم المن

بالمابة من  02شّكل األطفال فً الخامسة عمرهم وما دونها حوالً  األطفال الذٌن ٌعانون سوء التغذٌة كثًٌرا تقل فرصهم فً الشفاء. كما تشٌر إلى أن

 أغسطس حسب تقارٌر منظمة الصحة العالمٌة. 6أبرٌل و 01الحاالت المشكوك فً إصابتها بالكولٌرا، والتً تم تسجٌلها بٌن 

  ًمالٌٌن قرص تنقٌة  1وّصل المكتب األمرٌكً لمساعدات الكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة فً مطلع أغسطس حوال 

إلى جٌبوتً تمهًٌدا  —شخص، لمدة شهر واحد  110,555أسرة، أو ما ٌقرب من  120,555تكفً لتوفٌر مٌاه الشرب النظٌفة لحوالً  —مٌاه 

وباإلضافة  وتخطط هٌبة األمم المتحدة لتوزٌع اإلمدادات على المنظمات المنفذة بالٌمن لتتولّى األخٌرة استبناف التوزٌع. لى مٌناء الحدٌدة.لشحنها إ

ما ٌتعلق بالوقاٌة لذلك، نشر شركاء المكتب األمرٌكً لمساعدات الكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة معلومات بالغة األهمٌة فٌ

 شخص فً أنحاء ستة محافظات بٌن شهرّي أبرٌل وٌونٌو. 11,555من الكولٌرا بٌن أكثر من 
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 تب وفً جهود رامٌة إلى دعم االستجابة لتفشً مرض الكولٌرا فً الٌمن وتحسٌن إتاحة المساعدات اإلنسانٌة وتنسٌقها، ٌتولّى أحد شركاء المك

رجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة جمع البٌانات، وٌقود مجهودات إدارة قاعدة البٌانات التً تمد المنظمات األمرٌكً لمساعدات الكوارث الخا

تٌّسر خدمات إدارة المعلومات التً ٌوفرها ذلك الشرٌك  اإلنسانٌة بالمعلومات الدقٌقة والموقوتة، والتً تتعلق باألزمة وبجهود االستجابة الدولٌة.

 ا ومتابعة أفضل، مما ٌمّكن وكاالت اإلغاثة من سد الثغرات الموجودة فً عملٌات المساعدة اإلنسانٌة وتجنب تكرار الجهد المبذول.تخطٌطً 

 

 

 األمن الغذائي والتغذية

 ( وفًقا لتقرٌر حدٌث لشبكة نظم اإلنذار المبكر للمجاعاتFEWS NETمولته الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة، فقد ا ) ستمرت معاناة الفبات السكانٌة

ال سٌما فً  — IPC 4و IPC 3 —المستضعفة فً الٌمن من انعدام األمن الغذابً بدًءا من ٌولٌو، والذي بلغ مستوٌات حدّي )الطوارئ( و)األزمة( 

المناطق األكثر تضرًرا من النزاع، وذلك برغم جهود االستجابة للطوارئ واسعة النطاق.
4
ساهم توقف دفع رواتب العاملٌن وإلى جانب هذا،  

 بالحكومة فً إنقاص القدرة الشرابٌة لدى األسر، مما أصر سلًبا على األمن الغذابً فً أنحاء البالد.

 هور وتشٌر تقارٌر شبكة نظم اإلنذار المبكر للمجاعات إلى أن ظروف نقص الغذاء فً محافظات عمران وحجة، والحدٌدة وصعدة وصنعاء وتعز قد تتد

وأشار تقرٌر مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشإون  مستوٌات ) الطوارئ( فً ظل استمرار غٌاب المساعدة اإلنسانٌة بٌن شهرّي سبتمبر وٌناٌر.إلى 

ًٌا وأكثر من  10اإلنسانٌة إلى أن حوالً   نسانٌة األمّس.بالمابة من العابدٌن عّرفوا المعونة الغذابٌة على أنها حاجتهم اإل 05بالمابة من النازحٌن داخل

 ذابٌة العامة إلى فً ٌولٌو، وّصل برنامج األغذٌة العالمً شرٌك برنامج األغذٌة من أجل السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة المعونات الغ 

 مالٌٌن شخص عبر  0.0طن مكعب من المعونات الغذابٌة العٌنٌة لحوالً  02,555مالٌٌن شخص فً الٌمن، وتضمنت المواد الموزعة  6

ووصل برنامج األغذٌة العالمً من فبراٌر إلى ٌولٌو بالمعونة  فرد. 165,555محافظة من محافظات الٌمن، وقسابم معونات غذابٌة ألكثر من  17

ا. 4.7الغذابٌة العامة إلى  ًٌ  مالٌٌن شخص فً المتوسط شهر

 وقد ساهم استقرار  ٌونٌو. 25السلع الغذابٌة الربٌسٌة والوقود بصفة عامة فً الٌمن منذ  كما تشٌر تقارٌر برنامج األغذٌة العالمً إلى استقرار أسعار

ووفًقا لألمم المتحدة، فقد تلقت  األسعار فً تشغٌل األسواق فً أحٌاء عدٌدة، ما أتاح توزٌع القسابم والتحوٌالت النقدٌة من أجل الحصول على الغذاء.

 قسابم غذابٌة وتحوٌالت نقدٌة مباشرة فً شهر ٌولٌو. —ملٌون شخص  1.6ابة أي قر —أسرة ٌمنٌة  061,555حوالى 

 نمٌة الدولٌة والبنك أعلن كل من منظمة األغذٌة والزراعة التابعة لهٌبة األمم المتحدة شرٌكة برنامج األغذٌة من أجل السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة للت

ٌهدف مشروع المالك الصغٌر إلصالح وتحسٌن  ملٌون دوالر لدعم األمن الغذابً فً الٌمن فً مطلع أغسطس. 26الدولً عن إنشاء مشارٌع بقٌمة 

ًٌا والعابدٌن ونساء المناطق الرٌفٌة، لال ستمرار فً إنتاج اإلنتاج الزراعً إلى دعم الفبات السكانٌة المستضعفة فً الٌمن، بما فٌها فبة النازحٌن داخل

 الحٌوانٌة، ما سٌإدي إلى تحسٌن الظروف المعٌشٌة ونتابج التغذٌة. المحاصٌل والثروة

  شخص، أي حوالً  615,555وفًقا لمجموعة الحماٌة، فقد وّصلت وكاالت اإلغاثة المعونة الغذابٌة الضرورٌة بٌن شهرّي ٌناٌر وٌولٌو إلى أكثر من

طفل من سوء التغذٌة الحاّد، أي  151,555عالجت المنظمات الصحٌة حوالً وفً تلك المدة،  بالمابة من المستفٌدٌن المستهدفٌن من الخطة. 01

 بالمابة من الفبة السكانٌة المحتاجة. 06حوالً 

  أمدت الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة كالً من منظمة األغذٌة والزراعة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 0511وحتى ٌومنا هذا فً السنة المالٌة ،

(UNICEF وبرنامج األغذٌة العالمً بؤكثر من )ملٌون دوالر لدعم جهود االستجابة الغذابٌة الطاربة فً الٌمن. 212 

 
 

 الحماية والمأوى

  ًملٌون امرأة وفتاة للعنف القابم على أساس نوع الجنس  0.6وفًقا لهٌبة األمم المتحدة، تستمر مخاوف توفٌر الحماٌة فً الٌمن؛ إذ تتعرض حوال

(GBV.) ( فً ٌولٌو، قدم صندوق األمم المتحدة للسكانUNFPA أكثر من )خدمات الدعم الصحً والنفسً  —خدمة متعددة القطاعات  115

وباإلضافة لذلك، قدم الصندوق تدرٌبات توعوٌة حول هذا النوع من  للناجٌات من العنف القابم على أساس نوع الجنس فً الٌمن. —بصفة ربٌسٌة 

 شخص خالل شهر ٌولٌو، تضمنت توعٌة حول دور المرأة المهم فً الوقاٌة من الكولٌرا. 1,255العنف لحوالً 

                                                                                            
4

 ٌتدرج مقٌاس النظام المتكامل لتصنٌف مراحل األمن الغذابً، والموّحد بٌن الدول،  ( بؤنه أداة معٌارٌة تهدف إلى تصنٌف حدة نقص األمن الغذابً ومدى انتشاره.IPCٌعرف النظام المتكامل لتصنٌف مراحل األمن الغذابً ) 
 .IPC 5 —إلى )مجاعة(  — IPC I —فً تقٌٌمه للنقص من )بسٌط( 
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  وكذلك أفاد مكتب األمم المتحدة  نازح داخلً إلى مسقط رإوسهم. 745,555وبرغم استمرار انعدام األمن فً شّتى أنحاء البالد، فقد عاد أكثر من

عابد  116,555عابد إلى عدن و 222,555بالمابة من العابدٌن، بما فً ذلك  11تقبلت منذ ٌولٌو لتنسٌق الشإون اإلنسانٌة أن خمس محافظات قد اس

بالمابة العابدٌن من الفبات السكانٌة المعروفة إلى دٌار سكنهم  75منذ مطلع ٌولٌو، عاد ما ٌقرب من  عابد إلى تعز. 165,555إلى أمانة العاصمة و

مابة من العابدٌن على خٌارات سكنٌة أخرى، مثل السكن لدى أسر مضٌفة أو استبجار أماكن لإلقامة أو العودة بال 15األصلٌة، بٌنما اعتمد أقل من 

بالمابة من العابدٌن من الفبات السكانٌة إلى العٌش فً مراكز جماعٌة أو مستوطنات عشوابٌة، والتً تفتقر  1إلى جانب هذا، لجؤ أقل من  لمنزل ثاٍن.

( IOMالمنشآت األساسٌة وإجراءات الحماٌة، طبًقا لفرٌق عمل انتقال السكان الذي تشارك فً قٌادته منظمة الهجرة الدولٌة ) فً أغلب األحوال إلى

 (.UNHCRومكتب المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجبٌن )

 وتشٌر تقارٌر  فتقر إلى إجراءات الحماٌة اإلنسانٌة الكافٌة.ووفًقا لمجموعة اإلٌواء، فإن األسر تواجه مخاطر اإلخالء واالزدحام فً المالجا التً ت

 ٌة.األمم المتحدة إلى أن بعض األسر تسكن فً كهوف أو مالجا إٌواء طوارئ تفتقر إلى مٌاه الشرب النظٌفة والحماٌة من الظروف الجوٌة القاس

باإلضافة إلى أن مكتب األمم  لدعم الفنً وتقدمه لتلبٌة تلك االحتٌاجات.تنسق مجموعة اإلٌواء مع شركاء العمل اإلنسانً وتتٌح المعلومات وتشارك ا

ٌفٌة ضمان المتحدة لتنسٌق الشإون اإلنسانٌة والمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجبٌن ٌتولٌان تدرٌب السلطات المحلٌة والمجتمعات على ك

ا. ًٌ  حماٌة األشخاص النازحٌن داخل

  ا، عّرفت كالً من دعم المؤوى ومإن  0,155وبعد أن زارت هٌبة األمم المتحدة حى مجز بصعدة فً ٌولٌو، حٌث تقطن أكثر من ًٌ أسرة نازحة حال

ن الالجبٌن واستجابة لذلك، توفر المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإو اإلغاثة الربٌسٌة على أنها الحاجات اإلنسانٌة األكثر إلحاًحا لتلك المنطقة.

 شرٌكة الحكومة األمرٌكٌة مواد اإلٌواء وتعزز عملٌة رصد الحماٌة فً مجز.

 
 

 مساعدات إنسانية أخرى

  بالمابة، والسبب الربٌسً لذلك هو استحواذ المتطلبات المحددة فً 12بزٌادة تبلغ حوالً  0511ٌؤتً الطلب المنقح لخطة االستجابة اإلنسانٌة لعام

ملٌون دوالر، تتضمن  004زاد طلب التموٌل فً خطة االستجابة اإلنسانٌة بحوالً  .0511الخطة المتكاملة لمواجهة الكولٌرا فً ٌولٌو من عام 

 والصرف الصحً والنظافة العامة. ملٌوًنا لقطاع المٌاه 140مالٌٌن للقطاع الصحً، وأكثر من  157حوالً 

  بالمابة من إجمالً طلب التموٌل المنقح البالغ  45ملٌون دوالر، أو ما ٌزٌد عن  741أكثر من  0511ولقد تلقت خطة االستجابة اإلنسانٌة للٌمن لعام

ٌٌن دوالر للمنظمات العاملة فً الٌمن خارج مال 456عالوة على ذلك، فقد ساهم المتبرعون بؤكثر من  ملٌار دوالر بدًءا من منتصف أغسطس. 0.2

 إطار خطة االستجابة اإلنسانٌة بالٌمن.

  ًملٌون دوالر لمنظمة األمم المتحدة للطفولة من أجل  22ٌولٌو، أوفى مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانٌة بتعهد بلغت قٌمته  25وف

ملٌون دوالر تعهد بها المركز من  66.1وٌؤتً هذا التموٌل كجزء من حزمة تموٌلٌة أكبر بقٌمة  ٌمن.البرامج الرامٌة إلى الحد من تفشً الكولٌرا فً ال

 أجل االستجابة النتشار الكولٌرا فً الٌمن فً ٌونٌو.

  ً15قدمت حكومة اإلمارات العربٌة المتحدة فً اآلونة األخٌرة حوال ( مالٌٌن دوالر لدعم جهود منظمة الصحة العالمٌةWHOف ) التصدي ً

( فً الغذاء والصحة والمٌاه ICRCملٌون دوالر للتدخالت الطاربة للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ) 1.0للكولٌرا، وقدمت حكومة نٌوزٌالندا حوالً 

 والصرف الصحً والنظافة العامة فً الٌمن ونٌجٌرٌا.
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467,240,609 
 دوالرا

 

 
221,748,886 

 دوالرا

159,386,261 
 دوالرا

102,748,106 
 دوالرا

90,870,771 
 51,577,369 دوالرا

 دوالرا
43,993,156 

 دوالرا
27,792,358 

 دوالرا
25,291,389 

 دوالرا
24,003,821 

 دوالرا

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

 (**إٌكو)والحماٌة المدنٌة 

 هولندا كندا السوٌد الٌابان اإلمارات العربٌة المتحدة ألمانٌا

 *  تمويل المساعدات اإلنسانية 7107
 لكل متبرع

*
تعكس أرقام التموٌل ما تم  االلتزامات الدولٌة أثناء السنة التقوٌمٌة الحالٌة. .  كل األرقام الدولٌة وفًقا لخدمة التتبع المالً لألمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة وبناًء على0511أغسطس،  01أرقام التموٌل اعتباًرا من 

 أغسطس. 11اإلعالن عنه من تموٌل اعتباًرا من 

 (ECHOللمساعدة اإلنسانٌة والحماٌة المدنٌة ) **اإلدارة العامة للمفوضٌة األوروبٌة

 

 الوضع الراهن

 أضر الصراع القائم بٌن الحكومة الٌمنٌة وقوات المعارضة الحوثٌة فً الشمال وبٌن الجماعات 0510ومطلع عام  0554بٌن عام ،

التابعة للقاعدة وقوات الحكومة الٌمنٌة فً الجنوب بأكثر من ملٌون شخص وأدى إلى نزوح السكان المستمر فً شمال الٌمن، مما أدي إلى 

إلى الحد من قدرة  0511ئم بٌن قوات الحكومة الٌمنٌة والجماعات القبلٌة المسلحة منذ عام كما أدى القتال القا خلق احتٌاجات إنسانٌة.

أدى انتشار قوات  الحكومة الٌمنٌة على توفٌر الخدمات األساسٌة وتلبٌة االحتٌاجات اإلنسانٌة المتزاٌدة بٌن صفوف الفئات السكانٌة الفقٌرة.

 د النزاع والنزوح، مّما أدى إلى تفاقم األحوال اإلنسانٌة المتدهورة بالفعل. إلى تجدٌد وتصاع 0510و 0514الحوثً فً عام 

 بدأ التحالف الذي تقوده المملكة العربٌة السعودٌة شّن ضرباته الجوٌة على الحوثً وقوات التحالف التابعة له 0510فً أواخر مارس ،

ٌة العامة ووقف الخدمات األساسٌة وأدى إلى نزوح العدٌد من األفراد وخفض وقد دّمر النزاع المستمر البنٌة التحت لوقف انتشارهما جنوًبا.

 حٌث تعتمد الٌمن على استٌراد  مستوى الواردات التجارٌة إلى الحد األدنى من المستوٌات المطلوبة الستدامة حٌاة السكان الٌمنٌٌن.

  بالمائة من احتٌاجاتها من الحبوب وغٌرها من مصادر الغذاء. 75

 لة خلّف النزاع المتفاقم وعدم االستقرار السٌاسً الممتد واألزمة االقتصادٌة الناشئة وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وارتفاع معدل البطاوقد

ا. 11أكثر من  ًٌ مالٌٌن شخص تقرًٌبا، بمن فٌهم أكثر من  2عالوة على ذلك، فقد أدى النزاع إلى نزوح  ملٌون شخص غٌر آمن غذائ

ٌحول تقلّب الوضع الحالً وكاالت اإلغاثة دون الحصول على  .0511عادوا إلى مناطق أصولهم، منذ ٌولٌو  شخص 755,555

  معلومات دٌموغرافٌة شاملة ودقٌقة.

 041,555ما ٌقرب من  0510استضافت الٌمن فً أوائل عام ( الجئ وعدد كبٌر من السكان من رعاٌا البلدان الثالثةTCN.)  وقد حث

  ( من الٌمن.TCN( على تنظٌم عملٌات إجالء واسعة النطاق لرعاٌا البلدان الثالثة )IOMتال المنظمة الدولٌة للهجرة )تفاقم الق

 ً0511، أعاد السفٌر األمرٌكً ماثٌو تولر إصدار إعالن الكارثة لحاالت الطوارئ المعقدة فً الٌمن للسنة المالٌة 0516أكتوبر  06ف 

ئات الضعٌفة اجات اإلنسانٌة الناجمة عن حاالت الطوارئ المعقدة وأثر األزمات السٌاسٌة واالقتصادٌة على الفنظًرا إلى استمرار االحتٌ

 من السكان فً البالد
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 الشركاء المنفذون

الزراعة واألمن الغذابً واالنتعاش االقتصادي ونظم 
السوق والصحة وتنسٌق الشإون اإلنسانٌة وإدارة 

األساسٌة المعلومات والدعم اللوجٌستً والسلع 
لإلغاثة والتغذٌة والحماٌة والمؤوى والمستوطنات 
 وتوفٌر المٌاه وخدمات الصرف الصحً والنظافة

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

 صنعاء، شبوة، تعز

 دوالًرا 00,455,555

 للهجرةالمنظمة الدولٌة 

الصحة وتنسٌق المساعدات اإلنسانٌة وإدارة 
المعلومات والدعم اللوجٌستً ومواد اإلغاثة والتغذٌة 

والحماٌة والمؤوى والمستوطنات وتوفٌر المٌاه 
 وخدمات المٌاه والصرف الصحً والنظافة العامة

 دوالًرا 12,517,102 جمٌع أنحاء البالد 

 دوالًرا 1,055,555 جمٌع أنحاء البالد  تنسٌق المساعدات اإلنسانٌة وإدارة المعلومات  الشإون اإلنسانٌةمكتب األمم المتحدة لتنسٌق 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة
الصحة والتغذٌة والحماٌة وتوفٌر المٌاه وخدمات 

 الصرف الصحً والنظافة

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

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

 دوالًرا 17,555,555

 دوالًرا 0,055,555 عدن، الحدٌدة، صنعاء الدعم اللوجٌستً والسلع األساسٌة لإلغاثة  الخدمة الجوٌة اإلنسانٌة التابعة لهٌبة األمم المتحدة

 برنامج األغذٌة العالمً
تنسٌق الشإون اإلنسانٌة وإدارة المعلومات والدعم 

 اللوجٌستً والسلع األساسٌة لإلغاثة 
 دوالًرا 0,055,555 جمٌع أنحاء البالد 

 منظمة الصحة العالمٌة

الصحة وتنسٌق الشإون اإلنسانٌة وإدارة المعلومات 
 والتغذٌة

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

 مؤرب، صعدة، تعز
 دوالًرا 16,555,555

 توفٌر المٌاه والصرف الصحً والنظافة الصحٌة
أبٌن، عدن، عمران، البٌضاء، الضالع، 
الحدٌدة، ذمار، حضرموت، حجة، إب، 

 لحج، صعدة، صنعاء، تعز
 دوالًرا 0,010,412

 دوالًرا 111,607   دعم البرامج  

 دوالًرا 110,212,000 إجمالي تمويل المكتب األمريكي لمساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
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 دوالًرا 155,555 جمٌع أنحاء البالد األمن الغذابً وسبل المعٌشة  منظمة األغذٌة والزراعة

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

 لحج، صنعاء، تعز
 دوالًرا 00,555,555

 منظمة األمم المتحدة للطفولة
طن متري من الغذاء العالجً الجاهز  125نقل 

 لالستخدام
 دوالًرا  2,211,125 أبٌن، عدن، الضالع، حضرموت، لحج

 برنامج األغذٌة العالمً

 دوالًرا  054,105,604 محافظة 05 األغذٌة العٌنٌة من الوالٌات المتحدة  

األغذٌة العٌنٌة من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 
 وقسابم الطعام والشراء المحلً والطحن 

 دوالًرا 15,055,555 محافظة 05

 دوالًرا  212,150,214 إجمالي تمويل مكتب األغذية من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
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 األمريكية للسكان والالجئين والمهاجرينمكتب وزارة الخارجية 

 الشركاء المنفذون
الصحة ومواد اإلغاثة والدعم اللوجستً والمؤوى 

 والمستوطنات والحماٌة والنظافة العامة
 دوالًرا 16,100,555 جمٌع أنحاء البالد

 المنظمة الدولٌة للهجرة
اإلجالء وتقدٌم المساعدة اإلنسانٌة للمهاجرٌن 

 المستضعفٌن
على المستوى اإلقلٌمً، جٌبوتً، إثٌوبٌا، 

 الٌمن
 دوالًرا 6,155,555

 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجبٌن
تنسٌق وإدارة المخٌمات والحماٌة والمؤوى 

والمستوطنات ومواد اإلغاثة والدعم اللوجستً 
 واالستجابة للالجبٌن 

 دوالًرا 10,755,555 جمٌع أنحاء البالد

 دوالًرا 21,100,555 إجمالي التمويل لمكتب وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئين والمهاجرين

 دوالرات  467,741,619 7107المساعدات اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في اليمن في السنة المالية  إجمالي تمويل

 

 
 معلومات بخصوص التبرع العام

 ٌُمكن غاثة. إن الوسٌلة األكثر فاعلٌة التً من شؤنها أن ٌقدم األفراد مساعدة لجهود اإلغاثة من خالل جعل المساهمات النقدٌة التً ُتجري عملٌات إ

ً االّطالع على قابمة بالمنظمات اإلنسانٌة التً تقبل التبرعات النقدٌة لالستجابة للكوارث فً جمٌع أنحاء العالم على الموقع اإللكترون

www.interaction.org. 

 ٌة ألنها تتٌح للعاملٌن فً مجال المساعدات شراء المواد الضرورٌة الدقٌقة )غالًبا ما ٌكون ُتشجع الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة التبرعات النقد

ة ذلك فً المنطقة المتضررة(؛ وتخفف العبء عن الموارد النادرة )مثل طرق النقل ووقت الموظفٌن ومساحة المخازن(؛ وٌمكن نقلها بسرعة فابق

ا.ودون تحمل تكالٌف النقل؛ مع تدعٌم اقتصاد الم ًٌ ا وبٌب ًٌ ا وغذاب ًٌ  نطقة المنكوبة؛ وتضمن تقدٌم المساعدات المناسبة ثقاف

 :ٌمكن العثور على مزٌد من المعلومات من خالل 

 .1.050.101.1777+أو االتصال على  www.cidi.org مركز معلومات الكوارث الدولٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة: –

 www.reliefweb.intٌمكنك االّطالع على المعلومات المعنٌة بؤنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنسانً على الموقع اإللكترونً  –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( على الموقع اإللكترونً USAID/OFDAللوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة )تظهر نشرات مكتب المساعدات األمرٌكٌة للكوارث الخارجٌة التابع 
 للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة عبر الرابط

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