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الٌمن – حالة طوارئ معقدة
صحٌفة الوقائع  ، 16 #السنة المالٌة (FY) 2017

األرقام في
لمحة سريعة

 77.4مليون
سكان الٌمن
األمم المتحدة – نوفمبر 1116

 71.7مليون
شخص بحاجة للحصول على المساعدة اإلنسانٌة

النقاط المهمة
 تفشى وباء الكولٌرا فٌما ٌقرب من  711,111حالة
مشتبه بها بداٌة من  19سبتمبر
 نجم عن الضربات الجوٌة فً غربً الٌمن
والهجوم على محافظة تعز إصابة  31مدنًٌا
 أعلنت الحكومة األمرٌكٌة  168.5ملٌون دوالر
فً تموٌل جدٌد للمساعدات اإلنسانٌة لدعم جهود
اإلغاثة الحرجة فً الٌمن
 عالجت منظمة الصحة العالمٌة  1,311طفل
من سوء التغذٌة الحادة

 11سبتمبر 1117

تمويل المساعدات اإلنسانية
من أجل االستجابة في اليمن في السنة المالية 7107
USAID/OFDA
USAID/FFP
State/PRM

1

2

3

 117,996,116دوالرً ا
 369,619,139دوالرً ا
 38,115,111دوالرً ا

 635,751,335دوالرً ا

األمم المتحدة أبرٌل 1117

 04.8مليون
شخص ٌفتقر الوصول إلى الرعاٌة
الصحٌة األساسٌة
األمم المتحدة – نوفمبر 1116

 07.0مليون
شخص ٌعانً من انعدام األمن الغذائً
منظمة األغذٌة والزراعة ( )FAOفبراٌر 1117

 7.3مليون
شخص بحاجة فورٌة لمساعدة غذائٌة طارئة
منظمة األغذٌة والزراعة ( )FAOفبراٌر 1117

 7مليون
شخص نازح داخلًٌا فً الٌمن
األمم المتحدة – أغسطس 1117

التطورات الرئيسية
 فً  11سبتمبر ،أعلن مدٌر الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة مارك جرٌن أنه تم تخصٌص  575ملٌون دوالر
لتموٌل المساعدات اإلنسانٌة الجدٌدة لدعم أنشطة االستجابة الطارئة فً نٌجٌرٌا والصومال وجنوب السودان
والٌمن — البلدان األربعة المتضررة التً تواجه انعدام حاد فً األمن الغذائً وأزمات حادة من سوء التغذٌة —
باإلضافة إلى البلدان المجاورة التً تستضٌف الالجئٌن الفارٌن من تلك األزماتٌ .تضمن التموٌل الجدٌد للٌمن
حوالً  111.7ملٌون دوالر من  USAID/OFDAو 55.8ملٌون دوالر من  ،USAID/FFPلتجعل
المساعدات اإلنسانٌة للحكومة األمرٌكٌة فً الٌمن تصل إلى  636ملٌون دوالر تقرٌبًا حتى ٌومنا هذا فً السنة
المالٌة  .1117تعتزم وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات غٌر الحكومٌة الستخدام المساعدة الجدٌدة لمعالجة أزمة
انعدام األمن الغذائً فً الٌمن وتفشً الكولٌرا بشكل غٌر مسبوق.
 ابتدا ًء من  19سبتمبر ،سجلت المؤسسات الصحٌة ما ٌقرب من  711,111حالة مشتبه فً إصابتها بالكولٌرا،
و 1,111حالة وفاة ذات صلة منذ تفشً الوباء آخر أبرٌل ،وف ًقا لوكالة  USAID/OFDAشرٌكتا منظمة
الصحة العالمٌة التابعة لألمم المتحدة )ٌ .(WHOوزع شركاء حكومة الوالٌات المتحدة مواد الوقاٌة من الكولٌرا
مثل أقراص تنفٌة المٌاه وٌقٌمون مراكز إضافٌة لعالج الكولٌرا ( )CTCومراكز تعوٌض السوئل عن طرٌق
الفم ( )CRCوٌقدمون ماء شرب آمن للسكان المهمشٌن.
 وما زالت قٌود الوصول تعرقل أنشطة االستجابة اإلنسانٌة فً الٌمنٌ .عٌش حوالً  711,111شخص فً حاجة
ماسة لمساعدات اإلغاثة فً مناطق حٌث وصول المساعدات اإلنسانٌة ٌتعرض لإلعاقة بشكل كبٌر ،وف ًقا لمكتب
األمم المتحدة لتنسٌق الشئون اإلنسانٌة (.)OCHA

 5.9مليون
شخص وصلت له المساعدات اإلنسانٌة فً 1117
األمم المتحدة – ٌولٌو 1117

 1مكتب المساعدات الخارجٌة األمرٌكٌة فً حاالت الكوارث التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ()USAID/OFDA
 2مكتب األغذٌة من أجل السالم التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ()USAID/FFP
 3مكتب السكان والالجئٌن والهجرة التابع لوزارة الخارجٌة األمرٌكٌة ()State/PRM
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انعدام األمن والنزوح ووصول المساعدات اإلنسانية
 ال ٌزال انعدام األمن — بما فً ذلك الضربات الجوٌة التً شنها التحالف الذي تقوده المملكة العربٌة السعودٌة والهجمات التً شنها الحوثٌون
والجماعات المسلحة — والقٌود البٌروقراطٌة للوصول ٌؤدي إلى وقوع خسائر فً صفوف المدنٌٌن وٌعٌق أنشطة االستجابة اإلنسانٌة فً الٌمن.
واعتبارً ا من  31أغسطس ،كان حوالً  1.7ملٌون شخص ٌقٌمون فً المناطق التً تعانً من قٌود فً الوصول إلٌها ،وكان حوالً  711,111منهم
فً حاجة ماسة إلى المساعدة اإلنسانٌة .تقع المناطق التً تعانً من قٌود فً الوصول إلٌها داخل المحافظات حجة والجوف ومأرب وصعدة وتعز
المتضررة من النزاع ،وف ًقا ل (.)OCHA
 وأدت الهجمات المزعومة لقوات الحوثٌٌن لضربات فً المناطق السكنٌة فً مدٌنة تعز فً  15سبتمبر ،مسقرة عن مقتل ثالثة أطفال وإصابة سبعة
أشخاص على األقل .وف ًقا لألمم المتحدة ،فً  16سبتمبر ،أسفرت ضربة جوٌة مزعومة للتحالف الذي تقوده المملكة العربٌة السعودٌة عن ضرب
مركبة مدنٌة فً مدٌرٌة حرٌب القرامٌش فً مرأب أسفرت عن مقتل  11شخصًا.
 وفً الفترة ما بٌن مارس  1115وسبتمبر  ،1117تحقق مكتب مفوضٌة األمم المتحدة السامٌة لحقوق اإلنسان من وقوع ما ٌقرب من  13,111إصابة بٌن
المدنٌٌن فً جمٌع أنحاء الٌمن ،بما فً ذلك ما ٌقرب من  5,111حالة وفاة وما ٌقدر بـ  8,811إصابة .تعد الضربات الجوٌة هً السبب الرئٌسً إلصابات
المدنٌٌن فً البالد ،وف ًقا لتقارٌر األمم المتحدة.
 أصدرت مفوضٌة األمم المتحدة السامٌة لحقوق اإلنسان بٌا ًنا فً  19سبتمبر ،تحث فٌه جمٌع أطراف النزاع على وقف الهجمات العشوائٌة ،واتخاذ
كافة االحتٌاطات الممكنة للتمٌٌز السلٌم بٌن األهداف العسكرٌة واألهداف المدنٌة ،وتتأكد من أن الهجمات ال تستهدف المدنٌٌن أو أهداف مدنٌة.
خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية














ٌستمر تفشً الكولٌرا فً الٌمن ،مؤثرً ا على  313من أحٌاء الٌمن التً تبلغ  333اعتبارً ا من  19سبتمبر .واستجابة لذلكٌ ،قوم شركاء حكومة
الوالٌات المتحدة بإجراءات حاسمة فً مجاالت الصحة والتغذٌة والمٌاه ،والصرف الصحً ،والنظافة الصحٌة ،للحد من انتشار المرض ،ولالستجابة
للحاجات اإلنسانٌة المتزاٌدة نتٌجة للتفشً.
وذكرت منظمة الصحة العالمٌة أن الوكاالت الصحٌة سجلت ما ٌقرب من  698,311حالة إصابة بالكولٌرا و 1,111حالة وفاة بٌن  17أبرٌل و 19سبتمبر.
وأفادت الجهات الفاعلة فً مجال اإلغاثة بزٌادة عدد حاالت اإلصابة بالكولٌرا فً محافظات عدن والحدٌدة وإب وصنعاء فً األسابٌع األخٌرة ،والتً تعزوها
منظمة الصحة العالمٌة فً بعض األماكن إلى التجمعات العامة المزدحمة والتقاسم الغذائً المشترك خالل إجازة العٌد.
وقد انخفض معدل الوفٌات من الحاالت المشتبه فً إصابتها بالكولٌرا فً األسابٌع األخٌرة من  1.35فً المائة فً أواخر أغسطس إلى 1.3فً المائة
فً منتصف سبتمبر .ومع ذلك ،ووف ًقا لخبراء الصحة ،فقد تشٌر الزٌادات المتكررة لإلصابة فً بعض المحافظات مثل صنعاء — حٌث تضاعف عدد
الحاالت المشتبه فٌها أربع مرات بٌن أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر — إلى أن التحسٌنات الدائمة والمستدامة ال ٌمكن أن ٌكون لها تأثٌر إال عندما
تتوفر مٌاه الشرب المأمونة وأن تكون البنٌة التحتٌة للمٌاه والصرف الصحً معززة ،وفقا لخبراء الصحة.
وف ًقا لتقارٌر المجموعات ،قام الشركاء فً مجموعات الصحة — وهً الهٌئة التنسٌقٌة لألنشطة الصحٌة اإلنسانٌة ،التً تشكل وكاالت األمم المتحدة
ً
ً
مخططا لعالج الكولٌرا ،وأكثر من  3,111من  5,111سرٌر
مركزا
والمنظمات غٌر الحكومٌة وأصحاب المصلحة اآلخرٌن — بإنشاء  151من 181
مخطط فً مراكز عالج الكولٌرا ،وما ٌقرب من  1,311من  1,111مراكز اإلماهة الفموٌة فً  133مدٌرٌة مصابة بالكولٌرا بداٌة من  19سبتمبر.
حتى اآلن ،قدمت الحكومة األمرٌكٌة ما ٌقرب من  38.5ملٌون دوالر للمنظمات الشرٌكة لتنفٌذ جهود االستجابة للكولٌرا فً الٌمن.
باإلضافة إلى ذلك ،منذ  19سبتمبر دربت مجموعات شركاء الصحة  98فرٌ ًقا لالستجابة السرٌعة ،ونشرت  11فرٌ ًقا من فرق االستجابة السرٌعة
لضمان تحقٌ ًقا ً
فعاال لحاالت اإلصابة بالكولٌرا المحتملة ،وتطهٌر مصادر المٌاه .تتكون الفرق من منسق للمراقبة فً المدٌرٌات ،وأخصائً فً علم
األوبئة ،وموظف للتثقٌف الصحً ،وموظف لشئون المٌاه والصرف الصحً والنظافة الصحٌة ،ومدٌر لمكتب الصحة فً المدٌرٌة.
ووف ًقا لمنظمة الصحة العالمٌة ،بدءًا من  19سبتمبر بلغ عدد المتطوعٌن المحلٌٌن حوالً  13ملٌون شخص عبر الٌمن ،مع معلومات عن المناولة
اآلمنة لألغذٌة ،والممارسات السلٌمة فً مجال المٌاه والصرف الصحً والنظافة الصحٌة من خالل حملة الرسائل من منزل إلى منزل للوقاٌة
من الكولٌرا عبر البالد .باإلضافة إلى أن منظمة الصحة العالمٌة نشرت حوالً  38,111نشرة إعالمٌة للمنظمات غٌر الحكومٌة ،وشركاء األمم
المتحدة ،والمؤسسات الصحٌة حتى اآلن فً عام .1117
وصلت شحنة تحتوي على ما ٌقرب من  7.3ملٌون قرص تنقٌة مٌاه مملوك إلى  USAID/OFDAعلى مٌناء الحدٌدة فً  11سبتمبر لتوزٌعها
من خالل صندوق األمم المتحدة للطفولة ( )UNICEFعلى المستفٌدٌن والشركاء المنفذٌن .وتهدف هذه اإلمدادات ،التً تكفً لتوفٌر مٌاه الشرب
المأمونة لحوالً  838,111شخص لمدة شهر واحد ،إلى سد الحاجة حتى تحصل منظمات اإلغاثة على إمدادات إضافٌة.
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األمن الغذائي والتغذية
 وزادت واردات األغذٌة التجارٌة بٌن ٌناٌر وٌولٌو مما أدى إلى تحسٌن توافر األغذٌة فً العدٌد من األسواق المحلٌة فً الٌمن .على الرغم من أن
تزاٌد توافر األغذٌة ٌفٌد األفراد ذوي الدخل الكافً ،معظم البٌوت الٌمنٌة تواجه فرصًا محدودة لكسب الرزق ،وتقلص القوة الشرائٌة نتٌجة الصراع
المطول داخل البالد .غٌر أن زٌادة توافر األغذٌة قد ٌزٌد من فرص منظمات اإلغاثة لتقدٌم المساعدة الغذائٌة الطارئة من خالل التدخالت القائمة
على السوق ،مثل القسائم الغذائٌة .وف ًقا ل  USAID/FPPشرٌك لبرنامج األغذٌة العالمً التابع لألمم المتحدة ( ،)PFWفإن المناطق التً تشهد
قتاال نشطا وغارات جوٌة مستمرة ،بما فً ذلك محافظات عدن والبٌضاء والضالع والجوف ولحج وصعدة وشبوة وتعز ،ال تزال المواد الغذائٌة
األساسٌة والمنزلٌة نادرة.
ٌ تشارك كل من شركاء الحكومة األمرٌكٌة والٌونٌسٌف فً توسٌع نطاق العملٌات فً الٌمن لإلدارة المجتمعٌة لسوء التغذٌة ،وهو نهج متکامل لمعالجة
سوء التغذٌة ٌشمل تعبئة المجتمع المحلً ،وبرامج التغذٌة ،وبرامج المرضی غٌر المقٌمٌن ،ورعاٌة المرضی المقٌمٌن.
 منذ  19من سبتمبر عالجت منظمة الصحة العالمٌة شرٌك الحكومة األمرٌكٌة ما ٌقرب من  1,311طفل فً  1117من سوء التغذٌة الحادة.
باإلضافة إلى ذلك ،لقد أحالت الٌونٌسٌف أكثر من  111,111طفل مصابٌن بسوء التغذٌة الحادة إلى الرعاٌة العالجٌة ،وعالجت ما ٌقرب
ً
مركزا للتغذٌة العالجٌة فً  11محافظات فً
من  18,111حالة مصابة بسوء التغذٌة الحادة ،منذ ٌ 31ولٌو .تدعم منظمة الصحة العالمٌة 11
مركزا للتغذٌة العالجٌة فً سبع محافظات عام  .1116وأٌضًا ،دربت منظمة الصحة العالمٌة حوالً  111عامالً
ً
عام  ،1117مقارنة مع 11
فً المجال الصحً على مجال مراقبة األغذٌة اعتبارً ا من  19سبتمبر.

سلع اإلغاثة والدعم اللوجستي
 فً الفترة من  31–16أغسطس ،سهل برنامج األغذٌة العالمً نقل  139ط ًنا مترًٌا من بضائع اإلغاثة من جٌبوتً إلى صنعاء عبر عملٌات الطٌران
األسبوعٌة .وبدعم من  ،USAIDأكملت الطائرة  11رحلة طٌران ،ونقلت سفٌنة مستأجرة من برنامج األغذٌة العالمً  111من العاملٌن فً مجال
اإلغاثة بٌن البلدٌن خالل الفترة نفسهاٌ .دعم برنامج األغذٌة العالمً استجابة المجتمع الدولً لتفشً الكولٌرا فً الٌمن عن طرٌق توفٌر الخدمات
اللوجٌستٌة ،بما فً ذلك استئجار الجسور الجوٌة ،وقوافل الشاحنات ،ودعم االتصاالت ،والمخازن المتعاقد علٌها فً عدن والحدٌدة ،ووحدة تخزٌن
متنقلة لنقل اإلمدادات واألدوٌة.

مساعدات إنسانية أخرى
 وقد قدمت حكومة أسترالٌا ( )GoAمؤخرا نحو  11مالٌٌن دوالر لدعم التدخالت اإلنسانٌة المنقذة للحٌاة فً الٌمن .وستساعد هذه المساهمة
فً توفٌر المساعدة الغذائٌة الطارئة للفئة الضعٌفة من السكان ،فضال عن دعم الحصول على مٌاه الشرب المأمونة لما ٌقدر بـ  31,111شخص.
حتى اآلن فً  ،1117قدمت الحكومة األسترالٌة ما ٌقرب من  11ملٌون دوالر لالستجابة اإلنسانٌة فً الٌمن.
 اعتبارً ا من  11سبتمبر تلقت خطة االستجابة اإلنسانٌة فً الٌمن ( )HRPلعام  1117أكثر من ملٌار دوالر ،أي ما ٌقرب من  35فً المائة
من إجمالً طلب التموٌل البالغ  1.3ملٌار دوالر .وباإلضافة إلى ذلك ،ساهم المانحون بما ٌقرب من  381ملٌون دوالر للمنظمات العاملة فً الٌمن
خارج إطار خطة االستجابة اإلنسانٌة الٌمنٌة.
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تمويل المساعدات اإلنسانية لعام * 2017
لكل متبرع
635,750,345
دوالرً ا

24,003,821
دوالرً ا

29,523,203
دوالرً ا

36,262,337
دوالرً ا

52,055,275
دوالرً ا

هولندا

السوٌد

كندا

الٌابان

99,197,505
دوالرً ا

ألمانٌا

109,406,678
دوالرً ا

173,847,472
دوالرً ا

اإلدارة العامة للمفوضٌة اإلمارات العربٌة المتحدة
األوروبٌة للمساعدات
اإلنسانٌة والحماٌة
المدنٌة (إٌكو)**

187,996,701
دوالرً ا

المملكة المتحدة

221,995,615
دوالرً ا

المملكة العربٌة السعودٌة

الحكومة األمرٌكٌة

أرقام التموٌل كما فً  11سبتمبر  .1117تعود مرجعٌة جمٌع األرقام الدولٌة إلى خدمة التعقب المالً ( )FTSالتابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة ( )OCHAوتستند إلى االلتزامات الدولٌة المقررة فً أثناء
العام التقوٌمً الحالً ،فً حٌن تعود مرجعٌة أرقام الحكومة األمرٌكٌة إلى مصادر الحكومة األمرٌكٌة وتعكس تموٌل الحكومة األمرٌكٌة المُفصح عنه عل ًنا للسنة المالٌة ،التً بدأت فً  1أكتوبر .1116
**اإلدارة العامة للمفوضٌة األوروبٌة للمساعدات اإلنسانٌة والحماٌة المدنٌة (إٌكو)

الوضع الراهن










فً الفترة ما بٌن عام  1113وأوائل عام  ،1115أثر الصراع الدائر بٌن الحكومة الٌمنٌة وقوات المعارضة الحوثٌة فً الشمال ،وبٌن
الجماعات التابعة للقاعدة فً الجنوب وقوات الحكومة الٌمنٌة فً الجنوب على أكثر من ملٌون شخص وأدت إلى النزوح المتكرر للسكان
شمالً الٌمن ،مما أدى إلى نشوء احتٌاجات إنسانٌة .أدت العملٌات القتالٌة بٌن قوات الحكومة الٌمنٌة والجماعات القبلٌة والمسلحة منذ عام
 1111إلى الحد من قدرة الحكومة الٌمنٌة على توفٌر الخدمات األساسٌة ،كما ازدادت االحتٌاجات اإلنسانٌة بٌن صفوف السكان الفقراء.
وقد أدى توسع قوات الحوثٌٌن بٌن عامً  1113و 1115إلى تجدد وتصعٌد النزاع والنزوح ،مما أدى إلى تفاقم األوضاع اإلنسانٌة
المتردٌة أصال.
فً مارس  ،1115بدأت دول التحالف بقٌادة المملكة العربٌة السعودٌة بشن غارا ٍ
ت جوٌة على الحوثٌٌن والقوات الموالٌة لهم لوقف
توسعهم جنوبًا .وقد أدى الصراع الدائر إلى اإلضرار بالبنٌة التحتٌة العامة وانقطاع الخدمات األساسٌة وتشرٌد العدٌد من األشخاص
وانخفاض مستوى الواردات التجارٌة لجزء ضئٌل من المستوٌات المطلوبة الستدامة حٌاة السكان الٌمنٌٌن .وتعتمد الٌمن على استٌراد
 91بالمائة من الحبوب وغٌرها من المصادر الغذائٌة.
منذ مارس  ،1115أدى الصراع المتفاقم ،إلى جانب عدم االستقرار الممتد لألوضاع السٌاسٌة واألزمات االقتصادٌة الناجمة وارتفاع
أسعار الغذاء والوقود ،وارتفاع معدل البطالة إلى معاناة أكثر من  17ملٌون شخص من انعدام األمن الغذائً وأكثر من  11.7ملٌون
شخصًا بحاجة للمساعدات اإلنسانٌة .باإلضافة إلى ذلك ،أدى الصراع إلى نزوح ما ٌقرب من  3ملٌون شخصًا ،بما فً ذلك أكثر
من  911,111شخص عادوا إلى مناطقهم األصلٌة ،طب ًقا للوضع فً سبتمبر ٌ .1117حول تقلب الوضع الحالً دون حصول وكاالت
اإلغاثة على معلومات دٌموغرافٌة دقٌقة وشاملة.
فً  16أكتوبر  ،1116أعاد السفٌر األمرٌكً "ماثٌو تولر" إصدار إعالن الكارثة لحاالت الطوارئ المعقدة فً الٌمن عن السنة المالٌة
 1117نظرً ا لتواصل االحتٌاجات اإلنسانٌة الناجمة عن حاالت الطوارئ المعقدة وأثر األزمات السٌاسٌة واالقتصادٌة فً البالد
على الفئات السكانٌة الضعٌفة.
فً أواخر  ،1117تجدد تفشً الكولٌرا الذي كان قد بدأ فً أكتوبر  ،1116مما استدعى بذل جهود مكثفة فً جهود االستجابة اإلنسانٌة
داخل أنحاء البالد ،وال سٌما التدخالت فً المجال الصحً والمٌاه والصرف الصحً والنظافة الصحٌة .تدعم الحكومة األمرٌكٌة الشركاء
لالستجابة إلى الحاجات اإلنسانٌة المتزاٌدة الناجمة عن تفشً الكولٌرا.
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تمويل المساعدات اإلنسانية المقدم من الحكومة األمريكية لالستجابة اإلنسانية في اليمن في السنة المالية7107
الموقع

الشريك المنفذ

النشاط

الشركاء المنفذون

الزراعة واألمن الغذائً ،ونظم السوق واالنتعاش
االقتصادي ،وتنسٌق المساعدات اإلنسانٌة وإدارة
المعلومات ،والدعم اللوجستً وسلع اإلغاثة،
والتغذٌة ،والحماٌة ،واإلٌواء والمخٌمات ،والمٌاه
والصرف الصحً والنظافة الصحٌة

أبٌن ،عدن ،أمانة العاصمة ،الضالع،
ذمار ،حضرموت ،حجة ،الحدٌدة ،إب،
الجوف ،لحج ،المحوٌت ،مأرب ،رٌمة،
صعدة ،صنعاء ،شبوة ،تعز

المنظمة الدولٌة للهجرة

الصحة ،وتنسٌق المساعدات اإلنسانٌة وإدارة
المعلومات ،والدعم اللوجستً وسلع اإلغاثة،
والتغذٌة ،والحماٌة ،واإلٌواء والمخٌمات ،والمٌاه
والصرف الصحً والنظافة الصحٌة

فً جمٌع أنحاء البالد

 16,511,111دوالرً ا

مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون
اإلنسانٌة ()OCHA

تنسٌق المساعدات اإلنسانٌة وإدارة المعلومات

فً جمٌع أنحاء البالد

 11,511,111دوالرً ا

منظمة األمم المتحدة للطفولة (الٌونٌسٌف)

الصحة ،التغذٌة ،الحماٌة ،المٌاه والصرف الصحً
والنظافة الصحٌة

أبٌن ،عدن ،البٌضاء ،عمران ،الضالع،
ذمار ،حضرموت ،حجة ،الحدٌدة ،إب،
الجوف ،لحج ،المحوٌت ،مأرب ،سعدة،
صنعاء ،شبوة ،تعز

 15,111,111دوالرً ا

دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدات
اإلنسانٌة ()UNHAS

الدعم اللوجستً ومواد اإلغاثة

عدن ،الحدٌدة ،صنعاء

 1,511,111دوالرً ا

برنامج األغذٌة العالمً

تنسٌق المساعدات اإلنسانٌة وإدارة المعلومات،
الدعم اللوجستً ومواد اإلغاثة

فً جمٌع أنحاء البالد

 11,111,111دوالرً ا

الصحة ،تنسٌق المساعدة اإلنسانٌة وإدارة
المعلومات ،والتغذٌة

أبٌن ،عدن ،أمانة العاصمة ،البٌضاء،
الضالع ،الحدٌدة ،الجوف ،لحج ،مأرب،
سعدة ،تعز

 36,111,111دوالرً ا

أبٌن ،عدن ،عمان ،البٌضاء ،الضالع،
الحدٌدة ،ذمار ،حضرموت ،حجة ،إب،
لحج ،سعدة ،صنعاء ،تعز

 1,181,313دوالرً ا

USAID/OFDA

المبلغ
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 113,185,513دوالرً ا

منظمة الصحة العالمٌة ()WHO
الصحة ،المٌاه والصرف الصحً
والنظافة الصحٌة

 1,118,181دوالرً ا

دعم البرنامج
إجمالي التمويل المقدم من مكتب مساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 117,996,116دوالرً ا
3

USAID/FFP

 811,111دوالرً ا

منظمة األغذٌة والزراعة التابعة لألمم المتحدة (الفاو)

األمن الغذائً وسبل العٌش

فً جمٌع أنحاء البالد

الشركاء المنفذون

قسائم الطعام

أبٌن ،الضالع ،الحدٌدة ،المحوٌت ،حجة،
لحج ،صنعاء ،تعز

 18,153,711دوالرً ا

منظمة األمم المتحدة للطفولة (الٌونٌسٌف)

نقل  831ط ًنا مترًٌا من األغذٌة العالجٌة
الجاهزة لالستخدام

أبٌن ،عدن ،الضالع ،حضرموت ،لحج

 3,381,731دوالرً ا

األغذٌة العٌنٌة األمرٌكٌة

 11محافظة

 181,193,788دوالرً ا

األغذٌة العٌنٌة األمرٌكٌة ،قسائم الطعام ،الشراء
المحلً والطحن

 11محافظة

 56,111,111دوالرً ا

برنامج األغذٌة العالمً

إجمالي التمويل المقدم من مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 369,619,139دوالرً ا

5

مكتب شؤون السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية
الشرٌك المنفذ

الصحة ،سلع اإلغاثة والدعم اللوجستً ،اإلٌواء
والمخٌمات ،الحماٌة ،المٌاه والصرف الصحً
والنظافة الصحٌة

فً جمٌع أنحاء البالد

المنظمة الدولٌة للهجرة

اإلجالء وتقدٌم المساعدة اإلنسانٌة
للمهاجرٌن المستضعفٌن

إقلٌمً ،جٌبوتً ،إثٌوبٌا ،الٌمن

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن

تنسٌق المخٌمات وإدارة المخٌمات ،الحماٌة،
اإلٌواء ،والمخٌمات؛ الدعم اللوجستً وسلع
اإلغاثة؛ االستجابة لالجئٌن

فً جمٌع أنحاء البالد

إجمالي التمويل المقدم من مكتب شؤون السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية
إجمالي تمويل المساعدات اإلنسانية المقدم من الحكومة األمريكية لالستجابة اإلنسانية في اليمن في السنة المالية 7107

 16,115,111دوالرً ا

 6,111,111دوالرً ا

 15,911,111دوالرً ا

 38,115,111دوالرً ا
 635,751,345دوالرً ا

 1تشٌر سنة التموٌل إلى تارٌخ االلتزام والتعهد بتقدٌم األموال ،ال إلى تارٌخ االعتماد .وإن أرقام التموٌل تعكس التموٌل المعلن عنه للجمهور كما فً  11سبتمبر .1117
 1التموٌل المقدم من المكتب األمرٌكً لمساعدات الكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ٌمثل المبالغ المتعهد بها المتوقعة أو الفعلٌة كما فً  11سبتمبر .1117
 3القٌمة التقدٌرٌة للمساعدات الغذائٌة وتكالٌف النقل فً وقت الشراء خاضعة للتغٌر.

معلومات بخصوص التبرع العام






إن الوسٌلة األكثر فاعلٌة التً ٌمكن لألفراد من خاللها المساعدة فً جهود اإلغاثة هً تقدٌم مساهمات نقدٌة للمنظمات اإلنسانٌة التً تقدم عملٌات
اإلغاثة .وٌمكن االطالع على قائمة المنظمات اإلنسانٌة التً تقبل التبرعات النقدٌة من أجل مواجهة الكوارث فً جمٌع أنحاء العالم ،عبر الموقع
اإللكترونً .www.interaction.org
تنصح الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة بتقدٌم تبرعات نقدٌة؛ نظرًا ألنها تتٌح ألخصائًٌ المساعدات إمكانٌة شراء المواد الالزمة بالضبط
(غالبًا فً المنطقة المتضررة) ،وتقلل من العبء الواقع على الموارد النادرة (مثل طرق النقل ،وأوقات الموظفٌن ومساحات المستودعات والمخازن)،
وٌمكن نقلها بسرعة فائقة وبدون أي تكالٌف نقل ،وتدعم اقتصاد المنطقة المنكوبة المتضررة من الكارثة ،وتضمن مساعدة مالئمة ثقافًٌا وغذائًٌا وبٌئًٌا.
ٌمكن التعرف على المزٌد من المعلومات من خالل:
–
–

مركز معلومات الكوارث الدولٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة www.cidi.org :أو .+1.202.661.7710
ٌمكنكم االطالع على معلومات عن أنشطة اإلغاثة التً ٌقوم بها مجتمع العمل اإلنسانً على الموقع اإللكترونً .www.reliefweb.int

ُتعرض نشرات المكتب األمرٌكً لمساعدات الكوارث الخارجٌة التابع للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة على الموقع اإللكترونً للوكالة على
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work
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