صحيفة الحقائق 8#
للعام المالي 2022

اليمن – الطوارئ الكبرى
 10يونيو (حزيران) 2022
نظرة على الموقف

31.9
w

17.4

23.4

4.3

مليون

مليون

ماليين

نسمة عدد سكان اليمن

فرد في حاجة إلى
المساعدات اإلنسانية

فرد ُمهجَّر داخليًا في اليمن
منذ مارس (آذار) 2015

فرد يعانون من انعدام
األمن الغذائي الحاد

"التقرير الموجز بشأن
االحتياجات اإلنسانية" الصادر
من األمم المتحدة – أبريل
(نيسان) 2022

"التقرير الموجز بشأن
االحتياجات اإلنسانية" الصادر
من األمم المتحدة – أبريل
(نيسان) 2022

"التقرير الموجز بشأن
االحتياجات اإلنسانية" الصادر
من األمم المتحدة – أبريل
(نيسان) 2022

التصنيف المتكامل لمراحل األمن
الغذائي ( – 1 )IPCمارس (آذار)



اتفاق المسؤولين من الحوثيين والتحالف الذي تقوده المملكة العربية
السعودية على تمديد الهدنة المبرمة بينهم لمدة شهرين آخرين ،وفق
ما أفادت به األمم المتحدة .وقد مدِدت هذه الهدنة بشروط االتفاق
األول ذاتها.



بدء موسم هطول األمطار في اليمن ،واألمطار الغزيرة والرياح العاتية
لحق األضرار بالمالجئ في محافظتي مأرب وإب ،واستفحال
تُ ِ
االحتياجات اإلنسانية جراء ذلك؛ وإن كانت مؤسسات اإلغاثة قد استبقت
هذا الموسم بإتاحة المساعدات العاجلة وتخزين اإلمدادات.



الجهات المانحة تتعهد ،حتى مطلع شهر يونيو (حزيران) ،بتقديم
مبلغ قدره  40مليون دوالر لدرء أضرار تسرب النفط المحتمل من
منصة تحميل النفط المعروفة باسم "صافر" ) (FSO Saferالعائمة
في الوقت الراهن قبالة سواحل اليمن ،وعلى متنها  1.1مليون
برميل من النفط الخام.

إجمالي تمويل الجهود اإلنسانية ال ُمقدَّم من الحكومة األمريكية
لإلغاثة في اليمن في العام المالي 2022
صل في صفحة ()5
لالطالع على بيان وافٍ للتمويل ال ُمقدَّم من الشركاء ،يُرجى مراجعة البيان ال ُمف َّ

2.2

مليون

مليون

2022

مكتب المساعدات اإلنسانية التابع
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

2

مكتب السكان والالجئين والهجرة
التابع لوزارة الخارجية األمريكية

طفل سيواجهون الهزال
حسب التوقعات
التصنيف المتكامل لمراحل األمن
الغذائي – مارس (آذار) 2022

دوالرا
561,387,945
ً

3

 23,300,000دوالر

اإلجمالي

دوالرا
584,687,945
ً

ضع مقياسًا مو َّحدًا لتصنيف حدة انعدام األمن الغذائي وحجمه .ويتراوح مقياس التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي ،وهو
 1التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي ( )IPCعبارة عن مبادرة يُس ِهم فيها عدد من الشركاء ،وت َ َ
المقياس المقارن عبر مختلف البلدان وفي مختلف األزمنة ،من حده األدنى عند المستوى األدنى ( )IPC 1ليبلغ أقصاه مع المستوى الخامس )(IPC 5؛ وهو مستوى المجاعة بالنسبة لحدة انعدام األمن الغذائي.
 2مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( .)USAID/BHAويشمل إجمالي التمويل ال ُمقدَّم من مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية للعام المالي  2020كالً من المساعدات الغذائية
العاجلة من مكتب الغذاء مقابل السالم سابقًا والمساعدات اإلنسانية غير الغذائية المقدمة من مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث سابقًا.
 3مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ()State/PRM
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أبرز التطورات
استمرار إحراز التقدم وتيسير التمكين بفضل تمديد الهدنة
اتفق مسؤولون من الحوثيين والتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ،يوم  2يونيو (حزيران) ،على تمديد الهدنة القائمة بين
أطراف الصراع في اليمن لمدة شهرين آخرين ،وفق ما أفاد به المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى اليمن ،السيد " هانس غرونبرغ"
(  .)Hans Grundbergو قد بدأ إنفاذ هذا التمديد مساء يوم  2يونيو (حزيران)؛ أي في الوقت الذي كان من المقرر انقضاء اتفاق الهدنة
األول فيه .وقد مدِدت هذه الهدنة بشروط االتفاق األول ذاتها .وقد ساعدت هذه الهدنة ،التي توسطت في إبرامها األمم المتحدة ،على تيسير
دخول ناقالت النفط ميناء الحديدة؛ وهو ما كانت نتيجته تخفيف حدة أزمة المحروقات القائمة شمالي اليمن ،وفق ما أفادت به جهات
اإلغاثة .وقد أصدرت حكومة الجمهورية اليمنية ،منذ أن بدأت الهدنة يوم  2أبريل (نيسان) 19 ،خطاب اعتماد لناقالت المحروقات لتفريغ
حموالتها في الميناء المذكور ،وفق ما أ وردته آلية التحقق والتفتيش التابعة لألمم المتحدة في اليمن ( .)UNVIMوكان من نتائج هذه
ع َّم ان ،والعاصمة المصرية ،القاهرة؛
الهدنة ،أيضًا ،استئناف الرحالت الجوية التجارية الدولية من مدينة صنعاء إلى العاصمة األردنيةَ ،
وهو ما َم كَّ ن المقيمين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من السفر دوليًا للمرة األولى منذ عام  .2016وذكرت بعض وسائل
ع َّم ان والقاهرة التماسً ا للرعاية الطبية العاجلة
اإلعالم الدولية أن
ً
كثير ا ِم َّم ن سافروا في هذه الرحالت الجوية من صنعاء ،قد قصدوا َ
َّ
لالستشفاء من أمراض لم يجدوا لها عال ًج ا في اليمن .وعز زت هذه الهدنة ،كذلك ،القدرة على توصيل المساعدات اإلنسانية في اليمن؛ وهو
ما تم َّك نت بفضله جهات اإلغاثة – ومنهم شركاء مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية – من تقديم المساعدات
حر ز بشأن
العاجلة إلى المستضعفين الذين يقيمون في مناطق تعذ َّ ر بلوغها في السابق بسبب الصراع هنالك .وعلى الرغم من التقدم الذي أ ُ ِ
تحقيق األركان الرئيسة من هذا االتفاق ،لم يتوصل المسؤولون من الحوثيين وحكومة الجمهورية اليمنية ،حتى مطلع شهر يونيو
ع َّم ان.
(حزيران) ،على تسهيل فتح الطرق في محافظة تعز .وما زالت المفاوضات جارية بين ممثلي الجانبين في العاصمة األردنيةَ ،

جهات اإلغاثة تقدم المساعدات لإلغاثة من االحتياجات الناتجة من سوء األحوال الجوية في محافظتي إب ومأرب
بدأ موسم هطول األمطار في اليمن ،وألحقت األمطار الغزيرة والرياح العاتية األضرار بالمالجئ في محافظتي مأ رب وإب ،واشتدت
االحتياجات اإلنسانية جراء ذلك ،ال سيما لدى المستضعفين من ال ُم هجَّرين بالفعل هنالك ،وفق ما أفادت به األمم المتحدة .فقد ألحقت
األمطار ،التي انهمرت في محافظة إب ،يوم  24أبريل (نيسان) ،األضرار بالمالجئ ،وكانت نتيجتها أن فقد ال ُم هجَّرون داخليًا في تلك
المحافظة ما بقي في أيديهم من الممتلكات والمنافع .كذلك ،أتت الرياح العاتية على المالجئ في مدينة مأرب ،في المحافظة التي تحمل
االسم نفسه ،يوم  25أبريل (نيسان) ،وطالت أضرارها نحو ُ 1,200م هجَّر هنالك ،وفق ما أوردته األمم المتحدة .ولإلغاثة من هذه
األوضاع ،قدمت جهات اإلغاثة المساعدات الغذائية ومستلزمات اإليواء ومواد اإلغاثة العاجلة لل ُم هجَّرين داخليًا ِم َّم ن لحقهم الضرر في
هاتين المحافظتين .وجدير بالذكر ،في هذا المقام ،أن اليمن تتناوب عليه الفيضانات الموسمية التي تدفع بالناس إلى النزوح ،وتأتي على
ممتلكاتهم ،وتقطع عليهم سبل كسب العيش ،ويشتد معها تفشي األمراض التي تنقلها المياه بينهم ،وتضيع معها محاصيلهم ،وفق ما ت ُ ِف يد به
األمم المتحدة في هذا الصدد.

الجهات المانحة تتعهد بتمويل قدره  40مليون دوالر لدرء أضرار تسرب النفط المحتمل من منصة التحميل "صافر"
مؤتمر ا تعهدت فيه الجهات الدولية المانحة بتقديم تمويل جديد ،وقدره
استضافت حك ومة هولندا واألمم المتحدة ،يوم  11مايو (أيار)،
ً
 33مليون دوالر ،ضمن خطة تهدف إلى جمع  144مليون دوالر ،لدرء أخطار تسرب النفط المتحمل حدوثه من المنصة العائمة
لتخزين النفط وتحميله ،والمعروفة باسم "صافر" ) .(FSO Saferوقد تعهدت األمم المتحدة ،في وقت الحق على ذلك ،بتقديم تمويل
إضافي قدره  7ماليين دوالر دع ًم ا لهذه الخطة .وأعلنت وزارة الخارجية األمريكية ،يوم  8يونيو (حزيران) ،أنها تعمل مع
الكونجرس األمريكي في سبيل التعهد بمبلغ قدره  10ماليين دوالر دع ًم ا للخطة ذاتها .وجدير بالذكر ،في هذا المقام ،أن السفينة
"صافر" هذه قديمة وصدئة؛ وهي طافية على وجه البحر األحمر على بعد نحو ستة أميال من سواحل اليمن قرب ميناء الحديدة .وقد
حال النزاع ،الذي طال أمده بين األطراف المهيمنة على ذلك المكان ،دون إجراء الصيانة ا لالزمة لتلك الناقلة التي تحمل على متنها
أكثر من  1.1مليون برميل من النفط الخام .وتحذر األمم المتحدة من أن هذه الناقلة قد تنفجر أو أن النفط قد ينسكب منها أو يتسرب
عط ل مسارات الشحن في منطقة
في أي وقت؛ وهو ما سيؤدي إلى وقوع كارثة بيئية ستقطع على الناس سبل كسب العيش ،وت ُ ِ
الخليج ،وت ُفاقِم من األزمة اإلنسانية في اليمن .بل إن المسؤولين المعنيين لدى األمم المتحدة يرون أن نفقة إزالة آثار التسرب قد تبلغ
 20مليار دوالر.
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أرقام أساسية

جهود اإلغاثة التي تبذلها الحكومة األمريكية
األمن الغذائي

 422مليون دوالر
قيمة التمويل الذي قدمه مكتب
المساعدات اإلنسانية التابع
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
لصالح المساعدات الغذائية
العاجلة في العام المالي 2022

قدم مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،حتى تاريخه من العام المالي
 ،2022تمويالً تزيد قيمته عن  422مليون دوالر لدعم برنامج األغذية العالمي ( )WFPالتابع لألمم
المتحدة ،فضالً عن  10منظمات دولية غير حكومية ،لتمكينهم من تنفيذ أعمال تقديم المساعدات الغذائية في
اليمن .ويقدم شركاء مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية المساعدات الغذائية
وردة من الواليات المتحدة ،فضالً عن
العاجلة عن طريق إتاحة المساعدات الغذائية العينية ،ومنها السلع ال ُم َّ
المساعدات النقدية والقسائم الالزمة لتمكين الناس من شراء طعامهم من األسواق القائمة في المناطق التي
يعيشون فيها .وبإتاحة هذه األغذية وغيرها من السلع والخدمات األساسية ،يساعد هؤالء الشركاء على
تقليل نفقات العوائل ومن ثم تعزيز القدرة الشرائية لدى العوائل من المستضعفين .ويسعى شركاء مكتب
المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية إلى تقديم المساعدات الغذائية العاجلة إلى عدد
يبلغ قدره نحو  8ماليين فرد كل شهر في اليمن.

الصحة

 15.8مليون دوالر
قيمة الدعم الذي خصصته
الحكومة األمريكية دع ًما لبرامج
الرعاية الصحية التي تهدف إلى
حفظ أرواح الناس

تدعم الحكومة األمريكية المنظمة الدولية للهجرة ) ، (IOMوالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ) ، (UNHCRومنظمة األمم المتحدة للطفولة ) ، (UNICEFوصندوق األمم المتحدة للسكان
) ،(UNFPAفضالً عن  13منظمة دولية غير حكومية ،بهد ف دعم إجراء تدخالت الرعاية الصحية
التي تحفظ على الناس أرواحهم .وي ُقدِم شركاء الحكومة األمريكية خدمات الرعاية الصحية األولية،
التي ت ُقد َّم بالتنسيق مع برامج التغذية وخدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة ،عن طريق
المنشآت الصحية الثابتة والقوافل الطبية ال متنقلة التي تخدم المناطق النائية .ويدعم شركاء الحكومة
األمريكية ،أيضًا ،األعمال التي يضطلع بها المتطوعون في مجال الصحة المجتمعية لتشجيع الناس
ُعز ز من النتائج الصحية في نهاية
على التماس خدمات الرعاية الصحية عند حاجتهم إليها ،بما ي ِ
المطاف .ويقدم شركاء مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،كذلك،
اإلمدادات الطبية واألدوية إلى المنشآت الصحية ويدفعون الحوافز المالية للعاملين في مجال الرعاية
الصحية لزيادة تمكين الناس من تحصيل الخدمات الطبية الدقيقة .ويقدم مكتب السكان والالجئين
والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،في الوقت نفسه ،الدعم إلى المنظمة الدولية للهجرة
والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بقصد تلبية الحاجات المحددة في مجال الرعاية
الصحية لدى ال ُم هجَّرين داخليًا والمهاجرين والالجئين وغيرهم من الفئات المستضعفة في اليمن .وفي
شهر مايو (أيار) ،قد قدمت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين خدمات طبية  -من
خالل العيادات التي تتلقى الدعم منها  -إلى أكثر من  1200من طالبي اللجوء ،والالجئين،
والمواطنين اليمنيين .وقدمت المفوضية ،في الشهر نفسه ،كذلك ،خدمات الصحة اإلنجا بية إلى نحو
 200امرأة وخدمات العالج الطبيعي إلى  90فرد ًا.

المساعدات النقدية المتعددة األغراض

8
شركاء للحكومة األمريكية
يقدمون الدعم لبرامج المساعدات
النقدية المتعددة األغراض
()MPCA

ت ُقدِم الحكومة األمريكية الدعم لتقديم المساعدات المالية المتعددة األغراض لمساعدة العائالت
المتضررة من النزاع في اليمن على تلبية حاجاتهم األساسية ودعم األسواق المحلية في الوقت ذاته.
وتتولى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،بدعم من مكتب السكان والالجئين والهجرة
التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،توزيع المساعدات النقدية المتعددة األغراض على ال ُم هجَّرين
داخليًّا والالجئين في مختلف أنحاء اليمن بقصد زيادة القدرة الشرائية لدى العوائل .وقد قدمت
المفوضية ،حتى مطلع شهر أبريل (نيسان) من العام الجاري ،الدعم بالمساعدات النقدية المتعدد
األغراض لنحو  43,000عائلة من المهجرين داخليًا وأكثر من  8,000عائلة من الالجئين .كذلك،
يُقدِم شركاء مكتب المساعدات اإلنسانية التاب ع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية المساعدات النقدية
المتعددة األغراض إلى العوائل المستضعفة بهدف مساعدتهم على شراء غاز الطهي والطعام ومواد
النظافة الشخصية وغيرها من السلع األساسية.
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التغذية

14
شري ًكا للحكومة األمريكية يقدمون
الدعم لبرامج التغذية

ُمك نهم
يُقدِم مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية الدعم إلى شركائه بما ي ِ
من الكشف عن حاالت اإلصابة بالهزال – وهو أشد أنواع سوء التغذية فت ًك ا – والوقاية من تفشيه
وعالجه في مختلف أنحاء اليمن .فبالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العالمي
و 12منظمة دولية غير حكومية ،يضطلع م كتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية
ض ع وفق األدلة وت ُوجَّه إلى مجتمعات بعينها بقصد
الدولية بتقديم المساعدة على تنفيذ البرامج التي ت ُو َ
الحد من معدالت االعتالل والوفيات الناتجة من سوء التغذية ،مع التركيز بوجه خاص على األطفال
رض عات .ويُقدِم مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية،
والحوامل وال ُم ِ
ُ
جر ى بشأن
ت
التي
التدخالت
دمج
مع
المتنقلة،
الصحية
والفرق
الصحية
للعيادات
الغذائي
كذلك ،الدعم
َ
الصحة والتغذية وخدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة بقصد تقديم المساعدات الشاملة
إلى المستضعفين من السكان.

الحماية
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شركاء للحكومة األمريكية
يقدمون الدعم إلجراء تدخالت
الحماية العاجلة

تعمل الحكومة األمريكية على تعزيز وسائل التدخل للحماية في مختلف أنحاء اليمن؛ وذلك بفضل
الدعم الذي تقدمه إلى المنظمة الدولية للهجرة وصندوق األمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وست منظمات دولية غير حكومية أخرى .ومن ذلك أن شركاء مكتب
المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية يعملون على تلبية االحتياجات الالزمة
لحماية األطفال وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي ،والحد من وقوع العنف ال ُم و َّج ه حسب النوع
االجتماعي والتصدي له حال وقوعه ،واإلغاثة من غير ذلك من الشواغل واالنتهاكات ذات الصلة
بالحماية؛ وذلك عن طريق تقديم خدمات إدارة الحاالت المتخصصة ،وأعمال التعبئة المجتمعية،
وجهود التخفيف من األخطار ذات الصلة بالحماية .ومن ذلك أن المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين تتول ى ،بتمويل من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية
األمريكية ،إدارة مجموعة العمل المعنية بشؤون الحماية ) (Protection Cluster؛ وهي الهيئة
القائمة على تنسيق أعمال الحماية ،والتي تضم الوكاالت التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الدولية
غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية ،وت ُقدِم خدمات الحماية لتلبية احتياجات ال ُم هجَّرين داخليًّا
والالجئين وغيرهم من الفئات السكانية المستضعفة في جميع أنحاء البالد ،ومن ذلك االضطالع
بأعمال الدعم النفسي واالجتماعي ،وتقديم المساعدات القانونية لتيسير الحصول على مستندات إثبات
الهوية ،والمساعدات العامة .وقدمت المفوضية ،كذلك ،وسائل دعم الحماية واإليواء بإتاحة مواد
اإلغاثة األساسية في المواقع المخصصة للمهجرين داخليًا في محافظتي الحديدة ومأرب ،والتي
تعرضت لبعض الحوادث التي وقعت في أثناء طهي بعض العوائل طعامها في شهر مايو (أيار).
كذلك ،تواصل المنظمة الدولية للهجرة؛ وهي أحد شركاء الحكومة األمريكية ،تقديم عدد من
الخدمات ،ومنها المساعدات النقدية الالزمة إلتاحة وسائل الحماية ومواد اإلغاثة األساسية واألغذية
وإجراء حاالت اإلحالة وخدمات إدارة الحاالت المخصصة لتلبية الحاجات لدى عدد ي ُقد َّر بنحو
 40,000مهاجر في اليمن.

خدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة

 3ماليين
فرد يتلقون الدعم عن طريق
خدمات المياه والصرف الصحي
والصحة العامة التي تمولها
الحكومة األمريكية

ت ُقدِم الحكومة األمريكية الدعم إلى المنظمة الدولية للهجرة ،والمفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،و 15منظمة دولية غير حكومية ،بقصد زيادة
تمكين الناس في اليمن من تحصيل المياه الصالحة للشرب ووقايتهم من تفشي األمراض المعدية
ُجر ي شركاء مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
وإغاثتهم منها .وي ِ
أعمال التدخالت العاجلة ذات الصلة بخدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة لل ُم ه َّج رين
داخليًّا وغيرهم من المستضعفين ،ومنها توزيع مجموعات مستلزمات النظافة الشخصية ،وتعزيز
أعمال التوعية بالنظافة الشخصية ،وخدمات اإلمداد بالمياه نقالً بالشاحنات ،وإصالح منظومات
ُجر ي شركاء مكتب السكان
اإلمداد بالمياه ،والتي لحقها الضرر جراء الصراع هنالك .كذلك ،ي ِ
والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية أعمال التدخل بتقديم خدمات المياه والصرف
الصحي والصحة العامة لتلبية احتياجات المتضررين من الصراع وكذلك المهاجرين والالجئين
الوافدين من القرن اإلفريقي إلى اليمن.
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موجز السياق
في المدة ما بين منتصف عام  2004ومطلع عام  ،2015دفع الصراع المحتدم بين قوات حكومة الجمهورية اليمنية وقوات الحوثيين
المعارضة لها في شمال البالد بالناس إلى النزوح بأعداد غفيرة مرة ً من بعد أخرى ،وتفاقم االحتياجات اإلنسانية هنالك .كذلك ،أسفر تقدم
قوات الحوثيين جنوبًا في عامي  2014و 2015عن اتساع رقعة أرض الصراع المسلح؛ وهو ما أدى إلى تفاقم األزمة اإلنسانية هنالك.
وفي مارس (آذار) عام  ،2015بدأ التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية شن غاراته الجوية على الحوثيين والقوات المتحالفة معهم
بهدف وقف توسعهم جهة الجنوب .وقد أدى هذا النزاع المستمر منذ عام  2015إلى إلحاق األضرار بالبنية التحتية العامة وتدميرها،
وانقطاع الخدمات األساسية ،وخفض الواردات التجارية إلى نسبة ضئيلة من المستويات المطلوبة لدعم سكان البالد؛ ذلك أن اليمن يستورد،
في العادة ،معظم إمداداته الغذائية.
ومنذ مارس (آذار) عام  ،2015تسبب النزاع الدائر هنالك – إلى جانب األزمة االقتصادية ،وارتفاع معدالت البطالة ،والتزعزع الذي طال
أمده ،وارتفاع أسعار األغذية والمحروقات – في احتياج نحو  23.4مليون فرد إلى المساعدات اإلنسانية ،ومنهم نحو  12.9مليون فرد
بحاجة إلى المساعدات العاجلة .وقد دفع هذا النزاع بأكثر من  4ماليين فرد إلى النزوح؛ وإن عاد منهم عدد يُقدَّر بنحو  1.3مليون فرد إلى
مواطنهم األصلية ،وفق ما ورد في التقرير الموجز بشأن االحتياجات اإلنسانية في اليمن ( )HNOلعام  .2022وإن كانت تقلبات األوضاع
الراهنة قد حالت بين وكاالت اإلغاثة وجمع البيانات الديموغرافية الوافية الدقيقة للسكان المتأثرين بهذا الصراع.
وبتاريخ  3نوفمبر (تشرين الثاني) من العام  ،2021أعادت القائمة بأعمال السفير األمريكي" ،كاثرين وستلي" )،(Catherine Westley
اإلعالن عن حالة الكوارث في اليمن للعام المالي  2022بسبب استمرار االحتياجات اإلنسانية جراء الطوارئ الكبرى وما لألزمات
االقتصادية والسياسية في البالد من آثار في المستضعفين من السكان.

التمويل اإلنساني ال ُمقدَّم من الحكومة األمريكية استجابةً للوضع في اليمن للعام المالي
العمل

الشريك المنفذ

2 ،1 2022

المكان

المبلغ

مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

شركاء منفذون

المساعدات الغذائية ،والصحة ،وتنسيق الشؤون اإلنسانية
وإدارة المعلومات وإجراء أعمال التقييم )،(HCIMA
والمساعدات النقدية المتعددة األغراض ،والتغذية ،واإليواء
والتوطين ،وخدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة

أبين ،وعدن ،وأمانة العاصمة ،وعمران ،والبيضاء،
والضالع ،وحضرموت ،وحجة ،والحديدة ،وإب،
والجوف ،ولحج ،والمهرة ،والمحويت ،ومأرب،
وصعدة ،وصنعاء ،وشبوة ،وجزيرة سقطرى ،وتعز

المنظمة الدولية للهجرة

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات وإجراء أعمال
التقييم ،والصحة ،والمساعدات النقدية المتعددة األغراض،
والحماية ،واإليواء والتوطين ،وخدمات المياه والصرف
الصحي والصحة العامة

في جميع أنحاء البالد

 1,390طنًّا متريًّا من المساعدات الغذائية العينية األمريكية
منظمة األمم المتحدة للطفولة
خدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ()OCHA

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات وإجراء أعمال
التقييم

أبين ،وعدن ،وعمران ،والبيضاء ،والضالع ،وذمار،
وحضرموت ،وحجة ،والحديدة ،وإب ،والجوف،
ولحج ،والمهرة ،والمحويت ،ومأرب ،وصعدة،
وصنعاء ،وشبوة ،وجزيرة سقطرى ،وتعز

في جميع أنحاء البالد

المساعدات الغذائية 390,880 :طنًّا متريًّا من المساعدات
الغذائية العينية األمريكية
برنامج األغذية العالمي

دوالرا
85,040,847
ً

 5,000,000دوالر

دوالرا
5,114,036
ً

 10,077,910دوالرات

 3,000,000دوالر
دوالرا
387,995,766
ً

في جميع أنحاء البالد
قسائم المساعدات الغذائية ،والدعم اللوجيستي ،والتغذية
دعم البرامج

 65,000,000دوالر
دوالرا
159,386
ً
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دوالرا
561,387,945
ً

إجمالي التمويل ال ُمقدَّم من مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية
الشريك المنفذ

الصحة والحماية

في جميع أنحاء البالد

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين

نُ ُ
ظم السوق والتعافي االقتصادي ،وتنسيق الشؤون اإلنسانية
وإدارة المعلومات وإجراء أعمال التقييم ،والصحة ،والدعم
اللوجيستي ،والمساعدات النقدية المتعددة األغراض،
والحماية ،واإليواء والتوطين ،وخدمات المياه والصرف
والصحة العامة

في جميع أنحاء البالد

إجمالي التمويل ال ُمقدَّم من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية
إجمالي التمويل اإلنساني ال ُمقدَّم من الحكومة األمريكية استجابةً للوضع في اليمن للعام المالي 2022

 8,700,000دوالر

 14,600,000دوالر

 23,300,000دوالر
دوالرا
584,687,945
ً

 1يشير عام التمويل إلى تاريخ التعهد بسداد تلك األموال أو االلتزام بضخها ،وليس إلى تاريخ تخصيصها .وتعكس هذه المبالغ ،من ثم ،التمويل المعلن عنه حتى يوم  16مارس (آذار) عام .2022
 2قيمة المساعدات الغذائية وتكاليف النقل وفق تقديرها وقت الشراء؛ وهي قيمة قابلة للتغيير.

المعلومات بشأن تبرعات الجمهور
جري أعمال اإلغاثة .ويمكنكم
 إن أكثر طريقة من الطرق الفعالة التي يستطيع بها الجمهور المساعدة في جهود اإلغاثة هي التبرع نقدًا للمنظمات اإلنسانية التي ت ُ ِ
االطالع على قائمة بالمنظمات اإلنسانية التي تقبل التبرعات النقدية لإلغاثة من الكوارث في جميع أنحاء العالم على هذا الموقع اإللكتروني.interaction.org :
 وتحث الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على التبرع نقدًا ألنه يسمح للعاملين المتخصصين في اإلغاثة بشراء المواد المطلوبة (ويكون ذلك في المناطق المتضررة
غالبًا) ،ويخفف العبء عنهم فيما يتعلق بندرة الموارد (ومنها طرق النقل ،ووقت العاملين ،ومساحات التخزين) ،ويمكن نقله على نحو سريع للغاية دون تحمل
نفقات في ذلك ،ولما فيه من دعم القتصاد المناطق المنكوبة وضمان لتقديم المساعدات المناسبة من الناحية الثقافية والغذائية والبيئية.
 ولالطالع على المزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة:
o

مركز المعلومات بشأن الكوارث الدولية ( )CIDIالتابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية على هذا الرابطcidi.org :

o

ويمكنكم االطالع على المعلومات بشأن أعمال اإلغاثة التي يُجريها مجتمع المنظمات اإلنسانية على هذا الرابط.reliefweb.int :

أما نشرات أعمال اإلغاثة التي يضطلع بها مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،فيمكنكم مطالعتها على الموقع اإللكتروني للوكالة األمريكية
للتنمية الدولية على هذا الرابطusaid.gov/humanitarian-assistance/where-we-work :
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