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تمت إحاطة مجلس األمن بشأن األخطار 
التي تهدد االستجابة اإلنسانية في اليمن 

أبلغ مارك لوكوك، منسق اإلغاثة 
الطارئة، يف إحاطته إىل مجلس األمن يف 

18 يونيو أن الوضع اإلنساين يزداد سوءاً 
بالنسبة للعديد من اليمنيين، بينما ال 

يزال القتال مستمراً يف العديد من 
مناطق البلد. ومنذ يونيو من هذا العام، 

هرب المزيد من األشخاص، نحو 
120,000 شخص من منازلهم بسبب 
الصراع بينما تم اإلبالغ عن 375 حادثة 

وصول حيث تم منع أو تأخير وصول 
المساعدات اإلنسانية يف أبريل ومايو. 

وأشار السيد لوكوك بأنه تم تأخير 
تقييم األمم المتحدة بشأن ناقلة نفط 

معطلة تهدد بتسرب 1.1 مليون برميل 
من النفط إىل البحر األحمر وذلك بسبب 

تعذر الحصول على التصاريح الالزمة. 
يمكن أن يصل النفط المنسكب من 

الناقلة من باب المندب إىل قناة 
السويس ومن الممكن حتى مضيق 

هرمز، مما قد يؤدي إىل كارثة كبيرة على 
البيئة وممرات المالحة واالقتصاد 

العالمي.

وال تزال االستجابة اإلنسانية تعاين من 
نقص حاد يف التمويل. ويف اجتماع رفيع 

المستوى إلعالن التعهدات من أجل 
خطة االستجابة اإلنسانية لهذا العام، 

والتي دعا إليها األمين العام يف فبراير، 
وتعهدت الجهات المانحة بتقديم 2.6 

مليار دوالر أمريكي. دفع 27 من أصل 
40 مانح ما يزيد عن 75 يف المائة من 

تعهداتهم، ودفع 20 مانحاً 100 يف 
كثر من ذلك يف بعض  المائة- بل أ

الحاالت.  ولكن بالنسبة إىل الدول التي 
تعهدت بتقديم منح كبيرة، كالدول 

المجاورة لليمن من التحالف، دفعت 

لآلن نسبة بسيطة فقط من المبالغ 
التي تعهدت بها. ولذلك، تم حالياً 

تمويل ما يقل عن 34 يف المائة لتنفيذ 
خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 
2019م، مقارنة بـ 60 يف المائة لذات 

الفترة خالل السنة الماضية.

وقدم برنامج األغذية العالمي 
المساعدات الغذائية إىل 11 مليون 
شخص مستفيد يف يونيو، حيث تم 

كثر  الوصول إىل المزيد من األشخاص أ
من أي وقت مضى. بينما ليس هناك 

مخاطر مباشرة تهدد المساعدات 
الغذائية، غير أن نقص التمويل يقلص 

االستجابة اإلنسانية يف المجاالت 
األخرى. أوقفت الوكاالت بالفعل دعم 

المرافق الصحية التي تقدم الرعاية إىل 
9 ماليين شخص وسيعملون أيضاً 

على إيقاف حمالت التحصين المنتظمة 
التي كان من المتوقع أن تستهدف 13 

مليون شخص، بمن فيهم 200,000 
من األطفال الرضع. وتتعرض االستجابة 

التغذوية للتهديد مع إيقاف العمل يف 
30 مركزاً حديثاً لتقديم التغذية يف 

المناطق التي تشهد أسوء مستويات 
الجوع ويتهدد 60 مركزاً آخراً اإلغالق 

خالل األسابيع القادمة، مما يضع 
7,000 طفل على األقل ممن يعانون 

من سوء التغذية يواجهون خطر الموت 
المحدق. وحذر منسق اإلغاثة الطارئة أن 

من الممكن إغالق ما يزيد عن 21 
برنامجاً هاماً لألمم المتحدة يف الشهرين 

القادمين.  وهذا قد يعني إنهاء تقديم 
المساعدات اإليوائية إىل ما يزيد عن 

800,000 نازح، وإغالق خدمات الصحة 
اإلنجابية التي يتم تقديمها إىل مايزيد 
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عن مليون إمرأة معدمة. 

 أدى الصراع في الضالع 

إلى إرتفاع عدد الضحايا 
المدنيين وإعاقة 

االستجابة اإلنسانية 
كثر  أصبحت محافظة الضالع يف 2019م أحد أ

المحافظات المتضررة من الصراع يف اليمن. إشتدت 
حدة الصراع، الذي إندلع أوالً يف المحافظة خالل نوفمبر 
2018م، يف أواخر شهر مارس 2019م مما ألحق أضراراً 

على مديريات قعطبة ودمت واألزارق والضالع مما 
تسبب بإلحاق موجة نزوح جماعية. وتوسعت دائرة 

الصراع يف أبريل إىل مديريتي النادرة وبعدان يف جنوب 
إب. والتزال خطوط المواجهة يف المحافظة األكثر نشاطاً 
حتى بداية يوليو يف اليمن، وخاصة تلك التي يف مديرية 

قعطبة.

وأدى إحتدام الصراع إىل عدد كبير من الضحايا. وشهدت 
كبر نسبة إرتفاع من عام إىل عام  الضالع يف 2019م أ

فيما يتعلق بعدد القتلى الذين لقوا حتفهم إثر الصراع 
يف اليمن. وأبلغ مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين 

الخاص بمجموعة قطاع الحماية عن 237 ضحية يف 
صفوف المدنيين يف الضالع منذ نوفمبر 2018م. وتشير 

األرقام التي أبلغ عنها مشروع مراقبة أثر الصراع إىل 
إرتفاع يف عدد الضحايا، أي ثمانية أضعاف عدد الضحايا 
خالل الثالثة األشهر التي عقبت تصاعد األعمال القتالية 

يف المحافظة يف أواخر مارس، مقارنة بالثالثة األشهر 
الماضية. وأظهرت أرقام مشروع مراقبة أثر الصراع على 
المدنيين أيضاً أن ثلثي عدد الضحايا المدنيين الذين تم 

اإلبالغ عنهم يف المحافظة خالل 2019م من مديرية 
قعطبة. 

وتمكن مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان من 
التحقق من 78 ضحية مدين، بمن فيهم 32 قتيل، يف 

الضالع خالل النصف األول من عام 2019م، تم تسجيل 
كثر من ثلثيها بعد موجة العنف يف المحافظة يف أواخر  أ

مارس.

تسبب إحتدام األعمال القتالية منذ نوفمبر 2018م 
بثالثة موجات نزوح يف الضالع، بدأت يف مديرية دمت يف 

نوفمبر 2018م، وتليها يف مديرية الحشا يف فبراير، 
كثرها بروزاً يف مديرية قعطبة يف  أواخر مارس، حيث  وأ
تم نزوح 2,500 أسرة. ويف جميع أنحاء المحافظة، تم 

نزوح 10,375 أسرة )نحو 72,625 شخص( يف النصف 

األول من عام 2019م. وانتشر النازحين من الضالع يف 
كثر من 77 مديرية يف جميع أنحاء اليمن، ولكن ال يزال  أ

يقيم الغالبية يف المحافظة، وتقيم حاالت عديدة يف نفس 
المديرية. وحتى 30 يونيو، نزحت 3,174 أسرة يف مديرية 

قعطبة و2,593 أسرة يف مديرية الضالع و1,063 أسرة 
يف مديرية األزارق. 

وإستمر شركاء العمل اإلنساين المتواجدون يف عدن 
وإب بدعم األشخاص من الفئات الضعيفة من الضالع. 

وحتى 17 يوليو، تمكن شركاء العمل اإلنساين من تقديم 
المساعدات الغذائية الطارئة إىل 11,852 أسرة يف جميع 

أنحاء الضالع. باإلضافة إىل ذلك، تم تقديم أطقم مواد 
مساعدات آلية االستجابة السريعة إىل 8,666 أسرة 

كثر من  والمواد غير الغذائية إىل 5,338 أسرة، وحصلت أ
2,000 أسرة على المساعدات النقدية متعددة 

األغراض. ويف الربع الثاين من 2019م، تم تقديم 
المساعدات اإليوائية إىل 1,041 أسرة، كما حصلت 776 

أسرة على المياه اآلمنة، واستفادت 1,197 أسرة من 
أنشطة تعزيز الصحة. 

وال تزال ست فرق صحية متنقلة مستمرة يف تقديم 
المساعدات الصحية والتغذوية يف المناطق التي تشهد 

موجة نزوح عالية يف جميع أنحاء محافظة الضالع. وقدم 
شركاء المجال الصحي اإلمدادات الطبية والمعدات 

الطارئة وأطقم مواد إسعاف المصابين إىل مستشفى 
النصر العام يف مدينة الضالع. باإلضافة إىل ذلك، وبدعم 

من الشركاء، تم إرسال جرّاح إىل المستشفى وتقديم 
الحوافز النقدية إىل الموظفين الطبيين العاملين يف 

المستشفى.

 كان للصراع يف الضالع تداعيات سلبية على العمليات 
اإلنسانية يف مناطق أخرى يف اليمن. تسبب القتال يف 

مديرية دمت يف نوفمبر 2018م بإغالق أحد أهم الطرق 
الرابطة بين عدن وصنعاء، مما أجبر شركاء العمل 

اإلنساين اإلعتماد على طريق آخر يمر عبر مديرية قعطبة. 
وجعل القتال يف أواخر أبريل الطريق البديل أيضاً غير 

متاحاً للعبور، مما زاد األمور تعقيداً أمام نقل 
المساعدات اإلنسانية من عدن إىل صنعاء والمحافظات 

الشمالية األخرى. أجبر إغالق الطرق الرئيسية شركاء 
العمل اإلنساين على أخذ طرقاً أطول لنقل المساعدات 

من خالل محافظات تعز والبيضاء وشبوة، وتمر يف 
الغالب عبر مناطق غير آمنة فيها العديد من نقاط 

التفتيش، مما يؤدي إىل تأخير كبير يف تقديم 
المساعدات إىل جانب زيادة التكاليف. تأخذ الشاحنات 

المحملة بالمساعدات ما يزيد عن 60 ساعة للسفر من 
عدن إىل صنعاء، وهي مسافة أطول بأربع مرات تقريباً 

عما كان عليه الحال قبل إغالق طرق الضالع، مما زاد 
تكاليف النقل بنسبة 60 يف المائة.

يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

المجموعالجرحىالقتلى

63161385112356

خسائر مدنية يف محافظة الضالع
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عودة ظهور الكوليرا إلى اليمن بعد عامين من تفشي 

المرض
شهدت اليمن يف عام 2017م أسوأ تفشي لمرض 

الكوليرا يف العالم، مع اإلبالغ عن ما يزيد عن مليون 
حالة يشتبه بإصابتها. ومنذ ذلك الحين، كان من 

الصعب السيطرة على إنتشار المرض بصورة منتظمة، 
خاصة مع تدهور الوضع اإلنساين إىل جانب االفتقار إىل 

النظام الصحي العامل بفعالية ومحدودية الحصول 
على المياه اآلمنة ومحدودية الوصول إىل مرافق 

النظافة الصحية. وعلى الرغم من جميع هذه 
التحديات، نفذ شركاء العمل اإلنساين يف 2018م حملة 

تطعيم على مستوى البلد وصلت إىل 992,535 
شخص، وذلك للمساهمة يف الحد من إنتشار الوباء.

وعلى الرغم من إنخفاض عدد الحاالت التي تم اإلبالغ 
عنها غير أن الكوليرا لم تختف من البلد. وبدأ عدد 

الحاالت المشتبه إصابتها بالكوليرا التي يتم اإلبالغ عنها 
أسبوعياً باإلزدياد منذ فبراير 2019م، لتبلغ ذروتها إىل 

ما يزيد عن 29,500 حالة يف بداية أبريل وتستقر يف 
بداية يوليو. تم اإلبالغ عن ما مجموعه 451,895 حالة 

يشتبه إصابتها بالكوليرا يف الستة األشهر األوىل من عام 
2019م، مقارنة بـ 380,000 حالة يف عام 2018م 

بالكامل. ويف هذه السنة حتى اآلن، تم اإلبالغ عن 705 
حالة وفاة مصاحبة بالكوليرا، شاملة 200 طفل. ويمثل 
األطفال دون سن الخامسة 23.4 يف المائة من مجموع 
عدد الحاالت المشتبه بإصابتها خالل النصف األول من 
2019م. وتضررت 22 محافظة و299 مديرية من أصل 

333 مديرية يمنية من تفشي المرض.

ويحد اإلفتقار للتمويل من قدرة شركاء العمل اإلنساين 
على كبح إنتشار الكوليرا. وحتى 25 يوليو، تم تمويل 

مجموعة قطاع الصحة والنظافة والصرف الصحي 
ومجموعة قطاع الصحة بنسبة 30.6 يف المائة و19.4 

يف المائة على التوايل، ويف الفترة نفسها من العام 
الماضي، بلغت مستويات التمويل 33.8 يف المائة 
و32.5 يف المائة. وسوف يتم إغالق محطة معالجة 

المياه الزراعية المدعومة من األمم المتحدة يف صنعاء، 
لذلك ستتزايد إمكانية وصول الخضروات المروية 

بمياه الصرف الصحي غير المعالجة إىل سكان المدينة 
البالغ عددهم أربعة ماليين نسمة، مما يعرضهم لخطر 

اإلصابة بالكوليرا.

وال زال يواجه شركاء العمل اإلنساين العوائق المتعلقة 
بالوصول والعوائق البيروقراطية، والتي تؤخر تنفيذ 

البرامج. مثال ذلك، على الرغم من االحتياجات الملحة 
على أرض الواقع، إال أنه حتى 15 يوليو 2019م، لم 

تتم الموافقة على أي من مشاريع الكوليرا الـ 11، التي 
يدعمها صندوق التمويل اإلنساين لليمن وتنفذها 

المنظمات غير الحكومية، من قبل السلطات اليمنية. 
من خالل هذه المشاريع، كان من المقرر أن يستهدف 

صندوق التمويل اإلنساين لليمن 546,000 شخصاً 
معرضين للخطر يف 12 محافظة. 

وال زال خطر الكوليرا مستمراً، متفاقماً مع موسم 
األمطار الحايل. حددت منظمة الصحة العالمية وشركاء 

الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة اآلخرين 
االحتياج وذلك لتوسيع نطاق أنشطة الجاهزية ترقباً 

ألي تفشي آخر محتمل للمرض. وتحقيقاً لهذه الغاية، 
أنشأت منظمة الصحة العالمية وصندوق األمم 

المتحدة للطفولة وشركاء العمل اإلنساين اآلخرين يف 
مجموعة قطاع الصحة ومجموعة قطاع المياه والصرف 

الصحي والنظافة ما يزيد عن 1,200 مركزاً لعالج 
اإلسهاالت المائية ونقاط إعادة اإلرواء الفموي يف 147 

مديرية ذات أولوية. ووصلت فرق االستجابة السريعة 
للمياه والصرف الصحي والنظافة من 1 يناير إىل 30 
أبريل إىل 5.7 ماليين شخص بمواد النظافة الصحية 
والمواد الكيميائية لمعالجة المياه المنزلية والتوعية 
بمسألة النظافة الصحية. باإلضافة إىل ذلك، إستفاد 

7.4 ماليين شخص من شبكات إمدادات المياه 
المحسنة المقدمة من شركاء مجموعة قطاع المياه 

والصرف الصحي والنظافة.  

اشترت منظمة الصحة العالمية ما يقرب من 11,000 
من أطقم مستلزمات مكافحة الكوليرا، تم توزيع 240 
منها بالفعل على المرافق الصحية يف 60 مديرية. وال 

تزال المنظمة مستمرة بتقديم التدريب لمقدمي 
الرعاية الصحية وفنيي المختبرات وذلك لتعزيز إدارة 

الحاالت والكشف عنها. استهدفت منظمة الصحة 
العالمية والشركاء اآلخرين 2.6 مليون يمني يعتبر أنهم 

أشد عرضة للخطر بالتطعيم الفموي ضد الكوليرا منذ 
2018م ومن المقرر إقامة المزيد من حمالت التطعيم 

خالل 2019م. وتعتزم منظمة الصحة العالمية 
اإلستمرار يف صرف الحوافز للعاملين يف المجال 

الصحي وفرق االستجابة السريعة، وقدمت 1.7 مليار 
ريال يمني )ما يقرب من 3.09 مليون دوالر أمريكي( 

على الحوافز للعاملين يف المجال الصحي يف الربع 
األول من 2019م.  وعلى الرغم من ذلك، قد يؤثر 

وضع التمويل الحايل يف قدرة المنظمة على إستدامة 
االستجابة.   

ال زال عدد الضحايا 
المدنيين مرتفعاً – ُقتل أو 

تشوه 7,508 طفل منذ 
2013م

ال زال الصراع مستمراً يف العصف بحياة اليمنيين 
العاديين، الذين ُقتلوا وُجرحوا جراء القتال. وأبلغ مكتب 

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان للفترة ما بين 
مارس 2015م ومايو 2019م عن سقوط 7,243 قتيل 

مدين و11,545 شخص جريح. وللفترة ما بين يناير 
ومايو 2019م، تم التحقق من 908 ضحية مدين )318 

قتيل و590 جريح(. وانخفض عدد الضحايا المدنيين 
يف يونيو 2019م إىل 134، مقارنة بعدد 237 ضحية 

مدين تم التحقق منهم يف مايو. 

وتم توثيق العنف ضد األطفال يف التقرير الثاين حول 
اليمن من قبل السيدة فيرجينيا غامبا، الممثل الخاص 
لألمين العام المعني باألطفال والنزاع المسلح. تم نشر 
التقرير يف نهاية يونيو، مسلطاً الضوء على 7,508 حالة 
تم التحقق منها للفترة ما بين أبريل 2013م وديسمبر 

2018م، حيث ُقتل او تشوه األطفال إثر الضربات 
الجوية أو أعمال القصف أو القتال على األرض أو 

األلغام أو المواد غير المنفجرة أو الهجمات اإلنتحارية. 
وللفترة ما بين 2014م و2015م، حين إشتد الصراع، 

تم تسجيل زيادة بنسبة 650 يف المائة يف عدد األطفال 
الذين ُقتلوا وتشوهوا. 

وقدم تقرير الممثل الخاص أيضاً معلومات حول 
الهجمات على المدارس والمستشفيات والعوائق التي 

تحول دون وصول المساعدات اإلنسانية. من عدد 
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381 هجمة على المدارس والمستشفيات خالل الفترة 

المشمولة يف التقرير، تسببت 345 منها إىل إحداث 
أضراراً جزئية أو تدميراً كلياً للمباين. وارتفعت إعاقة 
وصول المساعدات اإلنسانية لألطفال بصورة حادة، 
حيث وثق التقرير 828 حادثة تم فيها إعاقة وصول 
المساعدات اإلنسانية. وقد أعاقت العراقيل األمنية 

واألخرى المفروضة على الوصول إجراء المراقبة 
والتحقق المتعلقة باالنتهاكات الجسيمة ضد األطفال، 

وكآليات التحقق األخرى، من المرجح التقليل من شأن 
عدد الضحايا األطفال وانتهاكات حقوق اإلنسان 

األخرى.

ال زالت أسواق المواد 
الغذائية تشهد استقراراً 
خالل شهر مايو 2019م، 

على الرغم من استمرارية 
المخاطر الكامنة

يف أحدث إصدار من تقرير مراقبة األسواق، أبلغ برنامج 
األغذية العالمي أن أسواق المواد الغذائية ثابتة بشكل 

عام يف شهر مايو، ولكن المخاطر الكامنة للصدمات 
الجانبية المتعلقة بالعرض قد تؤدي إىل انخفاضاً 
إضافياً يف قيمة الريال اليمني وارتفاع يف أسعار 

المستهلك. وانخفض متوسط تكلفة السلة الغذائية 
الدنيا لكل شخص شهرياً – المؤلفة من دقيق القمح 
والزيت النبايت والفاصولياء الحمراء والسكر والملح – 

بنسبة 1 يف المائة، لتصل إىل 4,692 ريال يمني، 
ولكنها ال تزال مع ذلك ضعف أسعار مرحلة ما قبل 

األزمة. ومع ذلك، شهدت القليل من المحافظات زيادة 
شهرية حادة، بما يف ذلك تعز )12 يف المائة( وصنعاء 

)10 يف المائة( والمهرة )8 يف المائة(، بينما شهدت 
محافظات أخرى إنخفاضاً ملحوظاً يف تكلفة السلة 

الغذائية الدنيا، بما يف ذلك عمران )- 13 يف المائة(، 
والجوف وذمار )- 9 يف المائة(، ومدينة صنعاء وشبوة 

وريمة )- 5 يف المائة(.

أسعار الصرف
ظلت أسعار الصرف الرسمية ثابتة خالل الفترة 

المشمولة يف التقرير عند سعر 440 ريال يمني لكل 
دوالر أمريكي. وأفادت تقارير برنامج األغذية العالمي 

أن مكاسب الريال قصيرة األجل تراجعت جزئياً 
وانخفضت بنسبة 4.5 يف المائة مقابل الدوالر األمريكي 
إىل 533 ريال يمني لكل دوالر أمريكي يف مايو، مقارنة 
باالرتفاع بنسبة 12.9 يف المائة يف أبريل. بدأ اإلتجاه إىل 

النزول يف األسبوع الثالث من أبريل واستمر حتى نهاية 
مايو 2019م عندما انخفض الريال بنسبة 61 يف المائة 

مقارنة بمستويات ما قبل األزمة )فبراير 2015م(.

كما أشار برنامج األغذية العالمي إىل أن المخاطر 
الرئيسية التي تؤثر على توافر أسواق المواد الغذائية 

والوصول إليها تشمل استمرارية المضاربة على الريال 
يف السوق السوداء وزيادة حجم الدين المايل )طباعة 

العملة(، والتي من المتوقع أن تزيد من الضغوط 
التضخمية. ال يزال النقص يف سيولة القطاع المصريف 
والصراع المستمر والمتزايد يف المناطق الساخنة، بما 
يف ذلك الضالع والحديدة وحجة، يؤثر على التدفقات 

التجارية وسلسلة التموين للسلع الغذائية وغير 
الغذائية.

ُيعرض التأخر في الموافقة 
على المشاريع اإلنسانية 

2.6 مليون شخص للخطر    
خصص صندوق التمويل اإلنساين لليمن خالل هذا 
العام حتى اآلن 144 مليون دوالر لـ 75 مشروع يف 

ثالث عمليات  تخصيص. ستقوم المنظمات غير 
الحكومية وجمعيتي الهالل األحمر والصليب األحمر 

بتنفيذ 64 مشروعاً، تبلغ كلفتها 73 مليون دوالر. 
وافقت السلطات على 15 مشروع فقط من مشاريع 

المنظمات غير الحكومية )23 يف المائة(، بينما لم يتم 
البدء يف 49 مشروعاً متبقياً، تبلغ كلفتها 58 مليون 

دوالر.  

وبشكل عام، يتضرر 2.6 مليون شخص يمني من 
التأخيرات. ويف المتوسط، تم تأخير المشاريع 88 يوماً 

من التاريخ المتوقع للبدء و58 يوماً منذ إرسال 
الطلبات لموافقة السلطات. لم تتم الموافقة على 31 

مشروعاً يستهدف األشخاص الذين يواجهون خطر 
المجاعة المقيمين يف مواقع النازحين، مما ترك ما 

يزيد عن 1.8 مليون شخص دون الحصول على 
المساعدات التي يحتاجونها. 

آلية األمم المتحدة للتحقق 
والتفتيش لليمن

ال يزال ميناءا الحديدة والصليف يعمالن. رست 31 
سفينة يف ميناء الحديدة وسبع سفن يف ميناء الصليف 

للفترة ما بين 12 يونيو و23 يوليو من عام 2019م. 
وأفرغت السفن ما مجموعه 720,042 طن متري من 

الحمولة – أي 426,471 طن متري من السلع الغذائية 
و293,571 طن متري من إمدادات الوقود. 

التمويل الخاص بتنفيذ 
خطة االستجابة اإلنسانية 

لليمن لعام 2019م
تواجه المنظمات اإلنسانية العاملة يف اليمن نقصاً حاداً 

يف التمويل على الرغم من تزايد االحتياجات. تتطلب 
خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 2019م مبلغ 

4.19 مليار دوالر أمريكي لتقديم المساعدات إىل ما 
يزيد عن 20 مليون يمني، ولكن تم تمويل خطة 

االستجابة بنسبة 33.7 يف المائة فقط مما هو مطلوب. 
وتناشد المنظمات اإلنسانية المانحين بتقديم التمويل 

الالزم بأسرع وقت ممكن.  

293,571 طن متري

468,378 طن متري

251,692 طن متري

ميناء الحديدة

ميناء الصليف

426,471 طن متري
السلع الغذائية

إمدادات الوقود
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مستجدات تمويل خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن لعام 2019 )اعتبارا من 30 يوليو 2019( 

4.19 مليار
المتطلبات

1.41 مليار
تم تمويله

2.78 مليار
المتبقي

مستجدات التمويل

مساهمات أول10 مانحيين

الوالیات المتحدة

المملكة المتحدة

اإلمارات العربية

المفوضية األوروبية

السعودية

ألمانيا

اليابان

كندا

CERF

السويد

288.7 

163.6

160

152.5

123.2

98.6

39.9

32.3

31.7

26.9

%5.20

%11.6

%11.3

%10.8

%8.7

7%

%2.8

%2.3

%2.2

1.9

%33.7
نسبة التمويل

نسبة التمويلالتمويل بالماليين

للمزيد من المعلومات، يرجى 
التواصل مع:

سباستيان تريفز
 مدير المكتب، مكتب تنسيق
 ،الشؤون اإلنسانية يف اليمن

 تلفون: 00967712222800
 :بريد الكتروين

trives@un.org

 فيديريكا داندراجيوفاني
رئيس وحدة االتصال والتقارير، 

 مركز عّمان
 تلفون: 00962796876082

dandrea-  بريد الكتروين:
giovannif@un.org

إصدارات أوتشا المعلوماتية 
 متوفرة على الروابط:

 www.unocha.org/yemen 
www.unocha.org 

www.reliefweb.Int


