
 1 

 

 الرئيسية التطورات

 في ساعة 72 لمدة هدنة عن أحمد الشيخ ولد إسماعيل اليمن في المتحدة لألمم الخاص المبعوث أعلن 
 على العنف ألعمال المؤقت التوقف بدأ اليمن. بتوقيت مساءً  11:59 الساعة أكتوبر 19 من بدًءا اليمن
 ذلك في بما إليها، الوصول يصعب التي المناطق إلى اإلنسانية المساعدات بدخول سمح مما واسع نطاق

  أكتوبر. 22 من اعتباًرا القتال بتجدد الدولي اإلعالم أفاد ذلك ومع تعز؛ محافظة في الموجودة المناطق
 

 حالة 644 وجود احتمال عن اليمن في الصحية السلطات أعلنت أكتوبر، 23 من اعتباًرا 
  في الكوليرا انتشار عن األولى للمرة اإلبالغ منذ مؤكدة حالة 31 ذلك في بما كوليرا،

 وزارة مع والعمل الكوليرا لمواجهة متكاملة خطة عن المتحدة األمم كشفت أكتوبر. 6
 لمنع (RoYG) اليمن جمهورية حكومة إلى التابعة (MoPHP) والتخطيط العامة الصحة

 األساسية والبنية الصحة، بشأن قلق وجود الصحية الجهات الحظت ذلك، ومع انتشاره.
 الصراع. بسبب إتالفها أو تدميرها تم التي المحدودة، الصحي والصرف للمياه،

 
 عن أكتوبر 6 في السعودية العربية المملكة بقيادة الجوي التحالف بها قام التي الجوية الغارات أسفرت 

 اإلنساني بالقانون مستشهدة الهجمة، الدولي والمجتمع المتحدة األمم أدانت مدنًيا. 140 من يقرب ما وفاة
 المباشر. االستهداف من المدنية األساسية والبنية المدنيين يحمي الذي الدولي

 

 اليمن في تعمل إنسانية منظمة 100 من يقرب ما تقديم عن المتحدة األمم أعلنت القيود، من الرغم على 
 حكومة قدمة .2016 وسبتمبر يناير بين الفترة في شخص مليون 4.6 لحوالي إنسانية مساعدات
 خالل اليمن في اإلنسانية للبرامج أمريكًيا دوالًرا مليون 327.5 من أكثر (USG) المتحدة الواليات

  .2016 المالية السنة
 

 

 

 

 

                                             
 (USAID/OFDAمكتب المساعدات األمريكية للكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) 1
 (USAID/FFPمكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) 2
 (State/PRMمكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ) 3

 

 تمويل الحاالت اإلنسانية
 2016لالستجابة اليمنية في السنة المالية 

1USAID/OFDA 81,576,334 دوالر 

2USAID/FFP 196,988,400 دوالر 

3State/PRM 48,950,000 دوالر 

 دوالر  327514734

 

 النقاط الهامة

  ساعة على نطاق واسع، لكن بدأ  72تم عقد هدنة لمدة

 أكتوبر 22العنف من جديد بدًءا من 

  حالة كوليرا، بما في  31أكدت الجهات الصحية وجود

 وفيات، وفًقا إلى منظمة الصحة العالمية 3ذلك 

  ضربة جوية للتحالف في حال قتل الطائرات ألكثر من

 آخرين 500مدنًيا، وإصابة  140

 
 

 
 

 المعقدة الطوارئ حاالت - اليمن
 2016يناير  1      2016، السنة المالية 7صحيفة الوقائع رقم 

 المعقدة الطوارئ حاالت - اليمن
 2016أكتوبر  27            2017، السنة المالية 1صحيفة الوقائع رقم 

 سريعة عنلمحة 
 اإلحصاءات

 مليون 26
 سكان اليمن

 2016فبراير  -األمم المتحدة 

 مليون 21.2
 شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة

 2016فبراير  -األمم المتحدة 

 مليون 19.4
 شخص في حاجة إلى خدمات مياه 

 وصرف صحي

 2016فبراير  -األمم المتحدة 

 مليون 14.1
الالزمة للحصول شخص ينقصهم اإلمكانية 

 على الرعاية الصحية

 2016فبراير  -األمم المتحدة 

 ماليين 7أكثر من 
 شخص في حاجة إلى مساعدة غذائية طارئة

 -( FEWS NETشبكة نظم اإلنذار المبكر للمجاعات )

 2016أغسطس 

 مليون 2.2
 األشخاص المشردين داخلًيا في اليمن

مؤسسة الهجرة الدولية، المفوضية السامية لألمم المتحدة 

 2016أغسطس  -لشؤون الالجئين 

 مليون 4.6
 شخص حصلوا على مساعدات إنسانية

 2016في 

 2016سبتمبر  -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
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 اإلنسانية المساعدات ووصول والتشريد، األمن، انعدام

 خاضعة ساعة، 72 لمدة اليمن بتوقيت مساءً  11:59 الساعة أكتوبر 19 من بدًءا اليمن في هدنة عن أحمد الشيخ ولد إسماعيل الخاص المبعوث أعلن 

 اإليقاف إلى باإلضافة عوائق، بدون اإلنسانية والطواقم اإلمدادات حركة إلى دعت التي ،2016 أبريل هدنة مع لتتماشى الهدنة شروط وضع تم للتجديد.

 المؤقت بالتوقف االلتزام مالحظة تمت لكن الصراع، أطراف قبل من ضيق نطاق على عنف أعمال بوجود المتحدة األمم أفادت العنف. ألعمال المؤقت

 وأعلن بالفشل، الهدنة لتمديد المتحدة األمم محاوالت باءت ذلك، مع بالصراع. المتأثرة للمناطق اإلغاثة وسلع للطعام اإلنسانية المنظمات وتوصيل

  أكتوبر. 22 بداية من اعتبار القتال تجدد عن الدولي اإلعالم

 الغارة أسفرت أكتوبر. 8 في صنعاء في الجنائز خدمات تستضيف مناسبات قاعة بضرب السعودية العربية المملكة بقيادة للتحالف جوية غارة قامت 

 الهجمة، المتحدة األمم أدانت الدولي. اإلعالم وتقارير المتحدة لألمم وفًقا آخرين، 500 عن يزيد ما وإصابة مدنًيا 140 عن يزيد ما وفاة عن الجوية

 مون كي بان المتحدة لألمم العام األمين ألزم .المباشر االستهداف من المدنية األساسية والبنية المدنيين يحمي الذي الدولي اإلنساني القانون النتهاكها

 عن المتحدة األمم أعلنت الحادث. هذا بعد اليمن في اإلنسان حقوق انتهاكات في للتحقيق مستقلة هيئة بتشكيل المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس

 في طبية أطقم نشر عن فضالً  طبية، ومستلزمات دم، وأكياس الصدمات، لعالج مجموعات قدموا إذ الحدث، إلى اليمن في اإلنسانية الجهات استجابة

  .صنعاء أنحاء جميع في المستشفيات

 الطارئة اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون المتحدة لألمم العام األمين وكيل قام (ERC) من المتحدة العربية والمملكة اليمن بزيارة أوبراين ستيفن 

 الملحة الحاجة عن فضالً  رئيسي، كشاغل اليمن في الصحية الرعاية لنظام الحرجة الحالة أوبراين الطارئة اإلغاثة منسق أبرز .أكتوبر 5 إلى أكتوبر 2

  اإلنسانية. المساعدات لتوصيل السعودية العربية المملكة مع التعاون زيادة على أوبراين الطارئة اإلغاثة منسق أكد كما التمويل. لزيادة

 
 

  الصحة

 المتحدة لألمم التابعة العالمية الصحة منظمة أعلنت أكتوبر، 23 من اعتباًرا اليمن. في الكوليرا انتشار عن أكتوبر 6 في الصحية السلطات أعلنت 

(WHO) من حاد، مائي بإسهال متعلقة وفاة حالة 32 إجمالي عن اإلبالغ تم مؤكدة؛ حالة 31 ذلك في بما كوليرا، حالة 644 وجود احتمال عن 

 نقله ما إلى وفًقا االنتشار، هذا إلى االستجابة أجل من الصحي النظام في الطوارئ حالة اليمنية الحكومة أعلنت مؤكدة. كوليرا حاالت ثالث ضمنها

 معرضين داخلًيا مشرد ماليين 3 وجود وأكدت بالصراع المتأثرة المناطق في شخص مليون 7.6 حوالي إقامة عن المتحدة األمم أعلنت الدولي. اإلعالم

  لإلصابة. خاص بشكل

 العالج. إتاحة من يحد الصراع عن الناتج الصحية األساسية البنية في الملحوظ التدهور أن مؤكدة الكوليرا، انتشار حيال قلقها عن المتحدة األمم أعنت 

 قبل من القائمة الصحية المنشآت من %45 حوالي الكوليرا. انتشار تفاقم من تزيد أن الصحي والصرف للمياه األساسية للبنية يمكن ذلك، إلى باإلضافة

 على الحصول إمكانية إلى يفتقرون اليمنيين ثلثي وحوالي طاقتها بكامل تعمل —اليمن في محافظة 22 إجمالي من—تفقدها تم محافظة 16 في الصراع

  العالمية. الصحة منظمة إلى وفًقا شرب، مياه

 للطفولة المتحدة األمم ومنظمة والتخطيط، العامة الصحة وزارة من كل قام (UNICEF،) للتصدي متكاملة خطة بتطوير العالمية الصحة ومنظمة 

 المنسقة الهيئات—الصحي والصرف والمياه الصحة مجموعات تخطط معززة. رصد وآليات الكوليرا لعالج مركًزا 15 إلنشاء خطط تتضمن للكوليرا،

 حكومية غير ومنظمات المتحدة، لألمم تابعة وكاالت من تتكون التوالي، على الصحي، والصرف بالمياه والمتعلقة الصحية اإلنسانية لألنشطة

(NGOs،) المتحدة األمم طلب الحالة. وإدارة والفحص، المراسلة، طريق عن شخص مليون 3.8 الستهداف —صلة ذات أخرى معنية وجهات 

  االنتشار. إلى للتصدي دوالر مليون 22.5

 منظمة نشرت ذلك، إلى باإلضافة معززة. صحي وصرف مياه خدمات لديهم فرد 52,000 إلى أكتوبر 9 منذ للطفولة المتحدة األمم منظمة وصلت 

 واحد. لشهر أسرة 23,000 لـ المياه معالجة تكفي كلور أقراص العالمية الصحة

 أدوات مجموعة 1,600 بتوزيع الشريك الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية للكوارث األمريكية المساعدات مكتب قام سبتمبر، شهر خالل 

 المياه كتلة لتتضمن النظافة لتعزيز تدريبات نظم الذي الشريك قام كوليرا. حاالت وجود احتمال الصحية الجهات أبلغت حيث إب، محافظة في نظافة

  والكوليرا. الضنك حمى من بالوقاية متعلقة معلومات بتقديم الصحي والصرف
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 اإلغاثة وسلع اللوجستية والخدمات الغذائي األمن

 إنسانية بمساعدات شخص مليون 4.6 إلى ودولية وطنية إنسانية منظمة 100 حوالي وصلت واألمن، والبيروقراطية، الوصول، عوائق من الرغم على 

  المتحدة. األمم إلى وفًقا ،2016 وسبتمبر يناير بين الفترة في اليمن أنحاء جميع في

 المتحدة لألمم التابع العالمي الغذاء برنامج في الشريك الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء مكتب وصل (WFP) حوالي إلى  

 برنامج وصل عام. بشكل الغذاء توزيع مع الشهر في إجماالً  ماليين 3 إلى للوصول ويخطط أكتوبر، شهر من الثالث األسبوع بحلول مستفيد مليون 2

 بين يتراوح عدد إلى للوصول ويخطط أكتوبر، منتصف في مستفيد 200,000 من ألكثر العالمي الغذاء لبرنامج التابع السلع على القائمة القسائم

 إلى غذائية مساعدات العالمي الغذاء برنامج قدم ساعة، 72 لمدة استمر الذي العنف أعمال وقف أثناء الشهر. نهاية في مستفيد 700,000و 600,000

 موظفين ذلك في بما االقتصادين الموقف تدهور بأن العالمي الغذاء برنامج أفاد تعز. محافظة في إليها الوصول يصعب مناطق في شخص 155,000

 الطارئة. الغذائية للمساعدة للتأهل العرضة اليمنيين عدد يزيد قد رواتبهم، يتلقون ال حكوميين

 الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية في الشريك األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب يهدف (UNHCR) 

 عن يزيد ما إلى —مياه وأوعية المطبخ، وأدوات والبطانيات، النوم، وحصائر البالستيكية، األغطية ذلك في بما—الطارئة اإلمدادات توصيل إلى

 من الفترة في الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية قامت تعز. في المقيمين األشخاص ذلك في بما المقبلة، األسابيع في شخص 125,000

 السامية المفوضية تقوم توصيلها. ليتم اإلغاثة عناصر من قافلة 21 وتعد محافظات، 6 في شخص 12,300 لحوالي مساعدة بتقديم أكتوبر 21 إلى 1

 طًنا 1475 من السحب عن فضالً  وصنعاء، الحديدة في مسبًقا وضعها تم مستودعات في مخزون من اإلمدادات بسحب الالجئين لشؤون المتحدة لألمم

  الحديدة. مطار في مؤخًرا تفريغها تم التي اإلمدادات من

 
 

 أخرى إنسانية مساعدات

 اإلنسانية واإلغاثة للمساعدات سلمان الملك مركز قام األخرى، اإلغاثة ووكاالت العالمية الصحة منظمة مع بالتنسيق (KSRelief) سلع بتوزيع 

 سلمان الملك مركز يهدف أكتوبر. 22 في تعز مدينة في مستشفيات ثالثة على—وريدية وعالجات جراحية، ومعدات طبية، ومستلزمات أدوية،—طبية

 قدم ذلك، إلى باإلضافة المحافظة. في طبية منشآت سبع في مستشفى 12 على الطبية التجهيزات من طًنا 12 توزيع إلى اإلنسانية واإلغاثة للمساعدات

 محافظات في الصحي والصرف المياه برامج لدعم الدولية الطبية الهيئة إلى دوالر ماليين 3 مؤخًرا اإلنسانية واإلغاثة للمساعدات سلمان الملك مركز

  وتعز. وصنعاء، والحوطة، وإب، عدن،

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$327,514,734

$279,913,684

$121,480,934

$86,037,953 $80,752,191

$47,883,550 $42,000,000

$22,029,411 $20,149,530
$12,360,913

الواليات المتحدة دةاإلمارات العربية المتح المملكة المتحدة االتحاد األوروبي ديةالمملكة العربية السعو ألمانيا اليابان السويد كندا هولندا

ولية خالل السنة الميالدية الحالية، بينما رموز حكومة الواليات المتحدة وفقًا إلى تعتبر كل الرموز الدولية وفقًا إلى خدمة المراقبة المالية التابعة إلى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، واستناًدا إلى االلتزامات الد .2016أكتوبر  27يمثل التمويل الفترة اعتباًرا من 

 .2015أكتوبر  1اليات المتحدة استناًدا إلى السنة المالية، التي بدأت في حكومة الواليات المتحدة وتعكس أحدث التزامات حكومة الو

 

 *2016تمويل األنشطة اإلنسانية لعام 
 لكل متبرع
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 2016 1 المالية للسنة اليمنية لالستجابة المتحدة الواليات حكومة من اإلنسانية المساعدات تمويل

 المبلغ الموقع النشاط المنفِّذ الشريك

 2OFDA/USAID الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية للكوارث األمريكية المساعدات مكتب

 
 المنفِّذون الشركاء

 
 االنتعاش وأنظمة الغذائي واألمن الزراعة

 المعلومات وإدارة (ERMS) والسوق االقتصادي
 اإلغاثة وسلع والصحية اإلنسانية الشؤون وتنسيق
 واإليواء والحماية والتغذية اللوجستي والدعم

 والنظافة الصحي والصرف والمياه والمستوطنات

 
 الحديدة، الجوف، الضالع، عدن، إبين،
 صنعاء، صعدة، ريمة، لحج، إب، حجة،
 تعز شبوة،

 
  دوالر 36,919,020

 (IOM) للهجرة الدولية المنظمة

 
 وسلع والمعلومات، اإلنساني والتنسيق الصحة إدارة

 واإليواء والحماية، اللوجستي، والدعم اإلغاثة
 والنظافة الصحي والصرف والمياه والمستوطنات

 المهرة، الحديدة، الضالع، عدن، إبين،
 صنعاء، لحج، إب، حجه، حضرموت،

 تعز شبوة،
  دوالر 7,500,000

 )الفاو( المتحدة لألمم التابعة والزراعة األغذية منظمة
 

 اإلنسانية الشؤون وتنسيق الغذائي، واألمن الزراعة
 المعلومات وإدارة

  دوالر 1,000,000  شبوة حضرموت،

 المتحدة لألمم التابعة اإلنسانية لألغراض النقل خدمة
(UNHAS) 

 
 اإلغاثة وسلع اللوجستي الدعم

  دوالر 1,500,000  صنعاء الحديدة، عدن،

 )اليونيسيف( للطفولة المتحدة األمم منظمة
 واإليواء والحماية، اللوجستي، والدعم اإلغاثة سلع

 والنظافة الصحي والصرف والمياه والمستوطنات

 الحديدة، الضالع، البيضاء، عدن، إبين،
 مأرب، لحج، إب، حجة، عمران، الجوف،
  تعز صنعاء، صعدة،

  دوالر 15,000,000

 اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب
(OCHA) 

  دوالر 1,200,000 بالدولة مكان كل في  المعلومات وإدارة اإلنسانية المساعدات تنسيق

 والحماية الصحة، (UNFPA) للسكان المتحدة األمم صندوق

 الحديدة، البيضاء، الضالع، عدن، إبين،
 عمران، العاصمة، أمانة المحويت، الجوف،

 مأرب، لحجة، إب، حجه، حضرموت،
 تعز صنعاء، شبوة، صنعاء، صعدة، الرماح،

  دوالر 1,000,080

 السياق

  أثر الصراع بين الحكومة اليمنية وقوات المعارضة الحوثية في الشمال، والجماعات التابعة للقاعدة في 2015وبداية  2004في الفترة بين ،

الجنوب على أكثر من مليون شخص وأدت إلى تشريد الشعب بشكل متكرر في شمال اليمن، مما أدى إلى االحتياج إلى المساعدات اإلنسانية. 

إلى الحد من قدرة الحكومة اليمنية على تقديم الخدمات  2011منية والقبائل والمجموعات المسلحة منذ أدى الصراع القائم بين قوات الحكومة الي

إلى تجدد وتصعيد الصراع  2015و 2014أدى توسع القوات الحوثية في  .األساسية، وزيادة االحتياج إلى المساعدات اإلنسانية للفقراء

 إلنسانية بالفعل. والتشريد، مما أدى إلى تفاقم تدهور األوضاع ا

  بدأ تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بشن غارات جوية على القوات الحوثية والقوات الحليفة لها كلها لوقف 2015في نهاية مارس ،

من األشخاص، وتقليل توسعها باتجاه الجنوب. أدى الصراع المستمر إلى تلف البنية األساسية العامة، وإعاقة الخدمات األساسية، وتشريد الكثير 

من احتياجاته من  %90مستوى الواردات التجارية إلى جزء ضئيل من المستويات الالزمة لمساندة الشعب اليمني. يعتمد البلد على استيراد 

 الحبوب وموارد الغذاء األخرى. 

 ة الناتجة، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، ونسبة أدى الصراع المتصاعد، مقترًنا بحالة عدم االستقرار السياسي الممتد، واألزمات االقتصادي

مليون شخص غير آمنين من الناحية الغذائية، وأكثر  26البطالة المرتفعة، إلى جعل ما يقرب من نصف الشعب اليمني الذي يصل تعداده إلى 

مليون شخص، من  3.1يد إجمالي ماليين شخص في حاجة إلى مساعدة غذائية طارئة. باإلضافة إلى ذلك، أدى الصراع إلى تشر 7من 

. يحول التقلب في الموقف الحالي دون حصول 2016شخص قد عادوا إلى مواطنهم األصلية، اعتباًرا من أغسطس  950,000ضمنهم 

 وكاالت اإلغاثة على معلومات ديموغرافية شاملة ودقيقة. 

  الجئ تقريًبا وعدًدا 248,000حوالي  2015استقبلت اليمن في بداية عام ( هائالً من رعايا الدول األخرىTCN دفع تزايد األعمال القتالية .)

 ( إلى تنظيم إخالء شامل لرعايا تلك البلدان من اليمن. IOMمنظمة الهجرة الدولية )

  ؛ نظًرا 2016من أكتوبر/تشرين األول  26في  2017أعاد السفير األمريكي ماثيو إتش تويلر إصدار إعالن الكوارث في اليمن للسنة المالية

 لالحتياجات اإلنسانية المستمرة الناجمة عن حاالت الطوارئ المعقدة وتأثير أزمة الدولة السياسية واالقتصادية على أضعف فئات السكان.
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 العالمي الغذاء برنامج
 والدعم المعلومات، وإدارة اإلنسانية الشؤون تنسيق

  اإلغاثة وسلع اللوجستي
  دوالر 6,730,621 بالدولة مكان كل في

  دوالر 10,000,000 بالدولة مكان كل في والتغذية الصحة، العالَمية الصحة منظمة

  دوالر 726,613   برنامج دعم  

 دوالر 81,576,334 (USAID/OFDA) الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية للكوارث األمريكية المساعدات لمكتب الكلي التمويل

    

 3FFP/USAID الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء مكتب

  الغذاء إيصاالت المنفِّذون الشركاء
 حجه، المحويت، الحديدة، الضالع، إبين،
 تعز صنعاء، لحج،

  دوالر 20,500,000

 )اليونيسيف( للطفولة المتحدة األمم منظمة
 

 الجاهز العالجي الغذاء من متري طن 420
 لالستخدام

  دوالر 1,793,900 بالدولة مكان كل في

 العالمي الغذاء برنامج
 المحلي والشراء الغذاء، وإيصاالت العيني، الغذاء

  المتحدة الواليات من والطحين
  دوالر 174,694,500 محافظة 19

 دوالر 196,988,400 (USAID/OFDA) الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء لمكتب الكلي التمويل

   
 (State/PRM) األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب 

 المنفِّذون الشركاء
 

 واإليواء اللوجستي، والدعم اإلغاثة وسلع الصحة،
 والنظافة الصحي والصرف والمياه والمستوطنات

 دوالر 6,000,000 بالدولة مكان كل في

  دوالر 3,400,000 إقليمًيا اليمن من المستضعفين المهاجرين إجالء (IOM) للهجرة الدولية المنظمة

 الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية
 وسلع اللوجستي والدعم وإدارتها، المخيمات تنسيق

 واإليواء لالجئين، واالستجابة والحماية، اإلغاثة،
 والمستوطنات

  دوالر 28,800,000 بالدولة مكان كل في

 الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية
 وسلع اللوجستي والدعم وإدارتها، المخيمات تنسيق

 واإليواء لالجئين، واالستجابة والحماية، اإلغاثة،
 والمستوطنات

  دوالر 10,750,000 والسودان والصومال، وأثيوبيا، جيبوتي،

 دوالر 48,950,000 (State/PRM) األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان لمكتب الكلي التمويل

  دوالر 327,514,734 2016 المالية للسنة اليمنية لالستجابة المتحدة الواليات حكومة من اإلنسانية المساعدات تمويل إجمالي
 

 

 .2016 أيلول/سبتمبر 30 في جاء كما المأل، على المعلن الدعم التمويل أرقام تعكس االعتماد. تاريخ إلى ال بالنفقات، والتعهد االلتزام تاريخ إلى يشير التمويل من عام 1 
  .2016 أيلول/سبتمبر 30 من اعتباًرا الفعلية أو المتوقعة الملتزمة المبالغ (OFDA/USAID) الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية للكوارث األمريكية المساعدات مكتب تمويل يمثل 2 
 للتغّير. قابلة الشراء، عند النقل وتكاليف الغذائية للمساعدة التقديرية القيمة 3 
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 العامة بالهبات خاصة معلومات

 بعمليات تقوم التي اإلنسانية المنظمات لصالح النقدي التبرع هي اإلغاثة، جهود في المشاركة خاللها من العامة يستطيع والتي فعالية األكثر الطريقة 

 عبر العالم، أنحاء جميع في الكوارث مواجهة أجل من النقدية التبرعات تقبل التي اإلنسانية المنظمات قائمة على االطالع ويمكن اإلغاثة.

www.interaction.org. 

 الدولية للتنمية األمريكية الوكالة تشجع (USAID) في تتم ما غالبا والالزمة الدقيقة العناصر تدبير في المهنيين بمساعدة تسمح ألنها النقدية التبرعات 

 تحّمل دون سرعة بأقصى نقلها ويمكن والمستودعات(، الموظفين ووقت النقل طرق )مثل الشحيحة الموارد على العبء وتخفيف المتضررة، المناطق

 المناسبة. والبيئية والغذائية الثقافية المساعدة تقديم وضمان المنكوبة، المنطقة اقتصاد ودعم النقل، تكاليف

 خالل من عليها االطالع يمكن المعلومات من مزيد: 

 +.1.202.821.1999 أو www.cidi.org: الدولية الكوارث لمعلومات الدولية للتنمية األمريكية الوكالة مركز 

 www.reliefweb.int الرابط عبر اإلنسانية للمجتمعات اإلغاثة أنشطة على التعّرف يمكن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإللكتروني الموقع على (USAID/OFDA) الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية للكوارث األمريكية المساعدات مكتب نشرات تظهر
 الرابط عبر

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