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 الرئيسية التطورات
 المملكة بقيادة التحالف وقوات الحوثيين ممثلي أن كيري جون األمريكي الخارجية وزير أعلن نوفمبر، 15 في •

 العربية واإلمارات ُعمان في جرت التي المشاورات أعقاب في العدائية األعمال وقف على وافقوا السعودية العربية

 اليمنية الجمهورية حكومة أن إال نوفمبر؛ 17 في التنفيذ حيز االتفاق يدخل أن المقرر من كان ).UAE( المتحدة

)RoYG( العنف. واستمر االتفاق دعم عن أحجمت 
 حالة 86و بالكوليرا بإصابتها ُمشتبه حالة 4119 عن الصحية الرعاية عمال أبلغ نوفمبر، من 13 من اعتباًرا •

 األمم وكالة حذرت المتحدة. لألمم التابعة )WHO( العالمية الصحة منظمة عن ورد لما وفقًا وذلك بالفعل، ُمصابة

 لحق الذي والضرر القائم للصراع نتيجة الصحية الرعاية اضطراب بسبب الحاالت عدد ارتفاع إمكانية من المتحدة

 التي بالكوليرا المعنية العمل فرقة وتقوم ).WASH( صحية ونظافة صحي صرف وخدمات مياه من التحتية بالبنية

 مكتب شركاء تضم والتي اليمنية، الجمهورية لحكومة التابعة )MoPHP( والسكان العامة الصحة وزارة تقودها

 تدخالت بتنفيذ الدولية، للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية الكوارث حاالت في للمساعدة المتحدة الواليات

 بالكلور. المياه ومعالجة والرصد، المراقبة وزيادة )CTCs( الكوليرا الجلع مراكز إنشاء مثل الكوليرا، لمكافحة
 وفقًا الغذائي، األمن انعدام أزمة ،IPC 3 مستويات، األقل على اليمن في شخص مليون 10 إلى 7 بين ما ويعاني •

 أن احتمال من الرغم على الدولية. للتنمية األمريكية الوكالة من الممولة المجاعات من المبكر اإلنذار نظم لشبكة

 محدودة المناطق من العديد في الغذائي األمن في التدهور من المزيد منع قد اإلنسانية المساعدات استمرار يكون

 ووصول العيش سبل على فيها الصراع أثر التي المناطق في األسر أن من المبكر اإلنذار نظم شبكة تحذر البيانات،

  2016 أكتوبر بين ما الفترة في ،IPC 5 كارثية ظروفًا ُتواجه قد هائلة بصورة اإلنسانية المساعدات
  .2017 ومايو

 وفقًا شخص، 36800 من أكثر وإصابة 7000 من أكثر وفاة إلى اليمن في الصراع أدى ،2015 مارس ومنذ •

  العالمية. الصحة منظمة لتقارير
 
 
 
                                                                                  

1
 )USAID/OFDA( الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية الكوارث حاالت في للمساعدة المتحدة الواليات مكتب 
2
 )USAID/FFP( الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء مكتب 
3
 )State/PRM( األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان شؤون مكتب 
 عبر للمقارنة القابل ،IPC مقياس يتراوح وحجمه. الغذائي األمن انعدام خطورة تصنيف إلى تهدف موحدة أداة هو )IPC( الغذائي األمن لمراحل المتكامل التصنيف 4

 .IPC 5 الكارثي الحد إلى IPC 1 األدنى الحد من البلدان،

 

 اإلنسانية المساعدة عمليات تمويل
 2016 المالية السنة في اليمنية لالستجابة

USAID/OFDA 0F

 أمريكًيا دوالًرا 81,576,334 1

USAID/FFP 1F

 أمريكي دوالر 196,988,400 2

State/PRM2F

 أمريكي دوالر 48,950,000 3

  أمريكًيا دوالًرا 327,514,734

 

 األحداث أهم
 تقوده الذي التحالف وممثلو الحوثيون اتفق •

 األعمال وقف على السعودية العربية المملكة

 العنف واستمر جديد، من العدائية
 حالة 86 رصد على الصحية الجهات أكدت •

 منظمة وحذرت بالكوليرا اإلصابة حاالت من

 العدد هذا زيادة احتمالية من العالمية الصحة
 األقل على شخص مليون 10و 7 بين ما يعاني •

 الغذائي األمن انعدام أزمة مستويات من
 

 
 
 

      
        

   

 في األرقام
 سطور

 مليون 26
 اليمن سكان عدد

 2016 فبراير – المتحدة األمم

 مليون 21.2
 المساعدة إلى يحتاجون الذين األشخاص

 العاجلة اإلنسانية
 2016 فبراير – المتحدة األمم

 مليون 19.4
 المياه خدمات إلى يحتاجون الذين األشخاص

 الصحية والنظافة الصحي والصرف
 2016 فبراير – المتحدة األمم

 مليون 14.1
 الصحية الرعاية إلى يفتقرون الذين األشخاص

 الكافية
 2016 فبراير – المتحدة األمم

 مليون +7
 المساعدات إلى يحتاجون الذين األشخاص

 الطارئة الغذائية
 2016 نوفمبر – المجاعات من المبكر اإلنذار نظم شبكة

 مليون 2.2
 اليمن في داخلًيا المشردون األشخاص

 لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية للهجرة، الدولية المنظمة
 2016 أغسطس – الالجئين

 مليون 4.6
 في اإلنسانية المساعدة وصلتهم الذين األشخاص

2016 
 – ) OCHA( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب

 2016 سبتمبر

 

 اليمن في - المعقدة الطوارئ حاالت
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 اإلنسانية المساعدات إلى والوصول والتشرد األمن انعدام
 اليمن في األزمة لمناقشة نوفمبر 15و 14 يومي في المتحدة العربية واإلمارات ُعمان في المستوى رفيعة اجتماعات عدة كيري الخارجية وزير حضر •

 الحوثيين أن االجتماعات، عقب كيري، الخارجية وزير أعلن المنطقة. تواجه التي األخرى التحديات عن فضالً  محتملة، سلمية تسوية إلى والتوصل

 أعربت ذلك ومع نوفمبر؛ من 17 في يبدأ أن على اليمن في القتال وقف على وافقوا قد )KSA( السعودية العربية المملكة تقوده الذي التحالف وممثلي

 استمرت الدولية. اإلعالم وسائل نقلته لما وفقًا دعمه، عن وأعرضت لالتفاق ارتياحها عدم عن الحق وقت في اليمنية الجمهورية حكومة في السلطات

 منذ تعز في الصراع جراء إصابات من يعانون مريًضا 76 لعدد عالجها عن حدود" بال أطباء "منظمة إعالن مع نوفمبر، من 18 من اعتباًرا االشتباكات

  العدائية. األعمال وقف بدء فيه المقرر من كان الذي اليوم
 العربية المملكة بقيادة التحالف وحث نوفمبر، من 4 يوم في صنعاء العاصمة أحمد" الشيخ ولد "إسماعيل اليمن إلى الخاص المتحدة األمم مبعوث وزار •

 إجالء لتسهيل أغسطس، بداية منذ التجارية الرحالت أمام إغالقه تم والذي وإليه، صنعاء مطار من التجارية الجوية بالرحالت السماح على السعودية

 التابعة اإلنسانية الجوية الخدمة لدائرة السعودية العربية المملكة تقوده الذي التحالف سمح كذلك الدولية. اإلعالم وسائل نقلته لما وفقًا األفراد، من الجرحى

 على المطار باستخدام األخرى، اإلنسانية الجوية والرحالت وبضائعها، اإلغاثة موظفي حركة الجوية رحالتها ُتيسر التي )،UNHAS( المتحدة لألمم

 بحالة. حالة أساس
 بأن صرح أوبراين" "ستيفن الطارئة لإلغاثة المتحدة األمم منسق و اإلنسانية للشؤون العام األمين وكيل أن أكتوبر شهر أواخر في األمن مجلس وأفاد •

 عمليات منسق "أوبراين" وحث الطوارئ. حاالت في اإلغاثة أنشطة وعطل اإلنسانية الجهود أعاق قد واالشتباكات الجوية الضربات في األخير التصاعد

  اإلنسانية. المساعدة تقديم لتمكين العدائية لألعمال فوري وقف بشأن والتفاوض السالم عملية دعم على النزاع أطراف الطوارئ حاالت في اإلغاثة
 الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية والمفوضية )IOM( للهجرة الدولية المنظمة من يتألف الذي )،TFPM( السكان بحركة المعني العمل فريق أفاد •

)UNHCR( في 51 الحالي، الصراع بسبب سبتمبر 30 من اعتباًرا داخلًيا مشردين شخص مليون 2.2 قرابة زال ما بأنه اإلنسانية، الحماية وجهات 

 من ألكثر وصلوا محافظة 20 عبر العائدين عدد بأن السكان بحركة المعني العمل فريق أقر كما وتعز. وصنعاء حجة محافظات في مشردون منهم المئة

  وتعز. العاصمة وأمانة عدن محافظات إلى عادوا المئة في 70 حوالي منهم، مليون؛
 
 

 )WASH( الصحية والنظافة الصحي والصرف المياه خدمات وتوفير الصحة
 أكتوبر. 6 في اليمن في الكوليرا تفشي على أكد من أول اليمنية الجمهورية لحكومة التابعة )MoPHP( والسكان العامة الصحة وزارة تقارير كانت •

 الحاالت حجم وكان بالفعل، ُمصابة حالة 86و بالكوليرا بإصابتها ُمشتبه حالة 4119 عن العالمية الصحة منظمة أبلغت نوفمبر، من 13 من واعتباًرا

 المياه لخدمات التحتية والبنية الصحية الرعاية في بالصراع المرتبطة االضطرابات أن من المتحدة األمم وكالة وحذرت وتعز. عدن محافظات في األكبر

  ملحوظة. زيادةً  بالكوليرا الُمصابة الحاالت عدد زيادة في تساهم أن يمكن الصحية والنظافة الصحي والصرف
 األمم ومنظمة اليمنية الجمهورية لحكومة التابعة والسكان العامة الصحة وزارة من كل يضم بالكوليرا، معني متكامل عمل فريق الوباء لتفشي ويتصدى •

 مصادر وتنقية الصحية وبالنظافة بالكوليرا التوعية حمالت منها عدة طرق خالل من الحكومية، غير والمنظمات العالمية الصحة ومنظمة للطفولة المتحدة

 حكومة أن العالمية الصحة منظمة تفيد المتضررة. المحافظات في الكوليرا لعالج مركًزا 21 وإنشاء المراقبة تشديد جهود عن فضًال  بالكلور المياه

  للخطر. المعرضة المناطق في الكوليرا لعالج إضافًيا مركًزا 60 إلنشاء تخطط المكافحة ومنظمات اليمنية الجمهورية
 من فقط المائة في 45 أن إلى أشارت والتي الصحية"، الموارد توفر أماكن تحديد "نظام من النهائية النتائج نوفمبر أوائل في العالمية الصحة منظمة أعلنت •

 لهذه الخرائط رسم حدد وقد االستقصائية. للدراسة خضعت التي عشرة الستة المحافظات في إليها الوصول ويمكن بالكامل وظيفتها تؤدي الصحية المرافق

 خدمات من الكاملة المجموعة وأن أطباء بها يوجد ال المائة، في 18 نسبة أو االستقصائية، الدراسة شملتها منطقة 276 من منطقة 49 أن أيًضا المناطق

 االستقصائية. الدراسة شملتها التي الصحية المرافق من فقط المائة في 37 في إال متاحة غير الصحية الرعاية
 وتعديل البرامج وضع مراجعة الدولية للتنمية األمريكية للوكالة تابعال الخارجية الكوارث حاالت في للمساعدة المتحدة الواليات مكتب شركاء وُيواصل •

 الحاد المائي واإلسهال الكوليرا لعالج الطبية اإلمدادات أكتوبر أواخر في الشريكة الحكومية غير المنظمات إحدى قدمت الكوليرا. لتفشي للتصدي األنشطة

 إلى منها؛ والوقاية الكوليرا عالج على المدربين والسكان الصحة وزارة في الصحة موظفي من 40 وساهم ولحج؛ عدن في الكوليرا عالج مراكز إلى

  اإلسهال. من والوقاية العامة بالصحة يتعلق فيما الناس من 9900 من أكثر بين الوعي رفع على المدربين، المجتمعية الصحة متطوعي من 50 جانب
 وهو الشركاء أحد استمر الدولية، للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية الكوارث حاالت في للمساعدة المتحدة الواليات مكتب شركاء دعم خالل من •

 لعدد صحية إرشادات الشريكة المنظمة هذه قدمت أكتوبر، وفي اليمن. أنحاء كافة في المتنقلة الطبية والفرق الصحية المرافق دعم في حكومية غير منظمة

  من أكثر إلى الشريكة المنظمة وصلت ذلك، إلى باإلضافة امرأة. 1960 من ألكثر اإلنجابية الصحة خدمات عن فضالً  تقريًبا، الناس من 6530
  شخص. 392300 نحو إلى الحمالت وصلت اآلن، وحتى الصحي؛ والصرف الصحية النظافة لتعزيز حملة خالل شخص 16300
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 والتغذية العيش كسب وسبل الغذائي األمن
 السكان، من العدد لهذا أسوأ؛ هو ما أو األزمة لمستوى تصل بدرجة الغذائي األمن انعدام ظروف من اليمن في شخص ماليين 10 إلى 7 بين ما ويعاني •

 من المبكر اإلنذار نظم لشبكة وفقًا الغذائي، األمن انعدام من ،IPC 4 الطوارئ، مستويات مواجهة احتمالية من شخص مليون 2.5و 1.75 بين ما يعاني

 تساهم التي المهمة العوامل من األزمة قبل ما بمستويات مقارنة الغذائية المواد أسعار وارتفاع بالصراع المتعلق المعيشة سبل فقدان فإن كذلك المجاعات.

  المجاعات. من المبكر اإلنذار نظم شبكة ذكرت كما الغذائي، األمن حالة تدهور في كبير بشكل
 شريك من المقدمة المساعدة غياب في المناطق. بعض في للسكان الغذائي األمن في االنخفاض من مزيد دون األرجح على اإلنسانية اعداتالمس وحالت •

 اإلنذار نظم شبكة تقدر )،WFP( المتحدة لألمم التابع العالمي األغذية برنامج وهو الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء مكتب

 في األرجح على ستكون حالًيا، األزمة في وشبوة، وصعدة ولحج وحجة وعمران الضالع محافظات في الغذائي األمن أوضاع بأن المجاعات من المبكر

 بشكل اإلنسانية المساعدات وصول قلة من تعاني التي المناطق في الناس أن من المجاعات من المبكر اإلنذار نظم شبكة تحذر الطوارئ. حاالت مستويات

 .2017 ومايو 2016 أكتوبر بين ما الفترة في الغذائي األمن انعدام من كارثية مستويات تواجه أن يمكن العيش في كبيرة اضطرابات و حاد
 من المبكر اإلنذار نظم لشبكة الحديثة السريعة التقييمات ألحد وفقًا األزمة، قبل ما بمستويات مقارنة كبيًرا انخفاًضا المعيشية األسر دخل انخفض وقد •

 إغالق مثل المالية، التحويالت على الحصول وعوائق الكسب فرص وقلة العيش سبل فقدان وساهم الصراع. من متضررة محافظات 10 عبر المجاعات

 الرواتب مدفوعات يتسلم لم ذلك، إلى باإلضافة المجاعات. من المبكر اإلنذار نظم لشبكة تقارير أفادت كما األسرة، دخل تراجع في العمالت ونقص البنوك

 لشهري وذلك اليمنية الجمهورية لحكومة التابعة والسكان الصحة وزارة موظفي جميع ذلك في بما المدنية، الخدمة موظفي من موظف مليون 1.25

 اإلنسانية. الشؤون تنسيق لمكتب وفقًا األساسية، والسلع الغذائية المواد شراء على قدرتهم من حد مما وأكتوبر، سبتمبر
 الحديدة محافظات في األسعار في طفيفة زيادات باستثناء سبتمبر، بشهر بالمقارنة أكتوبر شهر في مستقًرا القمح دقيق أسعار متوسط وظل هذا •

 األسواق جميع في األرز سعر متوسط انخفض أخرى، ناحية ومن ).FAO( المتحدة لألمم والزراعة األغذية لمنظمة وفقًا وحجة، وحضرموت

 إلى األزمة قبل ما مستويات من أعلى الغذاء أسعار متوسط ظل السابقة، باألشهر مقارنة السوق أوضاع في االستقرار من الرغم وعلى تقريًبا. المرصودة

 إلى أدى بالصراعات المتصل العيش سبل فقدان جانب إلى األسعار في المستمر االرتفاع أن المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة وأفادت كبير. حد

  األسر. لغذاء المحدود والوصول المعيشية لألسر الشرائية القوة تضاؤل
 شهر في اآلن حتى مستفيد مليون إلى العالمي األغذية برنامج وهو الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء مكتب شريك ووصل •

  إلى أكتوبر في العالمي األغذية برنامج وصل العامة. لألغذية توزيع بعمليات الشهر خالل شخص مليون 3 إجمالي إلى للوصول ويخطط نوفمبر
 الغذائية. القسائم طريق عن شخًصا 813000 من وأكثر العامة الغذائية للمواد توزيع عمليات خالل من شخص مليون 2.9

 أسرة 1400 لعدد الغذائية القسائم توزيع مؤخًرا الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء لمكتب شريكة حكومية غير منظمة وأتمت •

 جنوب في محافظتين في التدريب وتوفير القسائم لتوزيع الشريكة المنظمة تخطط كذلك األسر. لهذه التغذية في متخصص تدريب تقديم مع أبين محافظة في

 القادمة. القليلة األسابيع في اليمن
 عالجية خدمات الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع جيةرلخاا وارثلکا تحاال في للمساعدة المتحدة الواليات لمكتب شريكة منظمة قدمت أكتوبر، وفي •

 سوء من يعانون طفالً  1620 من يقرب وما الشديد الحاد التغذية سوء من يعانون طفًال  660 من أكثر ذلك في بما طفل، 2300 من يقرب لما غذائية

  المعتدل. الحاد التغذية

 
 

 األخرى اإلنسانية المساعدات
 العربية المملكة في اإلنسانية واألعمال لإلغاثة سلمان الملك مركز من بدعم للهجرة، الدولية المنظمة أجلت نوفمبر، 7 في يبدأ الذي األسبوع خالل •

 الملك مركز يموله مشروع إطار في األولى هي اإلجالء عملية وكانت اليمن. في النزاع من فاًرا صومالًيا 130 من يقرب ما )،KSRelief( السعودية

 لشؤون المتحدة لألمم السامية والمفوضية للهجرة الدولية المنظمة وُتنفذه أمريكي دوالر ماليين 10 بمبلغ واحد عام لمدة اإلنسانية واألعمال لإلغاثة سلمان

 لشؤون المتحدة لألمم السامية والمفوضية للهجرة الدولية المنظمة وتهدف الصومال. إلى اليمن من واإلنسانية والمنظمة اآلمنة العودة لتسهيل الالجئين

  .2017 يونيه شهر بحلول شخص ألف 20 نحو إجالء إلى الالجئين
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 السياق
 التابعة المجموعات وبين الشمال، في المعارضة الحوثيين وقوات اليمنية الجمهورية حكومة بين النزاع أثر ،2015 عام وأوائل 2004 عام بين ما •

 مما اليمن شمال في متكرر بشكل السكان تشريد وتم شخص مليون من أكثر على الجنوب، في اليمنية الجمهورية حكومة وقوات القاعدة لتنظيم

 قدرة من ،2011 عام منذ المسلحة القبلية والمجموعات اليمنية الجمهورية حكومة قوات بين القتال وحدّ  اإلنسانية. االحتياجات بعض عن أسفر
 عاميّ  في الحوثيين قوات توسع أدى كذلك  .الفقراء بين نسانيةاإل االحتياجات وازدادت األساسية الخدمات توفير على اليمنية الجمهورية حكومة

  اإلنسانية. األوضاع تدهور تفاقم من زاد مما التشرد ومعدالت الصراع وتصعيد تجديد إلى 2015 و 2014
 توسعها لوقف معها المتحالفة والقوات الحوثيين على الجوية الضربات السعودية العربية المملكة بقيادة التحالف بدأ ،2015 مارس أواخر وفي •

 مستوى وانخفض األشخاص من العديد تشريد وتم األساسية الخدمات وانقطعت الدائر الصراع بسبب العامة التحتية البنية تضررت كذلك جنوًبا.

 من وغيرها الحبوب من بالمئة 90 استيراد على البلد ويعتمد اليمنى. الشعب إلعالة المطلوبة المستويات من ضئيل حد إلى التجارية الواردات

  الغذائية. المصادر
 الغذائية المواد أسعار وارتفاع ذلك عن الناجمة االقتصادية واألزمة أمده طال الذي السياسي االستقرار عدم جانب إلى المتصاعد، النزاع وأسفر •

  من وأكثر الغذائي األمن انعدام من شخص مليون 26 البالغ اليمن سكان عدد نصف من يقرب ما معاناة عن البطالة، معدل وارتفاع والوقود
 ذلك في بما شخص، مليون 3.1 إجمالي تشريد إلى الصراع أدى ذلك، إلى ضافةإلوبا طارئة. غذائية مساعدات إلى يحتاجون شخص ماليين 7

 معلومات على الحصول من اإلغاثة وكاالت الحالي الوضع تقلب ويمنع .2016 أغسطس من اعتباًرا مواطنهم، إلى عادوا شخص 950000

  وشاملة. دقيقة ديموغرافية
 التصعيد ودفع ).TCNs( الثالثة البلدان رعايا من السكان من كبير وعدد الجئ 248000 من يقرب ما 2015 عام أوائل في اليمن واستضافت •

  اليمن. من الثالثة البلدان لرعايا واسع نطاق على إجالء عمليات تنظيم إلى للهجرة الدولية المنظمة االشتباكات في
 االحتياجات الستمرار نظًرا 2017 المالي للعام لليمن الكارثة إعالن ُمجدًدا تولر" "ماثيو األمريكي السفير أصدر ،2016 أكتوبر 26 وفي •

 السكان. من الضعيفة الفئات على البالد في واالقتصادية السياسية األزمات وأثر المعقدة الطوارئ حاالت عن الناجمة اإلنسانية
 

$327,514,734 

$279,913,684 

$191,899, 728  

$104,563,453 
$86,059,560 

$53,506,458 
$42,000,000 

$26,792,781 $22,250,430 $20,149,530 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 كندا السويد الكويت اليابان ألمانيا االتحاد األوروبي المملكة العربية السعودية المملكة المتحدة اإلمارات العربية المتحدة

نة الجارية، في حين أن أرقام حكومة كل األرقام الدولية ترد وفًقا لدائرة التتبع المالي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وتستند إلى االلتزامات الدولية خالل الس.  2016نوفمبر  18أرقام التمويل اعتباًرا من تاريخ *
 .2015من أكتوبر  1المالية، التي بدأت في ترد وفًقا لحكومة الواليات المتحدة وتعكس آخر التزاماتها استناًدا إلى السنة ) USG(الواليات المتحدة 

 

 2016تمويل عمليات المساعدة اإلنسانية لعام 
 لكل متبرع



 5 

 1 2016 المالية السنة في اليمنية لالستجابة المتحدة الواليات حكومة من اإلنساني التمويل

 المبلغ الموقع النشاط المنفذ الشريك

USAID/OFDA2 

 المنفذون الشركاء

 
 ونظم االقتصادي واالنتعاش الغذائي واألمن الزراعة
 المساعدات وتنسيق والصحة )ERMS( السوق

 وسلع اللوجستي والدعم المعلومات وإدارة اإلنسانية
 والمستوطنات والمأوى والحماية والتغذية اإلغاثة

 الصحية والنظافة الصحي والصرف المياه وخدمات

 
 الحديدة، الجاوج، الضالع، عدن، أبين،

 سعدة، ريمة، لحج، إب، حجة، عمران،
 تعز شبوة، صنعاء،

 
  أمريكي دوالر 36919020

 للهجرة الدولية المنظمة

 
 وإدارة اإلنسانية المساعدات وتنسيق الصحة

 والحماية اإلغاثة وسلع اللوجستي والدعم المعلومات
 والصرف المياه وخدمات والمستوطنات والمأوى
 الصحية والنظافة الصحي

 المهرة، الحديدة، الضالع، عدن، أبين،
 صنعاء، لحج، إب، حجة، حضرموت،

 تعز شبوة،
  أمريكي دوالر 7500000

 المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة
 

 اإلنسانية المساعدات وتنسيق الغذائي واألمن الزراعة
 المعلومات وإدارة

  أمريكي دوالر 1000000  شبوة حضرموت،

  المتحدة لألمم التابعة اإلنسانية الجوية الخدمة دائرة
  أمريكي دوالر 1500000  صنعاء الحديدة، عدن، اإلغاثة وسلع اللوجستي الدعم

 الطفولة لرعاية المتحدة األمم مؤسسة
 والمأوى والحماية اإلغاثة وسلع اللوجستي الدعم

 الصحي والصرف المياه وخدمات والمستوطنات
 الصحية والنظافة

 الحديدة، البيضاء، الضالع، عدن، أبين،
 مأرب، لحج، إب، حجة، الجوف، عمران،

  تعز صنعاء، سعدة،
  أمريكي دوالر 15000000

  أمريكي دوالر 1200000 البلد نطاق على  المعلومات وإدارة اإلنسانية المساعدات تنسيق اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب

 والحماية الصحة )UNFPA( للسكان المتحدة األمم صندوق

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

 ريمة، مأرب، لحج، إب، حجة، حضرموت،
 تعز شبوة، صنعاء، صعدة،

  أمريكي دوالر 1000080

 والدعم المعلومات وإدارة اإلنسانية المساعدات تنسيق  العالمي األغذية برنامج
  أمريكي دوالر 6730621 البلد نطاق على  اإلغاثة وسلع اللوجستي

  أمريكي دوالر 10000000 البلد نطاق على والتغذية الصحة العالمية الصحة منظمة

  أمريكي دوالر 726613   البرنامج دعم  

 أمريكًيا دوالًرا 81576334  الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية الكوارث حاالت في للمساعدة المتحدة الواليات مكتب تمويل إجمالي

    

USAID/FFP 
 المحويت، صنعاء، الحديدة، الضالع، أبين،  الغذائية القسائم المنفذون الشركاء

  أمريكي دوالر 20500000 تعز لحج، حجة،

 الطفولة لرعاية المتحدة األمم مؤسسة
 

 الجاهزة العالجية األغذية من مترًيا طًنا 420
 لالستخدام

  أمريكي دوالر 1793900 البلد نطاق على

 الغذائية والقسائم األمريكية العينية الغذائية المعونة العالمي األغذية برنامج
 دوالر 174694500 محافظة 19  والطحن المحلي والشراء

  أمريكي

 دوالر 196988400 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء مكتب تمويل إجمالي
 أمريكي

   
 األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان شؤون مكتب 

 المنفذون الشركاء

 
 والمأوى اإلغاثة وسلع اللوجستي والدعم الصحة

 الصحي والصرف المياه وخدمات والمستوطنات
 الصحية والنظافة

 أمريكي دوالر 6000000 البلد نطاق على

  أمريكي دوالر 3400000 إقليمي اليمن من الضعفاء المهاجرين إجالء للهجرة الدولية المنظمة

 الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية
 وسلع اللوجستي والدعم المخيم وإدارة المخيم تنسيق

 والمأوى لالجئين واالستجابة والحماية اإلغاثة
 والمستوطنات

 دوالر 28800000 البلد نطاق على
  أمريكي
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 الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية
 وسلع اللوجستي والدعم المخيم وإدارة المخيم تنسيق

 والمأوى لالجئين واالستجابة والحماية اإلغاثة
 والمستوطنات

 دوالر 10750000 السودان الصومال، إثيوبيا، جيبوتي،
  أمريكي

 دوالر 48950000 األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان شؤون مكتب تمويل إجمالي
 أمريكي

 دوالر 327514734 2016 المالية السنة في اليمنية لالستجابة المتحدة الواليات حكومة من اإلنساني التمويل إجمالي
 .2016 سبتم�� 30 من اعتباًرا التمو�الت من علًنا عنه التصر�ح تم ما التمو�ل أرقام و�عكس األموال. اعتماد تار�خ وليس التعهد أو االل��ام تار�خ إ�� التمو�ل عام �ش�� 1        أمريكي

  .2016 سبتم�� 30 من اعتباًرا املتوقعة أو ��ا املل��م الفعلية املبالغ الدولية، للتنمية األمر�كية للو�الة التا�ع ا�خارجية ال�وارث حاالت �� للمساعدة املتحدة الواليات مكتب تمو�ل و�مثل 2     
 للتغي��. الشراء، وقت �� والنقل الغذائية املساعدات لت�اليف التقدير�ة القيمة تخضع 3     

 
 

 العام التبرع بشأن معلومات
 ويمكن اإلغاثة. بعمليات تقوم التي اإلنسانية للمنظمات النقدية التبرعات تقديم هي اإلغاثة جهود مساعدة بها للناس يمكن التي فعالية األكثر الطريقة ُتعد •

 اإللكتروني الموقع على العالم حول للكوارث للتصدي النقدية التبرعات تقبل التي اإلنسانية بالمنظمات قائمة على االطالع

www.interaction.org. 
 المنطقة في (غالًبا الالزمة الدقيقة العناصر بشراء المعونة لمهنيي تسمح ألنها النقدية التبرعات تقديم على الدولية للتنمية األمريكية الوكالة تحث •

 تكاليف دون كبيرة بسرعة تحويلها ويمكن التخزين)، ومساحة الموظفين ووقت النقل طرق (مثل النادرة الموارد على العبء وتخفيف المتضررة)،

 وبيئًيا. وغذائًيا فًياثقا المالئمة المساعدة وتكفل بالكوارث، المنكوبة المنطقة اقتصاد وتدعم نقل،
 :في المعلومات من مزيد على االطالع يمكن •

 .1.202.821.1999+ أو www.cidi.org :الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الدولية بالكوارث المعنى المعلومات مركز -
 www.reliefweb.int اإللكتروني الموقع على اإلنساني للمجتمع اإلغاثة أنشطة بشأن معلومات على االطالع ويمكن -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على الدولية للتنمية األمريكية للوكالة اإللكتروني الموقع على الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع المتحدة الواليات مكتب نشرات تظهر
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work 

https://www.interaction.org/
https://www.interaction.org/
http://www.cidi.org/
http://www.reliefweb.int/
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work
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