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 الهامة التطورات

 العالمية الصحة منظمة قالت (WHO) بإصابتها مشتبه حالة 12,700 من أكثر هناك أن المتحدة لألمم التابعة 

 ظهور بداية تأكد عندما - أكتوبر شهر بين ما الفترة في المرض بنفس متعلقة وفاة حالة 97و الكوليرا بمرض

 خدمات تقديم طريق عن يستجيب اإلنساني المجتمع أن من الرغم على .2016 ديسمبر من 28 إلى - المرض

 قدرات محدودية أن إال الصحي(، والصرف المياه )خدمات والشخصية العامة والنظافة والمياه، الصحة،

 لرفع المبذولة الجهود تعوق دمرت أو تضررت التي الصحية التحتية والبنية البيروقراطية، والعوائق االختبار،

 االستجابة. مستوى

 ائتمان، حد على الحصول على القدرة بعدم اليمن جمهورية حكومة مؤخرا   التجاريين الموردين من العديد أخطر 

 فيه ترتفع الذي الوقت نفس في إليها. الحاجة تشتد التي القمح إمدادات إيصال لتسهيل أساسي عنصر وهو

 يعوق قد ائتمان حدود على الحصول فرص تقلص السابقة، لألشهر مقارن ة وديسمبر نوفمبر في القمح توريدات

 وإعاقة الغذاء من %90 حوالي الدولة تستورد المقبلة. األشهر في كبير بشكل اليمن إلى التجارية الشحنات

  التغذية. سوء نسب وزيادة الغذائي األمن في التدهور من المزيد حدوث إلى تؤدي قد الموردين

 سوء من يعانون والذين الخامسة تحت األطفال عدد في %200 بنسبة زيادة عن اليمن في الصراعات أسفرت 

 عانوا طفل 462,000 من وأكثر )اليونيسيف(. للطفولة المتحدة األمم لصندوق وفقا ،2014 منذ الحاد التغذية

 من يقرب ما أن المتحدة لألمم التابعة الوكالة وقالت ديسمبر. منتصف من اعتبارا   الحاد التغذية سوء من

 عاجلة. مساعدة إلى ويحتاجون الحاد التغذية سوء من بالفعل يعانون طفل 2.2
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 مكتب مساعدات الكوارث الخارجية األمريكي التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
2
تابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية   مكتب الغذاء من أجل السالم ال
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 مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

 

 

 اإلنساني التمويل
 2016 المالية للسنة اليمن في للوضع لالستجابة

USAID/OFDA
1

ا 81,576,334   دوالر 

مكتب الغذاء من أجل 
السالم التابع للوكالة 

األمريكية للتنمية 
الدولية
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 دوالر 196,988,400

مكتب السكان والالجئين 
والهجرة التابع لوزارة 

الخارجية األمريكية
3

 
 دوالر 48,950,000

 دوالًرا 327,514,734

 

 النقاط البارزة

 قالت منظمة الصحة العالمية بأن هنالك

حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا،  12,700

حالة وفاة كنتيجة للكوليرا  100وما يقارب 

 أيضا  

 ،ارتفعت واردات القمح خالل شهر نوفمبر

ولكن التدهور المستمر لألوضاع االقتصادية 

 يهدد بإعاقة الواردات في الشهور المقبلة

 المعقدة الطوارئ حاالت - اليمن
 2016يناير  1      2016، للسنة المالية 7صحيفة وقائع رقم 

 المعقدة الطوارئ حاالت – اليمن
 2017يناير  6  2017، للسنة المالية 4صحيفة وقائع رقم 

 في لمحة األرقام

 مليون 27.4
 تعداد السكان في اليمن

 2016نوفمبر  –األمم المتحدة 

 مليون 18.8
 األشخاص المحتاجون للمساعدات اإلنسانية

 2016نوفمبر  –األمم المتحدة 

 مليون 14.8
األشخاص الذين ال تصلهم الرعاية الصحية 

 األساسية

 2016نوفمبر  –األمم المتحدة 

 مليون 14.5
األشخاص المحتاجون لخدمات المياه والصرف 

 الصحي

 2016نوفمبر  –األمم المتحدة 

 ماليين 7أكثر من 
 األشخاص المحتاجون لمساعدات غذائية طارئة

 2016نوفمبر  –نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة 

 مليون 2.2
 األشخاص المشردون داخليا  في اليمن

 2016نوفمبر  –األمم المتحدة 

 مليون 5.1
األشخاص الذين وصلتهم المساعدة اإلنسانية في 

 2016عام 

 2016ديسمبر  –مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية 
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 اإلنسانية المساعدات ووصول والتشريد، األمن، انعدام

 خالل الصراع في قصيرة هدوء فترة بعد اليمن في البرية والمعارك الجوية الغارات استمرت ديسمبر أواخر من اعتبارا   أن اإلغاثة وكاالت أفادت 

 اإلنسانية واالحتياجات والتغذية، الصحة، توفير المدنيين؛ بمقتل التسبب في األمن وانعدام القتال يستمر. نوفمبر شهر في العدائية األعمال وقف فترة

 الحرجة. اإلغاثة مساعدات إيصال وتعرقل األخرى؛

 اليمن خارج إثيوبي، أصل من معظمهم هم الذين المستضعفين، للمهاجرين المحلية السلطات وإجالء إخالء من كال   أن للهجرة الدولية المنظمة وقالت 

 ديسمبر. ومنتصف نوفمبر أول بين ما الغرة في جيبوتي إلى طواعي ة المهاجرين من 600 بـ يقدر عدد للهجرة الدولية المنظمة ساعدت وقد  .مستمر

 والمساعدات الطبية بالخدمات اآلخرين السكان من الضعيفة والفئات المهاجرين إمداد في للهجرة، الدولية المنظمة ومنها اإلنسانية، المنظمات تستمر

   .جيبوتي إلى وصولهم عند األخرى الطارئة

 
 

 الصحي والصرف المياه وخدمات الصحة

  حالة 10,000 في ذلك كل ويساهم واإلمدادات، الموظفين في نقص أو بالصراع متعلقة أضرار بسبب عملياتها صحية منشأة 600 من أكثر أوقفت 

 بالصراع المرتبطة االضطرابات من وغيرها الصحية بالمرافق لحقت التي األضرار الطفولة. إنقاذ منظمة ل وفقا   عام كل تقديري كرقم إضافية وفاة

 وفقأ البالد، أنحاء مختلف في شخص مليون 14.8 إلى تصل ألن األساسية الصحية الخدمات على الحصول فرص قلل قد الصحية الرعاية نظام في

 المتحدة. األمم لتقارير

 حالة 12,700 بوجود العالمية الصحة منظمة مع بالشراكة الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع األمريكية الخارجية الكوارث مساعدات مكتب أبلغ 

 لحج، إب، حجة، ذمار، عمران، الجوف، الحديدة، الضالع، البيضاء، عدن، أبين، محافظات في وفاة حالة 97و الكوليرا بمرض بإصابتها مشتبه

 أكتوبر. 6 في الكوليرا مرض تفشي على مرة ألول الصحة مسؤولي أكد وقد ديسمبر. من 28 حتى صنعاء العاصمة في توجد كما وتعز، ريمة،

 اإلنسانية الشئون تنسيق مكتب اليونيسيف، اليمنية، الحكومة في والسكان الصحة وزارة العالمية، الصحة منظمة تقوده والذي الكوليرا؛ عمل ففريق

 كلورة الكوليرا، عالج مرافق إنشاء ذلك في بما االستجابة، وجهود بالكوليرا المتعلقة التدخالت ينسق أخرى؛ إغاثة وجهات المتحدة، لألمم التابع

  المياه. شبكات تأهيل وإعادة المياه، مصادر

 فرق نشرت قد إنسانية منظمات وأن العمل، فريق استجابة جهود يدعمون محافظة 15 في الكوليرا لعالج مركزا   24 أن المتحدة األمم منظمة وقالت 

 المتدهورة الصحية التحتية والبنية المحدودة المخبرية القدرات تعرقل ذلك ومع المناسب، الوقت في واالستجابة الحالة تحديد لتوفير السريعة االستجابة

 لمنظمة فقا   الصحية، النظم قدرة أجهد قد الدائر الصراع أن إال اليمن، في الحاد المائي اإلسهال أمراض توطن من الرغم وعلى االستجابة. جهود من

  العالمية. الصحة

 لحج، عدن، محافظات في الكوليرا مرض عن بحثا   مهاجر 6,500 من أكثر العالمية الصحة منظمة مع بالشراكة األمريكية الحكومة وفحصت 

 بين ما الفترة في العالج لتلقي العامة المستشفيات إلى محتملة حاالت 10و مؤكدة واحدة إصابة حالة إلى أشاروا وقد شبوة، و الحديدة، صنعاء،

 بإمداد واستمرت الصحية التوعية جلسات خالل من شخص 3,900 من أكثر إلى للهجرة الدولية المنظمة وصلت ديسمبر. وأول أكتوبر منتصف

  التقرير. يغطيها التي الفترة خالل محافظات الخمس أنحاء في اإلسهال لعالج مراكز لخمسة اإلداري الدعم

 المنتفعين األشخاص من 113,000 تحقيق على الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع األمريكية الخارجية الكوارث مساعدات مكتب شريك قارب 

 الفريق وزع وقد ديسمبر. من األول النصف خالل الكوليرا مرض من الوقاية على تركز والتي الشخصية للنظافة تعزيز جهود خالل من عدن في

 الكوارث مساعدات مكتب شريك استمر ذلك، على عالوة   الكوليرا. مرض انتشار منع بهدف استشارات وقدم اإلعالمية والمواد الكلور أقراص

 حوالي تنتج ولحج أبين في المياه لتوزيع موقع 40 في المياه عالج نشاطات في الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع األمريكية الخارجية

 ين.تالمحافظ اكلت في للمواطنين يوميا   للشرب الصالحة المياه من جالون 217,200

 

 

 والتغذية العيش وسبل الغذائي األمن

 طفل 426,000 يتضمنون ديسمبر، آخر حتى الحاد التغذية بسوء مصابون أعوام الخمسة عمر تحت طفل مليون 2.2 حوالي إن اليونيسيف قالت 

 التغذية سوء معدالت أصحاب األطفال يسكن المتوسط. الحاد التغذية سوء من يعانون طفل مليون 1.7و الشديد الحاد التغذية سوء من يعانون تقريبا  

 يتوقف صعدة محافظة في المناطق بعض في األطفال من %80 حوالي وتعز. وصعدة، ولحج، وحجة، الحديدة، محافظات في الغالب في األعلى

  التغذية. وخدمات الصحة إلى يصل والذي الجاري، العنف إلى التغذية سوء معدالت اليونيسيف وأسندت المزمن. التغذية سوء بسبب نموهم
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   اليمن في الغذائي األمن النعدام الرئيسي المسبب هو الصراع فإن الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع بالمجاعات المبكر اإلنذار نظم لشبكة ووفقا 

 من الغذائي األمن لمراحل المتكامل التصنيف مقياس على 3 المستوى من أزمة من يعانون شخص مليون 10 إلى 7 بين ما إلى التقديرات تشير حيث

الغذائي. األمن ظروف فاقمت قد المتدنية المعيشة وفرص االقتصادي الوضع أيضا   طارئة. إغاثة مساعدة وتتطلب أعلى أو الغذائي األمن انعدام حيث
4
 

 انعدام حيث من الغذائي األمن لمراحل المتكامل التصنيف مقياس على 4 المستوى من طارئة حالة اإلجمالي العدد من األقل على شخص مليونا يواجه

 الغذاء استهالك تحليل ويشير بالمجاعات. المبكر اإلنذار نظم لشبكة وفقا   والوفيات، التغذية سوء من متزايد خطر أيضا   ويواجهون الغذائي األمن

 طارئ شكل غذائية احتياجات عنه نتج مما الحديدة، محافظة في ملحوظ بشكل الغذائي األمن تدهور إلى التغذية وبيانا المواجهة واستراتيجية المتاح

 بنسبة ارتفع قد الشديد الحاد التغذية نقص عالج لتلقي المحافظة في المستشفيات أُدخلوا الذين األطفال عدد فإن المثال، سبيل فعلى السكان. بعض بين

  .2015و 2014 بعامي مقارن ة 2016 عام آخر من اعتبارا   تقريبا   المائة في 40

   وصل اليمن. في عدة أماكن في الغذائي األمن انعدام تخفيف في تساعد الطارئة الغذاء مساعدات فإن بالمجاعات، المبكر اإلنذار نظم لشبكة ووفقا 

 شخص مليون 1,3 من أكثر إلى المتحدة لألمم التابع العالمي الغذاء برنامج الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء مكتب شريك

 إلى نوفمبر في العالمي األغذية برنامج ووصل ديسمبر. منتصف من اعتبارا   العينية الغذائية المواد توزيع مع محافظة 14 في اليمن في منتفع

 برنامج ويهدف األساسية. السلع على قائمة تحويالت قسائم مع شخص 426,000 حوالي وإلى العينية الغذائية بالمساعدات شخص مليون 2,6

 األمم برنامج منعت قد الوصول على المفروضة القيود فإن ذلك ومع شهر، كل الغذائية بالمساعدات منتفع ماليين 3 إلى يصل أن إلى العالمي األغذية

 هدفه. تحقيق عن دوريا   المتحدة

 في بالصراع المتعلقة لالضطرابات ونظرا   العالمي. األغذية لبرنامج وفقا   األخيرة الشهور في المحلية األسواق في األساسية لغذائية السلع توفر وازداد 

 السلع على الطلب أن قال قد العالمي األغذية برنامج فإن ذلك ومع الدولية. للتجارة رسمية غير طرق لنمو المرجح االتجاه يشير البحرية، التجارة

 مليون 1,25 حوالي اليمنية، الحكومة في الدولي والتعاون التخطيط لوزارة ووفقا   األساسية. السلع لشراء الدخول نقص بسبب تراجع قد االستهالكية

  أغسطس. شهر منذ مرتباتهم على يتحصلوا لم اليمن، سكان تعداد من %5 حوالي أو العام، القطاع موظفي من

 اللوجستية المجموعة الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع األمريكية الخارجية الكوارث مساعدات مكتب من المدعومة اللوجستية المجموعة قالت - 

 أن قالت - اآلخرين الشأن وأصحاب الحكومية، غير والمنظمات المتحدة األمم وكاالت ويضم اإلنسانية، اللوجستية الخدمات ألنشطة التنسيق هيئة

 ذلك ومع أكتوبر، شهر في عدن بميناء الخاصة البيانات تستكمل لم متري. طن 445,000 تخطى قد نوفمبر في اليمن إلى الغذائية الواردات إجمالي

  سبتمبر. شهر واردات %61 بنسبة زيادة إلى نوفمبر شهر واردات أشارت

 ا لليمن القمح توريد في االستمرار على يقدروا لن أنهم اليمنية للحكومة الكبار التجاريين القمح مستوردو وقال  التي الصعوبات بسبب يناير من بدء 

 الواردات في الحق انخفاض يحدث لم اليمن. جنوب إلى اليمني المركزي البنك مقر نقل بعد الشحنات ثمن لدفع ائتمان حدود على للحصول تواجههم

 اليمن ولكن المتحدة. واألمم اللوجستية للمجموعة وفقا   السابقة الشهور وديسمبر نوفمبر شهري في الغذائية الواردات تخطت حيث اآلن، حتى الغذائية

 وارتفاع الغذائي األمن في التدهور من المزيد حدوث إلى التجارية الواردات تواجه التي العقبات تؤدي أن ويمكن الغذائية، المواد في %90 تستورد

 البالد. أنحاء جميع في التغذية سوء نسب

 

 

 األخرى اإلنسانية المساعدات 

 قطري صندوق - اليمن في اإلنساني للتمويل المشترك الصندوق خالل من دوالر مليون 58 اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب خصص ديسمبر، 8 في 

 الملك مركز ساهم وقد الصحي. والصرف المياه ومساعدات والتغذية بالطعام محافظة 15 في شخص ماليين ثالثة إلمداد - المانحين متعدد مشترك

 وأيرلندا، كندا، من كال   حكومات وساهمت اإلنساني. للتمويل المشترك للصندوق دوالر ماليين 5 بحوالي السعودي اإلنسانية واألعمال لإلغاثة سلمان

 الصندوق استقبل ديسمبر، شهر آخر من اعتبارا   المتحدة. لألمم وفقا   بتمويالت المتحدة والمملكة وسويسرا، والسويد، وإسبانيا، وهولندا، وألمانيا،

 شخص. مليون 7.8 حوالي ليستفيد الطارئة اإلغاثة ألنشطة دوالر مليون 120 من أكثر اليمن في اإلنساني للتمويل المشترك

  

                                               
4
وهو الحد  1نة بين الدول، بين المستوى أداة موحدة تهدف إلى تصنيف شدة وحجم انعدام األمن الغذائي. ويتراوح معيار التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، وهو قابل للمقار التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي 

 وهو حد المجاعة. 5األدنى وبين المستوى 
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464,406,830 
 دوالر أمريكى

327,514,734 
دوالر أمريكى  

191,899, 728  
دوالر أمريكى  

169,651,627 
 دوالر أمريكى

85,850,040 
دوالر أمريكى  59,650,773 

 دوالر أمريكى
47,493,446 
دوالر أمريكى  

41,882,333 
 27,551,225 دوالر أمريكى

 دوالر أمريكى
20,149,530 
 دوالر أمريكى

الواليات المتحدة  االمارات العربية المتحدة
 االمريكية

 كندا السويد الكويت اليابان ألمانيا االتحاد االوروبى المملكة المتحدة المملكة العربية السعودية

  2016*تقديم المساعدات االنسانية لعام
 لكل متبرع

األمريكية إلى الحكومة األمريكية و تعكس التزامات ية الحالية. بينما ترجع أرقام الحكومة . جميع األرقام الدولية وفقا  لخدمة التتبع المالي لمكتب تنسيق الشئون اإلنسانية وبناء على االلتزامات الدولية خالل السنة التقويم2016يناير  6*أرقام التمويل اعتبارا من 

.2015أكتوبر  1، والتي بدأت في 2016الحكومة األمريكية األخيرة بناء على السنة المالية 
 

 

 المضمون

 أّثر الصراع بين الحكومة اليمنية وقوات الحوثي المعارضة في الشمال وبين جماعات مرتبطة 2015وأوائل  2004في الفترة ما بين عامي ،

بتنظيم القاعدة وقوات الحكومة اليمنية في الجنوب في حياة أكثر مليون شخص ونزح السكان باستمرار في شمال اليمن، لينتج عن ذلك 

حّد من قدرة الحكومة اليمنية على توفير  2011لمجموعات القبلية والعسكرية منذ عام احتياجات إنسانية. القتال بين قوات الحكومة اليمنية وا

تجديد وتصعيد  2015و 2014ونتج عن توسع قوات الحوثي في عامي  .الخدمات األساسية، وازدادت االحتياجات اإلنسانية بين أفقر السكان

 هورة بالفعل.الصراع والنزوح، مما أدى إلى تفاقم األوضاع اإلنسانية المتد

 وبدأ التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية الغارات الجوية على الحوثي والقوات الموالية له لوقف زحفهم 2015في أواخر مارس ،

التجارية جنوبا . قد أتلف الصراع القائم البنية التحتية العامة، وعطل خدمات أساسية، وهّجر العديد من األشخاص، وقلص مستوى الواردات 

% من احتياجاتها من الحبوب والموارد 90لجزء ضئيل من المستويات المطلوبة للحفاظ على الشعب اليمني. تعتمد الدولة على الواردات بنسبة 

 الغذائية األخرى. 

عليهما، و ارتفاع سعر  فيترك الصراع المتصاعد جنبا  إلى جنب مع عدم االستقرار السياسي الذي طال أمده، واألزمة االقتصادية المترتبة

مليون نسمة يفتقرون إلى األمن الغذائي، وأكثر  27.4الوقود واألغذية، ومعدالت البطالة المرتفعة أكثر من نصف سكان اليمن البالغ عددهم 

م حوالي مليون مليون شخص، منه 3.2ماليين في حاجة لمساعدات غذائية طارئة. عالوة على ذلك، فقد أدى الصراع إلى نزوح إجمالي  7من 

. تقلب الوضع الحالي يمنع وكاالت اإلغاثة من الحصول على 2016شخص قد عادوا إلى مناطقهم األصلية اعتبارا  من شهر نوفمبر عام 

 معلومات ديموغرافية دقيقة وشاملة. 

 ية. التصعيد في العمليات العدائية الجئ وعدد كبير من رعايا البلدان األجنب 248,000، استضافت اليمن ما يقرب من 2015وفي مطلع عام

 قد دفع المنظمة الدولية للهجرة إلى تنظيم عمليات إجالء لرعايا البلدان األجنبية من اليمن على نطاق واسع. 

 نظرا  2017، أعاد سفير الواليات المتحدة ماثيو تولر إصدار إعالن بصدد الكارثة في اليمن للعام المالي 2016أكتوبر عام  26وفي يوم

فة من الستمرار االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن حاالت الطوارئ المعقدة وتأثير األزمات السياسية واالقتصادية في البالد على الفئات الضعي

 السكان.
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2016 المالية للسنة اليمن في للوضع لالستجابة األمريكية الحكومة من اإلنساني التمويل
1

 

 الكمية الموقع النشاط المنفذين الشريك

الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع األمريكي الخارجية الكوارث مساعدات مكتب
2

 

 المنفذين الشركاء

 
 االقتصادي االنتعاش و والزراعي، الغذائي األمن

 اإلنسانية الشؤون وتنسيق والصحة، السوق، وأنظمة

 اإلغاثة، وسلع اللوجستي والدعم المعلومات، وإدارة
 والمياه والمستوطنات، اإليواء والحماية، والتغذية،

 الصحي والصرف

 

 والحديدة، والجوف، والضالع، وعدن، أبين،

 وريمة، ولحج، وإب، وحجة، وعمران،
 وتعز وشبوة، وصنعاء، وصعدة،

 

ا 36,919,020  دوالر 

 للهجرة الدولية المنظمة

 
 وإدارة اإلنسانية الشؤون وتنسيق الصحة،

 اإلغاثة، وسلع اللوجستي والدعم المعلومات،
 والصرف والمياه والمستوطنات، اإليواء والحماية،

 الصحي

 والمهرة، والحديدة، والضالع، وعدن، أبين،

 ولحج، وإب، وحجة، وحضرموت،
 وتعز وشبوة، وصنعاء،

 دوالر 7,500,000

 )الفاو( المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة
 

 اإلنسانية الشؤون وتنسيق والغذائي، الزراعي األمن

 المعلومات وإدارة

 دوالر 1,000,000  وشبوة حضرموت،

 للمساعدة الجوي النقل لخدمات المتحدة األمم دائرة
 اإلنسانية

 
 اإلغاثة وسلع اللوجستي الدعم

 دوالر 1,500,000  وصنعاء والحديدة، عدن،

 )اليونيسيف( للطفولة المتحدة األمم منظمة
 واإليواء والحماية، اإلغاثة، وسلع اللوجيستي الدعم

 الصحي والصرف والمياه والمستوطنات،

 والضالع، والبيضاء، وعدن، أبين،

 وحجة، وعمران، والجوف، والحديدة،

 وصنعاء، وصعدة، ومارب، ولحج، وإب،
 وتعز

 دوالر 15,000,000 

 دوالر 1,200,000 البالد أنحاء جميع المعلومات وإدارة اإلنسانية الشؤون تنسيق اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب

 والحماية الصحة، للسكان المتحدة األمم صندوق

 والبيضاء، والضالع، وعدن، أبين،

 وأمانة والمحويت، الجوف، والحديدة،
 وحجة، وحضرموت، وعمران، العاصمة،

 وصعدة، وريمة، ومارب، ولحج، وإب،

 وتعز وشبوة، وصنعاء،

ا 1,000,080  دوالر 

 العالمي األغذية برنامج
 والدعم المعلومات، وإدارة اإلنسانية الشؤون تنسيق

 اإلغاثة وسلع اللوجستي
ا 6,730,621 البالد أنحاء جميع  دوالر 

 دوالر 10,000,000 البالد أنحاء جميع والتغذية الصحة، العالمية الصحة منظمة

 
ا 726,613   الدعم برنامج  دوالر 

 دوالًرا 81,576,334 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع األمريكي الخارجية الكوارث مساعدات مكتب تمويل إجمالي

    

الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء مكتب
3

 

 األغذية قسائم المنفذين الشركاء
 والمحويت، والحديدة، والضالع، أبين،

 وتعز وصنعاء، ولحج، وحجة،
 دوالر 20,500,000

 )اليونيسيف( للطفولة المتحدة األمم منظمة
 

 لالستخدام جاهزة األغذية من متري طن 420

 العالجي

 دوالر 1,793,900 البالد أنحاء جميع

 العالمي األغذية برنامج
 والطحن المشتريات األغذية، وقسائم العينية، األغذية
 المحليان

 دوالر 174,694,500 محافظة 19

 دوالر 196,988,400 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء مكتب تمويل إجمالي
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 األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب

 المنفذين الشركاء
 

 اإليواء اإلغاثة، وسلع اللوجستي الدعم الصحة،

 الصحي والصرف المياه والمستوطنات،

 دوالر 6,000,000 البالد أنحاء جميع

 دوالر 3,400,000 إقليميا   اليمن من المستضعفين المهاجرين إخالء للهجرة الدولية المنظمة

 الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية
 وسلع اللوجستي والدعم المخيمات، وإدارة تنسيق

 واإليواء لالجئين، االستجابة الحماية، اإلغاثة،

 والمستوطنات

 دوالر 28,800,000 البالد أنحاء جميع

 الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية
 وسلع اللوجستي والدعم المخيمات، وإدارة تنسيق

 واإليواء لالجئين، االستجابة الحماية، اإلغاثة،

 والمستوطنات

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

 دوالر 48,950,000 األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب تمويل إجمالي

 دوالًرا 327,514,734 2016 المالية للسنة اليمن في للوضع لالستجابة األمريكية الحكومة تمويل إجمالي

 
 1 

 .2016 سبتمبر 30 حتى المعلن التمويل الموضحة التمويل أرقام تعكس التمويل. اعتماد وليس التعهد أو االرتباط تاريخ إلى التمويل سنة تشير
 2 

  .2016 سبتمبر 30 من اعتبارا   الفعلية الملزمة أو المتوقعة الكميات الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع األمريكي الخارجية الكوارث مساعدات مكتب تمويل يمثل
 3 

 للتغيير. قابل الشراء وقت في ونقلها الغذائية المساعدات لتكاليف التقديرية قيمة

 

 العام التبرع معلومات

 أن يمكنكم اإلغاثة. بعمليات تقوم التي اإلنسانية للمنظمات النقدية التبرعات طريق عن هي اإلغاثة جهود تساعد أن للناس يمكن فعالية الطرق أكثر 

 .www.interaction.org في العالم حول الكوارث لمواجهة النقدية التبرعات تقبل التي اإلنسانية بالمنظمات قائمة تجدوا

 المنطقة )في بالتحديد طلوبةالم المواد على يحصل بأن لمساعدات لمقدمي تسمح ألنها النقدية التبرعات الدولية للتنمية األمريكية الوكالة تشجع 

 بسرعة نقاها ويمكن المخازن(، وحيز العاملين، ووقت المواصالت، )كطرق القليل اإلمداد على من العبء وتخفف األوقات(، أغلب المتضررة

 المناسبة. والبيئية والغذائية الثقافية المساعدة تقديم وتضمن المنكوبة، المنطقة اقتصاد وتدعم لنقلها، تكلفة وبدون

 في المعلومات من المزيد تجدوا أن ويمكن: 

 .1.202.821.1999+ أو  www.cidi.org: الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الدولية الكوارث معلومات مركز 

 www.reliefweb.int : في اإلنساني للمجتمع اإلغاثة نشاطات عن للمعلومات تجدوا أن يمكن 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدولية للتنمية األمريكية الوكالة موقع على نشراته الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع األمريكية الخارجية الكوارث مساعدات مكتب ُيصِدر
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work 

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

