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 الرئيسية التطورات
 والضربات الحوثي، وقوات )RoYG( اليمنية الحكومة جمهورية بين األرضي الالقت ذلك في بما – النزاعات •

 سبتمبر، شهر منتصف حتى والمستمر – )KSA( السعودية العربية المملكة بقيادة التحالف بها يقوم التي الجوية
 من يقرب ما وقوع لىإ القتال أدى العامة. التحتية البنية دمار من والمزيد المدنيين وفيات عدد زيادة إلى أدى مما

 المملكة تقوده الذي للتحالف الجوية الضربات ومع ،2015 مارس في النزاعات بدء منذ وفاة حالة 10000
 ومنسق المتحدة األمم لمندوب وفًقا عنها، الُمبلّغ الوفاة حاالت من بالمائة 60 من يقرب ما بلغت السعودية العربية

 اإلعالمية. التقارير في جولدريك كما جاميز )RC/HC( اإلنسانية المساعدات
 المتحدة باألمم العام األمين وكيل لتصريحات وفًقا العالم، األزمات أسوأ من اليمن في اإلنسانية األزمة تعد •

 لألمم العامة الجمعية خالل االجتماعات إحدى في أوبراين ستيفن )ERC( الطوارئ حاالت في اإلغاثة ومنسق
 اآلمن الوصول إلى الحاجة على الضوء أوبراين سلط سبتمبر. من 21 اريخبت والمقام )UNGA( المتحدة

 اإلنسان. وحقوق اإلنسانية المساعدات بقانون لاللتزام األطراف جميع ودعا اإلنسانية للمساعدات
 المبعوث أعرب أغسطس، من 31 بتاريخ المنعقد )UNSC( المتحدة لألمم التابع األمن مجلس اجتماع في •

 تم التي العدائية األعمال وقف اتفاقية انهيار من قلقه عن أحمد الشيخ ولد إسماعيل لليمن، المتحدة لألمم الخاص
 إصابات من المزيد إلى أدى أغسطس شهر بدايات منذ القتال تصعيد أن إلى مشيًرا أبريل، في إليها التوصل
  اإلنسانية. المساعدات إلى الحاجة وزيادة المدنيين

 المركزي البنك هادي منصور ربه عبد )RoYG( اليمنية الحكومة جمهورية رئيس مرأ سبتمبر، من 18 في •
 بها يقع التي عدن مدينة إلى الحوثي سيطرة تحت تقع التي العاصمة صنعاء مدينة من باالنتقال )CBY( اليمني

 انيةإنس عواقب )CBY( اليمني المركزي البنك لنقل يكون قد ).RoYG( اليمنية الحكومة جمهورية مقر
  الدولية. اإلعالم لوسائل وفًقا واقتصادية

 المساعدات تقدم )NGO( ربحية غير منظمة وهي )،MDM( العالم أطباء منظمة قامت سبتمبر، من 6 يوم في •
 من موظفيها وسحب مؤقًتا أعمالها بتعليق وصنعاء، إب محافظتي في للخطر المعرضين للسكان الطارئة الطبية
 )NGO( ربحية غير منظمة ثاني هي )MDM( العالم أطباء منظمة تعد الهجمات. دعد لزيادة نظًرا صنعاء

 في حدود، بال أطباء منظمة قامت حيث األخيرة، األسابيع في بالنزاعات بشدة المتأثرة المناطق في أنشطتها تعلّق
 بهما. األمن النعدام نظًرا وصعدة حجة محافظتي في مستشفيات ست من باالنسحاب أغسطس، من 18 يوم

                                             
 )USAID/OFDA( المتحدة للواليات التابعة الدولية التنمية لوكالة التابع الكوارث حاالت في الخارجية المساعدة مكتب 1
 )USAID/FFP( المتحدة للواليات التابعة الدولية التنمية لوكالة التابع السالم أجل من الغذاء مكتب 2
 )State/PRM( األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين نالسكا مكتب 3

 اإلنسانية المساعدات تمويل
 2016 المالي العام في اليمنية لالستجابة

USAID/OFDA 0F

1 81.528.380 
 أمريكي دوالر

USAID/FFP1F

2 196.988.400 
 أمريكي دوالر

State/PRM 2F

3 48.950.000 
 أمريكي دوالر

  أمريكي دوالر 327.466.780

 

 الرئيسية النقاط
 الطوارئ حاالت في اإلغاثة منسق أوبراين يسلط •

 في اليمن في اإلنسانية األزمة عمق على الضوء
 المتحدة لألمم العامة الجمعية اجتماع

 ومنظمة المتحدة واألمم ،GoUK من كالً  تعلن •
 دوالر مليون 100 صرف عن اإلسالمي التعاون
  اليمن في اإلغاثة أنشطة لدعم إضافًيا أمريكي

 الحكومية غير المنظمة تعلّق العنف، تصاعد مع •
 المتزايد األمن النعدام نظًرا أعمالها

 في األرقام
 سريعة لمحة

 مليون 26
 اليمن في السكان عدد
 2014 فبراير – المتحدة األمم

 مليون 21.2
 اإلنسانية المساعدة إلى حاجة في شخص

 العاجلة
 2014 فبراير – المتحدة األمم

 مليون 19.4
 والصرف المياه خدمات إلى حاجة في شخص

 الصحي
 2014 فبراير – المتحدة األمم

 مليون 14.1
 المناسبة الصحية الرعاية لىإ يفتقرون شخص

 2014 فبراير – المتحدة األمم

 مليون 7 من أكثر
 الغذائية المساعدات إلى حاجة في شخص

 الطارئة
 2016 أغسطس – بالمجاعة المبكر اإلنذار نظام شبكة

 مليون 2.2
 اليمن في داخلًيا النازحين من شخص

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية للهجرة، الدولية المنظمة
 2016 أغسطس – لالجئينا

 مليون 4
 فب اإلنسانية المساعدات إليهم وصلت شخص

2016 
 2014 فبراير – اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب

 المعقدة الطوارئ حاالت – اليمن
 2016 سبتمبر من 23  2016 المالي العام ،16 رقم وقائع صحيفة
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 اإلنسانية المساعدات إيصال وإمكانية األمن انعدام
 أكثر وقوع إلى الحديدة مدينة في سكني حي على )KSA( السعودية العربية المملكة تقوده الذي للتحالف جوية ضربة أدت سبتمبر، من 21 يوم في •

 لألمم العام األمين أدان سبتمبر، من 22 بتاريخ إلقاءه تم صحفي انبي في الدولية. اإلعالم لوسائل وفًقا شخص، 75 من يقرب ما وإصابة قتيل 30 من
 السالم محادثات ودعم العدائية األعمال لوقف أبريل 10 باتفاقية أخرى مرة االلتزام إلى النزاع أطراف ودعا الجوية الضربات مون، كي بان المتحدة،

 المتحدة. لألمم الخاص المبعوث يتبناها التي

 من 10 يوم في الدولية. اإلعالم لوسائل وفًقا سبتمبر، 9 أسبوع خالل وصعدة وصنعاء وحجة، عمران، محافظات في الجوية الضربات استمرت •
 في تقريًبا. شخًصا 20 وإصابة قتيالً  30 من يقرب ما وقوع إلى أدى مما صنعاء، شمال في المياه آبار لحفر موقًعا جويتان ضربتان أصابت سبتمبر،

 بااللتزام )،RC/HC( اإلنسانية المساعدات ومنسق المتحدة األمم مندوب جولدريك، ماك طالب للهجوم، للتصدي سبتمبر من 12 خبتاري صحفي بيان
  المدنية. التحتية والبنية المدنيين ضد الهجمات يمنع والذي )،IHL( اإلنساني الدولي بالقانون

 العاصمة، واشنطن في )USG( األمريكية الحكومة ممثلي مع )RC/HC( اإلنسانية المساعدات ومنسق المتحدة األمم مندوب جولدريك، ماك التقى •
 تقديم تيسير وخيارات االستجابة، جهود تواجه التي والتحديات اليمن، في المتدهور اإلنساني الوضع لمناقشة سبتمبر 15 إلى 13 من الفترة في

  للمحتاجين. المساعدات

 فيه مطالبين مشترًكا بياًنا اإلنسان، حقوق مراقبة ومنظمة الدولية العفو منظمة منها حكومية، غير ماتمنظ عدة أصدرت سبتمبر، من 22 يوم في •
 للتحالف موثقة جوية ضربة 70 من أكثر إلى البيان وأشار اليمن. في )IHL( اإلنساني الدولي القانون انتهاكات في مستقل تحقيق إلجراء الدعم بتقديم
  المسلحة. بالقوات لألطفال الحوثي تجنيد حاالت إلى باإلضافة المدنيية، من قتيل 900 من يقرب ما وقوع إلى أدت

 
 

 المعيشة وسبل الغذائي األمن
 إن إال أغسطس، في انخفضت الحمراء، والفاصوليا النباتية الزيوت خاص وبشكل األساسية، لألغذية الوطني السعر متوسط أن من الرغم على •

 التنمية وكالة شريك )WFP( المتحدة لألمم العالمي الغذاء لبرنامج وفًقا األزمة، قبل ما مستوى عن بالمائة 20 من قربي بما أعلى بقيت األسعار
 أغسطس في الغذائية السلع توفر أيًضا انخفض األثناء، هذه وفي ).USAID/FFP( السالم أجل من الغذاء مكتب/المتحدة للواليات التابعة الدولية
 األسعار انخفاض أن )WFP( العالمي الغذاء برنامج يالحظ االقتصادي. النشاط قيدت التي الجوية والضربات االستيراد توياتمس النحفاض نظًرا

 البلد. إلى الغذائية السلع استيراد الرسمية غير الشبكات تسهل أن المحتمل من أنه إلى يشير المقيدة االستيراد عمليات من بالرغم
 القسائم بتوزيع )USAID/FFP( السالم أجل من الغذاء مكتب/المتحدة للواليات التابعة الدولية التنمية وكالة شريك قام أغسطس، شهر بداية في •

 مكتب/المتحدة للواليات التابعة الدولية التنمية وكالة شريك )WFP( العالمي الغذاء برنامج وزع كما صنعاء. في شخًصا 7100 من ألكثر الغذائية
  باليمن. محافظة 21 من محافظة 18 في األساسية السلع لتوريد النوع نفس من والقسائم الغذائية المساعدات )USAID/FFP( مالسال أجل من الغذاء

 التي صنعاء محافظة من )CBY( اليمني المركزي البنك بنقل قراًرا )،RoYG( اليمنية الحكومة جمهورية رئيس هادي، أصدر سبتمبر، من 18 في •
 اليمني المركزي البنك عمليات تعطل يؤدي قد ).RoYG( اليمنية الحكومة جمهورية مقر بها يقع التي عدن مدينة إلى ثيالحو سيطرة تحت تقع

)CBY( ضروري أمر وهو الرسمية، الصرف أسعار على والحفاظ التجارية الغذائية السلع لموردي اإلقراض تمديد على القدرة تقييد إلى المنتظمة 
  البلد. إلى الغذائية السلع من مناسبة كميات دخول من للتأكد

 وصنعاء ومأرب، وحضرموت، الجوف، بمحافظات أجزاء ذلك في بما يونيو، منتصف في مناطق عدة في التشّكل في بدأت التي الجراد أسراب •
 وأثرت المحاصيل الجراد أسراب دمرت المتحدة. باألمم )FAO( والزراعة األغذية لمنظمة وفًقا أغسطس، من بدًءا االزدياد في واستمرت وشبوة،

 الشاملة االستجابة جهود الغزيرة واألمطار األمن انعدام أعاق هذا، وقتنا وحتى الغزو. مناطق بعض في الزراعية المعيشة سبل على سلبي بشكل
 الجراد. لمكافحة

 
 

  )WASH( الصحي والصرف والمياه والتغذية الصحة،
 محافظات أربع وتلبي العمليات، وغير العمليات تقييد من الصحية المرافق من بالمائة 50 من أكثر يعاني باليمن، محافظة 21 من محافظات تسع في •

3Fالمتحدة. األمم ِقبل من األولي للتقرير وفًقا شخص، 10000 لكل عامل 22 لصحة )Sphere( اسفير معيار فقط

 من 28 إلى 22 من الفترة في 4
 حاالت عدد وازدياد محافظة 14 في الضنك لحمى فيها مشتبه حالة 440 من أكثر المتحدة باألمم )WHO( العالمية الصحة منظمة سجلت أغسطس،
 الفترة. نفس خالل اليمن في الوفيات إجمالي من بالمائة 11 من أكثر إلى أدت والتي اإلسهال،

                                             
 للمساعدات العالمية األدنى الحد معايير من مجموعة لوضع والمتبرعين الحكومية غير والمنظمات المتحدة، واألمم األحمر، للصليب الدولية اللجنة بواسطة 1997 عام في )Sphere Project( اسفير مشروع إطالق تم 4

 اإلنسانية. المساعدات وكاالت مسؤولية ولتعزيز بالكارثة المتأثرين لألشخاص المقدمة المساعدة نوعية تحسين وبالتالي اإلنسانية
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 مما أغسطس، منتصف في اإلنسانية المساعدات طيران لرحالت اليمني الجوي المجال فتح )KSA( السعودية العربية المملكة بقيادة التحالف أعاد •
 ذلك في بما اليمنيين، حركة تقيد والتي التجارية، المرور لحركات مغلًقا المطار ظل ذلك، ومع الدولي. صنعاء مطار ومن إلى بالسفر للطائرات يسمح

 للحياة. ةوالمهدد المزمنة لألمراض بالخارج الطارئ الطبي العالج عن يبحثون الذين األشخاص

 )USAID/OFDA( المتحدة للواليات التابعة الدولية التنمية لوكالة التابع الكوارث حاالت في الخارجية المساعدة مكتب شريك فحص أغسطس، في •
 فرد 4000 من ألكثر صحية استشارات وقدمت وشبوة وعدن أبين، محافظات عبر الحاد التغذية لسوء سنوات خمس من أقل طفالً  270 من يقرب ما
 وعدن، أبين، محافظات في بالمجتمع صحًيا مشرًفا 20 من يقرب لما الصحة لتحسين تدريب بإجراء أيًضا الشريك يقوم كما وشبوة. أبين في

 وشبوة. ولحج والضالع،

 منظمات وهي )USAID/OFDA( المتحدة للواليات التابعة الدولية التنمية لوكالة التابع الكوارث حاالت في الخارجية المساعدة مكتب شريك تلقى •
 أغسطس. من 31 إلى 16 من بدًءا تعز مدينة في شخص 32.000 من ألكثر للشرب اآلمنة المياه من جالون 334.000 من يقرب ما ربحية غير
 إلعادة وقًعام 20 من أكثر وحددت تعز مدينة في بالمجتمع الكائنة )WASH( الصحي والصرف المياه لمشروعات تقييمات أيًضا الشريك أجرى كما

 القادمة. األسابيع في المحتمل التأهيل

 عدن محافظتي في والكبار لألطفال والنفسي الصحي الدعم خدمات )IOM( الدولية الهجرة مؤسسة تقدم ،USAID/OFDA تمويل خالل من •
 الصديق المكان مشروع خالل من المحافظتين من كل في طفل 4500 من أكثر إلى الدولية الهجرة مؤسسة توصلت يوليو، شهر خالل وصنعاء.

 من يقرب ما )IOM( الدولية الهجرة مؤسسة أحالت اإلبداعية. واألنشطة الجماعية والمناقشات والتعليم، المشورة، للطفل يوفر والذي للطفل،
 أيًضا الدولية الهجرة ؤسسةم أجرت يوليو، في الصدمة. بعد ما اضطراب أو االكتئاب أو القلق، لعالج اإلضافي النفسي الدعم إلى طفالً  60

)IOM( شخص. 5000 من ألكثر نفسية دعم خدمات وقدمت شخص 3700 من ألكثر الطفل حماية ممارسات بخصوص الوعي لزيادة جلسات 

 
 

 األخرى اإلنسانية المساعدات
 الجمعية في اجتماًعا )OIC( اإلسالمي التعاون ةومنظم المتحدة، واألمم المتحدة، بالمملكة )DFID( الدولية التنمية إدارة عقدت سبتمبر، من 21 في •

 عن أعلنوا المشاركين أن الحدث عقب الصحفي البيان أعلن اليمن. في اإلنسانية األزمة شدة على الضوء لتسليط )UNGA( المتحدة لألمم العامة
 الصحي والصرف والمياه والتغذية للحياة، المنقذة الصحية الخدمات يوفر مما اإلغاثة وكاالت لدعم التمويل في إضافي أمريكي دوالر مليون 100

)WASH( المتحدة المملكة حكومة من أمريكي، دوالر مليون 50 بمبلغ التبرعات ذلك في بما اليمن، في )GoUK.( للمساعدات العامة المديرية 
 أمريكي، دوالر مليون 45 من يقرب ما أو إضافًيا، ويور ملين 40 مبلغ عن أيًضا أعلنت )ECHO( األوروبية للمفوضية المدنية والحماية اإلنسانية

 اليمن. في اإلنسانية للشؤون لالستجابة التمويل في
 من كجزء أبين في لألشخاص غذائية عبوة 5000و مياه خزان 100 من يقرب ما )ERC( اإلماراتي األحمر الهالل هيئة وفرت سبتمبر، أوائل في •

 أو أصم طالب 500 من يقرب لما غذائية عبوات )ERC( اإلماراتي األحمر الهالل هيئة وفرت كما ضحى.األ عيد عطلة قبل المنظمة مساعدة زيادة
 حضرموت. في بصرًيا عاجز

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

327,466,780 
 دوالر امريكى

279,913,684 
 دوالر امريكى

121,480,934 
 دوالر امريكى

77,416,324 
 دوالر امريكى

47,883,550 
 دوالر امريكى

46,417,365 
 دوال امريكى

42,000,000 
 22,029,411 دوالر امريكى

 دوالر أمريكى
20,149,530 
 دوالر امريكى

12,360,913 
 دوالر امريكى

United States United Arab
Emirates

GoUK KSA Germany European Union Japan Sweden Canada Netherlands

الواليات المتحدة طبقًا  ، وبناًء على االلتزامات الدولية أثناء العام الميالدي الحالي، في حين أن أرقام حكومة)OCHA(جميع األرقام الدولية طبقاً لخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  .2016من سبتمبر  23أرقام التمويل اعتباًرا من  *
 .2015من أكتوبر  1لحكومة الواليات المتحدة األمريكية، وتعكس التزامات حكومة الواليات المتحدة األمريكية األحدث من العام المالي، التي بدأت في 

 

 *2016تمويل المساعدات اإلنسانية لعام 
 لكل متبرع
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 1 2016 المالي العام في اليمنية لالستجابة المتحدة الواليات لحكومة اإلنساني التمويل

 المبلغ الموقع النشاط المنفذ الشريك

USAID/OFDA2 

 
 المنفذون الشركاء

 
 ونظم االقتصادي االنتعاش الغذائي، واألمن الزراعة
 المساعدات تنسيق الصحة، )،ERMS( السوق

 ومواد اللوجستي الدعم المعلومات، وإدارة اإلنسانية
 والمستوطنات، المأوى الحماية، التغذية، اإلغاثة،

 )WASH( الصحي والصرف المياه

 
 الحديدة، الجاوج، لع،الضا عدن، أبين،

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

 
36.919.020 

  أمريكي دوالر

 )IOM( الدولية الهجرة مؤسسة

 
 وإدارة اإلنسانية المساعدات تنسيق الصحة،

 الحامية، اإلغاثة، ومواد اللوجستي الدعم المعلومات،
 الصحي والصرف المياه والمستوطنات، المأوى

)WASH( 

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

 تعز شبوة،

7.500.000 
  أمريكي دوالر

 )FAO( والزراعة األغذية منظمة
 

 اإلنسانية المساعدات تنسيق الغذائي، واألمن الزراعة
 المعلومات وإدارة

 1.000.000  شبوة حضرموت،
  أمريكي دوالر

 للمساعدات الجوي النقل لخدمات لمتحدةا األمم دائرة
 )UNHAS( اإلنسانية

 
 1.500.000  صنعاء الحديدة، عدن، اإلغاثة ومواد اللوجستي الدعم

  أمريكي دوالر

 السياق
 الجماعات وبين الشمال في المعارضة ثيالحو وقوى )RoYG( اليمنية الحكومة جمهوية بين النزاع أثر ، 2015 عام وأوائل 2004 عام بين •

 بصورة السكان تشريد إلى وأدت شخص مليون عن يزيد ما على الجنوب في )RoYG( اليمنية الحكومة جمهورية وقوات للقاعدة المنتمية
 القبلية والجماعات )RoYG( اليمنية الحكومة جمهورية قوات بين القتال أدى اإلنسانية. االحتياجات إلى أدى مما اليمن، شمال في متكررة

 اإلنسانية واالحتياجات األساسية، الخدمات توفير على )RoYG( اليمنية الحكومة جمهورية قدرة من الحد إلى 2011 عام منذ والمسلحة
 أدى امم والتشريد، الخالفات وتصعيد تجدد إلى 2015 و 2014 عامي في الحوثي قوات توسع وأدى .الفقراء السكان صفوف في المتزايدة

  بالفعل. المتدهورة اإلنسانية األوضاع تفاقم إلى

 لوقف الموالية والقوات الحوثي على الجوية الضربات السعودية العربية المملكة بقيادة التحالف دول بدأت ، 2015 عام مارس شهر أواخر في •
 مستوى وخفض الكثيرين، وتشريد األساسية، الخدمات طاعوانق العامة، التحتية بالبنية الضرر إلحاق إلى الدائم النزاع أدى جنوًبا. توسعها

 من بالمائة 90 استيراد على البالد تعتمد حيث اليمنيين. المواطنين على للحفاظ المطلوبة المستويات من ضئيلة نسبة إلى التجارية الواردات
  الغذاء. مصادر من وغيرها الحبوب من احتياجاتها

 والغذاء، الوقود أسعار وارتفاع ذلك، عن الناجمة االقتصادية واألزمة أمده، طال الذي السياسي االستقرار عدم جانب إلى النزاع، تصاعد أدى •
 من وأكثر الغذائي األمن انعدام من يعانون نسمة مليون 26 عددهم البالغ اليمن سكان نصف من يقرب ما وجود إلى البطالة، معدالت وارتفاع

 في بما إجماالً، شخص مليون 3.1 تشريد إلى النزاع أدى ذلك، على عالوةً  الطارئة. الغذائية تالمساعدا إلى حاجة في شخص مليون 7
 اإلغاثة وكاالت منع إلى الحالي الوضع ثبات عدم أدى .2016 أغسطس من بدًءا وذلك األصلية، مناطقهم إلى عادوا شخص 950.000ذلك
  وشاملة. دقيقة ديموغرافية معلومات على الحصول من

 التصعيد دفع ).TCNs( األخرى الدول رعايا من كبير سكان وعدد الجئ 248.000 من يقرب ما اليمن استضافت ، 2015 عام وائلأ في •
  اليمن. عن واسع نطاق على األخرى الدول رعايا إجالء عمليات تنظيم إلى )IOM( الدولية الهجرة مؤسسة العدائية األعمال في

 استمرار بسبب وذلك ، 2016 المالي للعام لليمن كارثة إعالن إصدار تولر، ماثيو المتحدة، الواليات سفير أعاد ،2015 أكتوبر من 12 في •
  للخطر. المعرضين السكان على البالد في واالقتصادية السياسية األزمات وتأثير المعقدة الطوارئ حاالت عن الناجمة اإلنسانية االحتياجات
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 المأوي الحماية، اإلغاثة، مواد اللوجستي الدعم )UNICEF( للطفولة المتحدة األمم صندوق
 )WASH( الصحي والصرف المياه والمستوطنات،

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

15.000.000 
  أمريكي دوالر

 اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب
)OCHA( 1.200.000 البالد أنحاء في  المعلومات وإدارة اإلنسانية المساعدات تنسيق 

  أمريكي دوالر

 الحماية الصحة، )UNFPA( للسكان المتحدة ماألم صندوق

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

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

1.000.080 
  أمريكي دوالر

 الدعم المعلومات، رةوإدا اإلنسناية المساعدات تنسيق )WFP( العالمي األغذية برنامج
 6.730.621 البالد أنحاء في  اإلغاثة ومواد اللوجستي

  أمريكي دوالر

 10.000.000 البالد أنحاء في التغذية الصحة، )WHO( العالمية الصحة منظمة
  أمريكي دوالر

 678.659   البرنامج دعم  
  أمريكي دوالر

 USAID/OFDA 81.528.380 تمويل إجمالي
 أمريكي دوالر

    

USAID/FFP3 
 حجة، المحويت، الحديدة، الضالع، أبين،  الطعام قسائم المنفذون الشركاء

 تعز صنعاء، لحج،
20.500.000 

  أمريكي دوالر

 )UNICEF( للطفولة المتحدة األمم صندوق
 

 الجاهزة العالجية األغذية من متري طن 420
 لالستعالم

 1.793.900 البالد أنحاء في
  أمريكي دوالر 

 األمريكية، المتحدة الواليات من العينية األغذية )WFP( العالمي األغذية برنامج
 174.694.500 محافظة 19  والطحن المحلي الشراء الطعام، قسائم

  أمريكي دوالر

 USAID/FFP 196.988.400 تمويل إجمالي
 أمريكي دوالر

   
 STATE/PRM 

 المنفذون الشركاء
 

 المأوي اإلغاثة، مواد اللوجستي الدعم الصحة،
 )WASH( الصحي والصرف المياه والمستوطنات،

 6.000.000 البالد أنحاء في
 أمريكي دوالر

 3.400.000 اإلقليمي المستوى على اليمن من للخطر المعرضين المهاجرين إجالء )IOM( الدولية الهجرة مؤسسة
  أمريكي دوالر

 الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب
)UNHCR( 

 اللوجستي الدعم المخيمات، وإدارة المخيمات تنسيق
 المأوى الالجئين، استجابة الحماية، اإلغاثة، ومواد

 والمستوطنات
 28.800.000 البالد أنحاء في

  أمريكي دوالر

UNHCR 
 اللوجستي الدعم المخيمات، وإدارة المخيمات تنسيق
 وىالمأ الالجئين، استجابة الحماية، اإلغاثة، ومواد

 والمستوطنات
 10.750.000 السودان الصومال، إثيوبيا، جيبوتي،

  أمريكي دوالر

 STATE/PRM 48.950.000 تمويل إجمالي
 أمريكي دوالر

 327.466.780 2016 المالي العام في اليمنية لالستجابة المتحدة الواليات لحكومة اإلنساني التمويل إجمالي
   أمريكي دوالر

 .2016 أغسطس من 25 من اعتباًرا علًنا عنه المعلن التمويل التمويل أرقام تعكس األموال. اعتمادات وليس التعهد، أو االلتزام تاريخ إلى يرتش التمويل سنة 1 
  .2016 أغسطس من 25 من اعتباًرا الفعلية أو المتوقعة الملزمة المبالغ يمثل USAID/OFDA تمويل 2 
 للتغيير. عرضة الشراء؛ وقت في والنقل الغذائية داتالمساع لتكاليف التقديرية القيمة 3 
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 العامة التبرعات معلومات
 التي اإلنسانية للمنظمات النقدية التبرعات تقديم في اإلغاثة، جهود في المساعدة تقديم خاللها من األفراد يستطيع التي فعالية، األكثر الطريقة تتمثل •

 العالم أنحاء جميع في للكوارث االستجابة أجل من النقدية التبرعات تقبل التي اإلنسانية المنظمات ائمةق على االطالع ويمكن اإلغاثة. بعمليات تقوم
 www.interaction.org خالل من

 الالزمة الدقيقة العناصر شراء المساعدات تقديم ألخصائيي تتيح ألنها النقدية التبرعات )USAID( المتحدة للواليات التابعة الدولية التنمية وكالة تشجع •
 بسرعة نقلها ويمكن المستودعات)؛ ومساحة الموظفين، ووقت النقل، طرق (مثل النادرة الموارد على العبء وتخفيف المتضررة)؛ المنطقة في (غالًبا
 للبيئة. والمناسبة والغذائية، الحضارية المساعدات تقديم وضمان ،المنكوبة المنطقة اقتصاد دعم إلى باإلضافة النقل؛ تكاليف ودون كبيرة

 :خالل من المعلومات من المزيد على العثور يمكن •
 أو USAID(: www.cidi.org( المتحدة للواليات التابعة الدولية التنمية لوكالة التابع الدولية الكوارث معلومات مركز –

+1.202.821.1999. 
 www.reliefweb.int خالل من اإلنساني للمجتمع اإلغاثة بأنشطة الخاصة المعلومات على العثور يمكن –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويب موقع في )USAID/OFDA( المتحدة للواليات التابعة الدولية التنمية لوكالة التابع الكوارث حاالت في الخارجية المساعدة مكتب نشرات تظهر
USAID خالل من 

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