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المساعدات السلعية دعم البرامج
 العامة

توليد الطاقة
وإمدادها

الصحة

الخدمات االجتماعية

النقل والتخزين

أخرى

26   يناير 2022

االستجابة ا�ماراتية إلى

أزمة اليمن 
2021 - 2015

22.97 مليار درهم
(6.25 مليار دوالر أمريكي)

الحكومة 
والمجتمع المدني

 (التطوير القضائي والقانوني)

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ ا�نسانية
المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ ا�نسانية

الشركاء من المنظمات الدولية

UNDSS

(2.98) 10.94(1.24) 4.54

(0.21) 0.78

(0.73) 2.67

(0.27) 0.98

61%

39%

(0.49) 1.78

(0.18) 0.67

(0.16) 0.60

تنموية
إنسانية

قدمت دولة اإلمارات يف عام 2021 مبلغ وقدره 230 مليون 
دوالر أمريكي كتمويل للبرامج الدولية التي تلبي االحتياجات 
والذي  المتحدة  األمم  عبر  الغذايئ  واألمن  الغذائية  و  الطبية 
سيساهم يف سد االحتياجات الغذائية لـ 6 ماليين يمني منهم 
يف  الغذايئ  األمن  مخاطر  ارتفاع  من  والحد  طفل،  مليون   1

بعض المناطق اليمنية.

االستجابة العالمية لدولة اإلمارات للتصدي لفيروس كوفيد- 19 
يف اليمن:

قامت دولة اإلمارات  بإرسال 6 طائرات مساعدات إىل اليمن تحمل 122.1 طن 
فحص،  جهاز  ألف  و100  تنفس  جهاز   65 تشمل  الطبية،  اإلمدادات  من 

ليستفيد منها 122 ألف من الكوادر الطبية العاملين يف الصفوف األمامية.

عالوة على توفير 60 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كوفيد- 19.

22.97 مليار درهم



UAE Response  to

Yemen Crisis
2015 - 2021 (USD 6.25 billion)

26 January 2022

AED 22.97 billion

General Program 
Assistance

Health

Government and 
Civil Society

Others

(Legal and Judicial Development)

10.94 (2.98)
Commodity Aid

Emergency Multi-sector Aid
Emergency Food Aid

4.54 (1.24)

0.78 (0.21)

2.67 (0.73)

0.98 (0.27)

International Organization Partners

UNDSS

61%

39%

Development
Humanitarian

Energy Generation 
and Supply

1.78 (0.49)

Transport 
and Storage

0.67 (0.18)

Social Services
0.60 (0.16)

* All Figures are in 
AED Billion (USD Billion) 

In 2021, the UAE provided USD 230 million to support 
international programmes that meet the medical, 
nutritional, and food security needs of the country 
through the United Nation, which will meet the food 
needs of 6 million Yemenis, including 1 million children, in 
response to the food security risks observed in some areas 
of Yemen.

The UAE's global Response to Fight COVID-19 in Yemen:
The UAE has dispatched 6 aircrafts to Yemen carrying 122.1 
tons of medical supplies, including 65 ventilators and 100,000 
PCR test kit for the benefit of 122,000 medical staff working in 
the frontlines.

In addition, the UAE provided 60,000 COVID-19 vaccine doses. 

AED 22.97 billion


