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 الرئيسية التطورات

 ّٞ٣ 19 ،ثالصلجم هَِ ثُز١ ثُٞهش ك٢ ثُض٘ل٤ز. ف٤ض ثُؼذثة٤ز ثألػٔجٍ ٝهق ثصلجم دخَ عجػز 48 ُٝٔذر ٗٞكٔذش 

 قصٞه ٗٞكٔذش، 21 ٣ّٝٞ ًذ٤ش، فذ إ٠ُ ثُؾ٣ٞز ٝثُـجسثس ثُٔؼجسى ثعضٔشس ث٤ُٖٔ، ٓ٘جطن دؼغ ك٢ ثُظشثع

 ثُٔظِقز أطقجح ٖٓ ٝؿ٤شْٛ ثُٔضقذر، ثُٞال٣جس ٝفٌٞٓز ثُٔضقذر، ثألْٓ ٝصٞثطَ صؾذ٣ذ. دٕٝ ثالصلجم

 ث٤٘ٔ٤ُز ثُؾٜٔٞس٣ز فٌٞٓز ٝٓغؤ٢ُٝ ثُضقجُق صوٞد ثُض٢ ثُغؼٞد٣ز ثُؼشد٤ز ٝثٌُِٔٔز ثُقٞع٢، ٓٔغ٢ِ ٓغ ٓشجٝسثس

  ثُؼذثة٤ز. ُألػٔجٍ ٓغضذثّ ٝهق إٗشجء إ٠ُ ٣ٜذكٕٞ ثُز٣ٖ

 صشش٣ٖ ٗٞكٔذش 23 ك٢ 2017 ُؼجّ ث٤ُٖٔ ك٢ ثإلٗغج٤ٗز ثالفض٤جؽجس ػٖ ػجٓز ُٔقز ثُٔضقذر ثألْٓ أطذسس ٝهذ 

 ًجَٓ ك٢ ثإلٗغج٢ٗ ثُذػْ إ٠ُ فجؽز ك٢ ٗغٔز 18800000 ثإلٗغج٤ٗز ثالفض٤جؽجس ػٖ ثُؼجٓز ثُِٔقز صقذد ثُغج٢ٗ.

 ػذد إٔ ٖٓ ثُشؿْ ػ٠ِ ثُق٤جر. إلٗوجر ثُلٞس٣ز ثُٔغجػذر إ٠ُ ٣قضجؽٕٞ شخض ٤ِٕٓٞ 10.3 رُي ك٢ دٔج ثُذالد،

 صش٤ش ثُٔضقذر ثألْٓ كئٕ ،2016 ػجّ ك٢ صقذ٣ذٛج صْ شخض ٤ِٕٓٞ 21.2 ػٖ ثٗخلجػج ٣ٔغَ ثُٔقضجؽ٤ٖ ثُ٘جط

 صذٛٞسس ٝثُض٢ ثإلٗغج٤ٗز، ثألٝػجع ك٢ صقغ٘ج ٤ُٝظ دٚ ثُٔغضٜذكز ثأل٣ُٞٝجس صشص٤خ إ٠ُ ٣شؽغ ثالٗخلجع إٔ إ٠ُ

  أًذش. دذسؽز

 ث٤٘ٔ٤ُز ٝثُغٌجٕ ثُؼجٓز ثُظقز ٝصثسر ِـشأد د٣غٔذش، 8 ٖٓ دذًءث (MoPHP) ٖ٤ًُٞشث فجُز 8975 ػ  

 صوٞدٛج ثُض٢ ث٤ٌُُٞشث ػَٔ كشهز صٞثطَ ط٘ؼجء. ٝثُؼجطٔز ٓقجكظز 13 ك٢ دج٤ٌُُٞشث ٓشصذطز ٝكجر فجُز 89 ٝ

 سثُ٘ظجكزأٓٞ ص٢ُٞ ك٢ صغضٔش ثُٔضقذر، ثُٞال٣جس فٌٞٓز ششًجء صؼْ ثُض٢ ث٤٘ٔ٤ُز، ٝثُغٌجٕ ثُؼجٓز ثُظقز ٝصثسر

 ُِخطش. ٝثُٔؼشػ٤ٖ ث٤ٌُُٞشث ٖٓ ثُٔضؼشسر ثُٔ٘جطن ٝك٢ ثُظق٢، ٝثُظشف ٝث٤ُٔجٙ ثُظق٤ز

 ّٞ٣ 28 ،ؿ٤ش ًقٌٞٓز سكؼش ؽذ٣ذر، فٌٞٓز صش٤ٌَ ٓؼٜج ثُٔضقجُلز ٝثُؾٔجػجس ثُقٞع٢ ه٤جدر أػِ٘ش ٗٞكٔذش 

 ُٝذ إعٔجػ٤َ ٤ُِٖٔ ُخجصث ثُٔضقذر ثألْٓ ٓذؼٞط ٝطق ٗٞكٔذش، 29 د٤جٕ ك٢ ث٤٘ٔ٤ُز. ثُقٌٞٓز هذَ ٖٓ ششػ٤ز

 ٖٓ إؽشثءثس ثصخجر ػٖ ثالٓض٘جع إ٠ُ ثألطشثف ؽ٤ٔغ ٝفظ ثُغالّ، ػ٤ِٔز أٓجّ ػوذز دجػضذجسٛج ثُض٤ٔ٘ز أفٔذ ثُش٤خ

  ثُٔضقذر. ثألْٓ صشػجٛج ثُض٢ ثُٔلجٝػجس خجسػ ٝثفذ ؽجٗخ
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 ألٓش٤ٌ٣ز )ثًُٞجُز ثألٓش٤ٌ٣ز ُِض٤ٔ٘ز ثُذ٤ُٝز/ٌٓضخ ثُٔغجػذر ثُخجسؽ٤ز ك٢ فجالس ثٌُٞثسط(ُٔغجػذثس ثٌُٞثسط ثُخجسؽ٤ز ث USAIDٌٓضخ ثًُٞجُز ثألٓش٤ٌ٣ز ُِض٤ٔ٘ز ثُذ٤ُٝز  
2
 ٌٓضخ ثًُٞجُز ثألٓش٤ٌ٣ز ُِض٤ٔ٘ز ثُذ٤ُٝز ُِغالّ ٓوجدَ ثُـزثء )ثًُٞجُز ثألٓش٤ٌ٣ز ُِض٤ٔ٘ز ثُذ٤ُٝز/ثُٔشجسًز ثُٔج٤ُز ثالصقجد٣ز( 
3
 ثُخجسؽ٤ز ثألٓش٤ٌ٣ز )ثُٞال٣ز/ٌٓضخ ثُغٌجٕ ٝثُالؽت٤ٖ ٝثُٜؾشر(ٌٓضخ ثُغٌجٕ ٝثُالؽت٤ٖ، ٝثُٜؾشر ثُضجدغ ُٞصثسر  

 

 

 التمويل اإلنساني
 2016من أجل استجاتة اليمن في العام المالي 

ثًُٞجُز ثألٓش٤ٌ٣ز ُِض٤ٔ٘ز 
ثُذ٤ُٝز/ٌٓضخ ثُٔغجػذر 

ثُخجسؽ٤ز ك٢ فجالس 
ثٌُٞثسط

1
 

$81,576,334 

ثًُٞجُز ثألٓش٤ٌ٣ز ُِض٤ٔ٘ز 
ثُذ٤ُٝز/ثُٔشجسًز ثُٔج٤ُز 

ثالصقجد٣ز
2

 
$ 196,988,400 

ثُٞال٣ز/ٌٓضخ ثُغٌجٕ 
ثُٜؾشرٝثُالؽت٤ٖ ٝ

3
 

$ 48,950,000 

$ 327,514,734  

 

 الرئيسية العناوين

صأع٤شٙ ثُؼذثة٤ز ثألػٔجٍ ُٞهق ثصلجم أفذط 

 صؾذ٣ذ دٕٝ ك٤ٚ ٝثُغـشثس ٓقذٝد،

ػٖ ػجٓز ُٔقز ثُٔضقذر ثألْٓ أطِوش 

 ،2017ُؼجّ ٤ُِٖٔ ثإلٗغج٤ٗز ثالفض٤جؽجس

 فجؽز ك٢ شخض ٤ِٕٓٞ 18.8 دؼذد ٝفذدصٜج

  إٗغج٤ٗز ٓغجػذثس إ٠ُ

فجُز 8975 ػٖ أدِـش ث٤٘ٔ٤ُز ُقٌٞٓزث 

 ٓشصذطز ٝكجر فجُز 89 ٝ دْٜ ٓشضذٚ ث٤ٌُُٞشث

 ؽٜٞد ثُٜٔٔز هٞر ٝصٞثطَ دج٤ٌُُٞشث.

 ثالعضؾجدز

 

 ثُٔؼوذر ثُطٞثسا فجالس - ث٤ُٖٔ
 2016 ،1 ٣٘ج٣ش      2016 ثُٔج٤ُز ثُغ٘ز ,7# ٝهجةغ طق٤لز

 في أرقام
 لمحة

 مليون 27.4
 ث٤ُٖٔ عٌجٕ ػذد

 2016 ٗٞكٔذش – ثُٔضقذر ثألْٓ

 مليون 18.8
 إٗغج٤ٗز ٓغجػذر إ٠ُ دقجؽز ٗغٔز

 2016 ٗٞكٔذش – ثُٔضقذر ثألْٓ

 مليون 14.8
 ثُظق٤ز ثُشػج٣ز إ٠ُ ُِٞطٍٞ صلضوش ٗغٔز

 ثألعجع٤ز

 2016 ٗٞكٔذش – ثُٔضقذر ثألْٓ

 مليون 14.5
 ثُ٘ظجكز خذٓجس إ٠ُ دقجؽز ٗغٔز

 2016 ٗٞكٔذش – ثُٔضقذر ثألْٓ

 مليون 7 من أكثر
 ػجؽِز ؿزثة٤ز ٓؼٞٗز إ٠ُ دقجؽز ٗغٔز

  – ُِذ٤تز ثُو٢ٓٞ ثُظ٘ذٝم ثُٔذٌش، ثُٔؾجػز إٗزثس ٗظجّ

 2016 ٗٞكٔذش

 مليون 2.2
 ث٤ُٖٔ ك٢ ثُ٘جصف٤ٖ

 2016 ٗٞكٔذش – ثُٔضقذر ثألْٓ

 مليون 5.1
 ك٢ ثإلٗغج٤ٗز ثُٔغجػذر ٝطِضْٜ ثُز٣ٖ ثألشخجص

 2016 ػجّ

 2016 د٣غٔذش – ثإلٗغج٤ٗز ثُشؤٕٝ ص٘غ٤ن ٌٓضخ

 

 ثُٔؼوذر ثُطٞثسا فجالس - ث٤ُٖٔ
 2016 ،8 د٣غٔذش          2017 ثُٔج٤ُز ثُغ٘ز ,3# ٝهجةغ طق٤لز
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 اإلنسانية المساعدات ووصول والتشريد، األمن، انعدام

 ٝدخَ ثُٔضقذر ٝثألْٓ ثُٔضقذر، ثُؼشد٤ز ثإلٓجسثس ٝدُٝز ػٔجٕ عِط٘ز ٝفٌٞٓجس ثُٔضقذر، ثُٞال٣جس فٌٞٓز ك٤ٚ صٞعطش ثصلجم ثُؼذثة٤ز ثألػٔجٍ ٝهق 

 ٖٓ ثُؼذ٣ذ ك٢ ثُؾ٣ٞز ٝثُـجسثس ثالشضذجًجس ثعضٔشس كوذ ثُوضجٍ، فذر صو٤َِ ػضص ثالصلجم إٔ ٖٓ ثُشؿْ ٝػ٠ِ ثُغج٢ٗ. صشش٣ٖ ٗٞكٔذش 19 ك٢ ثُض٘ل٤ز ف٤ض

 ٓضذجدُز ثصٜجٓجس ٝعط ٣ؾذد ُْٝ ثُغج٢ٗ صشش٣ٖ ٗٞكٔذش 21 ك٢ ثالصلجم ثٗوؼ٠ ثُذ٤ُٝز. ثالػالّ ُٞعجةَ ٝكوج صؼض، ٓقجكظز ك٢ رُي ك٢ دٔج ثُٔ٘جطن،

  ثُ٘ضثع. أطشثف هذَ ٖٓ دجالٗضٜجًجس

 ٖ٣وشح ٓج رُي ك٢ دٔج ،ث٤ُٖٔ ك٢ ٓقجكظز 22 أطَ ٖٓ ٓقجكظز 19 ك٢ ػ٘ق فجدعز 2050 ٖٓ ٣وشح ٓج ثُٔضقذر ثألْٓ عؾِش ٝعذضٔذش، ٤ٗٞ٣ٞ د٤ ٖٓ 

 -ثُ٘جعق ثُضلؾ٤ش ٝأدٝثس ثُذش١، ٝثُوضجٍ ثُٔذكؼ٤ز، ٤ٗٝشثٕ ثُؾ٣ٞز، ثُؼشدجس ٓغَ- دجُظشثع ثُٔشصذط -ثُؼ٘ق صلش٢ ٣ٝؼؾَ صؼض. ك٢ فجدعز 500

 ٓجسط ثُ٘ضثع صظجػذ ٓ٘ز ٝكجر، فجُز 7100 ٖٓ ٣وشح ٓج رُي ك٢ دٔج ثُؼقج٣ج، ٖٓ 44000 ٖٓ ٣وشح ٓج ٓغ ث٤ُٖٔ، ك٢ ثُ٘طجم ٝثعؼز فٔج٣ز دأصٓز

 ثُ٘جط ٝطٍٞ ثُوضجٍ أػجم ف٤ظ ثٌُلج٣ز، ك٤ٚ دٔج ثُٞػغ خطٞسر صؼٌظ ٝال ٗجهظز ثألسؽـ ػ٠ِ ٢ٛ ثُؼقج٣ج ػذد إٔ إ٠ُ ثُٔضقذر ثألْٓ ٝصش٤ش. 2015

 ٖٓ ٣وشح ٓج 2017 ُؼجّ ث٤ُٖٔ ك٢ ٤زثإلٗغجٗ ثالفض٤جؽجس ػٖ ثُؼجٓز ثُِٔقز ٝصقذد ثُظق٤ز. ثُٔشثكن ػٖ ثإلدالؽ ػ٠ِ ثُوذسر ٝهَِ ثُظق٤ز ثُشػج٣ز إ٠ُ

  خجص. دشٌَ ُِخطش ثُٔؼشػ٤ٖ ٝثألطلجٍ ٝثُ٘غجء، دثخ٤ِج، ثُٔششد٣ٖ ٓغ ثُقٔج٣ز، ك٢ ٓغجػذر إ٠ُ فجؽز ك٢ شخض ٤ِٕٓٞ 11.3

 ٝكوج ؽذ٣ذر، ٗضٝؿ ػ٤ِٔجس ػ٠ِ ٣شؾغ ثُظشثع ٣ضثٍ ال ثألط٤ِز، ٓ٘جطوْٜ إ٠ُ عجدن ٝهش ك٢ ػجدٝث هذ ٗجصؿ ٤ِٕٓٞ ٖٓ أًغش إٔ ٖٓ ثُشؿْ ٝػ٠ِ 

 ٝٓقجكظجس ٝط٘ؼجء، فؾز ك٢ ًذ٤ش دشٌَ ٣ضؾٔؼٕٞ دثخ٤ِج، ٓششد ٤ِٕٓٞ 2.2 ٖٓ ٣وشح ٓج ٣ذو٠ ثالٍٝ صشش٣ٖ أًضٞدش أٝثخش ٝٓ٘ز ثُٔضقذر. ُألْٓ

  أشٜش. 10 ٖٓ أًغش ُٔذر ٗضفٞث هذ دثخ٤ِج ٓششد ٤ِٕٓٞ 2 فٞث٢ُ ْٜٓ٘ د٣جسْٛ؛ إ٠ُ ثُؼٞدر ػ٠ِ هجدس٣ٖ ؿ٤ش صؼض،

 صوجس٣ش فغخ ٝأًضٞدش، ٣٘ج٣ش د٤ٖ ث٤ُٖٔ أٗقجء ؽ٤ٔغ ك٢ ٗغٔز ٤ِٕٓٞ 5.1 إ٠ُ ثإلٗغج٤ٗز ثُٔ٘ظٔجس ٝطِش ٝثُٞطٍٞ، ثألٖٓ ثٗؼذثّ ٞده٤ ٖٓ ثُشؿْ ػ٠ِ 

  ثُٔضقذر. ثألْٓ

 
 

  والنظافة الصحة

 د٘قٞ ٣وذس ٓج إ٠ُ غجػذرثُٔ هذٓش ثُظق٤ز ثُشػج٣ز ٗظجّ ك٢ دجُظشثع ثُٔشصذطز ثالػطشثدجس ٖٓ ٝؿ٤شٛج ثُظق٤ز دجُٔشثكن ُقوش ثُض٢ ثألػشثس 

 ثُٔقجكظجس، ٖٓ ثُؼذ٣ذ ك٢ ثُٔضقذر. ُألْٓ ٝكوج ث٤ُٖٔ، ك٢ ثألعجع٤ز ثُظق٤ز ثُشػج٣ز خذٓجس ػ٠ِ ثُقظٍٞ كشص ًلج٣ز ػذّ ٓغ شخض ٤ِٕٓٞ 14.8

 ٝثُغٌجٕ ثُؼجٓز زثُظق ٝصثسر ٤ٓضث٤ٗز ػؾض ٣غضٔش ثُظق٤ز. ثُٔشثكن ٖٓ ٪30 ٖٓ أهَ صؼَٔ ٝصؼض، ٝطؼذر ٝٓأسح ٝثُؾٞف ثُذ٤ؼجء ػٜٔ٘ج ٖٝٓ

 ٖٓ ثفض٤جؽجصْٜ ٤ُِذٞث ثُذػْ شخض ٤ِٕٓٞ 14.5 ٣قضجػ رُي، ؿؼٕٞ ك٢ ثُٔضقذر. ثألْٓ ُضوجس٣ش طذًوج ث٤ُٖٔ، ك٢ ثُظق٤ز ثُشػج٣ز خذٓجس صٞك٤ش دضو٤٤ذ

 ث٤ُٔجٙ شذٌجس إدثسر ػ٠ِ ق٤ِزثُٔ ثُغِطجس هذسر ثٗؼذثّ ٝ ثُٔضؼشسر، ٤ُِٔجٙ ثُضقض٤ز ثُذ٤٘ز ٝ ُِ٘ضٝؿ، ٗض٤ؾز ٝثُ٘ظجكز ثُظق٢ ٝثُظشف ثُٔجء دػْ

 إ٠ُ أدٟ ٓٔج ثُؼ٘ي، ٝف٠ٔ ث٤ٌُُٞشث ٓغَ ثُٔؼذ٣ز ثألٓشثع صلش٢ ك٢ ٝثُ٘ظجكز ثُظق٢ ٝثُظشف ثُٔجء دػْ فجُز صذٛٞس عجْٛ ثُظق٢. ٝثُظشف

  ثُٔضقذر. ثألْٓ ُضوجس٣ش طذوج ثُ٘ضثع، ٖٓ ثُٔضؼشس٣ٖ ثُغٌجٕ د٤ٖ ثُظق٤ز ثالفض٤جؽجس صلجهْ

 ػٖ ٝثُغٌجٕ ثُؼجٓز ثُظقز ٝصثسر أدِـش د٣غٔذش، 8 ٖٓ دذًءث أًضٞدش. 6 ٣ّٞ ث٤ُٖٔ ك٢ ث٤ٌُُٞشث ٝدجء صلش٢ ٝثُغٌجٕ جٓزثُؼ ثُظقز ٝصثسر أًذس 

 ثُٞك٤جس ٓؼذٍ ٣ٌٕٞ ٓج ػجدًر دجُٔجةز. 1 د٘غذز ٝك٤جس دٔؼذٍ ث٤ٌُُٞشث، دٔشع ٓشصذطز ٝكجر فجُز 89ٝ ث٤ٌُُٞشث دٔشع إطجدز ثشضذجٙ فجُز 8975

 ٓشثهذز ػ٠ِ ثٌُجك٤ز ؿ٤ش ثُوذسر ٓغَ ثُظق٤ز، ثُشػج٣ز ٗظْ ٝػؼق ثُظق٤ز ثُشػج٣ز خذٓجس ػ٠ِ ثُقظٍٞ كشص ُوِز ٗض٤ؾز ُٔجةزدج 1 ٖٓ أًذش د٘غذز

 ُإلطجدز ٓقضَٔ ٓظذس ثُِٔٞعز ث٤ُٔجٙ صؼذ ثُؼج٤ُٔز. ثُظقز ُٔ٘ظٔز ٝكًوج ث٤ٌُُٞشث، دٔشع ثإلطجدز ُقجالس ثُٔ٘جعخ ثُٞهش ك٢ ػالػ ُضٞك٤ش ثُٔشع

 ثُقجد ثُٔجة٢ ثإلعٜجٍ فجالس ثٗخلؼش إ٣ؾجد٤ز. ٗض٤ؾضٜج ًٝجٗش ث٤ٌُُٞشث دٔشع ثُٔضؼشسر ثُٔقجكظجس ٖٓ ٤ٓجٙ ػ٤٘جس ثخضذجس صْ ٝهذ ث،ث٤ٌُُٞش دٔشع

 ثُؼج٤ُٔز. ثُظقز ٓ٘ظٔز ٓالفظجس ث٤ُٔجٙ، ٓظجدس إ٠ُ ثٌُِٞس إػجكز دؼذ ث٤ٌُُٞشث ُٔشع ثأل٤ُٝز ٝثألػشثع

 ُِطلُٞز ثُٔضقذر ثألْٓ ط٘ذٝم ٣ٝؼْ ث٤ٌُُٞشث، ُٔشع ػَٔ كش٣ن ٝثُغٌجٕ ثُظقز ٝصثسر هجدس (UNICEF،) ٝٓ٘ظٔجس ثُؼج٤ُٔز، ثُظقز ٝٓ٘ظٔز 

 ٝؽٜٞد ث٤ٌُُٞشث ٓشع صذخالس دض٘غ٤ن ٝصوّٞ ٝثُ٘ظجكز، ثُظق٢ ٝثُظشف ث٤ُٔجٙ ٝدػْ دجُظقز خجطز أٗشطز ك٢ ثشضشًش ثُض٢ أخشٟ إٗغج٤ٗز

 ٓ٘ظٔز أعضش ثُؼَٔ، كش٣ن ُٝذػْ ث٤ُٔجٙ. شذٌجس صأ٤َٛ ٝإػجدر ث٤ٌُُٞشث، ُؼالػ ٓشثكن ٝإٗشجء ث٤ُٔجٙ، ٓظجدس إ٠ُ ثٌُِٞس إػجكز رُي ك٢ دٔج ثالعضؾجدز،

 ثٌُِٞس دئػجكز ثُؼَٔ كش٣ن أػؼجء هجّ ٗٞكٔذش، 17 إ٠ُ ٗٞكٔذش 10 ٖٓ ثُلضشر ٝك٢ ٗٞكٔذش، 17 صجس٣خ ٖٓ دذًءث ثإلعٜجٍ ُؼالػ ٓشًضث ثُؼج٤ُٔز ثُظقز

 ٝثُقذ٣ذر ٝثُذ٤ؼجء ػذٕ ٓقجكظجس ك٢ شخض 30400 ٖٓ ٣وشح ٓج إ٠ُ ث٤ُٔجٙ ٓؼجُؾز أهشثع دضٞك٤ش ٞثٝهجٓ ٤ٓجٙ، ٓظذس 8450 ٖٓ ٣وشح ٓج إ٠ُ

  ٝط٘ؼجء. ٝس٣ٔٚ ثُؾٞف ٓقجكجس ك٢ ثُظق٤ز ثُشػج٣ز ٓؾجٍ ك٢ ػجَٓ 170 فٞث٢ُ دضذس٣خ ٝهجٓٞث ٝصؼض، ٝإح

 ثُذ٤ُٝز ُِض٤ٔ٘ز ثألٓش٤ٌ٣ز ثًُٞجُز ششًجء ٣غضٔش (USAID)/ثٌُٞثسط فجالس ك٢ زثُخجسؽ٤ ثُٔغجػذر ٌٓضخ (OFDA) ُالعضؾجدز ثُذشٓؾز دؼذط 

 ُِقذ ثُشخظ٤ز الٗظجكز ػ٠ِ ُِضشؾ٤غ فِٔز ٝثفذ شش٣ي أؽشٟ ٗٞكٔذش، 15ٝ ٗٞكٔذش 1 د٤ٖ ٓج ثُلضشر ك٢ ثُٔغجٍ، عذ٤َ ػ٠ِ ث٤ٌُُٞشث. ٓشع الٗضشجس

 ُخطش ثُٔؼشػز ثُٔؾضٔؼجس ك٢ ث٤ُٔجٙ ص٘و٤ز هشثصأ ٝصٞص٣غ ٜٓ٘ج، شخض 38000 ٗقٞ العضلجدر أدس ٓ٘ٚ ٝثُٞهج٣ز ث٤ٌُُٞشث ٓشع ثٗضشجس ٖٓ

 ك٢ ثُٔشثهذز. ٝٓٔجسعجس ٝث٤ٌُُٞشث ثُقجد ثُٔجة٢ ثإلعٜجٍ فجالس ٓغ ثُضؼجَٓ ػ٠ِ ثُظق٤ز ثُشػج٣ز ٓؾجٍ ك٢ ثُؼج٤ِٖٓ ٝصذس٣خ ث٤ٌُُٞشث دؼذٟٝ ثإلطجدز

 (OFDA) ثٌُٞثسط فجالس ك٢ ثُخجسؽ٤ز ثُٔغجػذر ٌٓضخ/(USAID) ثُذ٤ُٝز ُِض٤ٔ٘ز ثألٓش٤ٌ٣ز ثًُٞجُز ٖٓ آخش شش٣ي هجّ ٗٞكٔذش، شٜش أٝثخش

 صؼض٣ض دٝسثس إلؽشثء ٓذسد٤ٖ ٝٓضطٞػ٤ٖ ُِخطش ثُٔؼشػز ثُٔ٘جطن أٗقجء ؽ٤ٔغ ك٢ ثألعش ػ٠ِ ثُ٘ظجكز ُٔغضِضٓجس ػذر 1660 فٞث٢ُ صٞص٣غ

 ث٤ُٔجٙ ٓؼجُؾز ٖٓ ًجك٤ز ٓغض٣ٞجس صطذ٤ن ؼٔجُٕ ثُٔ٘جصٍ ك٢ ث٤ُٔجٙ ٓظجدس إ٠ُ ثٌُِٞس إػجكز ٓٞثطِز ٝأ٣ًؼج ٓ٘ضٍ، ث٠ُ ٓ٘ضٍ ٖٓ ثُظق٤ز ثُؼجدثس

  ث٤ٌُُٞشث. ثٗضشجس ُٔ٘غ
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 ْثُذ٤ُٝز ُِض٤ٔ٘ز ثألٓش٤ٌ٣ز ثًُٞجُز صذػ (USAID)/ثٌُٞثسط فجالس ك٢ ثُخجسؽ٤ز ثُٔغجػذر ٌٓضخ (OFDA) ٓ٘ظٔز ٖٓ ثُٔضقشًز ثُطذ٤ز ثُلشم 

  إ٠ُ ٗٞكٔذش 13 ٖٓ ثُلضشر ك٢ ثُ٘ضثع. ٖٓ ثُٔضؼشس٣ٖ ثألشخجص ٤ٖد ثُظق٤ز ثُشػج٣ز ػ٠ِ ثُقظٍٞ ًلج٣ز ػذّ ٓشٌِز ُٔؼجؽِز ثُذ٤ُٝز ثُٜؾشر

 ٝكشس ثُض٢ ثُلشم دذػْ (OFDA) ثٌُٞثسط فجالس ك٢ ثُخجسؽ٤ز ثُٔغجػذر ٌٓضخ/(USAID) ثُذ٤ُٝز ُِض٤ٔ٘ز ثألٓش٤ٌ٣ز ثًُٞجُز هجٓش ٗٞكٔذش، 19

 دثخ٢ِ. ٓششد 2400 ٖٓ ٣وشح ٓج إ٠ُ ثُظق٤ز ثُشػج٣ز خذٓجس

 

 

 والتغذية العيش ستلو الغذائي األمن

 ثُغجُظ ثُٔغضٟٞ ٖٓ شخض ٓال٤٣ٖ 7 ٖٓ أًغش ٣ٝؼج٢ٗ ثُـزثة٢، ثألٖٓ ثٗؼذثّ ٖٓ ثُغٌجٕ، ٗظق ٖٓ أًغش ٢٘ٔ٣، ٤ِٕٓٞ 14.1 ٖٓ ٣وشح ٓج ٣ؼج٢ٗ 

IPC 3 ثُٔضقذر. ُألْٓ ٝكًوج ، ثُـزثة٢ ثألٖٓ ثٗؼذثّ ٓشثفَ صظ٤٘ق ك٢
4
 ثُضؾجس٣ز ثُٞثسدثس عٝثٗوطج ثُضسثػ٢ ثإلٗضجػ ك٢ ثالٗخلجػجس عجٛٔش ٝهذ 

 ثُوٞر صؼجةَ إ٠ُ ثُذخَ ٌُغخ ثُٔقذٝدر ثُلشص هِز أدٟش ٗلغٚ ثُٞهش ٝك٢ ٓغضٔش، دشٌَ ثألعؼجس ٝثسصلجع ثُـزثء ٗذسر إ٠ُ دجُ٘ضثع ثُٔشصذطز

  ثُـزثء. إ٠ُ ثُٞطٍٞ صو٤٤ذ ٝص٣جدر ثُـزثة٤ز ثُٔٞثد أعؼجس ك٢ ُِضوِذجس ثُضؼشع ص٣جدر إ٠ُ أدٟ ٓٔج ُألعش، ثُششثة٤ز

 أٝ ثُضأخ٤ش صشَٔ ثُض٢ ث٥عجس فٍٞ ث٤ُٖٔ، ك٢ ثُ٘ضثع ػٖ ثُ٘جؽْ ثُؼجّ ثُوطجع أصٓز صأع٤ش كقض دلقض ثُؼج٢ُٔ ثألؿز٣ز دشٗجٓؼ هجّ ثألخ٤ش، ثُضوش٣ش ٢ك 

 ثألٖٓ ثٗؼذثّ ظَ ك٢ ثُـزثة٤ز ثُٔٞثد أعؼجس ٝثسصلجع ث٤ُٔضث٤ٗز، ك٢ ثُؼؾض دغذخ ثالؽضٔجػ٤ز ثُٔ٘لؼز دشثٓؼ ٝٝهق ثُٔذ٤٤ٖٗ ثُٔٞظل٤ٖ سٝثصخ دكغ ػذّ

 ٓغ ٓوجسٗز ثُ٘ظق ث٠ُ ٝثُخجص ثُؼجّ ثُوطجػ٤ٖ دخَ صشثؽغ ف٤ظ ثُقج٤ُز، ثألٝػجع ثعضٔشثس فجُز ك٢ أٗٚ ثُؼج٢ُٔ ثألؿز٣ز دشٗجٓؼ ٣وضشؿ ثُـزثة٢.

 ثفض٤جؽجس ص٣جدر ٓغ كشد، ٤ِٕٓٞ 15 إ٠ُ ث٤ُٖٔ ك٢ ثُـزثة٢ ثألٖٓ ثٗؼذثّ ٗغذز عضظَ ثُـزثة٤ز، ثُٔٞثد أعؼجس عذٞس ٝٓغ ثألصٓز، هذَ ٓج ٓغض٣ٞجس

 عجدًوج، عؾِش ٓشصلؼز ٓغض٣ٞجس إ٠ُ ثُـزثة٤ز ثُٔٞثد أعؼجس ثسصلؼش ف٤ظ ثُقجالس، أعٞأ ك٢ ٓج٣ٞ. دشٜش ٓوجسٗز دجُٔجةز 42 د٘غذز ثُـزثة٤ز ثُٔغجػذثس

 ثألكشثد ػذد ٣ظَ إٔ ثُؼج٢ُٔ ٣زثألؿز دشٗجٓؼ ٣ضٞهغ ثُ٘ظق، إ٠ُ ثُخجص ثُوطجع دخَ ٓغض٣ٞجس ٝصشثؽغ ثُظلش، إ٠ُ ثُؼجّ ثُوطجع دخَ ٝثٗخلجع

 فجُز ك٢ ثُضذٛٞس ص٣جدر ُٝٔ٘غ دجُٔجةز. 119 د٘غذز ثُـزثة٤ز ثُٔغجػذثس ثفض٤جؽجس ٝعضضثد كشد ٤ِٕٓٞ 21.1 إ٠ُ ثُـزثة٢ ثألٖٓ ثٗؼذثّ ٖٓ ٣ؼجٕٗٞ ثُز٣ٖ

 ثُؼجٓز. ثُ٘لوجس ٝص٣َٞٔ ثُؼجّ ثُوطجع أصٓز ؼصؼجُ ثُض٢ ثُضذخالس ُذػْ ثُذ٢ُٝ ثُٔؾضٔغ ثُؼج٢ُٔ ثألؿز٣ز دشٗجٓؼ ٣ذػٞ ثُـزثة٢، ثألٖٓ ثٗؼذثّ

 ٟثألشخجص ػ٠ِ ًذ٤ش دشٌَ صؤعش ثُض٢ ثألٓشثع ثٗضشجس ٖٓ صؼضص ثُض٢ ٝثُ٘ظجكز، ثُظق٢ ٝثُظشف ثُٔجء دػْ أفٞثٍ ٝعٞء ثُزثة٢ ثألٖٓ ثٗؼذثّ أد 

 ُؼالػ ُِخذٓجس فجؽز ك٢ شخض ٤ِٕٓٞ 4.5 ٖٓ ٣وشح ٓج ٛ٘جى ثُ٘ضثع. صظجػذ ٓ٘ز ث٤ُٖٔ ك٢ ثُـزثة٢ ثُٞػغ صلجهْ إ٠ُ ثُضـز٣ز، عٞء ٖٓ ٣ؼجٕٗٞ ثُز٣ٖ

 ٓج ٣شَٔ ٝٛزث .2015 ك٢ دجُٔجةز 48 ٖٓ ٣وشح دٔج ثُقجؽز ٝثصدثدس 2014 ٓ٘ز دجُٔجةز 148 د٘غذز ثُقجؽز ٝصثدس ٓ٘ٚ؛ ثُٞهج٣ز أٝ ثُضـز٣ز عٞء

 ٣ؼجٕٗٞ ثُٔشػؼجس أٝ ثُقٞثَٓ ٝثُ٘غجء طلَ ٤ِٕٞٓ 2.8ٝ ثُقجد، ثُضـز٣ز عٞء ٖٓ ٣ٝؼجٕٗٞ ع٘ٞثس خٔظ ػٖ أػٔجسْٛ صوَ طلَ 462000 ٖٓ ٣وشح

 ٝكًوج ،2015 ٓ٘ز ثُٔؼضذٍ ثُضـز٣ز ٝعٞء ثُقجد ثُضـز٣ز عٞء فجالس ك٢ دجُٔجةز 55 ٝ دجُٔجةز 44 د٘غذز ص٣جدر ٣ٔغَ ٓج ٝٛٞ ثُٔؼضذٍ، ثُضـز٣ز عٞء ٖٓ

  ثُٔضقذر. ُألْٓ

 ٍثُذ٤ُٝز ض٤ٔ٘زُِ ثألٓش٤ٌ٣ز ثًُٞجُز شش٣ي هجّ ٗٞكٔذش، شٜش ٖٓ ثألٍٝ ثُ٘ظق خال (USAID)/ثٌُٞثسط فجالس ك٢ ثُخجسؽ٤ز ثُٔغجػذر ٌٓضخ 

(OFDA) ثُذشثٓؼ ك٢ ثُقجد ثُضـز٣ز عٞء ٖٓ ٣ؼج٢ٗ طلَ 31 دضغؾ٤َ ٝهجّ ثُضـز٣ز، عٞء ُؼالػ ٓؤعغز 27 ك٢ طلَ 270 ٖٓ ٣وشح ٓج دلقض 

 ثُذشثٓؼ ك٢ عجدًوج صغؾ٤ِْٜ صْ طلَ 90 دضخش٣ؼ أ٣ًؼج ثُشش٣ي هجّ .ثُٔؼضذٍ ثُضـز٣ز عٞء ٖٓ ٣ؼج٢ٗ طلَ ُـ ثُؼالػ ٝصٞك٤ش ثُخجسؽ٤٤ٖ ُِٔشػ٠ ثُؼالؽ٤ز

  ثُقجد. ثُضـز٣ز دغٞء ثإلطجدز دغذخ ثُخجسؽ٤٤ٖ ُِٔشػ٠ ثُؼالؽ٤ز

 
 

 أخري إنسانية مساعدات

 دٝالًسث ٤ِٕٓٞ 10 ح عجْٛ ٞد٣زثُغؼ ثُؼشد٤ز دجٌُِٔٔز ثإلٗغج٤ٗز ٝثألػٔجٍ ُإلؿجعز عِٔجٕ ثُِٔي ٓشًض إٔ ثُؼج٢ُٔ ثألؿز٣ز دشٗجٓؼ أػِٖ ٗٞكٔذش، 25 ك٢ 

 ٖٓ شٜش٣ز دضٞص٣ؼجس ثُؼج٢ُٔ ثألؿز٣ز دشٗجٓؼ ثُٔغجٛٔجس عضٍٔٞ ثُقذ٣ذر. ك٢ ثُؼج٢ُٔ ثألؿز٣ز دشٗجٓؼ ٣وذٜٓج ثُض٢ ثُـزثة٤ز ثُٔغجػذثس ُذشٗجٓؼ أٓش٤ًٌ٣ج

 أشٜش. عضز ُٔذر شخض 465000 ٖٓ ٣وشح ٓج إ٠ُ ٝثُوغجةْ ثُـزثة٤ز ثُٔٞثد

 صٞكش ثُض٢ ثُذ٤ُٝز ثُٜؾشر ُٔ٘ظٔز ثُضجدؼز ثُٔض٘وِز ثُظق٤ز ثُؼ٤جدثس ُذػْ أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث أُق 400 ح ٓؤخًشث ثُؾ٘ٞد٤ز ًٞس٣ج ؽٜٔٞس٣ز فٌٞٓز عجٛٔش 

 ٝكًوج ث٤ُٖٔ، ك٢ ثُ٘ضثع ٖٓ ثُٔضؼشسر ثُٔؾضٔؼجس ك٢ ك٢ دثخ٤ًِج ثُٔششد٣ٖ ثألشخجص رُي ك٢ دٔج شخض، أُق 27 فٞث٢ُ إ٠ُ ثُظق٤ز ثُشػج٣ز خذٓجس

 ٓؤخًشث. ثُذ٤ُٝز ثُٜؾشر ٓ٘ظٔز ػٖ ثُظجدس ثُظقل٢ ُِذ٤جٕ

  ّطٞثسا صذخالس ٣ضؼٖٔ ثُذ٢ُٝ ُِذ٘ي صجدغ ٓششٝع ٝٛٞ أٓش٤ًٌ٣ج، دٝالًسث ٤ِٕٓٞ 50 فٞث٢ُ هذسٛج د٤ٔضث٤ٗز ثُٔضقذر ُألْٓ ثُضجدغ ثُض٤ٔ٘ز دشٗجٓؼ هج 

 ٓوجدَ ثُ٘وذ كشص دضٞك٤ش أًضٞدش شٜش ك٢ ثطالهٚ ٓ٘ز ثُ٘ظجكز،ٝ ثُظق٢ ٝثُظشف ث٤ُٔجٙ ٝدػْ ٝثُٔأٟٝ، ٝثُضـز٣ز ثُٔؼ٤شز ُٔشٌالس ثُضخط٤ط ٓغذوز

 دسح ٝهذ ٓغؾِز. أعشر أُق 11 ٍ ثُؼَٔ ٓوجدَ ثُ٘وذ كشص ٝصٞك٤ش ثُ٘جصفز، ُألعش ٓغجًٖ صأ٤َٛ إلػجدر دثخ٢ِ، ٓششد 1300 ٖٓ ألًغش ثُؼَٔ

  ثُضـز٣ز. ػالػ دشثٓؼ ك٢ ٝثألطلجٍ ٝثُٔشػؼجس ثُقٞثَٓ ثُ٘غجء ٖٓ 2580 ٖٓ أًغش ٝعؾَ ثُظق٤ز ثُشػج٣ز ٓؾجٍ ك٢ ػجَٓ 230 ثُٔششٝع

                                             
 .ثُٔخضِلز ثُذٍٝ ك٢ ٓشجدٚ ٝٛٞ ،IPC 5 ثٌُجسعز ٓغضٟٞ إ٠ُ IPC 1 ثألد٠ٗ ثُقذ ٖٓ IPC ٓو٤جط ٣ضشثٝؿ ثُـزثة٢. ثألٖٓ ثٗؼذثّ ٝفؾْ فذر صظ٤٘ق إ٠ُ صٜذف ه٤جع٤ز أدثر (IPC) ثُٔضٌجَٓ ثُـزثة٢ ثألٖٓ ٓشفِز صظ٤٘ق ٣ؼذ 4
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 المحتوي

ٖٝثُؾٔجػجس ثُشٔجٍ ك٢ ُِقٞع٤٤ٖ ثُضجدؼز ثُٔؼجسػز ٝهٟٞ ث٤ُٖٔ ؽٜٔٞس٣ز فٌٞٓز د٤ٖ ثُ٘ضثػجس دغشس ،2015 ػجّ ٝأٝثةَ 2004 ػجّ د٤ 

 شٔجٍ ك٢ ٓضٌشسر دظٞسر ثُغٌجٕ ٝٗضٝؿ شخض ٤ِٕٓٞ ٖٓ أًغش ػ٠ِ ثُؾ٘ٞح ك٢ ث٤٘ٔ٤ُز ثُؾٜٔٞس٣ز فٌٞٓز هٞثسٝ ثُوجػذر ُض٘ظ٤ْ ثُضجدؼز

 2011 ػجّ ٓ٘ز ٝثُؼغٌش٣ز ثُوذ٤ِز ثُٔؾٔٞػجس ٝ ث٤٘ٔ٤ُز ثُؾٜٔٞس٣ز فٌٞٓز هٞثس د٤ٖ ثُظشثع أدٟ ثإلٗغج٤ٗز. ثالفض٤جؽجس إ٠ُ أدٟ ٓٔج ث٤ُٖٔ،

 ثُلوش ٖٓ ٣ؼجٕٗٞ ثُز٣ٖ ثُغٌجٕ د٤ٖ ك٢ ثإلٗغج٤ٗز ثالفض٤جؽجس ٝصثدس ثألعجع٤ز ثُخذٓجس صٞك٤ش ػ٠ِ ث٤٘ٔ٤ُز ثُؾٜٔٞس٣ز فٌٞٓز هذسر ٖٓ ثُقذ إ٠ُ

 ثإلٗغج٤ٗز ثألٝػجع صلجهْ إ٠ُ أدٟ ٓٔج ٝثُ٘ضٝؿ، ثُ٘ضثع ٝصظجػذ صؾذ٣ذ إ٠ُ 2015 ٝ 2014 ػجّ ك٢ ثُقٞع٤٤ٖ هٞثس صٞعغ ٝأدٟ  .ثُشذ٣ذ

  ثُلؼَ. ثُٔضذٛٞسر

ثُوٞثس ٝصقجُلش ثُقٞع٤٤ٖ ػ٠ِ ثُؾ٣ٞز ثُـجسثس دشٖ ثُغؼٞد٣ز ثُؼشد٤ز ثٌُِٔٔز دو٤جدر ثُضقجُق هٞثس دذأس ،2015 جّػ ٓجسط شٜش أٝثخش ك٢ 

 ثألشخجص ٖٓ ثٌُغ٤ش ٝٗضٝؿ ثألعجع٤ز ثُخذٓجس ٝثٗوطجع ثُؼجٓز ثُضقض٤ز ثُذ٤٘ز صؼشس إ٠ُ ثُؾجس١ ثُظشثع أدٟ ؽ٘ٞدج. صٞعؼْٜٜ ُٞهق

 ثعض٤شثد ػ٠ِ ثُذالد صؼضٔذ ف٤ظ ث٤٤٘ٔ٤ُٖ. ثُغٌجٕ ػ٠ِ ُِقلجظ ثُٔطِٞدز ثُٔغض٣ٞجس ٖٓ ػت٤َ ؽضء إ٠ُ ثُضؾجس٣ز ثُٞثسدثس ٓغضٟٞ ٝثٗخلجع

  ثُـزثة٤ز. ثُٔظجدس ٖٓ ٝؿ٤شٛج ثُقذٞح ٖٓ ثفض٤جؽجصٜج ٖٓ دجُٔجةز 90

ٟٝثُـزثء ثُٞهٞد أعؼجس عٝثسصلج ػ٘ٚ ثُ٘جؽٔز ثالهضظجد٣ز ٝثألصٓز أٓذٙ طجٍ ثُز١ ثُغ٤جع٢ ثالعضوشثس ػذّ ؽجٗخ إ٠ُ ثُؾجس١ ثُظشثع أد 

 فجؽز ك٢ شخض ٓال٤٣ٖ 7 ٖٓ ٝأًغش ثُـزثة٢ ثألٖٓ ثٗؼذثّ ٖٓ ث٤٘٤ٔ٤ُٖ ثُغٌجٕ ٖٓ ٤ِٕٓٞ 27.4 ٖٓ أًغش ٓؼجٗجر إ٠ُ ثُذطجُز ٓؼذالس ٝثسصلجع

 ٤ِٕٓٞ ٢ُفٞث ػْٜٔ٘ دٖٔ شخض، ٤ِٕٓٞ 3.2 إؽٔج٢ُ ٗضٝؿ إ٠ُ أدٟ هذ ثُظشثع كئٕ رُي، إ٠ُ ٝدجإلػجكز طجسةز. ؿزثة٤ز ٓغجػذثس إ٠ُ

 ٓؼِٞٓجس ػ٠ِ ثُقظٍٞ ٖٓ ثإلؿجعز ًٝجالس ثُقج٢ُ ثُٞػغ صوِخ ٣ٔ٘غ .2016 ٗٞكٔذش ٖٓ دذًءث ثألط٤ِز، ٓ٘جطوْٜ إ٠ُ ػجدٝث هذ ًجٗٞث شخض

  ٝشجِٓز. ده٤وز د٣ٔٞؿشثك٤ز

ثُؼذثة٤ز ثألػٔجٍ ك٢ ثُضظجػذ دكغ ثُغجُغز. ثُذِذثٕ ٓٞثط٢٘ ٖٓ ًذ٤ش ٝػذد الؽب 248000 فٞث٢ُ ث٤ُٖٔ ثعضؼجكش ،2015 ػجّ أٝثةَ ك٢ 

  ث٤ُٖٔ. ٖٓ ٝثعغ ٗطجم ػ٠ِ ثُغجُغز ثُذِذثٕ ُٔٞثط٢٘ ثإلؽالء ػ٤ِٔجس ص٘ظ٤ْ إ٠ُ ُِٜؾشر ثُذ٤ُٝز ثُٔ٘ظٔز

العضٔشثس ٗظًشث 2017 ثُٔج٤ُز ُِغ٘ز ث٤ُٖٔ ك٢ ًجسعز فذٝط إػالٕ أطذس دئػجدر صُٞش ٓجع٤ٞ ثُٔضقذر ثُٞال٣جس عل٤ش هجّ ،2016 أًضٞدش 26 ك٢ 

 ثُؼؼ٤لز. ثُغٌج٤ٗز ثُلتجس ػ٠ِ ثُذالد ك٢ ٝثالهضظجد٣ز ثُغ٤جع٤ز ثألصٓجس ٝصأع٤ش ثُٔؼوذر ثُطٞثسا فجالس ػٖ ثُ٘جؽٔز ثإلٗغج٤ٗز ثالفض٤جؽجس

$454,089,889 

$327,514,734 

$191,899, 728  
$169,651,627 

$86,059,560 

$59,739,622 
$47,493,446 

$26,792,781 $25,783,074 $20,149,530 

United Arab

Emirates

United States KSA UK European Union Germany Japan Kuwait Sweden Canada

2016 HUMANITARIAN FUNDING*  
PER DONOR 

انتي  2016األخيرة بناًءا عهى انسنت انمانيت  USGوتعكس انتزاماث  USGوفًقا نـ  USG جميع أألرقاو انذونيت ترد وفًقا نخذمت انتتبع انماني وبناء عهى انتزاماث انذونيت خالل انسنت انتقويميت انحانيت، بينما ترد أرقاو.  2016ديسمبر  8أرقاو انتمويم بذًءا من *
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 2016 المالي العام في اليمن في لالستجاتة USG من اإلنساني التمويل

 القيمة المكان النشاط المنفذ الشريك

OFDA) الكوارث حاالت في الخارجية المساعدة مكتب/(USAID) الدولية للتنمية األمريكية الوكالة
2

) 

 ثُٔ٘لز٣ٖ ششًجءثُ

 
 ثالهضظجد١ ٝثالٗضؼجػ ثُـزثة٢ ٝثألٖٓ ثُضسثػز
 ثُشؤٕٝ ٝص٘غ٤ن ٝثُظقز، ثُغٞم ٝأٗظٔز

 ثُِٞؽغض٢ ٝثُذػْ ثُٔؼِٞٓجس ٝإدثسر ثإلٗغج٤ٗز
 ٝثُقٔج٣ز ٝثُضـز٣ز ثألعجع٤ز ثإلؿجعز ٝدؼجةغ
 ٝثُظشف ثُٔجء ٝدػْ ٝثُٔغضٞط٘جس ٝثُٔأٟٝ
 ٝثُ٘ظجكز ثُظق٢

 
 ٝثُقذ٣ذر فٝثُؾٞ ٝثُؼجُغ ٝػذٕ أد٤ٖ

 ٝس٣ٔز ُٝقؼ ٝإح ٝفؾز ٝػٔشثٕ
 ٝصؼض ٝشذٞر ٝط٘ؼجء ٝطؼذر

 
  أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 36,919,020

 ثُذ٤ُٝز ثُٜؾشر ٓ٘ظٔز

 
 ٝإدثسر ثإلٗغج٤ٗز ثُشؤٕٝ ٝص٘غ٤ن ثُظقز،

 ثإلؿجعز ٝدؼجةغ ثُِٞؽغض٢ ٝثُذػْ ثُٔؼِٞٓجس
 ٝدػْ ٝثُٔغضٞط٘جس ٝثُٔأٟٝ ٝثُقٔج٣ز ثألعجع٤ز

 ٝثُ٘ظجكز ثُظق٢ ٝثُظشف ثُٔجء

 ٝثُٜٔشر ٝثُقذ٣ذر ٝثُؼجُغ ٝػذٕ أد٤ٖ
 ٝط٘ؼجء ُٝقؼ ٝإح ٝفؾز ٝفؼشٓٞس

 ٝصؼض ٝشذٞر
  أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 7,500,000

 ثُٔضقذر ُألْٓ ٝثُضسثػز ثألؿز٣ز ٓ٘ظٔز
 

 ثُشؤٕٝ ٝص٘غ٤ن ثُـزثة٢ ٝثألٖٓ ثُضسثػز
 ثُٔؼِٞٓجس ٝإدثسر ثإلٗغج٤ٗز

  أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 1,000,000  ٝشذٞر فؼشٓٞس

 ُِٔغجػذر ثُؾ١ٞ ُِ٘وَ ثُٔضقذر ثألْٓ خذٓجس
 ثإلٗغج٤ٗز

 
 ثألعجع٤ز ثإلؿجعز ٝدؼجةغ ثُِٞؽغض٢ ثُذػْ

  أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 1,500,000  ٝط٘ؼجء ٝثُقذ٣ذر ػذٕ

 ُِطلُٞز ثُٔضقذر ثألْٓ ٓ٘ظٔز
 ثألعجع٤ز ثإلؿجعز ٝدؼجةغ ثُِٞؽغض٢ ثُذػْ

 ثُٔجء ٝدػْ ٝثُٔغضٞط٘جس ٝثُٔأٟٝ ٝثُقٔج٣ز
 ٝثُ٘ظجكز ثُظق٢ ٝثُظشف

 ٝثُقذ٣ذر ٝثُؼجُغ ٝثُذ٤ؼجء ٝػذٕ أد٤ٖ
 ُٝقؼ ٝإح ٝفؾز ٝػٔشثٕ ٝثُؾٞف
  ٝصؼض ٝط٘ؼجء ٝطؼذر ٝٓأسح

  أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 15,000,000

  أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 1,200,000 ثُذالد أٗقجء ؽ٤ٔغ  ثُٔؼِٞٓجس ٝإدثسر ثإلٗغج٤ٗز ثُشؤٕٝ ص٘غ٤ن  ثإلٗغج٤ٗز ثُشؤٕٝ ُض٘غ٤ن ثُٔضقذر ثألْٓ ٌٓضخ

 ٝثُقٔج٣ز ثُظقز ُِغٌجٕ ثُٔضقذر ثألْٓ ط٘ذٝم

 ٝثُقذ٣ذر ٝثُذ٤ؼجء ٝثُؼجُغ ٝػذٕ أد٤ٖ
 ثُؼجطٔز ٝأٓجٗز ٝثُٔق٣ٞش ٝثُؾٞف
 ُٝقؼ ٝإح ٝفؾز ٝفؼشٓٞس ٝػٔشثٕ
 ٝشذٞر ٝط٘ؼجء ٝطؼذر ٝس٣ٔز ٝٓأسح

 ٝصؼض

  أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 1,000,080

 ثُؼج٢ُٔ ثألؿز٣ز دشٗجٓؼ
 المعلومات وإدارة نيةاإلنسا الشؤون تنسيق
  ثألعجع٤ز ثإلؿجعز ٝدؼجةغ ثُِٞؽغض٢ ٝثُذػْ

  أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 6,730,621 ثُذالد أٗقجء ؽ٤ٔغ

  أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 10,000,000 ثُذالد أٗقجء ؽ٤ٔغ ٝثُضـز٣ز ثُظقز ثُؼج٤ُٔز ثُظقز ٓ٘ظٔز

  أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 726,613   ثُذشٗجٓؼ دػْ  

 أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 81,576,334 (OFDA) الكوارث حاالت في الخارجية المساعدة مكتب/(USAID) الدولية للتنمية األمريكية ةالوكال تمويل إجمالي

    

USAID/FFP) ليةولدا للتنمية ألمريكيةا لةكالىا/ملسالا جلأ من اءلغذا مكتة
3

) 

  ثُطؼجّ هغجةْ ثُٔ٘لز٣ٖ ثُششًجء
 ٝفؾز ٝثُٔق٣ٞش ٝثُقذ٣ذر ٝثُؼجُغ أد٤ٖ

 ٝصؼض ٝط٘ؼجء ُٝقؼ
  أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 20,500,000

 ُِطلُٞز ثُٔضقذر ثألْٓ ٓ٘ظٔز
 

 ثُؾجٛضر ثُؼالؽ٤ز ثألؿز٣ز ٖٓ ٓضش١ طٖ 420
 ُالعضٜالى

  أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 1,793,900 ثُذالد أٗقجء ؽ٤ٔغ

 ثُؼج٢ُٔ ثألؿز٣ز دشٗجٓؼ
 ثُٔضقذر ثُٞال٣جس ٖٓ ػ٤٘٤ز ؿزثة٤ز صذشػجس
  ٓق٢ِ ٝطقٖ ٝششثء ثُطؼجّ ٝهغجةْ

  أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 174,694,500 ٓقجكظز 19

USAID/FFP) ليةولدا للتنمية ألمريكيةا لةكالىا/ملسالا جلأ من اءلغذا مكتة تمويل إجمالي
3

 أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 196,988,400 (
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 (State/PRM) األمريكية الخارجية لوزارة التاتع والهجرة والالجئين السكان مكتب

 ثُٔ٘لز٣ٖ جءثُششً

 
 ثإلؿجعز ٝدؼجةغ ثُِٞؽغض٢ ٝثُذػْ ثُظقز

 ث٤ُٔجٙ ٝدػْ ٝثُٔغضٞط٘جس ٝثُٔأٟٝ ثألعجع٤ز
 ٝثُ٘ظجكز ثُظق٢ ٝثُظشف

 أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 6,000,000 ثُذالد أٗقجء ؽ٤ٔغ

  أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 3,400,000 إه٢ٔ٤ِ ث٤ُٖٔ ٖٓ ُِخطش ثُٔؼشػ٤ٖ ثُٜٔجؽش٣ٖ إؽالء ثُذ٤ُٝز ثُٜؾشر ٓ٘ظٔز

 ُألْٓ ثُالؽت٤ٖ ُشؤٕٝ ثُغج٢ٓ ثُٔلٞع ٌٓضخ
 ثُٔضقذر

 ٝدؼجةغ ثُِٞؽغض٢ ٝثُذػْ ثُٔخ٤ْ ٝإدثسر ص٘غ٤ن
 ُالؽت٤ٖ ٝثالعضؾجدز ٝثُقٔج٣ز ثألعجع٤ز ثإلؿجعز

 ٝثُٔغضٞط٘جس ٝثُٔأٟٝ
  أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 28,800,000 ثُذالد أٗقجء ؽ٤ٔغ

 ثُالؽت٤ٖ ُشؤٕٝ ثُٔضقذر ُألْٓ ثُغج٤ٓز ثُٔلٞػ٤ز
 ٝدؼجةغ ثُِٞؽغض٢ ٝثُذػْ ثُٔخ٤ْ ٝإدثسر ص٘غ٤ن
 ُالؽت٤ٖ ٝثالعضؾجدز ٝثُقٔج٣ز ثألعجع٤ز ثإلؿجعز

 ٝثُٔغضٞط٘جس ٝثُٔأٟٝ
  أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 10,750,000 ٝثُغٞدثٕ ٝثُظٞٓجٍ ٝأع٤ٞد٤ج ؽ٤ذٞص٢

 أٓش٤ًٌ٣ج دٝالًسث 48,950,000 (State/PRM) األمريكية الخارجية لوزارة التاتع والهجرة والالجئين السكان مكتب تمويل إجمالي

  أمريكًيا دوالًرا 327,514,734 2016 المالي العام في اليمن في لالستجاتة اإلنساني USG تمويل مجموع
 

 
 .2016 ضٔذشعذ 30 ٖٓ ثػضذجًسث ثُٔأل ػ٠ِ ثُٔؼِٖ ثُض٣َٞٔ ثُض٣َٞٔ، أسهجّ صؼٌظ ثألٓٞثٍ. ثػضٔجد ٤ُٝظ ثُضؼٜذ أٝ ثالُضضثّ صجس٣خ إ٠ُ ثُض٣َٞٔ ػجّ ٣ش٤ش1

 
  .2016 عذضٔذش 30 ٖٓ ثػضذجًسث دٜج ثُٔضؼٜذ ثُلؼ٤ِز أٝ ثُٔضٞهؼز ثُٔذجُؾ (OFDA) ثٌُٞثسط فجالس ك٢ (OFDA) ثُخجسؽ٤ز ثُٔغجػذر ٌٓضخ/(USAID) ثُذ٤ُٝز ُِض٤ٔ٘ز ثألٓش٤ٌ٣ز ثًُٞجُز ص٣َٞٔ ٣ٔغ2َ

 
 ُِضـ٤ش. هجدِز ششثءثُ ٝهش ك٢ ٝثُ٘وَ ثُـزثة٤ز ثُٔغجػذثس ُضٌج٤ُق ثُضوذ٣ش٣ز ثُو٤ٔز ص3ٌٕٞ

 

 العام التترع معلومات

 صوّٞ ثُض٢ ثإلٗغج٤ٗز ُِٔ٘ظٔجس ثُ٘وذ٣ز ثُضذشػجس إسعجٍ طش٣ن ػٖ ٢ٛ دٜج ثإلؿجعز فٜٞد ٓغجػذر ُألشخجص ٣ٌٖٔ ثُض٢ كجػ٤ِز ثألًغش ثُطش٣وز 

 ػ٠ِ ثُؼجُْ أٗقجء ؽ٤ٔغ ك٢ ٌُِٞثسط ثالعضؾجدز أؽَ ٖٓ ثُ٘وذ٣ز ثُضذشػجس صوذَ ثُض٢ ثإلٗغج٤ٗز ثُٔ٘ظٔجس هجةٔز ػ٠ِ ثالطالع ٣ٌٖٝٔ ثإلؿجعز. دؼ٤ِٔجس

 .www.interaction.org ثُٔٞهغ

 ثُٔ٘طوز ك٢ ) دجُؼذط ثُٔطِٞدز ثُٔغضِضٓجس ػ٠ِ ثُقظٍٞ ٖٓ ثُخذشثء صضٌٖٔ ألٜٗج ثُ٘وذ٣ز ثُضذشػجس ثُذ٤ُٝز ُِض٤ٔ٘ز ثألٓش٤ٌ٣ز ثًُٞجُز صشؾغ 

 دشٌَ ٗوِٜج ٣ٌٖٝٔ ثُٔغضٞدػجس(؛ ٝٓغجفز ثُٔٞظل٤ٖ ٝٝهش ثُ٘وَ طشم )ٓغَ ثُ٘جدسر ثُٔٞثسد ػ٠ِ ثُؼخء ٝصخل٤ق ثألف٤جٕ(؛ أؿِخ ك٢ ُٔضؼشسرث

 ثُٔ٘جعذز. ٝثُذ٤ت٤ز ٝثُـزثة٤ز، ثُغوجك٤ز ثُٔغجػذر صوذ٣ْ ٝػٔجٕ ثٌُٔ٘ٞدز. ثُٔ٘طوز ثهضظجد ٝدػْ ثُ٘وَ؛ صٌج٤ُق ٝدذٕٝ ؽًذث عش٣غ

 ٌٖٔػ٠ِ ثُٔؼِٞٓجس ٖٓ ٓض٣ذ ػ٠ِ عثالطال ٣: 

 .1.202.821.1999+ أٝ www.cidi.org: ثُد٣ُٝز ُِص٣ٓٗز ثألٓس٣ً٣ز ًُِٝجُز ثُصجدغ ثُد٣ُٝز ثًُٝثسط ٓؼِٝٓجس ٓسًص 

 www.reliefweb.int ثُشثدط ػ٠ِ ثإلٗغج٢ٗ ثُٔؾضٔغ إؿجعز أٗشطز ػٖ ٓؼِٞٓجس ػ٠ِ ثالطالع ٣ٌٖٔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ُِض٤ٔ٘ز ثألٓش٤ٌ٣ز ًُِٞجُز ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُٔٞهغ ػ٠ِ (OFDA) ثُخجسؽ٤ز ثُٔغجػذر ٌٓضخ/(USAID) ثُذ٤ُٝز ُِض٤ٔ٘ز ثألٓش٤ٌ٣ز ثًُٞجُز ٗششثس صظٜش
 ثُشثدط ػ٠ِ (USAID) ثُذ٤ُٝز

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