
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
  

 
  
   

 
  

 النشرة اإلنسانٌة
 الٌمن

 م2014فبراٌر  7 –ٌناٌر  8| الثالث والعشرون العدد 

في هذا العدد

 2ؿ ٚفٛي ِغجػذثس إٌٝ ِقجفظز فؼذر 

 3ؿ ١ٍِْٛ دٚالس  592صىٍف  2014ثالعضؾجدز ٌؼجَ 

  4ؿ مقج٠ج ثألٌغجَ ٠ؼ١ؾْٛ ف١جر لجع١ز

 5ؿ ثٔخفجك فجد فٟ ػذد ثٌّٙجؽش٠ٓ ثألفجسلز

 6ؿ ِٕظّجس غ١ش فى١ِٛز و٠ٛض١ز صٛفش ١ِجٖ

إلى  أدى الصراع فً محافظة عمران

شركاء وٌقوم ، وضع إنسانً حرج

 . بتوسٌع نطاق عملهمالمجال اإلنسانً 

 ًتتطلب خطة االستجابة اإلنسانٌة ف

ملٌون  592مبلغ  2014الٌمن لعام 

ملٌون شخص  7.6لمساعدة دوالر 

  ضعٌف.

من األلغام شخص  3,539 نجا

كثٌر الأكتوبر، وحتى شهر األرضٌة 

 دون رعاٌة صحٌة أو سبل عٌشبمنهم 

 .كافٌة

 عدد المهاجرٌن األفارقة الذٌن انخفض

مع ٌصلون إلى الٌمن بشكل حاد، 

فً  39الجدد بنسبة انخفاض الواصلٌن 

 . 2013المائة فً عام 

 المركزي لالستجابة قدم الصندوق

ٌناٌر شهر ملٌون دوالر فً  14الطارئة 

نقص التموٌل ألنشطة إنقاذ لمواجهة 

 .الحٌاة

سكان ال يستطيعون 
احلصول على املياه الصاحلة 
 للشرب وخدمات الصرف 

13,1 
 مليون 

يعانون من انعدام سكان 
 األمن الغذائي

10,5  
 مليون 

سكان ال حيصلون على 
 الرعاية الصحية

8,6  
 مليون 

أطفال يعانون من سوء 
 التغذية احلاد

 مليون  1

 306,614 نازحون

 227,966 عائدون

  243,220 الجئون

عدد املهاجرين/ الالجئني 
  65,319 م2013الواصلني خالل 

برنامج ، األمم المتحدة لالجئٌنالمصدر: مفوضٌة 
مكتب تنسٌق الشؤون اإلنسانٌة، ألغذٌة العالمً، ا

والمنظمة الدولٌة  منظمة الصحة العالمٌة، الٌونٌسٌف
 للهجرة

 :)دوالر أمريكي( المطلوب

 ملٌون 592
 

 :المموَّل

0٪ 
 

 شمال اليمنمناطق اإلنسانية في تفاقم األزمة اشتباكات قبلية 

خالل َاسح  04,444يا ٌقزب يٍ تًٍ فٍهى أكتىتز شهز ػًزاٌ يُذ يحافظح َاسح فً  04,444يٍ  أكثز

 األسثىع انًاضً

ِٓ أفً  4300وضٛدش ؽٙش أػّشثْ ِٕز ِقجفظز ؽخـ دغذخ أػّجي ثٌؼٕف فٟ  24,053ٔضؿ ِج ٠مذس دٕقٛ 

صقجػذس ثالؽضذجوجس د١ٓ ثٌقٛع١١ٓ ٚسؽجي ثٌمذجةً فٟ فمذ ؽخـ .  933,333ِؾّٛع ثٌغىجْ ثٌذجٌغ ػذدُ٘ فٛثٌٟ 

 ج  ؽخق 09.453ّق١ٍز أْ ثٌّذٟٔ ثٌّؾضّغ إفذٜ ِٕظّجس ثٌٚصمذس  ،د٠غّذشؽٙش ِقجفظز ػّشثْ فٟ ِٕضقف 

ٔغج١ٔز ثإلفض١جؽجس إال أْ ثالفذشث٠ش  2صُ ثالصفجق ػٍٝ ٘ذٔز فٟ لذ . ٚفموؽٙش ٠ٕج٠ش  زٔضفٛث خالي ثألعذٛع ثألخ١ش ِٕ

ٌٍقىِٛز أٔٙج صٍمش هٍذجس إلدثسر ِخ١ّجس ثٌٕجصف١ٓ ثٌضجدؼز  زٛفذر ثٌضٕف١ز٠ثٌصمجس٠ش ٚصف١ذ . ال صضثي صؾىً خطٛسر

ِٓ  ثسٌٍققٛي ػٍٝ ثٌّغجػذ

لً ٔضفٛث ػٍٝ ثألؽخـ  05,333

. 4300د١ٓ ؽٙشٞ ٔٛفّذش ٚد٠غّذش 

صؾ١ش ثٌذ١جٔجس ثأل١ٌٚز إٌٝ أْ  ٚ

 لذ ٠ضنشسْٚ إْ ٌُ ج  ؽخق 02,333

صقّذ ثٌٙذٔز ثٌضٟ صُ ثٌضٛفً إ١ٌٙج 

ؽخـ لذ  7,333ِؤخشث ، ِٓ د١ُٕٙ 

ػٍٝ ثٌؼٛدر إٌٝ د٠جسُ٘ ٠ىٛٔٛث أسغّٛث 

ِٕطمز فٟ  ٠ْٛؼ١ؾ ٠ٓآخش ,3337ٚ

 ٛط.فِذ٠ٕز فٟ  ثٌّٛثؽٙجس

ثٌّضفك ثٌٙذٔز ثٌضٛفً إٌٝ شغُ ٚدجٌ

فذشث٠ش، ال ٠ضثي ثٌضٛصش  2دضجس٠خ ػ١ٍٙج 

 ٚسدس أٔذجء ػٓ ثؽضذجوجسِغضّش ف١ظ 

، وّج ٚسدس صمجس٠ش ػٓ فٟ ث١ٌَٛ ثٌضجٌٟ

٠خططْٛ سؽجي ثٌمذجةً ٚفٍفجةُٙ أْ 

  . ٌؾٌٛز ؽذ٠ذر ِٓ ثٌمضجي

َطاق ٌىسؼىٌ اإلَساًَ انؼًم شزكاء 

 نتهثٍح االحتٍاجاخ انًتشاٌذج تىاجذهى 

ٚوجالس ثألُِ ثٌّضقذر ٚؽشوجء صمَٛ 

فٟ  ُؽذ٘ثٛصضٛع١غ دثإلٔغجٟٔ  ثٌؼًّ

ػّشثْ ٌالعضؾجدز ٌالفض١جؽجس ِقجفظز 

٠ؾؼشْٚ ؾشوجء وّج أْ ثٌثٌّضضث٠ذر. 

دؾأْ دمٍك ػٍٝ ثٌٛؽٗ ثٌخقٛؿ 

ثٌٕغجء خجفز فّج٠ز ثٌّذ١١ٔٓ، 

ِقذٚد٠ز ثٌٛفٛي ٚوزٌه ٚثألهفجي، 

ؽشوجء لجَ ٚثٌّضنشس٠ٓ. ثٌغىجْ إٌٝ 

ضقذ٠ذ فؾُ ٌ ١ج ِقجٚالسفجٌ ٚصؾشٞٔجصؿ ِؼظُّٙ دثخً ِذ٠ٕز ػّشثْ،  7,033دّغجػذر  فضٝ ث٢ْثإلٔغجٟٔ ثٌؼًّ 

 .ٕ٘جن ثالفض١جؽجس

 والنزوح في محافظة عمران  النزاعات

 

 مفوضية األمم المتحدة لالجئين
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 صؼذجيحافظح فً هذَح ان استًزار يغشًال انًٍٍ يُاطك ػهى اخ انًساػذتقاطز 

٠ٕج٠ش د١ٓ ثٌقٛع١١ٓ  9صُ ثٌضٛفً إ١ٌٙج فٟ ثٌضٟ ٙذٔز ثٌدؼذ ١ٌٍّٓ  ١ٌزثٌّٕجهك ثٌؾّجفٟ  ثٌؼًّ ثإلٔغجٟٔدذأ ؽشوجء 

ٕٙجن ِج ف. ثألؽخجؿ٢الف  هجساثٌالصِز دؾىً  ثسضمذ٠ُ ثٌّغجػذد دِجػ فٟ ِقجفظز فؼذرفٟ ِٕطمز ٚثٌغٍف١١ٓ 

 ثٌؼًّؽشوجء لجَ ٚدِجػ. ِٕطمز فٟ  ثسثٌّغجػذصٍمٟ قجؽز ِجعز إٌٝ د ؽخـ 8,333إٌٝ  6,333 قٛث٠ٌٟمذس د

ثٌطٛثلُ . وّج صُ ٔؾش دؼل ث٢ِٕزثٌىٍٛس ٌّؼجٌؾز ث١ٌّجٖ غ١ش ِجدر دؼل ثإلِذثدثس ثٌطذ١ز ٚدضمذ٠ُ ثإلٔغجٟٔ فضٝ ث٢ْ 

غ١ش أٔٗ  ثٌٛفٛي إٌٝ دِجػفٟ ٔؾجفج  ثٌؾٙٛد صؼىظ ٘زٖ ٚألهفجي. ٌضطؼ١ُ ضٛف١ش ثٌٌثٌذسثعز  ل١ذٕ٘جن خطو ٚ ،ثٌطذ١ز

 . ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌنشٚسٞ دزي

ألِشثك ٔض١ؾز ٌ ث  ِضضث٠ذ ث  خطش ثٌغىج٠ْٛثؽز ٚ ز،ٍّقجدس ثإلٔغج١ٌٔ ٚفمج   ألهفجي ثٌشمغثٔمـ فٟ ف١ٍخ  ٠ٛؽذوّج أٔٗ 

ه إٌٝ صٍ ٌّغجػذثس ثإلٔغج١ٔزثٚفٛي  دّقذٚد٠ز ِم١ذرضثي صثالعضؾجدز ٌٙزٖ ثالفض١جؽجس ال أْ ؽٙٛد  غ١شثٌّؼذ٠ز. 

 فؾشر. ٕغ١ش ثٌّثٌمزثةف أْ ثٌّٕطمز ٍِٛعز دجألٌغجَ ٚف١ظ صف١ذ ثٌغٍطجس ، ثٌّٕجهك

ػّجي ِٕغ  فٟثٌمضجي َ. ٚصغذخ 4302إٌٝ ٠ٕج٠ش  4300صقش ثٌققجس فٟ ثٌفضشر ِٓ أغغطظ لذ سصفش دِجػ ش وجٔٚ

فٟ ِذ٠ٕز ثٌّضٛفش ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ ِخضْٚ ثٌّغجػذثس  ؽخـ 05,333قٛثٌٟ ٌ ثسِٓ صمذ٠ُ ثٌّغجػذثإلغجعز ثإلٔغج١ٔز 

 49 ُٙدّج ف١ٖ ثٌفضشر لً لضٍٛث خالي ٘زػٍٝ ثأل ؽخقج   433ْ أوُ. ٚروشس صمجس٠ش غ١ش ِؤوذر  8فؼذر ػٍٝ دؼذ 

 ٔغجء.  9 ٚ هفال   70دؾشٚؿ د١ُٕٙ  ٠ٓآخش 633 ٚإفجدز ٚأسدغ ٔغجء هفال  

)فٟ ِقجفظز فؼذر( ٚأؽضثء ِٓ وضجف ِٕطمز إٌٝ  الفمج  ٚثِضذس  ،4300ثٌؼٕف فٟ ؽٙش أغغطظ دثةشر صٛعؼش 

 آخش٠ٓٚٔجصؿ ؽخـ  43,333ِج ٠مشح ِٓ ف١ُٙ دّج ِذٟٔ ؽخـ  033,333قٛثٌٟ أمّش دِقجفظز فؾز ِّج 

 دِجػ إٌٝ فٕؼجء ٚثٌقذ٠ذر.ِٕطمز ؽخـ ِٓ  03,333ٔضؿ ٔقٛ ِٚخ١ُ ثٌّضسق فٟ ِقجفظز فؾز. لشح 

 صؼذج يحافظح فً انًجتًغ انًحهً زتكش ػهى انً اإلَؼاش انًثكز

ِٚؾجس٠غ  ١زؼ١ؾِأفٛي دج  دػّ ١زؾّجٌثٌ" فٟ ِقجفظز فؼذر ثألؽّذ مؼفج  "ِٓ د١ٓ ثألعش  أعشر 833أوغش ِٓ صٍمش 

 ِٓ ثٌقشٚحأعش ثٌٕجصف١ٓ ٚثٌؼجةذ٠ٓ ٚثٌّقجد١ٓ ثإلٔؼجػ ثٌّذىش فٙزٖ ثألعش ٟ٘ ِٓ ٌّؾّٛػز  ٚفمج  ِٚذسر ٌٍذخً. 

ِٓ  ُِّ٘ٓ صُ ثٌٛفٛي إ١ٌُٙ  ٪67ٔقٛ ٚوجْ رٚٞ ثالفض١جؽجس ثٌخجفز. أؽخجؿ ِٓ ء ٚٚثألعش ثٌضٟ صؼ١ٍٙج ٔغج

 لنج٠ج فٟ إهجس ثإلٔؼجػ ثٌّذىش دطش٠مز أٚ دأخشٜ ٌّشأر فٟ أٔؾطز ثِؾجسوز ٠ضُ ِؼجٌؾز ص٠جدر إْ ٠ٕٚذغٟ ثٌٕغجء. 

 ث١ٌّٓ. ثٌضٟ صؼجٟٔ ِٕٙج ثٌنؼف فجالس أعذجح أفذ  جثٌٕٛع ثالؽضّجػٟ دجػضذجس٘

 إٔغج١ٔز ٚفمج   ثسِغجػذصٍمٟ إٌٝ فٟ ثفض١جػ ثٌغىجْ( ؽ١ّغ  ّقجفظز )صمش٠ذج  ثٌؽخـ فٟ  923,333أوغش ِٓ ٠ظً 

عٛء ثٌضغز٠ز ٚثٌققٛي أْ ػج١ٌز، فٟ ف١ٓ ال صضثي ِغض٠ٛجس ثٔؼذثَ ثألِٓ ثٌغزثةٟ وّج أْ ثالفض١جؽجس ثإلٔغج١ٔز.  ٛع١مزٌ

أػذثدث  ثٌّؾضّؼجس ثٌّق١ٍز  صغضن١ف دجإلمجفز إٌٝ رٌه .ْ خط١شثْصقذ٠جال ٠ضثال ٠ّغالْ ػٍٝ ثٌخذِجس ثألعجع١ز 

 .ٌذ٠ٙج ثٌٕجصف١ٓوذ١شر ِٓ 

 األيٍ انغذائً تحقٍك األسىاق وٌؼٍك انىصىل إنى دياج فً اَؼذاو األيٍ 

٠ؼشلً ثعضّشثس ثٔؼذثَ ثألِٓ فٟ دِجػ لذ 

صٛف١ش ثٌقذ ثٌّطٍٛح ثٌٛفٛي إٌٝ ثألعٛثق ٚ

ٔظجَ ثإلٔزثس قغخ صقز٠ش دثٌغزثء، ِٓ 

ثٌزٞ صٌّٛٗ ثٌٛوجٌز ثٌّذىش دجٌّؾجػز 

ؾٙش ٌ جصمش٠ش٘فٟ ثألِش٠ى١ز ٌٍض١ّٕز ثٌذ١ٌٚز 

 جٌُ صضٛفش ٌذ٠ٙٔٗ ٚروش ٘زث ثٌضقز٠ش أ٠ٕج٠ش. 

ػٓ ثٔؼذثَ ثألِٓ صفق١ٍ١ز ِؼٍِٛجس أٞ 

٠ذ ثصضإال أْ ثٌغزثةٟ فٟ ثٌّٕجهك ثٌّضنشسر، 

ػٍٝ ثألِٓ  ؤعش عٍذج  عٛف ٠ثٌقشثع 

ٚعّج١ٔز  ِٕضال   063ؼٍٝ ثأللً فثةٟ. ثٌغز

ِشثفك فق١ز ٚعضز خضثٔجس  زِغجؽذ ٚأسدؼ

إال أٔٗ ١ِجٖ ِٚذسعض١ٓ صنشسس أٚ دِشس. 

ٌُ ٠ضُ دؼذ إؽشثء صم١١ُ ؽجًِ ٌالفض١جؽجس فٟ 

دِجػ دغذخ ثٌم١ٛد ثٌّفشٚمز ػٍٝ ِٕطمز 

 ثٌٛفٛي.

 انضانغ فً جُىب انًٍٍ فً يذٌُح إنى انُشوح أدخ اشتثاكاخ تقارٌز تفٍذ تىجىد 

أعشر ػٍٝ ثأللً.  066 صغذذش فٟ ٔضٚؿ ث١ٌّٓ ثالؽضذجوجس فٟ ِقجفظز ثٌنجٌغ ؽٕٛحلجٌش ِقجدس ِق١ٍز أْ 

ِٕطمضٟ عٕجؿ ٚثٌمٛثس ثٌقى١ِٛز فٟ ثٌقشثن ثٌؾٕٛدٟ ٠ٕج٠ش د١ٓ ؽٙش فٟ ِٕضقف ٚأؽجسس صمجس٠ش أْ ثٌمضجي ثٔذٌغ 

ِّج أعفش ػٓ ِمضً عّج١ٔز أؽخجؿ د١ُٕٙ هفالْ. ٕٚ٘جن صمجس٠ش  ثٌؾ١ٍٍزفٟ ِذ٠ٕز أفذ ثٌّٕجصي صُ صذ١ِش ٚ. ٚثٌؾ١ٍٍز

ثٌقمٛق ثٔضٙىش ٚلذ ثٔضٙجوجس ؽغ١ّز ٌقمٛق ثإلٔغجْ ٚثٔضٙجوجس ِقضٍّز ٌٍمجْٔٛ ثإلٔغجٟٔ ثٌذٌٟٚ. صضقذط ػٓ ِضضث٠ذر 

 
 دماج بحاجة ماسة الى المساعدات اإلنسانٌة. منطقة فً المستضٌف المحلً النازحٌن والمجتمع  كال

 الشؤون اإلنسانٌةالصورة: مكتب تنسٌق 

وصول المساعدات اإلنسانية 

على ال يزال مقيداً إلى دماج 

في الموقعة هدنة الالرغم من 

إال أن شركاء العمل يناير،  9

بعض اإلنساني قاموا بإيصال 

 الطارئةالمساعدات اإلنسانية 

مستويات انعدام األمن 

الغذائي وسوء التغذية عالية 

وهو صعدة، محافظة في  جداً 

 هذهضعف ما يزيد من 

المنطقة التي تستضيف 

 النازحينأعداداً كبيرة من 
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ح إٌٝ ثٌّذسعز غ١ش لجدس٠ٓ ػٍٝ ثٌز٘جُِٕٙ ج٢الف ف ثٌٕضثػجس،فٟ وً ثٌّٕجهك ثٌّضنشسر ِٓ  ثألعجع١ز ٌألهفجي

 دؾذر. ِقذطْٛأٚ دؾشٚؿ  ِْٛقجدُِٕٙ ثٌىغ١ش ٚ

د٠غّذش ؽٙش ٚثٌمٛثس ثٌقى١ِٛز ِٕز  ثٌؾٕٛدٟ ن ثالٔفقجٌٟثفٟ ثٌّٕطمز ثٌٛثلؼز د١ٓ ثٌقش ثسفذر ثٌضٛصش ثصدثدس

ثٌمقف ُِٕٙ صقش ثٌىغ١ش٠ٓ  ٚػٍك. ٠ٗؾٛأٚ ثٌض ٌٍمضً هفال   44فٛثٌٟ صؼشك ، فموفٟ ثٌؾٙش ثٌّجمٟ ف. 4300

ضم١١ُ ٌٍم١جَ دثإلٔغجٟٔ فٟ ػذْ  ثٌؼًّؽشوجء ٠خطو ٚ. ثٌضظج٘شثسثٌؼؾٛثةٟ، ٚلضً فذٟ ٚثفذ أعٕجء ِؾجسوضٗ فٟ 

 ثٌّخجٚف ثأل١ِٕز.دغذخ ٠ضأخش لذ ٌىٕٗ ٌٍٛمغ 

 وطأج انصزاػاخاألطفال ٌتحًهىٌ 

صُ ثٌضقمك ِٕٙج ٕ٘جن صمجس٠ش ٚ. دذسؽز دجٌغزأٌقمش ثٌنشس دجألهفجي ثٌقشثػجس ثألخ١شر فٟ ؽّجي ٚؽٕٛح ث١ٌّٓ إْ 

ٚثٌّذثسط ١ِٚجٖ ث٢دجس ثٌّٕجصي ٚصنشسس  ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثألهفجي لذ لضٍٛث أٚ ؽٛ٘ٛث ػٍٝ خو ثٌّٛثؽٙزصؾ١ش إٌٝ أْ 

ِغ أهفجٌُٙ. ٚلذ صُ إغالق ؽ١ّغ ثٌّذثسط ثٌقشثع صشن ثٌّٕجهك ثٌّضنشسر ِٓ ػٍٝ ث٢دجء ذش أؽِّج  ،أٚ و١ٍج   ؽضة١ج  

صُ عذ ف١ظ فٟ ِقجفظز فؼذر غىٕز ػغىش٠ز ٌٍّغٍق١ٓ وػٍٝ ثأللً إفذٜ ثٌّذثسط لذ ثعضخذِش ٚ .ثٌنجٌغفٟ ِذ٠ٕز 

فؼذر. ِقجفظز ّذثسعُٙ فٟ د دغذخ ثٌذِجس ثٌزٞ ٌقك هفال   0,885 صنشس٠مذس ٚأو١جط ثٌشًِ ٚثٌقؾجسر. د جٔٛثفز٘

 ِخٍفجس ثٌقشح.فؾشر ٕٚغ١ش ثٌّثٌمزثةف ِٓ ثألٌغجَ ٚخجةفْٛ ثٌٕجط فجألعٛثق ِٙؾٛسر ٚ

 م0400في عام  اتمساعدتلقي أكثر من نصف اليمنيين بحاجة إلى 

 يهٍىٌ دوالر أيزٌكً 290 تًىٌالً تًثهغ 0400هًٍٍ نخطح االستجاتح اإلَساٍَح ٌتطهة انتُفٍذ ن

صٛثفً ث١ٌّٓ ِٛثؽٙز أصِز ٚ. 4300ػجَ فٟ  ّج وجٔش ػ١ٍٗػ ٙزث ثٌؼجَ وغ١شث  ٌثالفض١جؽجس ثإلٔغج١ٔز فٟ ث١ٌّٓ ٌُ صضغ١ش 

قجؽز إٌٝ ؽىً ِٓ أؽىجي د -١ٍِْٛ ٔغّز  02.7أٞ  –ِٓ ثٌغىجْ  ٪58فٟ ظً ٚؽٛد إٔغج١ٔز ٚثعؼز ثٌٕطجق 

 ثٌؼًّؽشوجء ٠ٚقضجػ ثٌّغجػذر ثإلٔغج١ٔز. 

دٚالس ١ٍِْٛ  594إٌٝ ص٠ًّٛ دّمذثس  ثإلٔغجٟٔ

 ؽخـ ُ٘ ثألؽذّ  7.6ٌقٛثٌٟ  ثسٌضمذ٠ُ ثٌّغجػذ

 دّذٍغِمجسٔز ٚرٌه ، 4302َ خالي ثٌؼجَ مؼفج  

فؾُ ثٌض٠ًّٛ ثٌزٞ صطٍذضٗ ١ٍِْٛ دٚالس  736

ٌؼجَ ثٌّجمٟ. خطز ثالعضؾجدز ثإلٔغج١ٔز ١ٌٍّٓ ث

فٟ ضقغٓ ثٌثالفض١جؽجس فؾُ ثٔخفجك  ٠ٚؼىظ

عضٙذثف ثالصقغ١ٓ صشص١خ ثأل٠ٌٛٚجس ٚآ١ٌجس 

 .ثٌّغجػذثسٍّغضف١ذ٠ٓ ِٓ ٌ

ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ ثٌضطٛسثس ثٌغ١جع١ز ثال٠ؾجد١ز فٟ 

ثصغُ دقجٌز ِٓ ثٔؼذثَ ثألِٓ إال أٔٗ ، 4300ػجَ 

دجإلمجفز إٌٝ ، ز ػٍٝ ٔطجق ٚثعغػ١ٕف ٔضثػجسٚ

فجٌز ١ٍ٘ز ٚثألقشٚح ثٌؾذ٠ذر ٚػ١ٍّجس ثٌٕضٚؿ ثٌ

عضمشثس ثٌغ١جعٟ ٚٔمـ ثٌغزثء ثٌّضِٓ ثالػذَ 

ثٌخذِجس ثالؽضّجػ١ز ٚصفؾٟ ثٌفمش ث١ٙٔجس ٚ

ّج فٚثعضّشثس ٚفٛي ثٌالؽت١ٓ ٚثٌّٙجؽش٠ٓ . 

٠ّٕٟ ٠ؼجْٔٛ ؽخـ ١ٍِْٛ  03.5دقٛثٌٟ ٠مذس 

 0,383,333ٚوزٌه ِٓ ثٔؼذثَ ثألِٓ ثٌغزثةٟ؛ 

عٕٛثس ٠ؼجْٔٛ ِٓ عٛء ثٌضغز٠ز  5عٓ  دْٚهفً 

أوغش أٞ  –٠ّٕٟ ١ٍِْٛ  00.0 إمجفز إٌٝ ثٌقجد؛

١ّجٖ ثٌال ٠ققٍْٛ ػٍٝ  -ِٓ ٔقف ثٌغىجْ 

ققٟ ٠فضمشْٚ إٌٝ ِشثفك ثٌقشف ثٌٚث٢ِٕز 

ال ٠غضط١ؼْٛ ؽخـ ١ٍِْٛ  8.6ٚ  ،ّالةّزثٌ

 .ثٌىجف١ز ثٌخذِجس ثٌقق١زثٌٛفٛي إٌٝ 

ػجَ عضشثص١ؾ١ز ثثعضشثص١ؾ١ز ٘زث ثٌؼجَ ػٍٝ صذٕٝ 

ٌٍفتجس  ق١جرٌٍثٌذشثِؼ ثٌّٕمزر ٚصؾذد ػٍٝ  4300

 ،ٟ٘: ثٌغزثءثٌؼج١ٌز ثأل٠ٌٛٚز رثس فض١جؽجس فجال. ؽخـ ٌضٍمٟ ثٌّغجػذثس١ٍِْٛ  7.6غضٙذف ٟٚ٘ ص ،مؼفج   ثألؽذ

 ثٌٕجصف١ٓ، ٚفّج٠ز عذً ثٌق١جر ثٌّؼ١ؾ١ز ،ثإل٠ٛثء ،ثٌقشف ثٌققٟثٌٕظجفز ٚث١ٌّجٖ ٚٚثٌققز، ٚ، ثٌقق١ز ٚثٌضغز٠ز

فؾشر ٕغ١ش ثٌّثٌمزثةف إصثٌز ثألٌغجَ ٚوّج أْ ٚثٌالؽت١ٓ ٚثٌّٙجؽش٠ٓ ٚغ١شُ٘ ِٓ ثٌفتجس ثٌنؼ١فز ِغً ثألهفجي ٚثٌٕغجء. 

 .ز١ثٌضسثػوغخ ثٌشصق أٔؾطز ِؼجٚدر قّج٠ز ٚصغ١ًٙ ثٌٌضؼض٠ض ػج١ٌز ّغً أ٠ٌٛٚز ص

 دوالرات( الماليين المتطلبات )

 (بالماليين) 0400عام خطة في  اتواألشخاص المستهدفين من قبل المجموع

 المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 

 تعرض في الشهر الماضي،

محافظة الضالع في  طفالً  22

في القتال  هشوالتقتل أو لل

بين الجماعات الدائر 

 المسلحة

خطة االستجابة يتطلب تنفيذ 

والتي ، 2014اإلنسانية 

أظهرت أن االحتياجات فيها لم 

، تمويالً 2013العام ن تتغير ع

مليون دوالر  592بمبلغ 

 أمريكي
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ٌّجٔق١ٓ فٟ ؽ١ٕف أِجَ ث 4302فٟ ث١ٌّٓ ٌؼجَ خطز ثالعضؾجدز ثإلٔغج١ٔز دؼشك طشٞ ثإلٔغجٟٔ فٟ ث١ٌّٓ ثٌفش٠ك ثٌم  لجَ 

 .ثٌقجٌٟ فذشث٠شؽٙش ِطٍغ فٟ 

 صعبة  ظروففي ضحايا األلغام يتكّيف 

 انذخم يصادر هزػاٌح انصحٍح وٌفتقزوٌ نضحاٌا األنغاو األرضٍح 

. صؼضّذ ػ١ٍٙج عجدضزأخشٜ دخً أٚ ِقجدس  إٌٝ ِٓ ٠ؼ١ٍٙجمقج٠ج ثألٌغجَ ثألسم١ز فٟ ث١ٌّٓ  أعشػذد وذ١ش ِٓ  ٠فضمش

ٌضم١١ُ  فمج  رٌه ػٍٝ ثٌّذٜ ثٌط٠ًٛ، ٚ فزّىٍّ ثالفض١جؽجس ثٌطذ١ز ٚثٌضأ١ٍ١٘ز ثٌ صغط١زٚٔض١ؾز ٌزٌه، فٟٙ غ١ش لجدسر ػٍٝ 

 ث١ٔٛ١ٌغ١ف ِٚقجفع ِقجفظز أد١ٓ.ِٕظّز ثألٌغجَ ٚث١ٌّٕٟ ثٌضٕف١زٞ ٌٕضع ّشوض ثٌِٓ لذً أؽشٜ فذ٠ظ 

أؽٙضر ٚثٌّضقشوز ألهشثف ثالفطٕجػ١ز ٚثٌىشثعٟ ثثٌطذ١ز ِغً ثألؽٙضر صقًّ صىج١ٌف ثٌؼجةالس ٘زٖ  ٚال صغضط١غ 

ثٌق١جر ِٓ دسؽجس دؼل صغّـ دجعضؼجدر ِغ ثإلػجلز ٚدجٌضؼجًِ ثٌغّغ ٚثٌضٟ ِٓ ؽأٔٙج أْ صغجػذ ثٌّقجد١ٓ صم٠ٛز 

ٚفمج  ٌٍّشوض ث١ٌّٕٟ ثٌضٕف١زٞ ٌٕضع ثألٌغجَ، ٚثٌطذ١ؼ١ز. 

ِٓ ثألٌغجَ ثألسم١ز ٔجػ ؽخـ  0,509وجْ ٕ٘جن 

 733ٚؽٛد ، ِغ 4300أوضٛدش ؽٙش فضٝ فٟ ث١ٌّٓ 

لجةّز ثالٔضظجس ػٍٝ ُ٘ ِذضٛسٞ ثألهشثف ؽخـ 

أد١ٓ فٟ  ٠ٚٛؽذألؽٙضر ثٌضؼ٠ٛن١ز. ٌٍققٛي ػٍٝ ث

ِٓ مقج٠ج ثألٌغجَ ؽخـ  755ِج ال ٠مً ػٓ 

 ثألسم١ز.

فٟ ثٌفمش، غجسلْٛ أعش ثٌنقج٠ج ثٌذالةً دأْ صؾ١ش 

ثٔؼذثَ ثألِٓ ثٌغزثةٟ ٚثٌقذ ِٓ فشؿ ٠ٕضؼ ػٕٗ ِّج 

ِج  غجٌذج  فُٙ ثٌققٛي ػٍٝ ثٌخذِجس ثألعجع١ز. 

إسعجي إٌٝ آ١ٌجس ثٌضى١ف ثٌغٍذ١ز دّج فٟ رٌه ْٚ ٠ٍؾأ

جٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌنقج٠ج ٠ؼجْٔٛ ِٓ ف. ؼًّإٌٝ ثٌ ثألهفجي

ال ٠ضثي آخشْٚ ٚ ثألِذ،ِؾجوً فق١ز فجدر ٚه٠ٍٛز 

٠ؼجْٔٛ ِٓ إفجدجس ٚدئػجلجس دثةّز ِقجدْٛ 

 ؾذ٠ذر.ثٌقشٚق ثٌإٌٝ فمذثْ ثٌذقش ٚثألهشثف صضشثٚؿ د١ٓ فمذثْ 

  يٍزاث سُىاخ طىٌهح يٍ انُشاػاخ األنغاو األرضٍح

ثٌٛثلؼز فٟ ثٌّقجفظجس  ، ِٚؤخشث  ثٌغض١ٕ١جس ٚثٌغذؼ١ٕ١جسػذجسر ػٓ إسط ٌٕضثػجس لذ٠ّز فٟ ثألٌغجَ ثألسم١ز فٟ ث١ٌّٓ 

غ١ش ثٌمزثةف ح ٚٚثٌقشِٚخٍفجس ٚؽٛد ثألٌغجَ ثألسم١ز ٠ٚؼ١ك . ِٓ ثٌذالد ؽّج١ٌزأخشٜ ١ٚز فٟ ثٌّٕجهك ثٌؾٕٛد

ٚؽٛد ثألٌغجَ إْ . ز١ثٌضسثػ ثٌؼ١ؼعذً دٕجء ثٌّٕفؾشر دؾىً وذ١ش ٚفٛي ثٌّغجػذثس ثإلٔغج١ٔز ٚػٛدر ثٌٕجصف١ٓ ٚإػجدر 

ٚفٛي  ٠ؼ١ك أغغطظ إٌٝ د٠غّذشثٌفضشر ِٓ فٟ صسػش خالي ثٌقشثع دقغخ ثٌضمجس٠ش ثٌضٟ فٟ دِجػ ثألسم١ز 

 ٕ٘جن. ثٌٕضثعد١ٓ أهشثف ثٌضٟ صٛفٍش إ١ٌٙج  ثٌٙذٔز ثألخ١شر ِغ ثعضّشثسثٌّغجػذثس ثإلٔغج١ٔز فضٝ 

ثٌضغم١ف ثألٌغجَ ٚٔضع ٌذػُ أٔؾطز ثٌٛهٕٟ ٌٕضع ثألٌغجَ  جِؼٌٍذشٔدضمذ٠ُ ثٌذػُ ثإلٔغجٟٔ فٟ ث١ٌّٓ  ثٌؼًّؽشوجء ٠مَٛ 

ٌّؾضّؼجس ِٓ ثألٌغجَ إٌٝ ثصغ١ٍُ ثٌّٕجهك ثٌضٟ صُ صط١ٙش٘ج فضٝ ث٢ْ صُ ٚج٠ج.ِخجهش ثألٌغجَ ِٚغجػذر ثٌنقفٛي 

ٟ٘: أد١ٓ، ػذْ، ثٌذ١نجء، ثٌقذ٠ذر، ثٌؾٛف، ثٌّٙشر، ػّشثْ، رِجس، فنشِٛس، ٚ زِقجفظ رعّجٟٔ ػؾشثٌّق١ٍز فٟ 

ٍِٛعز دجألٌغجَ شٜ ال صضثي ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌّقجفظجس ثألخٚ. ثٌنجٌغفؾز، إح، ٌقؼ، ِأسح، فؼذر، فٕؼجء، ؽذٛر، صؼض ٚ

 .رثألخ١ش ؽٍّضٙج ثٌٕضثػجسِٕجهك أخشٜ إمجفز إٌٝ  دّج فٟ رٌه فؼذر ٚػّشثْ

، إال أن المهاجرين األفارقة الذين يصلون اليمند اعدأانخفاض حاد في 
  نيعالق واال يزالاآلالف 

  انزقونهتحزش ػزضح  انًهاجزاخانُساء ال تشال 

ٍّٕظّز ثٌذ١ٌٚز ٌٍٙؾشر ٌ ٠قٍْٛ إٌٝ ث١ٌّٓ ِٓ ِٕطمز ثٌمشْ ثألفش٠مٟ ٚفمج  ثٔخفل دؾىً فجد ػذد ثٌّٙجؽش٠ٓ ثٌز٠ٓ 

، 4300ؼجَ ِٓ ثٌفٟ د٠غّذش ف١ٔشٚدٟ. فٟ  جِمش٘ثٌضٟ ٠مغ  ثإلل١ٍّٟ ٌٍٙؾشر ثٌّخضٍطزؼًّ ثٌك ٠فشٌ زثألِجٔز ثٌؼجِٚ

دٕغذز ٚٔٛفّذش ؽٙش  ػٓ ٪84 ضٗٔغذأٞ دجٔخفجك ػذش ؽ١ذٛصٟ، ث١ّٕ١ٌز ؾٛثهب الؽب إٌٝ ثٌِٙجؽش/ 422ٚفً 

ٚهجٌذٟ ثٌٍؾٛء ثٔخفل ثٌؼذد ثٌغٕٛٞ ٌٍّٙجؽش٠ٓ ثٌٛثف١ٍٓ ٚ. 4300َٚ  4304 ِٓ ثٌؼج١ِٓ د٠غّذشؽٙش  ػٓ 96٪

 .4300َفٟ ػجَ ؽخـ  65,009إٌٝ  4304َفٟ ػجَ ؽخـ  037,504ِٓ  ٪09ٚثٌالؽت١ٓ دٕغذز 

فٟ ثٌقجفٍز ثٌضغ١شثس وزٌه ثٌّٕؾأ ِٚخجهش ثٌٙؾشر فٟ دٍذثْ فٛي ثالٔخفجك ثٌقجد إٌٝ ص٠جدر ثٌضٛػ١ز ٘زث ٠ٚؼٛد 

، ف١ٙجثٌؼغٛس ػٍٝ ػًّ ثٌٕظج١١ِٓ لٛث١ٔٓ ثٌؼًّ فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز ثٌضٟ ؽؼٍش ِٓ ثٌقؼخ ػٍٝ ثٌؼّجي غ١ش 

  
 ألراضً الزراعٌة. وتلوثا  بالغٌن ل سبب ضررا  قد تاأللغام األرضٌة 

 الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائً

عائالت ضحايا األلغام 

يغرقون األرضية في اليمن 

إلى آليات يلجئون في الفقر و

التكيف السلبية ألن الكثير 

 واأصبحالذين من الناس 

م من هعاقين جسدياً م

  المعيلين ألسرهم

قد تصبح أسر ضحايا األلغام 

في اليمن عرضة للسقوط في 

دائرة الفقر وتلجأ إلى آليات 

العديد من  سلبية كون تأقلم

األشخاص الذين يصابون 

أدوات  بإعاقات يصبحون

 ناجحة الستجداء الخبز 

لعام خطة االستجابة تشدد 

البرامج المنقذة على  2014

ف إلى تقديم وتهد لألرواح

مليون  7.6لعدد  اتالمساعد

 شخص
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ثألِجٔز ثٌؼجِز ٌفش٠ك ثٌؼًّ ثإلل١ٍّٟ ٌٍٙؾشر الفظش ثٌٙؾشر غ١ش ثٌٕظج١ِز. ِٚغ رٌه، ٌّٕغ ؽٙٛد دثخً ث١ٌّٓ ٕ٘جن ٚ

ثٌّقذط ٌؾٙش  ٘جصمش٠شفٟ  ثٌّخضٍطز

 جسثٌمجدِ جسد٠غّذش أْ ثٌّٙجؽشثس/ ثٌالؽت

ػشمز ٌٍضقشػ ٠ضٌٓ ث١ٌّٓ ال إٌٝ 

ثٌّٕضٌٟ ٚغ١ش٘ج ِٓ  ٌشقٚثالخضطجف ٚث

 ٕقٕٛ٘جن ِج ٠مذس دٚأؽىجي ثٌؼذٛد٠ز. 

فٟ ث١ٌّٓ ٠ّٚىٓ ٓ ِٙجؽش ػجٌم١ 033,333

إلؽشثءثس ٌ ثٌؼذد ٔظشث  ٘زث أْ ٠ضدثد 

ػٍٝ ثٌقذٚد ِغ ثٌٍّّىز ثٌّؾذدر ثٌنذط١ز 

 ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز.

ثٌضقجٌف ثٌؼجٌّٟ ِٓ أؽً فمٛق لجَ 

ثٌّغضّشر ثٌضٟ صمَٛ دٙج  ثسثٌّغجػذٌذػُ دٚالس  04,333دجٌضذشع دّذٍغ ثإلع١ٛد١١ٓ فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز 

مذ ف٠ٕج٠ش. ؽٙش ثٌغج١ٔز فٟ ٟ٘ ّغجّ٘ز ثٌ٘زث  شوجٔٚفٟ ث١ٌّٓ. ثٌؼجٌم١ٓ ثٌّٕظّز ثٌذ١ٌٚز ٌٍٙؾشر ٌٍّٙجؽش٠ٓ ثإلع١ٛد١١ٓ 

ٚػجد أوغش ِٓ  ،فٟ ٚثؽٕطٓ ثٌؼجفّز زثإلع١ٛد١ زثٌؾج١ٌِٓ دٚالس  03,333ِذٍغ  فٟ ٚلش عجدكصٍمش ثٌّٕظّز 

 .4300َِٕز ػجَ إٌٝ دالدُ٘ ِٓ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز إع١ٛدٟ  055,333

ػٍ اَتهاكاخ وسٌادج فً األَثاء انىاردج يٍ انًًهكح انؼزتٍح انسؼىدٌح؛ ٌؼىدوٌ انًشٌذ يٍ انؼًال انًٍٍٍٍُ 

 اٌح انحً

ػذش ِؼذش ثٌطٛثي ثٌّٙجؽش٠ٓ ثٌز٠ٓ ػجدٚث ِٓ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز ث١١ّٕ١ٌٓ ِٓ ثٌؼّجي  ٪04أوغش ِٓ صٍمٝ 

ٌّٕظّز ثٌٙؾشر ثٌذ١ٌٚز،  ٚفمج  ٚ. هذ١ز ثسِغجػذ لٛث١ٔٓ ثٌؼًّ ثٌغؼٛد٠زأْ صُ صغ١١ش فٟ ِقجفظز فؾز ِٕز ثٌقذٚدٞ 

٠ٕٚج٠ش  4300ثٔضٙجوجس ثٌقّج٠ز د١ٓ أوضٛدش عؾٍٛث ثٌنؼف ٚثٌز٠ٓ ظٙشس ػ١ٍُٙ ػالِجس ثسصفؼش ٔغذز ثٌّٙجؽش٠ٓ 

فشِجُٔٙ ِٓ ثٌغزثء ػٓ آخش٠ٓ أفجد ٚلذ . ػٓ أِشثكػذجسر  ثٌنؼف ثألوغش ؽ١ٛػج  ، ٚوجٔش ػالِجس 4302ػجَ 

ثٌطجٌذ١ٓ ، ثصدثد ػذد ثٌؼجةذ٠ٓ رثصٗفٟ ثٌٛلش ٍّٚىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز. ِٓ ثٌّػجةذ٠ٓ  ُفٟ هش٠مُٙٚ٘ ثٌؾشح ِجء ٚ

ؽٙش فٟ  ٪04.5ٔٛفّذش إٌٝ ؽٙش فٟ  ٪7.2ِٓ  ثسصفؼش فجالس ثٌقذِجس ثٌؾغذ٠ز أ٠نج  ٚ ،ٍشػج٠ز ثٌقق١زٌ

 د٠غّذش.

 222,002أْ ٔقٛ دصمذس ثٌقىِٛز ث١ّٕ١ٌز 

ِٓ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز  ٚثػجد٠ّٕٟ 

ٌذ١جٔجس ثٌّٕظّز  ٚفمج  ٚخالي ثٌؼجَ ثٌّجمٟ. 

٠ّٕٟ ػذش  472,695ثٌذ١ٌٚز ٌٍٙؾشر، ػجد 

ثٌفضشر ِج د١ٓ ِؼذش ثٌطٛثي ثٌقذٚدٞ خالي 

 87,079، ُِٕٙ ١ٔٛ٠4302ٛ ٠ٕٚج٠ش 

 05,288؛ صٍمٛث ِغجػذثس غزثة١زؽخـ 

ثٌشػج٠ز ثٌقق١ز، لذِش ٌُٙ ؽخـ 

جٌّٛثد دصّش ِغجػذصُٙ ؽخـ  5,288ٚ

ثٌّؼذش٠ٓ ػذش ْ ٚآخش ٠ٚقًغ١ش ثٌغزثة١ز. 

فؼذر ٚثٌؾٛف ِقجفظضٟ فٟ ثٌقذٚد١٠ٓ 

ثٌؼٛدر أٚ ٕ٘جن ِؼٍِٛجس ل١ٍٍز ؽذث  ػٓ فؾُ ، ٚدجٌضجٌٟ ٔغج١ٔزثإلّٕظّجس ٚثٌ ثٌّؤعغجس ثٌقى١ِٛز جّف١ٙصٕؼذَ ف١ظ 

 فجٌز ثٌؼجةذ٠ٓ.

صّش إػجدصُٙ أْ دؼل ثإلع١ٛد١١ٓ ثٌز٠ٓ صف١ز ١ٍّٓ ٌ ١زؾٕٛدػٓ أٔذجء ِٓ ثٌّٕجهك ثٌثٌٙؾشر ثٌّخضٍطز ك ػًّ ٠أفجد فشٚ

ثٌالؽت١ٓ ِخ١ُ فٟ ْ ٚضٛثؽذِّٓ ٠دّٓ ف١ُٙ ثٌذؼل ِؾذدث  ثٌؼٛدر إٌٝ ثٌٍّّىز ٠قجٌْٚٛ ِٓ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز 

ثٌٙؾشر ثٌّؼشٚفز ػذش ِّشثس ثٌّٙجؽش٠ٓ ثٌّقض١ٍّٓ  دضٛػ١ز فٟ إع١ٛد١جثٌغٍطجس صمَٛ ٚخشص فٟ ِقجفظز ٌقؼ. د

 .دطش٠مز غ١ش ٔظج١ِز ػذش ث١ٌّٓٓ ثٌغفش إٌٝ ثٌغؼٛد٠ز ػ عٕجةُٙإل

 في سطور
 يؤتًز انحىار انىطًُ اَتهاء 

ٛف١جس صٙذف ٚصُ ثٌخشٚػ دض، 4300َِجسط ؽٙش فٟ دذأ دؼذ أْ وجْ لذ ٠ٕج٠ش  45ثخضضُ ِؤصّش ثٌقٛثس ثٌٛهٕٟ ٠َٛ 

 زثٌغ١جع١ ١زثالٔضمجٌؼ١ٍّز ثٌ قٍزصؼًّ ػٍٝ فٍأْ ِٓ ؽأٔٙج إٌٝ ص١ّٙذ ثٌطش٠ك ٌٛمغ دعضٛس ؽذ٠ذ ٚثؽشثء ثٔضخجدجس 

ثصفجق ػٍٝ ثٌمنج٠ج ثٌضٟ ٠ٕذغٟ أْ ٠ىْٛ ٌٙج أعش إ٠ؾجدٟ ػٍٝ ثٌٛمغ ثإلٔغجٟٔ، دّج فٟ رٌه إٌٝ  صُ ثٌضٛفًٚ. زثٌقج١ٌ

فىشر ث١ٌّٓ صضذٕٝ ْ أٚثفك ثٌّؤصّش وّج ٚمغ ثعضشثص١ؾ١ز ٚه١ٕز ٌضّى١ٓ ثٌّشأر ٚثٌضقذٞ الٔضٙجوجس فمٛق ثإلٔغجْ. 

 دٌٚز ثصقجد٠ز.صأع١ظ 

 
 المصدر: مفوضية األمم المتحدة لالجئين 

 
 المصدر: المنظمة الدولية للهجرة

حاد في النخفاض يرجع اال

فارقة أعداد المهاجرين األ

الذين يصلون إلى اليمن 

إلى زيادة التوعية في  جزئياً 

 المصدر بلدان 

من عودتهم على الرغم من 

المملكة العربية السعودية، 

بعض المهاجرين اإلثيوبيين 

محاوالت للعودة إلى يبذلون 

عن فرص  المملكة بحثاً 

 اقتصادية
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 : مع صلوامعلومات ، يرجى التلمزيد من الل
مكتب اليمن،  مدير :تروند جنسنgensen8@un.org :967 712 222 207 هاتف+ 

 مسؤول اإلعالم واملعلومات العامة  ، مكتب اليمن  غوسو:أو إيريك-  ogoso@un.org  :712222831 967+هاتف 
ون اإلنسانية، ؤ لة الشؤو مس ن:جيبس ينياسjepsen@un.org   :1 917 367 2334 هاتف+ 

 :عبر زيارتكم للروابط االلكترونية التالية اإلنسانية الشؤونالنشرات اإلنسانية الصادرة عن مكتب تنسيق يمكنكم الحصول على 
yemen.humanitarianresponse.info | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 يشارٌغ يٍاِ تُفذ انًُظًاخ انذونٍح غٍز انحكىيٍح انكىٌتٍح 

ِال١٠ٓ دٚالس أِش٠ىٟ  03ػٍٝ صمذ٠ُ ِذٍغ ٚؽّؼ١ز ثٌؼْٛ ثٌّذجؽش  ثٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز غ١ش ثٌقى١ِٛز ثٌى٠ٛض١زٚثفمش  

صؾ١ّغ ١ِجٖ ِؾجس٠غ ّقجفظجس ِغً ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌفٟ إللجِز ػذر ِؾجس٠غ 

 ثٌقذ٠غز دجعضخذثَ ثٌطجلز ثٌؾّغ١ز ٚهجلزصىٌٕٛٛؽ١ج ث١ٌّجٖ ثألِطجس ٚ

صغجُ٘ ٘زٖ ثٌش٠جؿ ٚصق١ٍز ث١ٌّجٖ ِٚقطجس ِؼجٌؾز ث١ٌّجٖ. ٚعٛف 

 إٌٝ ثٌّٕجهك ثألوغش صنشسث  دجٌؾجفٕجس فٟ ٔمً ث١ٌّجٖ  أ٠نج  ثٌّؾجس٠غ 

ثٌذٍذ  ٠ؼذ ث١ٌّٓٚسفغ ثٌٛػٟ دؾأْ ثٌمنج٠ج ثٌّضؼٍمز دج١ٌّجٖ. ٚففش ث٢دجس 

٠شٜ . ٚثإلؽٙجد ثٌّجةٟث١ٌّجٖ أٚ  ؽقز٠ؼجٟٔ ثٌزٞ فٟ ثٌؼجٌُ ثٌغجدغ 

ث١ٌّجٖ فٟ ثٌؼمٛد ثٌم١ٍٍز  ٙجِٕ زٕفصِغً فٕؼجء لذ ١ّٕ٠ز خذشثء أْ ِذْ 

 ثٌمجدِز.

يهٍىٌ دوالر  00ٌخصص  انًزكشي نالستجاتح انطارئح  صُذوقان

انتً تؼاًَ وخطح االستجاتح فً انًٍٍ  ضًٍ هحٍاجهًشارٌغ يُقذج نن

 يٍ َقص انتًىٌم 

ثس ثٌضٛؽ١ٙ١ز ثإلسؽجدطشٞ ثإلٔغجٟٔ فٟ ث١ٌّٓ ثٌفش٠ك ثٌم  ألش 

ثٌّشوضٞ  قٕذٚقثٌمذَ ِٓ لذً ص١ٍِْٛ دٚالس  02ضخق١ـ ِذٍغ ٌ

ثٌضٟ صؼجٟٔ ِٓ ٔمـ ٚق١جر أٔؾطز ِٕمزر ٌٍ ٌض٠ًٌّٛالعضؾجدز ثٌطجسةز 

ِؾجالس ثٌققز ٚثٌضغز٠ز ٚث١ٌّجٖ ٚثٌقشف ثٌققٟ دّج ٠غطٟ ثٌض٠ًّٛ 

ثٌخذِجس ثٌؾ٠ٛز ٚثٌخذِجس ٚ ثألٌغجَٔضع ٚثٌقّج٠ز دّج فٟ رٌه 

ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ ٚز. ١ثٌضسثػ ثٌّؼ١ؾزثٌٍٛؽغض١ز ثٌّؾضشوز ٚعذً 

دغذخ ِغضّشر ال صضثي ثألصِز فٙجةٍز فٟ ث١ٌّٓ، ثٌثالفض١جؽجس ثإلٔغج١ٔز 

ضغش٠غ دٌؾٙجس ثٌّجٔقز مشٚسر ألْ صمَٛ ثٕ٘جن ٚٔمـ ثٌض٠ًّٛ. 

لذ لجَ فٟ  زثٌطجسة ٌالعضؾجدزثٌقٕذٚق ثٌّشوضٞ ٚوجْ . ٙجٚص٠جدر دػّ

 .١ٍِّٓ١ٌٍْٛ دٚالس  07ِذٍغ ضمذ٠ُ ثٌؼجَ ثٌّجمٟ د

 

 
من سوف تحسن جمعية العون المباشر المبالغ المالية المعتمدة من قبل 

 توافر المياه الصالحة للشرب في اليمن. 
 تنسيق الشؤون اإلنسانية الصورة: مكتب

الموافقة على تمويل  ستعمل

 من قبلدوالر مليون  10

على عية العون المباشر جم

مشاريع العديد من التنفيذ 

يجب أن تحسن من التي و

 المياهوفرة 
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