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ًّت يكتب األيى انًتحذة نتُسٍق انشؤٌٔ اإلَساٍَت )أٔتشا( ًْ انحشذ ٔانتُسٍق نهؼًم اإلَساًَ انفؼال ٔانقائى ػهى انًبادا فً ششاكت  يغ األعشاف انٕعٍُت ٔانذٔنٍت انفاػهت. يٓ

 بانتُسٍق َُقز األسٔاح

  ػًشاٌ تيحافظ انصشاع فً: اليمه
 

 م4102 أغسطس  04 حتى األوضاع بشأن( 8) رقم تقرير

 

 قبم يٍ انتقشٌش ْزا إصذاس تى. اإلَساٍَت بانشؤٌٔ انًؼٍٍٍُ انششكاء يغ بانتؼأٌ فً انًٍٍ اإلَساٍَت انشؤٌٔ تُسٍقاأليى انًتحذة ن يكتب قبم يٍ انتقشٌش ْزا إػذاد تى
 .و4102 أغسغس 05 بتاسٌخ انتانً انتقشٌش إصذاس ٌتى أٌ ٌتٕقغ. و4102 أغسغس 5 بتاسٌخ انًٍٍ فً اإلَساٍَت انشؤٌٔ نتُسٍق انًتحذة األيى يكتب

 انشئٍسٍت انُقاط

 ٚإٌّبغك ػّواْ ِؾبفظخ فٟ ٘بكئخ األٚظبع رياي ال 

 ثاػبكح اإلَٔبٟٔ اٌّغبي فٟ اٌشووبء ٠ٚمَٛ اٌّغبٚهح،

 ا٢ْ، ؽزٝ لبِٛا، ٚلل. ٕ٘بن االَٔب١ٔخ ػ١ٍّبرُٙ رأ١ٌٍ

 ِٛاك أٍبٍٟ ٚثشىً – ٚاؽلح ٌّوح َِبػلاد ثزٛى٠غ

 أٍوح 50111 ٔؾٛ ئٌٝ - إٌظبفخ َِٚزٍيِبد غنائ١خ

  .األف١و إٌياع ثَجت أفواك٘ب ٔيػ

 ثأػلاك ػّواْ ئٌٝ ثبٌؼٛكح ثلأٚا لل إٌبىؽ١ٓ أْ ٠جلٚ 

 ألػلاكُ٘ ػبَ رمل٠و ٚعٛك ػلَ ِٓ اٌوغُ ػٍٝ ِزيا٠لح،

 أْ ِؾ١ٍْٛ ٍىبْ لّله ١ٌٛ٠ٛ، 42 ِٓ اػزجبها  . ؽب١ٌب  

 مهٚح فٟ. ثبٌفؼً ػبكٚا لل إٌبىؽ١ٓ ٔصف ؽٛاٌٟ

  .ك٠بهُ٘ ئٌٝ ٔبىػ 50111 ػٛكح اٌشووبء لّله األىِخ،

 فٟ ٌٍؾصجخ رفش   ػٍٝ ا١ٌَطوح ِٓ ٚاصمْٛ اٌشووبء 

 ػمت( ٌؼّواْ اٌّغبٚهح صٕؼبء ِؾبفظخ) أهؽت ِل٠و٠خ

 ِٓ االٔزٙبء ١ٍٚزُ. اٌؼ١ل ػطٍخ فالي رطؼ١ُ ؽٍّخ ثلء

  .اٌغبهٞ  األٍجٛع فالي اٌؾٍّخ ِٓ األف١وح اٌّوؽٍخ

 رؾٛي ػوال١ً أٞ اإلَٔبٟٔ اٌؼًّ فٟ اٌشووبء ٠َغً ٌُ 

 ىاه ٚلل. ا٢ْ ؽزٝ ػّواْ فٟ ػٍُّٙ اٍزئٕبف كْٚ

 ٌّوالجخ ١ٌٛ٠ٛ 42 فٟ ػّواْ اإلَٔب١ٔخ اٌشإْٚ َِٕك

 اٌَّبػلاد كفٛي ٌز١ًَٙ ٚاٌلػٛح ٕ٘بن، األٚظبع

 اإلَٔب١ٔخ، األصٛي ثؼط رياي فال مٌه، ِٚغ. اإلَٔب١ٔخ

 اٌشووبء ٠ٚزطٍغ. ِفمٛكح اٌصواع، فالي ٔٙجٙب رُ اٌزٟ

 األصٛي رٍه الٍزوكاك اٌّؾ١ٍخ اٌٍَطبد ِغ اٌؼًّ ئٌٝ

 .ِّىٓ ٚلذ أٍوع فٟ

 َظشة ػايت ػهى انٕضغ

 إٌّطمخ ٚئٌٝ ِٓ اٌٛصٛي ٠ٚؼل ٘بكب، ػّواْ ِؾبفظخ فٟ اٌٛظغ

 فٟ االَٔب١ٔخ اٌجواِظ رأ١ٌٍ اإلَٔبٟٔ اٌؼًّ شووبء ٠ؼ١ل. ِفزٛؽب  

 اٌغنائٟ اٌلػُ  رٛى٠غ اٍزىٍّٛا ٚلل اٌغبهٞ، االٍجٛع فٟ ػّواْ

ٚاألٍو اٌّؾزبع١ٓ ئٌٝ إٌظبفخ َِٚزٍيِبد
1
 ئٌٝ ٔيؽذ اٌزٟ 

 ِٓ َِزمً ثشىً اٌزؾمك ِٓ اٌزّىٓ ػلَ ِٓ اٌوغُ ػٍٝ شقص، 000444 ؽٛاٌٟ ٔيٚػ شووبء لّله ١ٌٛ٠ٛ، شٙو أٚائً فٟ اٌصواع مهٚح فٟ. صٕؼبء

. اٌؼبئل٠ٓ ألػلاك ػبِخ رمل٠واد ثؼل رزٛفو ٌُ ٌىٓ اٌّبظٟ، األٍجٛع ِلٜ ػٍٝ ِزيا٠لح ثأػلاك ك٠به٘ب ئٌٝ ثبٌؼٛكح إٌبىؽخ األٍو ثلأد ٚلل. اٌولُ ٘نا

 ِب رشو٠ل ػٓ أٍفود اإلصالػ ٚ اٌؾٛص١١ٓ ِغ اٌّورجطخ اٌغّبػبد ث١ٓ اٌغٛف ِؾبفظخ فٟ اٌّبظٟ األٍجٛع ِزمطؼخ اشزجبوبد ؽلصذ ػّواْ، فبهط

 .اٌزمو٠و ربه٠ـ ؽزٝ إٌّطمخ فٟ األٚظبع ٚ٘لأد أغَطٌ، 3 فٟ اٌغٛف فٟ اٌزٕف١ن ؽ١ي إٌبه ئغالق ٚلف ٚعبء .أٍوح 044 ئٌٝ ٠صً

 اٌَّبػلاد ا٠صبي ر١ًَٙ ئٌٝ كػب ؽ١ش اٌّؾ١ٍخ، اٌٍَطبد ِغ اعزّغ ؽ١ش ١ٌٛ٠ٛ، 40 فٟ ثبكٞ ث١ذ ِٕٚطمخ ػّواْ ِل٠ٕخ اإلَٔب١ٔخ اٌشإْٚ َِٕك ىاه

 أْ ػّواْ فٟ ِؾ١ٍْٛ ٍىبْ ٚلله. إٌياع ِٓ اٌّزعوهح اٌّٛالغ أ٠عب   اٌجؼضخ ىاهد وّب .اإلَٔبٟٔ اٌؼًّ ؽٛي اٌّشزووخ االٌزياِبد ٚرؼي٠ي اإلَٔب١ٔخ

.  ١ٌٛ٠ٛ 42 فٟ ثلأد اٌزٟ اٌفطو ػ١ل ئعبىح فالي أوضو أػلاك ثؼٛكح رٛلؼبد ِغ ثبٌفؼً، ك٠بهُ٘ ئٌٝ ػبكٚا لل األف١و اٌصواع ِٓ ٔيؽٛا ِٓ ٔصف ؽٛاٌٟ

 اٌشووبء ٠زٛلغ األِٕٟ، اٌٛظغ رؾَٓ اٍزّواه ِٚغ. إٌيٚػ أِبوٓ فٟ إٌبىؽ١ٓ أػلاك أقفبض الؽظذ رمبه٠وٌٍشووبء وج١و ثشىً االٔطجبع ٘نا ٠ٚإ٠ل

 ِّٓ ٚأٌٚئه ٌٍؾٛص١١ٓ وقصَٛ ئ١ٌُٙ إٌظو ٠زُ ِٓ ١ٍّب ال ك٠بهُ٘، ئٌٝ اٌؼٛكح فٟ صؼٛثبد ٠ٛاعْٙٛ إٌبىؽ١ٓ ثؼط أْ غ١و. اٌؼٛكح ٚر١وح رزَبهع أْ

 ثبٌزؾمك ؽب١ٌب   شووبء ٠ٚمَٛ. األف١و إٌياع فٟ ِٕيي  044 ٚ 444 ث١ٓ ِب رعوه ِإولح غ١و ؽب١ٌخ رمبه٠و ٚرمله.  ِٕبىٌُٙ كِود أٚ ثشلح رعوهد

 .اٌّغبٚهح ٚإٌّبغك ػّواْ ِل٠ٕخ فٟ ِؾلٚكح أظواه ٚلٛع ئٌٝ أ١ٌٚخ ِإشواد ئشبهح ِغ اٌزمل٠واد، ٘نٖ ِٓ

                                                           
1

 أشخاص 7يتٕسظ ػذد أفشاد األسشة فً انًٍٍ  

 ٌٕنٍٕ 05 يُز ثانتقًٍٍا ٔاجشاء انًساػذاث تسهٍى يٕاقغ

 

 05 يُز يساػذاث تقذٌى تى حٍج انًُاعق إنى تشٍش انًهَٕت انًُاعق. نؼًشاٌ انغٕاسا فشٌق ششكاء تقاسٌش: انًصذس
 ْزِ فً اإلَساٍَت االحتٍاجاث نجًٍغ كايهت تغغٍت حذٔث بانضشٔسة ٌؼًُ ال ْزا. ػًشاٌ فً األخٍش انقتال َتٍجت ٌٕنٍٕ

 .انًُغقت



  (8ػًشاٌ. انتقشٌش سقى ) فً يحافظت انصشاعنت حٕل تقشٌش انحا: اليمه |2
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  يكتب تُسٍق انشؤٌٔ اإلَساٍَت –األيى انًتحذة 

 ٚرؼبْٚ األِٕٟ اٌٛظغ فٟ اٌزؾَٓ ٍٚبػل. ػ١ٍّبرُٙ اٍزئٕبف كْٚ رؾٛي ػمجبد ػٓ ػّواْ فٟ ٌٍؼًّ ػبكٚا ِّٓ اإلَٔبٟٔ اٌؼًّ شووبء ٠جٍغ ٌُ

 ظوف أٞ رؾذ ِمجٛي غ١و أِو ٚ٘ٛ األف١و، إٌياع فالي اإلَٔب١ٔخ األصٛي ثؼط ٔٙت رُ فمل مٌه، ِٚغ. اٌشووبء ػٛكح ر١ًَٙ فٟ اٌّؾ١ٍخ اٌٍَطبد

 اٌّؾ١ٍخ اٌٍَطبد ِغ اٌؼًّ ئٌٝ ٚٔزطٍغ ِؾ١ٍخ، ؽى١ِٛخ غ١و ِٕظّخ ئٌٝ إٌّٙٛثخ اٌّّزٍىبد ِٓ اٌَو٠ؼخ اٌؼٛكح ػٍٝ اٌشووبء ؽش رُ ٚلل. اٌظوٚف ِٓ

  .لبئّخ اٌغٙٛك ٘نٖ رياي ٚال. اٌّزؾلح ٌألُِ اٌّشزون اٌّجٕٝ ِٓ أفن٘ب رُ اٌزٟ اٌّفمٛكح األصٛي الٍزوكاك

 لل اٌن٠ٓ اٌؼبئل٠ٓ ٚظغ مٌه فٟ ثّب - ِإفوا   أٔغيد اٌزٟ أٚ اٌغبه٠خ اٌزم١١ّبد اٍزىّبي ػٍٝ أٍبٍٟ ثشىً اٌشووبء ١ٍووي اٌّمجً، األٍجٛع فالي

 فٟ ٔبىؽخ أٍوح 00444 ٌؾٛاٌٟ ٚاؽلح ٌّوح أ١ٌٚخ َِبػلاد رٛى٠غ رُ ا٢ْ، ؽزٝ. ئ١ٌٙب اٌؾبعخ أشل فٟ ُ٘ ٌّٓ اٌلػُ ٚرأ١ِٓ  - َِبػلح ئٌٝ ٠ؾزبعْٛ

 ٘نٖ ٚرمل٠ُ إٌبً ٠ؾزبعٙب اٌزٟ اٌَّبػلاد ٔٛع رؾل٠ل ئٌٝ اٌَّبػلاد عٙٛك ٍٚززؾٛي ِزيا٠ل، ثشىً ك٠بهُ٘ ئٌٝ إٌبىؽْٛ ٠ؼٛك وّب.  ٚػّواْ صٕؼبء

 ثواِظ ٚرط٠ٛو ك٠بهُ٘ ئٌٝ ػٛكرُٙ ال٠وعؼ ِٓ ػلك ؽٛي ٚظٛؽب   أوضو صٛهح شووبء ١ٍىْٛ ٔفَٗ، اٌٛلذ فٟ. اٌّزعوهْٚ ٠ٛعل ؽ١ضّب اٌَّبػلاد

 .اؽز١بعبرُٙ ٌزٍج١خ ِٕبٍجخ

 انتًٌٕم

 ٚلل. ػّواْ فٟ األف١و إٌياع ػٓ إٌبعّخ االؽز١بعبد رٍج١خ أعً ِٓ( ERF) ٌٍطٛاهب االٍزغبثخ ٌصٕلٚق ِمزوؽبد 04 ؽٛاٌٟ رمل٠ُ اٌشووبء ٠ؼزيَ

 ٚافك ٚلل. اإلَٔب١ٔخ اٌشإْٚ ر١َٕك ِىزت إلعواءاد ؽب١ٌب   رقعغ ٟٚ٘ اٌمطبػ١خ اٌّغّٛػبد لجً ِٓ اٌّشبه٠غ ٘نٖ ِٓ اص١ٕٓ ػٍٝ اٌّٛافمخ رّذ

 . ٌٍصٕلٚق اٌّمزوؽبد ٌزمل٠ُ أغَطٌ 04 ؽزٝ ٍِٙخ اػطبء ػٍٝ اٌشووبء

 االستجابت االَساٍَت

 األمن الغذائي

االحتياجات

 صٕؼبء ئٌٝ ػّواْ ِٓ ِإفوا   ٔبىؽخ أٍوح 00811 ؽٛاٌٟ اٌشووبء ؽلك. غنائ١خ َِبػلاد إٌياع ِٓ اٌّزأصو٠ٓ ظؼفب   األوضو إٌبً ٠ؾزبط 

 . اٌغنائ١خ اٌَّبػلاد ئٌٝ ثؾبعخ ٟ٘ ِّٓ

 .األف١وح.اٌصواع ِٛعخ لجً ػّواْ ِؾبفظخ فٟ غنائ١خ َِبػلاد رزٍمٝ ٚصؼلح ػّواْ ِؾبفظزٟ ِٓ أٍوح 080111 وبٔذ 

االستجابة

 ٘نا اٌّزجم١خ أٍوح 061ٌٍـ َِبػلاد رٛى٠غ ِٓ االٔزٙبء ١ٍزُ. صٕؼبء فٟ ٔبىؽخ أٍوح 00621 ٌؾٛاٌٟ اٌغناء رٛى٠غ اٌشووبء  أٍزىًّ 

ع َِبػلاد ؽيِخ ٚرّضً. االٍجٛع  . لو٠جب   ػّواْ ئٌٝ ٌٍؼٛكح اٌؼبئالد ِؼظُ ث١ٕخ ػٍٝ ثٕبء   ٚاؽلح ٌّوح رٛىَّ

 شىٍذ فمل صٕؼبء، ِل٠ٕخ فٟ اٌؾبي ٘ٛ ٚوّب. اٌؼ١ل ئعبىح لجً ػّواْ ِؾبفظخ فٟ ٔبىؽخ أٍوح 00511 ٌؾٛاٌٟ اٌغناء رٛى٠غ ِٓ االٔزٙبء رُ  

 . لو٠جب   ك٠به٘ب ئٌٝ األٍو ِؼظُ ػٛكح اٌّزٛلغ ِٓ ؽ١ش ٚاؽلح، ٌّوح ؽيِخ اٌَّبػلاد ٘نٖ

 األصٛي ٍالِخ ثشأْ اٌّقبٚف ثَجت ػّواْ فٟ( أٍوح 080111) األف١و إٌياع لجً إٌبىؽ١ٓ ٌٍَىبْ اٌغناء رٛى٠غ اٍزئٕبف ٠زُ ٌُ 

 ِٓ اػزجبها   أٍوح 00111 ٔؾٛ ٚصٍذ لل ٚوبٔذ. صٕؼبء ِل٠ٕخ ِٓ اٌَىبْ ِٓ اٌفئخ ٌٙنٖ غنائ١خ َِبػلاد ثزٛى٠غ اٌشووبء ٠ٚمَٛ. اإلَٔب١ٔخ

 .ؽصصُٙ ػٍٝ ٌٍؾصٛي ػّواْ ِٓ آفوْٚ ٍبفو ث١ّٕب األف١و، اٌمزبي ثَجت أفوٜ ِوح األٍو ٘نٖ ِٓ ثؼعب   ٚٔيؽذ. اٌّبظٟ األٍجٛع

 ٠ٚؼ١ش. األٍو ٘نٖ ِٓ. ٠ي٠ل ػ١بي ٚعجً صالء ٚ َِٚٛه ٚاٌَٛكح اٌَٛك ِل٠و٠بد أٍوح  40511 ٌؾٛاٌٟ ٚاؽلح ٌّوح ٔمل٠خ ِٕؼ ر١ٍَُ رُ 

 . َِٛه ِل٠و٠خ فٟ ُِٕٙ 00011

 .ٚاؽلح ٌّوح غنائ١خ َِبػلاد اٌغٛف ِؾبفظخ فٟ األف١و اٌمزبي ِٕبغك ِٓ ٔبىؽخ ػبئٍخ 41 ؽٛاٌٟ رٍمذ  

  :والمعوقات الثغرات

 لجً ػّواْ ِؾبفظخ فٟ غنائ١خ َِبػلاد ٠زٍمْٛ وبٔٛا اٌن٠ٓ( أٍوح 080111) إٌبً ِٓ اٌؼظّٝ ٌٍغبٌج١خ غنائ١خ َِبػلاد ر١ٍَُ ٠زُ ٌُ 

 ٍالِخ ػٍٝ اإلغّئٕبْ ف١ٗ ٠ّىٓ ٚلذ ألوة فٟ اٌؼ١ٍّبد ٘نٖ الٍزئٕبف اٌشووبء ٠َٚؼٝ. األف١وح اٌصواع ِٛعخ ِٕن األف١و اٌصواع

 .اإلَٔب١ٔخ األصٛي

 الصحـة

االحتياجات

 اٌطج١خ اإلِلاكاد ئٌٝ ِبٍخ ؽبعخ فٟ ػّواْ، ِل٠ٕخ فٟ اٌؾىِٟٛ اٌؼبَ اٌَّزشفٝ مٌه فٟ ثّب ػّواْ، ِؾبفظخ فٟ اٌصؾ١خ اٌّوافك  رياي ال 

 .اٌطبهئخ اٌٛظبئف ٌزشغ١ً ٚاٌٛلٛك اٌجشو٠خ ٚاٌّٛاهك

 ثبٌٕياع ِجبشوح   ٠زؼٍك ال اٌزفشٟ ٘نا أْ ِٓ اٌوغُ ٚػٍٝ. ٌؼّواْ اٌّزبفّخ( صٕؼبء ِؾبفظخ) أهؽت ِل٠و٠خ فٟ اٌؾصجخ رفشٟ اٌشووبء ٠نوو 

 .اٌّوض أزشبه رًَٙ أْ ٠ّىٓ إٌياع ثَجت اٌَىبْ رؾووبد أْ ئال ػّواْ، فٟ

 االستجابة:
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 األٌٚٝ اٌغٌٛخ اٍزٙلفذ. ا١ٌَطوح رؾذ اٌؾصجخ ثأْ ٠إولْٚ ُٚ٘ اٌفطو ػ١ل ئعبىح فالي ثبٌؾصجخ اٌؼلٜٚ ظل رطؼ١ُ ؽٍّخ اٌشووبء  أعوٜ 

 فٟ 018 ٚ اٌّبئخ فٟ 97 اٌزغط١خ َٔجخ ثٍغذ ؽ١ش اٌؼّو، ِٓ شٙوا   59 ئٌٝ 04 ِٚٓ شٙوا   00 ئٌٝ 6 ػّو ِٓ األغفبي اٌزطؼ١ّبد ِٓ

 .األٍجٛع ٘نا اٌضب١ٔخ اٌغٌٛخ ِٓ االٔزٙبء ١ٍزُ ٚ. ػّو٠خ ِغّٛػخ ٌىً اٌَّزٙلف١ٓ ِٓ اٌّبئخ

 ٠ٚزُ. اٌّغبٚهح إٌّبغك فٟ اٌصؾ١خ ٚاٌّوافك ػّواْ ِل٠ٕخ فٟ اٌؼبَ اٌَّزشفٝ ئٌٝ األٍب١ٍخ األك٠ٚخ ثزٛى٠غ ٚشووبؤ٘ب اٌصؾخ ٚىاهح رمَٛ 

 .اٌطجٟ ثبٌطبلُ أ٠عب   ػّواْ َِزشفٝ كػُ

 شّبي ٚفٟ(  اٌّزْٛ ٚ اٌؼٕبْ ثوغ ِل٠و٠بد) اٌغٛف فٟ ػّواْ ٌٕبىؽٟ اٌىواِخ ؽفع ٍٚٚبئً االٔغبث١خ اٌصؾخ َِزٍيِبد رٛى٠غ ٠زُ 

 ( ٍف١بْ ٚؽوف ٚاٌمفٍخ اٌؼشخ ِل٠و٠بد) ػّواْ ِؾبفظخ

 ػّواْ ِل٠ٕخ اٌؼ١بكاد ٚرَزٙلف. كاف١ٍب   إٌبىؽ١ٓ اؽز١بعبد ٌزٍج١خ ػّواْ ئٌٝ ٌٍلفٛي ِزٕمٍز١ٓ ػ١بكر١ٓ ٌزغ١ٙي فطػ ثٛظغ اٌشووبء لبَ 

 .ٚلبثٍخ ِّٚوظخ غج١ت، ِٕٙب وً ١ٍٚلػّٙب اٌّغبٚهح ٚإٌّبغك

 :الثغرات والمعوقات

 اٌؼبَ ٌٍَّزشفٝ ربثؼخ - اٌطج١خ ٚاٌّؼلاد ثبإلِلاكاد ١ٍِئخ اٍؼبف ١ٍٚبهح أٚوَغ١ٓ أٍطٛأخ 02 مٌه فٟ ثّب - ٘بِخ غج١خ ِؼلاد ٔٙت رُ 

 .األصٛي ٘نٖ ِٓ أ٠ب   ئػبكح رزُ ٌُٚ. األف١و اٌصواع فالي ػّواْ ثّل٠ٕخ

 الحماية

االحتياجات

 ِٓ األغفبي ِٓ اٌّبئخ فٟ 84 ٚ اٌجبٌغ١ٓ ِٓ اٌّبئخ فٟ 85 ػبٔٝ اٌصواع، ِٓ ِزعوهح ِل٠و٠بد صالس فٟ ِإفوا   رُ اٌنٞ اٌؾّب٠خ ٌزم١١ُ ٚفمب   

 أْ اٌوػب٠خ ِملِٛ ٚموو. إٌَٛ أّٔبغ فٟ ٚرغ١واد ٚاألهق ٚاٌقٛف، اٌمٍك ِٓ ٠ؼبْٔٛ أُٔٙ اٌجبٌغ١ٓ ِٓ اٌؼل٠ل ٚموو. وج١وح ٔف١َخ ظغٛغ

 . اٌالئهاكٞ ٚاٌزجٛي ٚاٌىٛاث١ٌ إٌَٛ، فٟ ٚصؼٛثبد اٌؼبكٞ، غ١و ٚاٌصواؿ اٌجىبء ِٓ هئ١َٟ ثشىً ٠ؼبْٔٛ األغفبي

 لجً ِٓ ٚاٍزقلاُِٙ رغ١ٕلُ٘ رُ اٌّغزّغ ِٓ أغفبال   الؽظٛا اٌزم١١ُ فٟ اٌّشبهو١ٓ ِٓ اٌّبئخ فٟ 01 ػٓ ٠مً ِبال أْ أ٠عب ٔفَٗ اٌزم١١ُ أظٙو 

 . اٌٍَّؾخ ٚاٌغّبػبد اٌٍَّؾخ اٌمٛاد

 . اٌّزصبهػخ األغواف رزجغ ٍَِؾخ لٛاد ظّٓ األغفبي ِٓ وج١و ػلك ٚعٛك ئٌٝ اٌؾّب٠خ رمبه٠وهصل رش١و 

 . ٍَِؾ١ٓ لجً ِٓ ِؾزٍخ رياي ال ػّواْ أٔؾبء فٟ ِلهٍخ 01 ٚ 45 ث١ٓ ِب أْ ِإولح غ١و رمبه٠و رش١و 

االستجابة

. إٌياع ِٓ ٚاٌّزعوه٠ٓ إٌبىؽ١ٓ ث١ٓ اٌطفً، ؽمٛق مٌه فٟ ثّب األٍب١ٍخ، اإلَٔبْ ؽمٛق ئؽزواَ ِغزّؼ١خ ؽّب٠خ شجىخ أػعبء ٠والت 

 صٕؼبء ِل٠ٕخ ئٌٝ أزمً اٌنٞ االعزّبػٟ ػّواْ ِووي ِٓ ِٛظفْٛ ٠ٚمَٛ. ثبٌٛصٛي ٌٙب ٠َّؼ ؽ١ضّب اٌَّبػلح أ٠عب اٌشووبء شجىبد ٚرٛفو

 . ػّواْ فٟ ٠ؼ١شْٛ وبٔٛا اٌن٠ٓ اٌّّٙشخ اٌفئبد ال١ٍّب – صٕؼبء فٟ إٌبىؽ١ٓ أٚظبع ثّوالجخ

 ٌٍٕبىؽ١ٓ ٚاؽلح ٌّوح إٌمل٠خ اٌَّبػلاد ػٓ فعال   ٚاإلؽبٌخ، ٚاالعزّبػ١خ إٌف١َخ اٌّشٛهح األف١و األٍجٛع فٟ االٍزغبثخ أٔشطخ رشًّ 

 ٚأِواض اٌؼلٜٚ ِقبغو رم١ًٍ ػٍٝ اٌٍٛبئً ٘نٖ ٚرؼًّ. اٌىواِخ ٍٚبئً رٛى٠غ ثؼط شٍّذ وّب. صٕؼبء فٟ اٌشل٠ل ٌٍقطو اٌّؼوظ١ٓ

 .اٌىواِخ ػٍٝ اٌّؾبفظخ فٟ ٚرَبػل ٚاٌفز١بد، إٌَبء

  :والمعوقات الثغرات

 ٌٍزم١ًٍ اٌزم١١ّبد رلفغ لل– االعزّبػٟ ػٍىبٌٕٛع اٌمبئُ ٚاٌؼٕف األغفبي اٌغٕٛك مٌه فٟ ثّب - ِؼ١ٕخ ؽّب٠خ لعب٠ب ثشأْ رم١ٍل٠خ ؽَب١ٍبد رٛعل 

 .اٌمعب٠ب ٌٙنٖ اٌفؼ١ٍخ اإلصبثبد رمل٠و ِٓ

  المأوى

 االحتياجات:

 ِٓ أوضو روويد اٌزمل٠واد، ألؽل ٚٚفمب  . األف١و اٌصواع أصٕبء ِٕيي 511 ٚ 411 ِبث١ٓ رعوه رمله ِؾ١١ٍٓ شووبء ِٓ ِإولح غ١و رمبه٠و 

 ٘نٖ ِٓ اٌزؾمك ػٍٝ األٍجٛع ٘نا اٌشووبء ٠ٚؼًّ. ٠ي٠ل ػ١بي عجً ثّل٠و٠خ ١ِّْٛ ثٕٟ ٟ٘ ٚاؽلح لو٠خ فٟ إٌّبىي ٘نٖ ِٓ اٌّبئخ فٟ 21

 .اٌط٠ًٛ اٌّلٜ ػٍٝ اٌّأٜٚ رٛف١و فٟ كػُ ئٌٝ إٌّبغك ٘نٖ ئٌٝ اٌؼبئلْٚ ٠ؾزبط أْ ٠ٚوعؼ. اٌزمبه٠و

 اٌزٟ األظواه ؽغُ أٚ ا١ٌَب١ٍخ أزّبئبرُٙ ثَجت اٌمص١و اٌّلٜ فٟ ػّواْ ئٌٝ اٌؼٛكح ِٓ إٌبً ِٓ ِؾلٚك ػلك ٠زّىٓ ال أْ اٌشووبء ٠زٛلغ 

 .اٌط٠ًٛ اٌّلٜ ػٍٝ ثبٌّأٜٚ كػُ ئٌٝ رؾزبط ٍٛف فأٙب ٌنٌه، ٚٔز١غخ. ثّٕبىٌُٙ ٌؾمذ

الستجابةا

 . ػّواْ ِؾبفظخ فٟ ظؼفب   األوضو ٌألٍو أٍب١ٍخ ئ٠ٛاء ِٛاك اإلَٔبٟٔ اٌؼًّ فٟ اٌشووبء ٚىع 

 ػٍٝ األف١وح اٌٍَّبد ٚظغ اٌشووبء ٠َٚزىًّ صٕؼبء، فٟ أٍوح 00111 ٌؼلك ِقصصخ غنائ١خ غ١و ِٚٛاك ا٠ٛاء ِٛاك صٕؼبء ئٌٝ ٚصٍذ 

 .االٍجٛع ٘نا ؽل٠ضب   إٌبىؽخ األٍو ػٍٝ ٌزٛى٠ؼٙب فطػ
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الثغرات والمعوقات

 اٌزٟ إٌّبىي ؽٛي ِؾلٚكح رمبه٠و رٛعل ا٢ْ، ؽزٝ.  األِل غ٠ٍٛخ ٌالؽز١بعبد ٌالٍزغبثخ اٌزقط١ػ ئػبلخ ػٍٝ اٌىبٍِخ غ١و اٌّؼٍِٛبد رؼًّ 

 اإل٠ٛاء َِبػلاد ٌزمل٠ُ اٌزؾع١و ئٌٝ اٌشووبء ف١َؾزبط ٚاٍغ، ٔطبق ػٍٝ ظوه اٌؼضٛه رُ ئما مٌه، ِٚغ.  وج١و ثشىً رعوهد أٚ رلِود

 .ثشلح ِٕبىٌُٙ رعوهد اٌن٠ٓ ٌٍؼبئل٠ٓ اإل٠ٛاء كػُ ئٌٝ ثبالظبفخ األف١و٠ٓ ٌٍٕبىؽ١ٓ اٌط٠ًٛ اٌّلٜ ػٍٝ

 ا١ٌّبٖ ٚاٌصوف اٌصؾٟ ٚإٌظبفخ

االحتياجات

 آفو لٍك ِصله اٌشقص١خ إٌظبفخ رؼل وّب. إٌياع ِٓ اٌّزعوهح ٚاألٍو ٌٍٕبىؽ١ٓ األٍبٍٟ االؽز١بط ٌٍشوة اٌصبٌؾخ ا١ٌّبٖ رؼل 

 االستجابة:

  اٌصواع ِٛعخ أصٕبء ٔيؽذ أٍوح 911 ٌؾٛاٌٟ اٌؼ١ل لجً اٌغنائ١خ اٌّٛاك رٛى٠غ فالي اٌشقص١خ إٌظبفخ َِزٍيِبد اٌشووبء ٚىع صٕؼبء، فٟ 

 .  األف١وح

 أٍوح 00011 ؽٛاٌٟ رٍمذ ا٢ْ، ؽزٝ. ػّواْ ِؾبفظخ فٟ إٌبىؽخ األٍو ػٍٝ إٌظبفخ َِٚزٍيِبد ا١ٌّبٖ رٕم١خ ِوشؾبد ثزٛى٠غ اٌشووبء ثلأ 

 فٟ إٌظبفخ َِزٍيِبد أفوٜ أٍوح 011 ٚرٍمذ. ٍو٠ؼ ٚػ١بي ٠ي٠ل ػ١بي ٚعجً ػّواْ ِل٠و٠بد فٟ إٌظبفخ َِٚزٍيِبد ا١ٌّبٖ ِوشؾبد

 .االٍجٛع ٘نا ا١ٌّبٖ ِوشؾبد رزٍَُ ٍٚٛف ػّواْ

 .اٌشقص١خ إٌظبفخ َِزٍيِبد اٌغٛف ِؾبفظخ فٟ األف١و اٌمزبي ثَجت ٔبىؽخ أٍوح 41 ؽٛاٌٟ رٍمذ 

 :الثغرات والمعوقات

 ِوافك ٚعٛك مٌه فٟ ثّب  – ٚإٌظبفخ اٌصؾٟ ٚاٌصوف ١ٌٍّبٖ ِمجٌٛخ ِوافك رّزٍه اٌّزعوهح إٌّبغك فٟ اٌّلاهً ِٓ علا   ل١ًٍ ػلك 

 ٚاإلٔبس اٌنوٛه ِٓ ٌىً ِٕفصٍخ

  اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ 

المعوقات

 اٌطبلخ ٌٌّٚٛلاد ٌٍطجـ ٚلٛك ػٍٝ اٌؾصٛي أٞ) فط١و ثشىً األىِخ ِغ اٌزى١ف ػٍٝ إٌبً للهح ئظؼبف ػٍٝ اٌشبٍِخ اٌٛلٛك أىِخ ػٍّذ 

 أمبم فٟ اٌَّزقلِخ ٌٍّؼلاد اٌطبلخ ٌزٛف١و ١ٍّب ال اٌٛلٛك، ٔمص ثَجت ل١ٛكا   أ٠عب اإلَٔبٟٔ اٌؼًّ شووبء ٠ٚٛاعٗ(. اٌـ.. ا١ٌّبٖ ظـ أٚ

 اٌطج١خ ٚاٌّؼلاد ا١ٌّبٖ ِعقبد ِضً اٌؾ١بح

 انتُسٍق انؼاو

 انًؼهٕياث نتُسٍق ٌٍَٕٕ شٓش بذاٌت يُز يُتظًت اجتًاػاث بؼقذ نؼًشاٌ، انغٕاسا نخغت ٔفقًا أَشًء انزي نؼًشاٌ انغٕاسا ػًم فشٌق قاو 
 ٌقٕو ػًهٍاث فشٌق بئداسة -انحٍاة اَقار يجًٕػاث يُسقً يٍ تشكٍهّ تى – انفشٌق رنك يٍ يصغش فشٌق ٌٔقٕو. ٔاالستجابت ٔانتقًٍٍاث

 ساتكهٍف جٌٕ بانسٍذ االتصال ٌشجى انغٕاسيء، ػًم نفشٌق انًقبم االجتًاع بشأٌ يؼهٕياث ػهى ٔنهحصٕل. انفٕسٌت االستجابت بتُسٍق
 (. أدَاِ انتٕاصم تفاصٍم أَظش)

 انتقٍٍى يٍ ٔاالَتٓاء ػًشاٌ فً نهؼًهٍاث كبٍش ٔجٕد تأسٍس إػادة ٌتى حتى يُتظى بشكم نؼًشاٌ انغٕاسا ػًم فشٌق اجتًاػاث تستًش كًا 
 . نهًؼهٕياث انًستًشة انفجٕة يمء ًٌكُّ انزي( MIRA) انقغاػاث يتؼذد انسشٌغ

ogoso@un.org  

ratcliffej@un.org

http://yemen.humanitarianresponse.info

ochayemen@un.org
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