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 الرسائل الرئيسية

 ُعٓ ٚلف اإلعالْفشطخ  اإلٔغبٟٔ اٌّغزّع اغزُٕ اٌجالد، ِٓ أعضاء فٟ اٌّزمطعخ اٌمزب١ٌخ اٌزمبس٠ش عٓ األعّبي سغ 

 .ضعفب األشذ   اٌفئبد ٌّغبعذح عٙٛد ٚثزي 5158 د٠غّجش 58 فٟ اٌّعٍٓ االلززبي
 اٌٝ ِخبصْ فٟ  ثئ٠ظبٌٙبٚلبَ  أعبع١خ غزائ١خ رؾًّ إِذاداد شبؽٕبد ِٓ وج١ش عذد ثٕمً اٌعبٌّٟ اٌغزاء لبَ ثشٔبِظ

 .رعض ِذ٠ٕخ فٟ رضشسا اٌزٟ رعذ  ِٓ أشذ اٌّذ٠ش٠بد ٚطبٌخ، ٚاٌمب٘شح اٌّظفشِذ٠ش٠بد 
 ٌٍٓالعزئٕبف إ١ٌٗ ثبٌغّبػ اٌزٛطً ارفبق رُ عٓ د٠غّجش :5 فٟ إٌٝ ا١ٌّٓ اال١ِٓ اٌعبَ  ٌألُِ اٌّزؾذح اٌخبص  ِجعٛس أع 

 ِذ٠ٕخ رعض إٌٝ اإلٔغب١ٔخ ٌٍّغبعذاد ٚاٌفٛسٞ إلدخبي  اٌىبًِ

 اإلنسانية االستجابة

األشٙش ِٓ اٌظعت خالي وبْ  ، ٚلذرعضِذ٠ٕخ فٟ  طبٌخعذ ع١بداد ِزٕمٍخ فٟ ِٕطمخ  د٠غّجش 58فٟ  اٌطجٟ اٌذٌٟٚ ٔشش اٌّشوض

 699شخض، ُِٕٙ  878 ٌعذداٌظؾ١خ  ٙبخذِبرٚلذِذ اٌفشق اٌطج١خ اٌّزٕمٍخ ثغجت اٌمزبي اٌع١ٕف. ٘زٖ إٌّبطك  ٝإٌاٌٛطٛي اٌضالصخ اٌّبض١خ 

اٌزٙبة اٌّغبٌه اٌج١ٌٛخ، ، بٌغٙبص اٌزٕفغٟاٌؾبدح ٌٍشعت اٌٙٛائ١خ ثاألِشاع اٌشبئعخ ِضً اٌزٙبثبد ؽ١ش رُ ِعبٌغزُٙ ِٓ  يبطفأ 5;5 ٚإٔبس، 

ٚ عٛء اٌزغز٠خ، ِٓ أعشاع  خش آطفال  555رُ فؾض  وّب اٌطف١ٍ١بد اٌّع٠ٛخ، ٚاٌغشٚػ اٌٍّزٙجخ، ٚاٌزٙبثبد اٌغٍذ ٚاٌؾّٝ.ٚ ٚاإلعٙبي،

ٌؾٛاًِ اوّب رُ رمذ٠ُ خذِبد اٌشعب٠خ اٌظؾ١خ ٚاألِِٛخ ٌٍٕغبء عٛء اٌزغز٠خ اٌؾبد. ِٓ أعشاع فٟ اٌّبئخ  58 د  ظٙٛس ٔغجخاظٙشد اٌفؾٛطب

 ٚاٌّشضعبد.

 ٚطٍذ د٠غّجش، :5 ٚفٟ. اٌغزائ١خ اٌّٛاد ِٓ ِزشٞ طٓ  3,900 رؾًّ رعض ِذ٠ٕخ إٌٝ شبؽٕخ  588اٌغزاء اٌعبٌّٟ  ثشٔبِظ أسعًٚ

 ٚاٌزعض٠خ.  ٚطبٌخ ٚاٌمب٘شح األسثع اٌّظفش اٌّذ٠ش٠بد فٟ ٚاٌزع١ٍُ اٌزشث١خ ٚأٚدعذ فٟ ِخبصْ ٚصاسح طٓ ِزشٞ  2,600ف١ٙب  شبؽٕخ 515
 ئ١خغزااٌّغبعذاد اٌ ش١رٛف١زُ ؽ١ش ع اٌّذاسط خالي ِٓ اإلِذاداد ٘زٖ رٛص٠ع ٚع١زُ. د٠غّجش ;5 أخشٜ فٟ شبؽٕخ 53ٚطٛي   اٌّزٛلع ِٚٓ

 .ٚاٌغىش ٚاٌض٠ذ ٚاٌجم١ٌٛبد اٌمّؼ اٌغزائ١خ اٌغٍخ ٚرشًّ. اٌّمجٍخ األ٠بَ فٟ شخض  350,000دٌعذ

ِذ٠ش٠بد اٌّخب ِٚب٠ٚخ.  وّب ٚطٍذ اٌٝ  فٟ رٌه فٟ رعض، ثّب ِؾبفظخ فٟ طج١خ ِٚغزٍضِبد أد٠ٚخ اٌعب١ٌّخ اٌظؾخ ِٕظّخ ٚصعذ

 ِذ٠ش٠بد فٟ اٌشئ١غ١خ اٌّغزشف١بد فٟ األطفبي عٕبثش إٌٝ ٚع١زُ رمذ٠ّٙب شخض 711ٌعذد  ِىبفؾخ اإلعٙبي أطمُ رؾًّ رعض شبؽٕخ ِذ٠ٕخ

 عزشبساداوّب لذِذ  اٌزغز٠خ، عٛء ِٓ ٠عبْٔٛ شخض 5811 ِغبعذاد ٌعذد اٌعب١ٌّخ اٌظؾخ لذِذ ِٕظّخ  عذْ ٚفٟ . ٚاٌمب٘شح اٌّظفش

أ٠ضب اعزشبساد ؽٛي سعب٠خ األِٙبد  اٌعب١ٌّخ اٌظؾخ إضبفخ إٌٝ رٌه، لذِذ ِٕظّخ. ِؾ١ٍخ ِٕظّخ شش٠ىخ خالي ِٓ اٌّخزٍفخ اٌطفٌٛخ ألِشاع

 األد٠ٚخ اٌضشٚس٠خ شذ٠ذح ٚغ١ش٘ب ِٓ أٔغ١ٌٛٓ أِجٌٛخ 8,111 ٌٍّغزشف١بد فٟ أِبٔخ اٌعبطّخ اٌعب١ٌّخ اٌظؾخ ِٕظّخ ٚلذِذ .ٚاألطفبي

 إٌّمزح ٌألسٚاػ.االؽز١بط 

 ِذ٠ش٠خ اٌزشثخ فٟ ا١ِٛ١ٌخ ٌّع١شزُٙ ضشٚس٠خغزائ١خ  غ١ش رشًّ ِٛاد إٌبصؽ١ٓ ِغبعذاد ٌّغزّعبد اٌذ١ٌٚخ ٌٍٙغشح لذِذ إٌّظّخ
أعشح  591 ٌزؾذ٠ذ أفضً اٌغجً ٌّغبعذح إة ِؾبفظخ ِٓ ثبٌمشة اٌذ١ٌٚخ ٌٍٙغشح ثض٠بسح ِذ٠ٕخ اٌمبعذح وّب لبِذ إٌّظّخ. رعض ِؾبفظخ عٕٛة

 .ٕ٘بن رّذ اعزضبفزٙب ٔبصؽخ

ٟٚ٘   -ٚاٌض٘شح ٚؽ١ظ ِذ٠ش٠بد اٌٍؾ١خ ٚا١ٌّٕشح فٟ اٌظؾ١خ اٌخذِبد ٌزمذ٠ُ ِزٕمٍخ فشق طؾ١خ اٌعب١ٌّخ اٌظؾخ ِٕظّخ  أسعٍذ

 اٌّمذِخ ِٓ ِٕظّخ ٚلذ ٚطٍذ األد٠ٚخ. د٠غّجش خالي شٙش اٌؾذ٠ذح اٌزٟ ؽذصذ فٟ ِؾبفظخ اٌشذ٠ذح اٌف١ضبٔبد اٌّذ٠ش٠بد اٌّزضشسح ِٓ ع١ّع

 .اٌّغزشف١بد ٚعشٜ رٛص٠عٙب عٍٝ اٌّزضشسح، اٌّذ٠ش٠بد د٠غّجش إٌٝ 59-58 اٌعب١ٌّخ فٟ اٌظؾخ

ِؾبفظبد  فٟ اٌظؾ١خ  ٚإٌظبفخ اٌظؾٟ ٚاٌظشف ٚا١ٌّبٖ لبِذ ِٕظّخ ا١ٔٛ١ٌغ١ف ثأعّبي ِشالجخ ٌٍجشاِظ اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌظؾ١خ ٚاٌزغز٠ٚخ

ٌعذد  ا١ٌّبٖ ٌزٛف١ش ١ٌٍّبٖ اٌّؾ١ٍخ عّشاْ ٌٍّؤعغخ ِؾبفظخ اٌذ٠ضي فٟ ِٓ ٌزش  30,000ثزٛف١ش  ٚلبِذ ا١ٌٛٔغ١ف . ٚإة ٚاٌؾذ٠ذح ٚؽغخ عّشاْ

اٌظؾٟ. وّب لبِذ  ٚاٌظشف ٖإٌٝ ِؤعغخ ا١ٌّب ِٓ اٌذ٠ضي ٌزش 91,111 رعض إ٠ظبي  ِذ٠ٕخ ٚرُ فٟ. إٌّطمخ ٠ع١شْٛ فٟ شخض 810111

 .ِؾ١ٍخ ِٕظّخ ِع ثبٌششاوخ اٌمب٘شح ؽٟ فٟ ١ٌٍّبٖ عجعخ  خضأبد ثجٕبء أ٠ضب ا١ٔٛ١ٌغ١ف
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 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
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 +19173676288الهاتف:  ، weatherill@un.org، اإلنسانية بنيويورك، وحدة التنسيق واالستجابةجيمس ويذريل، مكتب تنسيق الشؤون 

   www.unocha.org/yemen | reliefweb.int | www.unocha.org  :اإلنسانية يرجى زيارة المواقع اإلصداراتلالطالع على 
 


