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 ةئجافملا لويسلا ةجيتن ةررضتملا رسألا ددع يف ةداح ةدايز ىلإ ىدأ امم نميلا ءاحنأ عيمج يف ةريخألا عيباسألا يف راطمألا تدتشا

 عمتجملا سطسغأ 6 يف ثراوكلا ةهجاومو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتو ةرادإل ةينطولا ةئيهلا تدشانو .ةيتحتلا ىنبلاب تقحل يتلا رارضألاو

 يناسنإلا لمعلا ءاكرش رمتساو ً.اررضت دشألا تاظفاحملا يفً احاحلإ تاجايتحالا دشأل ةباجتسالل كلذو ةدعاسملا ميدقت لجأ نم يناسنإلا

.لويسلا ءارج نيررضتملا صاخشألا تائم ىلإ تادعاسملا ميدقتب ديعلا مايأ لالخ
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ةیناسنإلا نوؤشلا قیسنتل ةدحتملا ممألا بتكم  

 

 يلك ررضت نم ةرسأ 750 ةاناعم نع نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولا تغلبأ 

  .ةخوخلا عقاوم يف يئزج ررضت نم ةرسأ 1,869و ىوأملل

 زكرمو ةبيط ةسسؤم لبق نم موعدملا تقؤملا يحصلا زكرملا ررضتو

 ريدم ةدافإ بسحب ةخوخلا يف ةيناسنإلا لامعألاو ةثاغإلل ناملس كلملا

 غلبأو .ئراطلا جالعلا طقف مدقي وهو ةديدحلا يف ةحصلا بتكم ماع

 يتلا ةيبطلا تادادمإلا نم ةئاملا يف 10 وحن ررضت نعً اضيأ ماعلا ريدملا

  .)ةيقنلا يدايألا( زدناه رويب ةمظنم ةطساوب ةخوخلا يف اهنيزخت مت

 :تاجايتحالل عيرسلا مييقتلاب ةقلعتملا ةيلوألا جئاتنلا

 .لوصولاب قلعتت لكاشم ببسب ريخأتلا تالاح دعب سطسغأ 8 يف تانحاشلاب هايملا لقن فانئتسا مت •

  .اهب صاخلا يناسرخلا طالبلا ررضت وأ فرجنا وأ اهتيبلغأ تألتما ثيح ،ضيحارملا رفحب تقحل يتلا رارضألا •

 .ةريبك ةعرسب عقاوملا تفج ثيح هايملل ريبك دوكر نع غالبإلا متي مل •

 .ىوأملاب تقحل يتلا رارضألا •

 .ةيئاذغلا داوملا ةراسخ •

 :سطسغأ 8 ىتح ةباجتسالا

 ضارغألا ةددعتملا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا ةباجتسإ ةبيط ةسسؤمو ةيلودلا ةيناسنإلا ةثاغإلل نماضتلا ةمظنم مدقت •

  .رولكلاب ةجلاعملا هايملا تادادمإ ريفوت ةلماش ،لويسلا ءارج ةررضتملا عقاوملا يف

 .ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنص عقاوم يف ماظتنإب تانحاشلاب رولكلاب ةجلاعملا هايملا لقن ريفوت •

 قطانملا ىلإ داوملا ةيلودلا ةيناسنإلا ةثاغإلل نماضتلا ةمظنم رفوت ،تايولوألا نم ةحازإلا ةيلمعو ضيحارملا رفح حالصإ •

 لولحم زيهجت مت .ديعلا ةزاجإ لبق ةعيرسلا تاحالصإلا نم ءاهتنإلل ةرهاملا ةلماعلا يديألاو تاعمتجملا كارشإو ةررضتملا

  .ديعلا لالخ ئراوطلا تالاحل ةيعمتجملا قيسنتلا تاهج عمً اقبسم رولكلا

  .ةرمتسم ةداحلا ةيئاملا تالاهسإلاو اريلوكلا ةحفاكمل ةيحصلا ةفاظنلا تاسرامم زيزعت ةطشنأ لازت الو •

 .ةيئاذغ ةلس 1,000 ةيناسنإلا لامعألاو ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم لسريس •

 .ةميخ 300 ةيناسنإلا لامعألاو ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم لسريس •

 .ةخوخلا يف تقؤملا يحصلا زكرملا ليهأت ةداعإ نم ةيناسنإلا لامعألاو ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم ىهتنإ •

 .ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأ نم 525 عيزوتل ةضهنلا عانص ةمظنم/نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم دجاوتت •

 ؛ةخوخلا يف ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأ نم 500و ةئراطلا ةيئاويإلا داوملا مقطأ نم 400ً اقبسم ىوأملا عاطق ةعومجم تزهج •

 .تاجايتحالا ديكأت روف ةيناطب 1,000و ةيئاويإلا داوملا مقطأ نم 558 عيزوتل اهدادعتسإ نع ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا تغلبأو

  :)ةقطنم 11( ةطيحملا ىرقلاو صوانقلا ةيريدم
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 لويسلا ءارج صوانقلا ةيريدم يف ةرسأ 640 تررضت ،ثراوكلا ةهجاومو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتو ةرادإل ةينطولا ةئيهللً اقفو

 عيزوتب تأدبو تاجايتحاللً اعيرسً امييقت ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا ترجأو .ةيئاذغلا داوملا كلذ يف امب ،مهتاكلتمم عيمج اورسخو

  .سطسغأ 10 يف ةيئاذغلا ريغ داوملا

 :)قطانم 8( ةطيحملا ىرقلاو ةيديزلا ةيريدم :ةديدحلا ةنيدم

 ءانبلا ليج ةيعمج تهتناو .اريلوكلا راشتنا لوح قلقلا ريثي يذلا رمألا عراوشلا يحصلا فرصلا هايمب ةطولخملا راطمألا هايم ترمغ

 شرفلاو مايخلا كلذ يف امب ،ةيئاويإلا تادعاسملل ةحلم ةجاح يف ةرسأ 457 تدجوو ةيديزلا ةيريدم عضو مييقت نم سطسغأ 11 يف

 .ةيكيتسالبلا لوطسلاو خبطملا تاودأو مونلا ةشرفأو ةيسمشلا ةقاطلا حيباصمو تايناطبلاو

  .ةديدحلا ةنيدم يف ةيحصلا ةفاظنلاو ةيئاويإلاو ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأ عيزوت ةيلودلا ةلوفطلا ذاقنإ تنشدو

.ةيديزلا ةيريدم يف يلاوتلا ىلع ةيئاذغلا داوملاو ةيئاذغلا ريغ داوملا عيزوت يملاعلا ةيذغألا جمانربو ءانبلا ليج ةيعمج نمً الك مزتعتو

 :تاميخملا ةرادإو قيسنت عاطق ةعومجم تادجتسم رخآ

 مل لويسلا نأ نم مغرلا ىلع هنأب نيكراشملا راشأو .سطسغأ 7 يف ندع يف تاميخملا ةرادإو قيسنت عاطق ةعومجم ءاكرش عمتجا

 ةجيتن ةروطخلاب رذني يبرغلا لحاسلا ءاحنأ عيمج يف نيحزانلل ىوأملا عضو نأ الإ ،ةيادبلا يف نوكت نأ عقوتي ناك امك ةديدش نكت

لمحتلا زيزعت لجأ نم هنأب تاميخملا ةرادإو قيسنت عاطق ةعومجم ءاكرش راشأو .ةيوقلا فصاوعلاو راطمألل ليوطلا ضرعتلا

 .هسفن تقولا يف ةريغص ناردج دييشتو مايخلا ريفوت متي نأ بجيف ،ةيساقلا ةيوجلا لاوحألا لمحتل ةحزانلا رسألا ىدل ةنورملاو

 .ليوطلاو طسوتملا ىدملا ىلع ةيولوأ وذ لويسلل ةضرعملا قطانملا نم ةحزانلا رسألا عقوم رييغت نوكي نأ بجي هنأبً اضيأ اوقفتاو

زعت ةظفاحم

 :)ىلفسلا ةرھاقلاو سیوسلا( ءاخملا

 عقاوم يف ةئراطلا مايخلا/ىوأملا ىلإ ةسام ةجاح يف ةرسأ 141 نأ ةيلوألا ريراقتلا تراشأ

 .نيحزانلا ةفاضتسا

 ىلع ةيلوألا تامييقتلا ءارجإب ةضهنلا عانص ةمظنمو نيئجالل يكرامندلا سلجملا موقيو 

 دكأتلل ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم اهكراش ةيجهنم عابتإ قيرط نع ةيريدملا ىوتسم

 تاعمتجملا ىلإ ةفاضإلاب نيحزانلا عقاوم يف تاعاطقلا ةددعتملا تاجايتحالا نم

ديدحتل عيرسلا مييقتلا ءارجإب نيئجالل يكرامندلا سلجملا موقيسو  .ةفيضتسملا

 .ةرسألا ىوتسم ىلع ةيئاذغلا ريغ داوملاو ىوأملا تاجايتحا

 ءاخملا قيرط عطق مت نأ دعب كلذو يناسنإلا لوصولاب قلعتت تاقوعم يأ نع سطسغأ 7 يف يناسنإلا لمعلا ءاكرش غلبي ملو

   .سطسغأ 6 يف ةيئزج ةروصب

141 
أســرة يف حاجة ماســة إىل

 المأوى/الخيــام الطارئــة يف مواقع
استضافة النازحين
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تيوحملا ةظفاحم

 ناحلم ةيريدم

 .ناحلم ةيريدم يف ةرسأ 406 نم رثكأ ررضت ىلإ ريراقتلا تراشأ

 رورس ةيرق يف لزنم رايهنا بقع نيدوقفم مهنم ةعبس لازي ال امنيب صاخشأ ةثالث ىفوتو

 يف ةيئاملا زجاوحلاو دودسلا رايهنا ءارج لزانملا نم ديدعلا تررضت .بهو ينب ةلزع يف

 .ةقبسملاو رظنملاو ةراقلاو ةبصقلاو ةضورلاو هيقفلاو ةنفدلا ىرق

 .ةيئاذغلا ريغ داوملا تادعاسم ىلإ ةرسأ 50 جاتحت ،ةيمنتلل ءانب ةسسؤملً اقفوو

  .تاجايتحالا ديدحتل ةعيرسلا تامييقتلا ءارجإبً ايلاح ةيلودلا ريك ةمظنم موقتو

نيحزانلا لصحو ريبك لكشبً اضيأ ةشجلا عقوم ررضت ،نيئجالل يكرامندلا سلجمللً اقفوو

 .ةبولطملا تادعاسملا ةيبلغأ ىلع هيف

 ةيناسنإلا ةباجتسالا/تاردقلا

 يف ةرسأ 406 هعومجم امل ةيدقنلا تادعاسملا عيزوت ةيلودلا ريك ةمظنم مزتعت•

 رسألا نم ددعلا سفن ىلع ةيئاذغلا ريغ داوملا عيزوت ىلع لمعتسو ،ةرسأ لكل ينمي لاير 57,000 غلبم عقاوب ،ناحلم ةيريدم

 .ىلوألا ةلوجلا نم ءاهتنإلا لاح

 رمحألا لالهلا اهريدي يتلا نيحزانلا عقاوم يف رسألا ىلع ةيئاذغلا داوملاو مايخلل ئراطلا عيزوتلا يتارامإلا رمحألا لالهلا نشد•

   .ةشجلا عقوم يف ةظحللا ىتح مايخ ةسمخ عيزوت متو ،يتارامإلا

ةجح ةظفاحم

ضرح ةيريدم

 عقوم يف تاجايتحالا ديدحتل عيرس مييقت ءارجإب سطسغأ 7 يف ،ةيناسنإلا ةثاغإلل ريخلا فالتئا ،ةيلحم ةيموكح ريغ ةمظنم تماق

غلبيو .يشاوملا نم ديدعلا تقفنو ةحزان ةرسأ 50 تررضت ثيح ،ضرح ةيريدم قرش لامش رانلا لبج نم برقلاب عقاولا نيحزانلا

 .ةرسأ 115 ةقطنملا يف شيعت يتلا ةحزانلا رسألا ددع يلامجإ

 ةيناسنإلا ةباجتسالا/تاردقلا

  .ةشرفم 40و ةيناطب 146و ةميخ 50 ةيناسنإلا ةثاغإلل ريخلا فالتئا عزو •

406

 50
أســرة بحاجة إىل مساعدات 

المــواد غيــر الغذائية 

أســرة متضررة يف مديرية ملحان 
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ءاعنص ةظفاحم

 نادمه ةيريدم يف ةقرلا عاق ميخم يف ةيئاويإلا داوملاو مايخلا تررضت

 .ءاعنص ةظفاحم يف

نيحزانلا عقاوم يف تادعاسملل ةسام ةجاحب ةرسأ 163 نم برقي ام

 ةئراطلا ةيئاويإلا داوملا مقطأ ىلإ ةحلم ةجاحب ةرسأ 25 اهنم ،ناورض يف

 .نيقرزألاو ةقرلا يف نيحزانلا عقاوم يف

ةهجاومو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتو ةرادإل ةينطولا ةئيهلا تراشأو

 يف لويسلاو ةريزغلا راطمألا ءارج ةحزان ةرسأ 70 ررضت ىلإ ثراوكلا

 .شيشح ينب ةيريدم يف نيشمهملا نيحزانلل ةكلملاو زازتعإلا يعقوم

 ءارجإ متو نيشمهملا نيحزانلا يعقوم ةمادتسملا ةيمنتلا ةسسؤمو نميلا امس ةمظنم تراز ،ىوأملا عاطق ةعومجملً اقفوو

 .ةيفاكلا ةيتحتلا ىنبلا ىلإ راقتفالا ببسب ةنمزم نيعقوملا نيذه يف تاجايتحالا ربتعتو .تاجايتحالا ديدحتل ةعيرسلا تامييقتلا

 .ريبك لكشب رامذ ةظفاحم يف ربعم يف نيحزانلا عقوم رثأت نعً اضيأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تغلبأو

 ةيناسنإلا ةباجتسالا/تاردقلا

.ةقرلا عاق ميخم ىلإ تانحاشلاب ةنمآلا هايملا لقنب )اردآ( ةيلودلا ةيمنتلاو ةثاغإلل تستنفدألا ةلاكو موقت •

 .ناورض عقوم يف ةجاتحم ةرسأ 25 ىلإ ةئراطلا ةيئاويإلا داوملا مقطأ نميلا امس ةمظنم مدقتس •

.ةدكارلا هايملا طفش تالمح ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا عاطق ةعومجم رصانت•

 .عيرسلا عيزوتلل نزاخملا يف ةئراطلا ةيئاويإلا داوملا مقطأ رفوتت •
•

 داوم مقطأ عيزوتو تانحاشلاب ةلوقنملا ةنمآلا هايملا :زازتعإلا عقومل )اردآ( ةيلودلا ةيمنتلاو ةثاغإلل تستنفدألا ةلاكو بيجتست•

 .ةيصخشلا ةفاظنلا ةطشنأ زيزعتو ةفاظنلا

 .زازتعإلاو ةكلملا يعقوم ىلع لابرط 120 عيزوت مت•

 عقاوم يف رولكلاب هايملا ةجلاعمو ةدكارلا هايملا طفش ىلع يناسنإلا لمعلا ءاكرش ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنص ثحي•

 .نيشمهملا

 هايملاب صاخلا مييقتلا ءارجإب ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنصل ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا عاطق ةعومجم قيرف موقيس•

 .مييقتلا جئاتنلً اقفو ةباجتسالاو رامذ ةظفاحم يف ربعم يف ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو

50
 خيمة

146 
 بطانية

40 
 مفرشة
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ةیناسنإلا نوؤشلا قیسنتل ةدحتملا ممألا بتكم

محافظة إب

مديرية السدة

حدثت إنزالقات أرضية يف 28 يوليو 2019م يف قريتي النبيجة ومنزل. وزارت المفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وأحد  
 عمتجم ةرسأ 50 نم برقي ام ررضت نع ةيلحملا تاطلسلا تغلبأ ثيح ،ةقطنملا نيذفنملا

نييلحملا ةداقلا غالبإ متو .تاقرطلاو لزانملابً ارارضأ تقحلأ لويسلا نأل كلذو فيضتسم

 .عيرسلا مييقتلا ليهستل ةررضتملا رسألا ءامسأ ليجستب

ءارجإو ققحتلا ةيلمعب ،نميلا ءاسن داحتإ ،نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم كيرش أدبو

 ةيئاذغلا ريغ داوملا ىلإ ةجاحب مه نيذلا كئلوأ ديدحتل كلذو ةررضتملا رسألاب صاخلا مييقتلا

 .ةئراطلا ةيئاويإلا داوملا مقطأو

.نيررضتملا صاخشألا ددع دعب ددحي مل نكلو ةريزغلا راطمألا ةجيتن سطسغأ 4 يف ةيضرألا تاقالزنإلا رثإ ةقطنملا تاذ تررضتو

 .تقؤم لحك مايخلا ةررضتملا رسألا تبلطو .ةررضتملا ةقطنملا يف مييقت ءارجإ نميلا ءاسن داحتإ مزتعيو

 ةيناسنإلا ةباجتسالا/تاردقلا

 .ةيلئاعلا مايخلا يف صقن دوجو نع نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم تغلبأ •

 ءاهتنإلا روف ةئراطلا ةيئاويإلا داوملا مقطأ/ةيئاذغلا ريغ داوملا معد ميدقتل نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم دادعتسا •

    .مييقتلا نم

 فوجلا ةظفاحم

 :)يقرشلا مزحلاو دعاسلاو رجلا :نيحزانلل ةفيضتسملا عقاوملا( مزحلا ةيريدم

 ءاذغلا كلذ يف امب ،ةيلك وأ ةيئزج ةروصب اهتاكلتمم ترسخ ثيح ،ةحزان ةرسأ 29 ررضت نع ينميلا رمحألا لالهلا ةيعمج تغلبأ

 .شيعلا لبسو ةيساسألا ةيئاذغلا ريغ داوملاو ىوأملاب ةلصتملا كلت ةيولوألا تاذ تاجايتحالا مهأ نمو .ةيلزنملا تاودألاو

 ةيناسنإلا ةباجتسالا/تاردقلا

 29 ىلإ ةئراطلا ةيئاويإلا داوملا مقطأو ةيئاذغلا ريغ داوملا عيزوتب ينميلا رمحألا لالهلا ةيعمجو ةيمنتلل ءانب ةسسؤم موقتس •

 .ةحزان ةرسأ

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
trives@un.org :سباستيان تريفز: مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن، تلفون: 967712222800+ بريد الكتروني

 dandreagiovannif@un.orgفيديريكا داندراجيوفاني، رئيس وحدة االتصال والتقارير، مركز عّمان،  | موبايل: 962796876082+|بريد الكتروني
www.unocha.org/yemen | www.unocha.org | www.reliefweb.Int :إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على الروابط
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