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 عاضوألا لوح ةماع ةرظن

 ةدیدحلا/ةیلودلا ةلوفطلا ذاقنإ ةمظنم :روصلا ردصم

 ةئجافملا لويسلا ءارج ةررضتملا رسألا ددع يف ريبك عافترا ىلإ ىدأ امم ،دلبلا ءاحنأ عيمج يف ةريخألا عيباسألا يف راطمألا تدتشا

 تقحل ،ةريزغلا راطمألا نم ةيبرغلا تاظفاحملا ةيبلغأ تررضت امنيب .هايملا تاكبش اهيف امب ،ةيتحتلا ىنبلاو ةيئاويإلا قفارملا ررضتو

 ةيريدمو ةديدحلا ةظفاحم يف صوانقلاو ةخوخلاو يلاحلاو ةيديزلا تايريدم ةصاخ – رارضألا ربكأ تيوحملاو ةديدحلا يتظفاحمب

 مهيشاومو مهلزانمو مهيوآم فارجنا قطانملا هذه يف ةفيضتسملا تاعمتجملاو نوحزانلا دهاشو .تيوحملا ةظفاحم يف ناحلم

 ينابملا يف ىوأم نع ثحبلا ىلع نيريثكلا ربجأ امم ً،ارثأت رثكألا نيحزانلا عقاوم تناك ،ماع لكشبو .لويسلا عم مهشيع لبسو

 عقاوم يف ةيئاويإلا مايخللً ارارضأ ءاعنص ةظفاحم يف لويسلاو ةريزغلا راطمألا تقحلأو .براقألا عم وأ ،سرادملا كلذ يف امب ،ةماعلا

 رامذو نارمعو تيوحملاو فوجلا تاظفاحم يفً اضيأ ةديدع نيحزان عقاوم تررضتو .شيشح ينبو نادمه يتيريدم يف نيحزانلا

 لمعلا ءاكرش موقي .زعت ةظفاحمو رمحألا رحبلا لحاس ةقطنم نمض ةئجافم لويس نع غالبإلا متو .زعتو ةديدحلاو ةجحو بإو

  .ةررضتملا رسألل ةفدهتسملا ةباجتسالاو ةماعلا تاجايتحالا ديدحتل كلذو تامييقتلا ءارجإب يناسنإلا

 ةرسأ 1,400 ىلإ تادعاسملا ميدقتل يناسنإلا عمتجملا ثراوكلا ةهجاومو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتو ةرادإل ةينطولا ةئيهلا تدشانو

  .ةلجاعلا تادعاسملل ةسام ةجاحبو لويسلا ءارج ةررضتم ةحزان

 عافترا ىلإ ىدأ امم هايملا تاكبش ىلع ةميسج رارضأب تببستو ةنمآلا برشلا هايم رداصم لويسلا هايم تثول ،قطانملا ضعب يفو

 هايملاو يحصلا فرصلا هايم حفط ديزيسو .هايملا تانازخو رولكلا صارقأ ىلإ ةفاضإلاب تانحاشلاب ةلوقنملا هايملا تادعاسم جايتحا

 .اريلوكلا كلذ يف امب ،قطانملا هذه يف تارشحلا اهلقنت يتلا وأ هايملا اهلقنت يتلا ضارمألا رطخ نم ةدكارلا

 ،)ةقطنم 11( اهب ةطيحملا ىرقلا عيمجو صوانقلا ةيريدم :ةديدحلا ةظفاحم يف :يلاتلا تادعاسملل ةيولوألا تاذ قطانملا لمشتو

 تاجايتحالا رثكأ تاذ قطانملا تلمشو .نيحزانلا عقاوم عيمجو ةيحللا ةيريدم ،)قطانم 8( اهب ةطيحملا ىرقلا عيمجو ةيديزلا ةيريدم

 يف نيشمهملل زازتعإلا عقومو ،نادمه ةيريدم يف نيقرزألاو ةقرلاو ناورض قطانم يف نيحزانلا عقاوم ءاعنص ةظفاحم يفً احاحلإ

 ،ليغلا لحم يف لزانملا نم ديدعلا تراهنا ثيح ،تيوحملا ةظفاحم يف ريبك لكشب ناحلم ةيريدم تررضتو .شيشح ينب ةيريدم
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 ىرقلا يف لزانملا نم ديدعلا تررضت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .لقألا ىلع صاخشأ ةثالث ةافو ىلإ ىدأ امم ،بهو ينب ةلزع ،رورسلا ةيرق

 .ةقبسملاو رظنملاو ةراقلاو ةبصقلاو ةضورلاو هيقفلاو ةنفدلا :ةيلاتلا

 نيررضتملا ناكسلل ةئراطلا ةيناسنإلا تادعاسملا ميدقتو تامييقتلا ءارجإب ىحضألا ديع ةزاجإ لالخ يناسنإلا لمعلا ءاكرش رمتساو

 ،ةمداقلا عيباسألا يف سرادملا أدبتسو ةمداقلا مايألا لالخ راطمألا نم ديزملا لوطه عقوتملا نمو .هاندأ حضوم وه امك ،لويسلا ءارج

  .بهأت ةلاح يف يناسنإلا لمعلا ءاكرش لاز الو

  ةيليغشتلا تادجتسملا رخآ

 ةديدحلا ةظفاحم

 7,992 ىلع ءاذغلا عيزوت سطسغأ 20 يف يملاعلا ةيذغألا جمانرب أدبيس •

 .ةظفاحملا يف لويسلا ءارج ةررضتم ةرسأ

 لالخ نم ةيحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا عاطق ةعومجم تلمعو •

 فيرصت ىلع يلاحلا ةيريدم يف يحصلا فرصلاو هايملل ةيلحملا ةسسؤملا

 عراش( ةديدحلا ةنيدم يف ةفلتخم عقاوم نم ةمكارتملا راطمألا هايم عيمج

 يحلاو نيعبرألا عراشو نيتسلا عراشو ةعاسلا ةلوجو ءانيملا عراشو ءاعنص

 يحصلا فرصلاو هايملل ةيلحملا ةسسؤملا تلاز الو .)نميلا ةراحو يراجتلا

 عيزوت نم ةيلودلا ةلوفطلا ذاقنإ ةمظنم تهتناو .نارفعزلا ةقطنم يف لمعت

 تاجايتحالا ةيطغت ىلع يملاعلا ةيذغألا جمانرب لمعيسو ،ةرسأ 254 ىلع ةفاظنلا داوم مقطأو ةيئاذغلا ريغ داوملا

  .ةيئاذغلا

 تارم اوحزن نيذلا نيحزانلا ةئف نم اهنم ديدعلاو .ةيديزلا ةيريدم يف لويسلا ءارج ةرسأ 457 وحنب ردقي ام تررضتو •

 ةسردم يفً ايلاح ةرسأ 85 ءاويإ متو .ةنيدملا ءاحنأ عيمج يف رشتنتو ريياعملاب يفت ال ءاويإ لكايه يف نوميقيو ةديدع

 20 يف ضارغألا ةددعتم ةيدقنلا تادعاسملاو ةيئاذغلا داوملاو تانحاشلا ربع ةلوقنملا هايملا عيزوت أدبيسو .ةيلحم

 ثالث ماعلا ةحصلا بتكم لسرأ امك ً.ايراج ةيئاويإلاو ةيئاذغلا ريغ داوملاو ةفاظنلا داوم مقطأ عيزوت لازي ال امنيب سطسغأ

 جالعلا ىلإ نوجاتحي نمم ،ةعيرس ةروصب ىضرملا لقن نامضل كلذو ةيديزلا ةيريدم ىلإ ةديدحلا نم فاعسإ تارايس

  .ئراطلا

 .ةرهزلا ةيريدم يف ةررضتملا رسألا ىلإ ةعيرسلا ةباجتسالا ةيلآ داوم مقطأ نم 140 نيئجالل يجيورنلا سلجملا عزو •

 تغلبأو .ةفاظنلا داوم مقطأ عيزوتب أدبتس مث نمو تاجايتحالل عيرس مييقتب ةيلودلا ةلوفطلا ذاقنإ ةمظنم أدبتسو

 ةيريدم يف ةيودألاب ةيفاضإ ةيحص قفارم ةثالث معدتس عوجلا ةحفاكم ىلع لمعلا ةمظنم نأب ةحصلا عاطق ةعومجم

  ً.ايلاح عوجلا ةحفاكم ىلع لمعلا ةمظنم اهمعدت ةيحص قفارم ةتس ىلإ ةفاضإلاب ،ةرهزلا
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 أسرة مستھدفة بالمساعدات
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 لالخ نم ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنص لمعيو .كوحلا ةيريدم يف تادعاسملل ةجاح يف ةرسأ 180 وحنب ردقي ام •

 املاحو  .ةصبرلاو ءادهشلا يتقطنم يف ةمكارتملا راطمألا هايم فيرصت ىلع يحصلا فرصلاو هايملل ةيلحملا ةسسؤملا

 عيزوت مث نمو ،عيرسلا تاجايتحالا مييقت ءارجإ ىلع ةيلودلا ةلوفطلا ذاقنإ ةمظنم لمعتس ،هايملا ةحازإ نم ءاهتنالا متي

 .ةفاظنلا داوم مقطأو ةيئاذغلا ريغ داوملا

 .ةرسأ 120 وحن نم ققحتلا متو .عيرسلا تاجايتحالا مييقت ءارجإب ةيحللا ةيريدم يف ةيمالسإلا ةثاغإلا ةمظنم تأدبو •

 يملاعلا ةيذغألا جمانرب يطغيس امنيب ضارغألا ةددعتم ةيدقنلا تادعاسملا عيزوتب ةيلودلا ريك ةمظنم أدبتسو

  .مداقلا عوبسألا لالخ عيزوتلل ةيئاويإلا داوملا مقطأ ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا تزهجو .ةيئاذغلا تاجايتحالا

 عيزوت تأدبوً امييقت ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا ترجأو .صوانقلا ةيريدم يف تادعاسملل ةجاح يف ةرسأ 955 وحنب ردقي امو •

 ةيلودلا ةمظنملا تزهجو .سطسغأ 20 يف عيزوتلا نم ءاهتنالا عقوتملا نمو .ةيئاذغلا ريغ داوملا/ةيئاويإلا داوملا مقطأ

 ةجحو ةديدحلا يتظفاحم يف تاجايتحالل ةباجتسالل داوملا مقطأ نم 2,000 يأ ةيفاضإ تادادمإ ةرجهلل

 ةيئاذغلا ريغ داوملا عيزوت مزتعتو لويسلا ءارج ةررضتم ةرسأ 252 مييقت نم لجاب ةيريدم يف ةيلودلا ريك ةمظنم تهتناو •

 مقطأ ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا تزهجو .ةيئاذغلا تاجايتحالا يملاعلا ةيذغألا جمانرب يطغيس امنيب ةيدقنلا تادعاسملاو

 .مداقلا عوبسألا لالخ عيزوتلل ةيئاويإلا داوملا

 نم ةرسأ 1,869و ىوأملل لماك ررضت نم ةرسأ 750 ةاناعم نع ةخوخلا ةيريدم يف نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولا تغلبأو •

 وأ اهتيبلغأ تألتما ثيح ،ضيحارملا رَفُِحب تقحلً ارارضأ عيرسلا تاجايتحالا مييقت جئاتن تدجوو .ىوأملل يئزج ررضت

 كلذ يف امب ،رولكلاب ةجلاعملا هايملا تادادمإ يناسنإلا لمعلا ءاكرش نمأ امك .اهب صاخلا يناسرخلا طالبلا ررضت وأ فرجنا

 داوملا مقطأو ةفاظنلا داوم مقطأو ةيئاذغلا ريغ داوملاو مايخلاو ةيئاذغلا لالسلا مدقو ،تانحاشلاب ةلوقنملا هايملا

 .ةئراطلا ةيئاويإلا

 تيوحملا ةظفاحم

 راطمألا ءارج تيوحملا ةظفاحم يف ناحلم ةيريدم يف ةرسأ 406 تررضت •

 ةيدقنلا تادعاسملا يناسنإلا لمعلا ءاكرش مدقو .لويسلاو ةريزغلا

 رسألا ىلإ ةيئاذغلا داوملاو ةيئاذغلا ريغ داوملاو مايخلاو ضارغألا ةددعتم

 .ةررضتملا

 لزنم رايهنإ بقع نيدوقفم مهنم ةعبس لازيال امنيب صاخشأ ةثالث ىفوتو •

 ةنفدلا ىرق يف ةيئاملا زجاوحلاو دودسلا رايهنا ءارج لزانملا نم ديدعلا تررضتو .بهو ينب ةلزع يف رورسلا ةيرق يف

 .ةقبسملاو رظنملاو ةراقلاو ةبصقلاو ةضورلاو هيقفلاو
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 ءاعنص ةظفاحم

 

 يف ميقت ةرسأ 233 ـل يناسنإلا لمعلا ءاكرش مدق ،نادمه ةيريدم يف •

 نيحزانلل ناورض عقوم يف ةرسأ 163و نيحزانلل ةقرلا عقوم

 ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملاو ةيئاذغلاو ةيئاويإلا تادعاسملا

 ةضئافلا يراجملا هايم ةحازإو ؛تاعقنتسملا مدر كلذ يف امب ،ةيحصلا

 ؛تانحاشلاب ةلوقنملا هايملاو هايملا تاكبش ةرولكو ؛تاعولابلا نم

 .ةفاظنلا زيزعت ةطشنأو

 

 ينب ةيريدم يف نيشمهملل زازتعإلا عقوم يف ميقت ةرسأ 70 ىلإ تادعاسملا تاذً اضيأ يناسنإلا لمعلا ءاكرش مدقو •

   .شيشح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

466 
 

  
 

 أسرة متضررة في مدیریتي
ھمدان وبني حشیش

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


