
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
   

  
  
   
   
  

 "أوتشا"مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 النشرة اإلنسانية
 اليمن

 م  6112مايو  8صادر في |   11العدد 

 
 في هذا العدد

 2ص القجبل         بلمسبعدات خالل وقفةتسجابة  اال

 3ص          واردات الغذاء والوقود حولإحصبءات 

 4ص سيول           لللجبعبت النبجم  عن ا االتسجابة 

 

 

 

  

 

 مقتطفات سريعة 

 وقف األعمال القتالية عن اإلعالن  

 49,000 شخص و تضرر 62 مقتل 

  في سبع محافظاتشخص من السيول 

  مليون دوالر أمريكي عبر  42توفر

 اإلنساني التمويل صندوق

  امقأر

 مليون  62 إجمالي عدد السكان

عدد األشخاص المحتاجين 
 لتلقي مساعدات

21.2  
 مليون

عدد األشخاص الذين 
نعدام األمن إ يعانون من

 الغذائي

 مليون14.4

 مليون 6.8 عدد األشخاص النازحين

األطفال المعّرضين د دع
 لخطر سوء التغذية

 مليون 1.8

منظمة )عدد الوفيات 
 (الصحة العالمية

6,444 

منظمة )عدد المصابين 
 (الصحة العالمية

أكثر من  
31,091 

حتياجات خطة االستجابة اإلنسانية ووثيقة اإل: المصدر
 اإلنسانية

  التمويل
  م6102التمويل المطلوب لعام 

 :(دوالر أمريكي)

 دوالر أمريكي مليار1.8
 

 االستجابة حجم التمويل المتلقى لخطة
 اإلنسانية لليمن

  دوالر أمريكي مليون 294
 

 نسبة التمويل  16%
 

 

 في اليمن القتاليةوقف األعمال  اعالن

 استراحة ضرورية في بعض المناطق

 21 ةجبريخ الكويت في السالم مفبوضبت التسجئنبف تمهيًدا أةريل10 يوم اليمن القجبلي  في األعمبل تم إعالن وقف

الضروري جداً والذي يحجبج إليه النبس لالتسجراح  من عالن ةهذا اإل وقد رّحب ماجمع العمل اإلنسبني. أةريل

م في حدوث 6112 شهر مبرس منذ النزاع تسبب تصعيد. النفسي  والصدمبت والجرويع والمعبنبة العنف أعمبل

 اجمبلي عدد من المبئ  في 82) شخص يمني مليون 61.6ديرات ةأن تشير الجق. السكبن على خطيرة تداعيبت

 .يحجبجون إلى شكل من أشكبل المسبعدات اإلنسبني ( السكبن

 أو إلى وتسبئل الصرف النظيف  إلى إمكبني  الوصول إلى مب يكفيهم من الميبه شخص مليون 2..1 يفجقر حوالي

 500,000وتفجقر أكثر . خدمبت الرعبي  الصحي  شخص قدرتهم للوصول إلى مليون 12.1كمب فقد  الصحي،

شخص حجفهم حسب  20211ولقي أكثر من . تؤمن لهن والدة آمن  الجي الصحي  الرعبي  امرأة حبمل لخدمبت

غير أنه من المحجمل أن تكون أرقبم اإلصبةبت . آخرين  31,000وُجِرَح أكثر من العبلمي  الصح  منظم  تقبرير

 .العبمل  الصحي  هي المبلغ عنهب والمأخوذة من تساالت المرافق كثير، كون هذه األرقبمالفعلي  أعلى من ذلك ة

الغذاء حيث تشير الجقديرات إلى أن عدد األشخبص الذين يعبنون من إنعدام األمن  وفرة على أثر العنف تسلبًب

مسجوى  للغذاء وهوشخص أصبحوا في أشد الحبج   مليون 6.2 منهم شخص يمني، مليون 12.2 الغذائي ةلغ

 .الخبرجي  المسبعدات عبر تسوى تغطيجه يمكن ال احجيبج

اليونيسف   مدرتس  وفقًب لجقبرير منظم 1,600فقد ظلت . الجعليمي النظبمى وةشكل كبير عل أيضب كمب أثّر النزاع

ةبإلضبف  إلى  هذا آخرين على ترك مدارتسهم، طفل  560,000النزاع وأجبر م،2016مغلق  حجى شهر أةريل 

 غير حيث يُقدَّر إجمبلي عدد األطفبل. األزم  قبل غير ملجحقين ةبلجعليم من فعليبً  هم طفل وطفل  مليون 1,6أن 

وشغل  األمن النعدام الوضع نجيا  هذا. مليون طفل وطفل  6.12أنحبء البالد ةحوالي  جميع في ةبلجعليم الملجحقين

 .المسلح  الامبعبت قبل من اتسجخدامهب أو ةبلنبزحين المدارس

وحسب الجقبرير وصل عدد النبزحين إلى  واحد عبم مب كبنت عليه خالل أضعبف خمس  النزوح زادت نسب 

لاأوا  شخص  176,000 من أكثر هنبك ذلك، إلى إضبف . م6112 مبرس نهبي  في شخص مليون 6.8 حوالي

 تلك الموجودة في األمني  المخبوف األفريقي رغم النزاع أغلبهم لائوا إلى القرن اشجداد منذ إلى خبرج البالد

  .البلدان

 القتالية األعمال وقف أثناء اإلنسانية البرامج

شهر في إال انه جرى وقف فعلي لألعمبل القجبلي  إلى حّد كبير  البالداع في ةعض أنحبء نزال اررغم حقيق  اتسجمر

رقبة  على  وإجراء تقييم أو  اإلنسبني لجوتسيع نطبق االتسجابة العمللشركبء   فرصاألمر الذي مثّل  ،ةريلأ

على تسبيل المثبل، في محبفظ  . عن ةعدمحددة الجي تم الوصول اليهب والجي كبن يجم مجبةعجهب في منبطق  ألنشط ا

  10,000 حوالي الجي يسجفيد منهبالميبه  دوراتإعبدة تأهيل في  بدءمن الاليونيسف منظم  صعدة، تمكنت 

تسلم شركبء  إلى ذلك إضبف  .الغبرات الاوي  ت من ضررحيث كبنت هذه المرافق قد ت ديري  كجبففي م شخص

 المحبذي  المنبطقةمب في ذلك إليهب الوصول  يصعب الجي كبن ديريبتلملطبي   المابل اإلنسبني إمدادات العمل في

 .حدود المملك  العرةي  السعودي ل

 .شخص  270,000توزيع المواد الغذائي  لحوالي اتسجمرار أيضب مع  األعمبل القجبلي  وتزامن وقف 

 كبنز شبرلوت: تصوير .صنعبء في مدرتس  فينبزحبت  طبلببت
 

 

 في اإلنسانية الشؤون منسق حث 

على  الدولي المجتمع شهر أبريل

 تلبية لضمان المالي الدعم زيادة

 .الضرورية االحتياجات
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أكثر  ليسجفيد منهبمحبفظ  تعز ى لإ( الوايجبت)ةبلشبحنبت ل طبرئ للميبه النظيف  نقالقيبم ةعمليبت الجقييم تم د وةع

، وقبم ي  في مدين  تعزو  والجغذيصحمجنقل  لجقديم الخدمبت ال ثالث فرقشخص، كمب تم نشر   45,000من

دعم  األطفبل حمبي شركبء قّدم . شخص  130,000مسجلزمبت طبي  ألكثر منةإيصبل  العمل اإلنسبني شركبء

الجي شهدت  المديريبتمخبطر األلغبم في حول  ي وتوعجلسبت  قدمواالنزاع كمب نفسي لألطفبل المجضررين من 

محبفظجي حا  و في  على حمبي  األطفبل في حبالت الطوارئالمحلي  للشركبء والماجمعبت وتدريبًب  قجباًل عنيفًب

تزامن وقف األعمبل  .الاوف

وطني  مع إطالق حمل   القجبلي 

ضد شلل األطفبل  للجحصين

تسجهدفت وا ثالث  أيبم اتسجمرت

ممن )أكثر من خمس  ماليين طفل 

 2 هم دون الخبمس  من العمر
مليون  4.6كثر من أل( تسنوات

وزارة هذه الحمل   تنظم. أتسرة

الصح  جي الصح  ةدعم من منظم

العبلمي  واليونيسيف والبنك 

تم تقبرير الحمل  حسب الدولي و

مليون  2.6الوصول إلى حوالي 

 من اجمبلي مديري  464طفل في 

 .مسجهدف  مديري  444

عدد وكثبف  الغبرات أن رغم و

الاوي  واالشجببكبت قد تقلص إلى 

هب مبزالت إال أن، حد كبير

لكن شركبء  ونجيا  لذلك لم تجوتسع األنشط  ةشكل كبير أو ةشكل موحد. بالجهديد ال يزال قبئمً  أي ان رة، سجمم

  .بمسموحلألمبكن مجى واينمب كبن ذلك صول ومن زيبدة فرص الالعمل اإلنسبني اتسجفبدوا 

  العوائق البيروقراطية تعيق االستجابة اإلنسانية

. المسبعدات لزيبدة المدى قصيرة خطط تنفيذي  ةوضع القطبعي  الماموعبت قبمت القجبلي  وقف االعمبل ةدء قبل

 عبم ةجوزيع خبصأش اتسجهداف إلى إضبف  شخص 500,000 من ألكثر الوصول إلى الجشغيلي  الخطط تهدف

 والحديدة وحا  وعمران والاوف والضبلع البيضبء في الشخصي  والنظبف  والصحي  الغذائي  للمسبعدات

. والجقييم المجبةع  عمليبت البرنبمج مثل دورة أنشط  في توتسًعب الجشغيلي  الخطط وتشمل. وتعز وصعدة ومأرب

 اإلغبثي  الاهود وصول وتوتسع زيبدة درج  أن اليمن في اإلنسبني القُطري والفريق القطبعي  الماموعبت أكدت

 من أيضب كبفي  موارد وتوفر للقجبل الفعلي الوقف ان كمب. البيروقراطي  العوائق تقليل على كبير ةشكل يعجمد

 .الهبم  لجقديم المسبعدات العوامل

 قدرة في حقيقي تغيير إلى اإلنسبني  المنظمبت أفبدة حسب أواخر شهرأةريل في القجبلي  وقف األعمبل أدى

 نزاعبت تشهد لم الجي المنبطق في تسواء قبئم  البيروقراطي  العوائق تزال ال. االنابز في اليمن على المنظمبت

 إصدار عدم البيروقراطي  العوائق تشمل. ةبلنزاعبت الملجهب  المنبطق في وكذلك القجبلي  وقف األعمبل قبل حقيق 

 وتطرقت. إغبثي  مواد تحمل الجي للشبحنبت الميداني  والحرك  الجقييم وفرق للبعثبت الحرك  تصبريح وتأخير

 حول األمن لمالس إحبطجهب الطبرئ  ضمن اإلغبث  منسق ونبئب المسبعد العبم كيونغوا كبنغ، األمين السيدة

 عشوائي ةشكلةري  وقجبل صبروخي  وقذائف جوي  ةضرةبت القيبم يجم: "اليمن ةبلقول في اإلنسبني الوضع

 ةشكل تسهم ةل الجدمير، عن تقل خطًرا ةعواقب ال اإلداري  فيهب العقببت تجسبب الجي األثنبء في المدنيون ويُقجَل

 ".والموت والحرمبن والمرض الاوع في مببشر

الوقود  وارداتتصاريح واستمرار عدم الكفاية في تأخير في الحصول على للسفن ال استمرار تعرض

 والمواد الغذائية

الجأخير في والسبب الرئيسي وراء ذلك هو  انخفضت الواردات الجابري  ةشكل ملحوظ في شهري مبرس وأةريل

تبعبت مببشرة على لجأخير في تسليم البضبئع الجابري  إلى اليمن ل. الحصول على تصريح دخول الموانئ

الطبي  في البالد يعني  المسجلزمبتلمواد الغذائي  والوقود واإلمداد ل وطخط إن تقليص. اإلنسبني األوضبع 

 .تسعبركبير في األ في األتسواق مب يؤدي ةدوره إلى ارتفبع  انخفبض كميبت المواد المجبح  للمسجهلك

 
 الصحة العالميةمنظمة : صورة مأخوذة من . اليمن حملة التحصين ضد شلل االطفال في

التركيز حالًيا على االستفادة من 

إمكانية الوصول لتوصيل 

 متى ما كان وأينما الخدمات،

 ممكًنا، وكذلك إجراء كان ذلك

والمراقبة على  التقييمات

  .األنشطة بشكل مباشر

 

يجب إزالة كل العوائق 

البيروقراطية فوًرا لغرض 

توسيع العمل االغاثي على 

 نطاق واسع 
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شهر  خالل -دخول المينبء قبل فيهب تنجظر السفن  الجيالمنطق  أي  - في المرتسىالمنجظرة عدد السفن  انخفض

تسفين    66إلى  مبرس شهر فيإذ وصل عد السفن الراتسي   .في المبئ  مقبرن  ةشهر فبراير 46إلى مبرس 

شهر  تسفين  في 28ةعدد مقبرن  

يمكن أن يعزى ذلك إلى . فبراير

وجود الجأخير في الموانئ وانعدام 

 ةعضهب ريدمالجي تم ت البني  الجحجي 

على الرغم من  .النزاع أثنبء

 انخفبض عدد السفن الجي تدخل اليمن

ي جميع فمسجمر الجأخير إال أن 

ألتسببب الرئيسي  ا. الموانئ الرئيسي 

القدرة الجشغيلي   انخفبض هيلجأخير ل

ألوضبع األمني  إضبف  إلى ا للموانئ

كمب هو مبين في و. المجغيرة ةسرع 

ال أعلى تأخير تسُ  الرتسم البيبني

 مينبءشهر مبرس في  فيللرتسّو 
في  سفن تنجظرال الصليف حيث كبنت

أمب الجأخير ب يومً  62الرصيف لمدة 

 .لجفريغ البضبئع الرصيفمرتسى قبل الوصول إلى ال فييومب  61جوتسط فكبن ةم الحديدةفي مينبء 

مقبرن  م 6112فبراير ومبرس شهري إلى اليمن في القبدم انخفض حام واردات المواد الغذائي  والوقود 

 .األتسعبر ارتفبعإلى  وةبلجبليق اتسوفي األ الكميبتوقد أدى هذا إلى انخفبض في توفر . بألشهر السبةق ة

االحجيبج الكلي للبالد من الوقود حوالي . الشهري مجوتسطالفي المبئ  من  8مبرس في شهر  وتمثل واردات الوقود

في المبئ  مقبرن   46مبرس ةنسب  في شهر انخفضت واردات المواد الغذائي  العبم    .طن مجري  544,000

 ينالعبدي ينالقوة الشرائي  للمواطنت وانخفض. 6112  مقبرن  ةشهر ينبير في المبئ 26وةنسب   فبرايرمع شهر 

مبرس أعلى من مسجويبت مب قبل في شهر أتسعبر المواد الغذائي  وكبن مجوتسط  . ممدخراته واتسجنفدواةشكل كبير 

يواصل الماجمع . العبدي المواطن ةمببلغ أكبر من قدرةويجم تسعير السلع األتسبتسي  . في المبئ  12 ةنسب  األزم 

 وجعل األتسعبر في اليمن والوصول إلى المحجبجينإلى السلع الضروري   دعوته إلدخبل مزيًدا مناإلنسبني 

 .مجنبول المواطن اليمني العبدي

 (لكل منفذ/  شهريا)التأخير  أياممتوسط 

 
 اللوجستية والتموين اإلمداد لخدمات القطاعية المجموعة:  المصدر

 سبع محافظات والفيضانات علىأثر السيول 
الحديدة وعمران وحا   هيمحبفظبت على تسبع  أيبم الث لمدة ث أمطبر غزيرةالقجبلي  هطلت وقف األعمبل أثنبء 

شخص آخرين   49,000حوالي  تضرروب على االقل شخصً  62فيهب قجل  وصنعبء والمحويت وعدن ومأرب

تقييم األضرار على اإلنسبني مع الشركبء المحليين والسلطبت المحلي  العمل  الشركبء في مابل عمل. السيولمن 

 .صالحواإل دعمالشبكبت إمدادات الميبه، ةهدف وبلبني  الجحجي  الحيوي  مثل الطرق ةالجي لحقت 

. ثمبني  أشخبصقجل  قري  و 61 حيث غمرت ميبه االمطبر والسيولا تأثرً  المحبفظبت محبفظ  الحديدة أكثرتعد 

أغلبهم من النبزحين المقيمين  (شخص18,000)أتسرة  4,111أكثر من فقد تضررت  ي محبفظ  عمرانفأمب 

وهو  سبعالالمحبفظبت في المنبزل مبتت المواشي وتضررت . اعنزال ةعد نزوحهم ةسببفي المدارس الحكومي  

ب في ذلك مضخبت الميبه ةمكبير  البني  الجحجي  المخجلف  ةشكل تضررت . مب ضبعف المعبنبة وضنك العيش فيهب

 .والطرق

ةإيصبل اإلنسبني  العملشركبء قبم .  اإلنسبني  نشطاألأّدت األضرار النبجم  عن السيول إلى الجحفيز لزيبدة 

الغذائي   ةمب في ذلك المواد الغذائي  وغير المجضررة من السيول، لمحبفظبت السبعلألرواح إلى ا ةنقذم اتمسبعد

المدخالت الزراعي  والبذور وكذلك المسجلزمبت و النظبف  والصرف الصحيأطقم مواد الخيبم و والجي تشمل

ةمب في ذلك النبزحين شخص في األتسبوع األول من االتسجابة    33,500أكثر من إلىل وتم الوصإذ . الطبي 

 .بلميبهتدخالت اإلمداد ةفي عدن من خالل هو  تم الوصول إليهأكبر عدد  وكبن ،داخليب

وقد يعود . خرىاألمنبطق ةبلمقبرن   هي األدنىجقبرير ال حسبمحبفظ  مأرب  تسجابة  ألضرار السيول فيتعّد اال

األمني  في توتر األوضبع  هنبك نبجم عناإلنسبني  شركبء العمل وجودمحدودي   حقيق  أنإلى ذلك في  السبب

حبج  ة منهمفي المبئ   2.( م6112 في)نسم   306,000من ةحوالي  عدد تسكبن محبفظ  مأرب  يقدر. المنطق 

 ويجم حبليًب حسب تقديرات . م 6112 عبملل ب لخط  االتسجابة  لليمناإلنسبني  وفقً  اتإلى شكل من أشكبل المسبعد

 ضرورة كبيرة اكهن

السلع  لضمان دخول

اليمن  األساسية إلى

للمواطن اليمني  واتاحتها

 .العادي
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منظم  الغذاء والزراع  

في  خمس  الوصول إلى"الفبو"

يوجد . المبئ  فقط من المحجبجين

في محبفظ  مأرب حبليًب 

أتسرة نبزح    15,676

وقد تم (. شخص 95,869)

هؤالء النبزحين الجعرف على 

نبزحين تسبةقين إمب على أنهم 

أنهم من محبفظبت أخرى أو 

داخل محبفظ  مأرب من نزحوا 

العمل  واصل شركبء .نفسهب

اإلنسبني والسلطبت خالل شهر 

أعمبلهم مبيو شهر أةريل وةداي  

الحجيبجبت  جقييم واالتسجابة لل

. الماجمعبت المحلي  المجضررة

وتعود صعوةبت الجحرك إلى 

شجببكبت االالبني  الجحجي  وتدمير

ةعض كمب أن . محلي ال

التسجمرار عمل غرف لحصول على دعم ل المحلي  هبتسلطبتمنبشدات عبر  ، أطلقتمثل عمران، المنبطق

 .تسجابة اال عمليبت/الطوارئ

 منسق الشؤون اإلنسانية يزور صعدة

السيد  منسق الشؤون اإلنسبني  قبم

 ي تقييم ةزيبرة جيمي مبكغولدريك

في الفجرة من إلى محبفظ  صعدة 

لغرض مجبةع  أةريل  62 إلى 64

ومنبقش    ع اإلنسبنيبوضاأل

السلطبت  بت الملح  معاألولوي

تقدر المنظمبت اإلنسبني  . المحلي 

حبج  ةشخص   980,000وجود 

، ةنب إنسبني  في صعدة اتسبعدمل

  245,000أكثر من فيهم 

كمب تضررت الطرق . نبزحين

في جميع  ل كبيرةشك لاسوراو

 السيولمحبفظ  من ال مديريبت

األخيرة، إضبف  إلى األضرار 

 .  النبتا  عن النزاع

مكجب األمم المجحدة لجنسيق الشؤون اإلنسبني   مدير عبم -جورج خوري وقد رافق السيد جيمي في زيبرته السيد

أصبحت على امهوري الجي السجشفى مالالعنبي  المركزة في  غرف زار منسق الشؤون اإلنسبني   كمب. في اليمن

العبمل  المجبقي  في صعدة القليل  حد المسجشفيبت هو أامهوري المسجشفى ال. اإلغالق ةسبب نقص الموارد وشك

وأشبر منسق الشؤون اإلنسبني  أن إغالق . ةاروح خطيرةمن المصبةين الرئيسي للمرضى  المرفق العالجيوهو 

حبالت والمصبةين ة مرضىحيث تسيضطر العواقب وخيم   تسيحملامهوري المسجشفى الفي  غرف  العنبي 

 . الطبيجلقي الخدمبت ل ةعيدةالسفر لمسبفبت إلى  خطيرة

األضرار و النزاع على البني  الجحجي  المدني وأطلع على األضرار الجي خلفهب مدين  حيدان  كمب قبم الفريق ةزيبرة

  10,000حرمبن  وطبلب  وطبلب  من الحصول الجعليم  4,111ةمب تسبب في حرمبن  بلمدارسةالجي لحقت 

عن  تسبعجينمجبح حبليب بعد أقرب مرفق طبي ي. مسجشفى حيدانشخص من الحصول على الرعبي  الصحي  من 

 .صعببً المدين  كمب أن إلى جبنب تضرر الطرق األمر الذي جعل من االنجقبل 

المالي المحلي والمالس الجنفيذي و صعدةمحبفظ  بفظ محخالل زيبرته هذه ةالجقى السيد مبكغولدريك وقد 

من جديد الجزام  مؤكًدا ،والصح  والجعليم اإليواءزيبدة الدعم في مابالت  ضرورةلمنبقش  ةمديري  قطبةر 

 في شهر أبريل خريطة لليمن تظهر المناطق المتضررة من السيول

 

  
 ماكغولدريك جيمي: تصوير  بحيدان الصواريخ من متضررة مدرسة

مستويات االستجابة في 

جدا حيث  محافظة مأرب متدنية

٪ فقط من 5تم الوصول إلى 

 األشخاص المحتاجين
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 : مع صلوامعلومات ، يرجى التلمزيد من الل
  khouryg@un.orgمكتب اليمن، عام  مدير :جورج خوري

   alspach@un.org -المكتب ، مكتب عمان عام نائب مدير : أندرو السباتش
 :عبر زيارتكم للروابط االلكترونية التالية اإلنسانية الشؤونالنشرات اإلنسانية الصادرة عن مكتب تنسيق يمكنكم الحصول على 

www.unocha.org/yemen  | | www.unocha.org | www.reliefweb.int 
 

 

السلطبت المحلي  تسهيل عمل الوكبالت من طلب منسق الشؤون اإلنسبني   كمب. الماجمع الدولي دعم المحجبجين

  .الضروري دعم لضمبن تلبي  االحجيبجبت الزيبدة على  أيضب الماجمع الدولي حثّ و ،اإلنسبني 

 مليون دوالر أمريكي 43يتيح  اإلنساني التمويلصندوق 
األمر الذي يؤدي ةدوره إلى عدم إيالء  ،الطبرئ في اليمن م ةبلوضعتحاب االهجمب اعبت األخرى في المنطق نزال

دوالر مليون  682بليمن ةاإلنسبني  االتسجابة   وقد تلقت خط . ه األوضبع في اليمناالهجمبم أو الدعم الذي تسجحق

 اهذ. أمريكيدوالر مليبر  1.8المطلوب الجمويل في المبئ  من أصل مبلغ  12مب يصل في نسبجه إلى  أو أمريكي

المعني   الرئيسي  الماموعبت القطبعي كمب ال تزال . مليون شخص في اليمن 14.2لمسبعدة  الجمويل مطلوب

ماليين من للمعبنبة وهو مب يمكن أن يطيل من أمد الفي الجمويل شديد  نقص   من تعبنيةبلجدخالت المنقذة لألرواح 

 .اليمنيين

ضخ لاليمن في دوالر أمريكي من صندوق الجمويل االنسبني  مليون 42مبلغ والعمل جبري على تخصيص 

 .ةبلنبزحينمنهب مب يجعلق وصبً خص ،لالتسجابة  اإلنسبني  ةجديد تتمويال

تشايع البرما  مجعددة : يشملهذا و. تسجابة  مجكبمل  ومنسق  للنبزحينهذا الجخصيص في القيبم ةأعمبل ا تسيسبهم

 الجركيز على النبزحين مهم جدا ألن(. ومسبعدات عيني  قسبئم،، ي نقد)  القطبعبت واتسجخدام طرق اتسجابة  مخجلف

ولهذا يصعب . في المنبطق الحضري  والريفي عشوائي نزوح إلى أدى  عدم وجود مخيمبت رتسمي  في اليمن

 لدى أتسر تضيفهم ويسجخدمون معظم النبزحين يعيشون. في كثير من األحيبن تحديد أو تقدير احجيبجبت النبزحين

على ظروفهم المعيشي  هذا األمر ر أثّ وقد . المضيف المحلي  الماجمعبت  في الضعيف  أصاًل الخدمبت األتسبتسي  

الحصول على الخدمبت صعوة  من تحديبت الحمبي  وعدًدا واجه النبزحين ي .حمبيجهمتسبهم في مخبطر و

 .العيشكسب ل، وعدم وجود فرص (والصح  والجعليم يبهوالم ئي والغذا اإليوائي )

مليون دوالر   2.5إلى دوالر أمريكي   500,000اإلنسبني منالجمويل المشبريع الممول  من صندوق تجراوح 

تقوم  ياب أن. المعبيير األتسبتسي  الخجيبر المشبريع وتعد قضبيب النوع االججمبعي و الحمبي  من. كحد أعلى

في النوع األنشط  المصمم  لمعبلا  الفروق والعالق  تحليل لقضبيب النوع االججمبعي ذات ةعمل مشبريع ال

ةبإلضبف  . للذكور واإلنبث مخجلف المؤشرات الجي من شأنهب تمكين اإلةالغ عن فوائد /وكذلك األهداف االججمبعي

تانب الجسبب في الضرر ( أ)، ةمب في ذلك البرنبمجالحمبي  في  نجضمتسمشبريع كيف الإلى ذلك، ياب أن تثبت 

جحديد قضبيب قوم ةوضح كيف تسييكمب ياب أن . المسبءل ( د)المشبرك  والجمكين و  (ج) هبدفوصول ( ب)

 .الجنفيذ جوانبومعبلاجهب في جميع ومراقبجهب وإحبلجهب المخجلف   للفئبتالحمبي  

صرف ةلبدء القطبعي  للوصول إلى نقط  محددة ليجم اتسيجم اتسجعراض المقجرحبت من قبل قيبدات الماموعبت 

  :الجمويل عبر الراةط الجبلي تخصيص حولاالطالع على معلومبت  كميمكن. يونيو .1 لةحلوالجمويل 

http://www.unocha.org/yemen/application-process-allocations 

 

مليون دوالر  43يتوفر حاليا 
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