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 أطراؾ وطنٌة ودولٌةمهمة مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة فً حشد وتنسٌق العمل اإلنسانً الفعال والقابم على المبدأ بالشراكة مع  تتمثل
 الحٌاةالتنسٌق ٌحفظ 

 اليمن: كارثة إنسانية
 31رقم:  باألوضاعتقرٌر 

 
 

ستجابة اإلنسانٌة اإل. وٌؽطً قسم 5332ٌونٌو  13الٌمن بالتعاون مع شركاء فً المجال اإلنسانً. صدر التقرٌر عن المكتب فً  –هذا التقرٌر صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة 
 ٌولٌو أو قرٌبا منه. 6. وسٌتم إصدار التقرٌر التالً فً ٌوم 5332ٌونٌو  52إلى  31لفترة من ل

 بارزةنقاط 

 

  ملٌون شخص على مساعدات إنسانٌة منذ  4.4حصل
 مارس. 56

  ،بلػ النظام الوطنً للرعاٌة الصحٌة مرحلة حرجة
وهناك ارتفاع فً حاالت اإلصابة بحمى الضنك، 

المزمنة، كما وانعدام إلمكانٌة التعامل مع األمراض 
تنعدم إمكانٌة وصول المواد الطبٌة األساسٌة 

 مستهدفٌن.والموظفٌن لألشخاص ال

  توقؾ تام فً واردات الؽذاء والدواء ال زال هناك
والوقود. وال ٌتم تشؽٌل المطارات والموانا البحرٌة 

 إال بقدرتها الدنٌا، كما أن شبكة الطرق معطلة.

  ٌستمر العنؾ وانعدام األمن فً إضعاؾ شبكات
جتماعً والتً تعانً أساسا من إلالحماٌة واألمن ا

 نهٌار.إلا

  هناك قٌود كبٌرة على إمكانٌة الوصولال زالت ،
لمخاطر  نسانًاإلوٌتعرض العاملون فً المجال 

 عالٌة، إال أنهم مستمرون فً تقدٌم المعونات.
 
 
 
  

 ملٌون 53.3
 المتضرروناألفراد 

 ملٌون 33.1
المستهدفون 

بالمساعدات خالل 
5332 

3.331.165 
 النازحون داخلٌا

 ملٌار دوالر 3.6
من أجل التموٌل المطلوب 

تقدٌم مساعدات هامة منقذة 
 للحٌاة

1.3.1 
حاالت الوفاة المسجلة 
 الناتجة عن الصراع

34.154 
المسجلة  اإلصابةحاالت 

 الناتجة عن الصراع

 نظرة عامة على الوضع
الضنك: وقد أفادت السلطات المحلٌة فً عدن بأن نهٌار، وال زال هناك ارتفاع فً عدد حاالت اإلصابة بحمى اإل رعاٌة الصحٌة فً الٌمن إلى مرحلةوصل نظام ال

)خمسة أضعاؾ العدد بحسب اإلفادة قبل أسبوعٌن(.  213)وهو ضعؾ العدد بحسب اإلفادة قبل أسبوعٌن(، وأن الوفٌات بلؽت  333.عدد الحاالت وصل إلى 
حالة وفاة ٌومٌا. وتفٌد تقارٌر منظمة  33مع معدل وفٌات ٌصل إلى حالة جدٌدة من اإلصابة بحمى الضنك فً عدن كل ٌوم،  323وٌشٌر هذا إلى أن هناك معدل 

(. وتتزاٌد المخاوؾ من أن 5336)وكانت الٌمن محافظة على حالة خلو من المرض منذ  الصحة العالمٌة بأن هناك خطرا كبٌرا ٌتمثل فً تفشً مرض شلل األطفال
ي إلى المزٌد من النزوح. كما أن األشخاص الذٌن ٌعانون من أمراض مزمنة ؼٌر معدٌة ولكنها الخوؾ من األمراض مثل حمى الضنك والحصبة والمالرٌا قد تؤد

 مهددة للحٌاة ٌسقطون ضحاٌا للنظام الصحً المتردي.

طن متري، وال زالت  433.333فً المابة من األرقام التً كانت قبل األزمة. وهناك نقص فً الحبوب ٌصل إلى  33تصل معدالت واردات الوقود حالٌا إلى 
لذي ٌعد أكبر الموانا فً البلد الموانا الٌمنٌة تعمل بطاقة تشؽٌلٌة تعادل جزءا ٌسٌرا من إمكاناتها قبل األزمة. فلٌس هناك أي إمكانٌة للوصول إلى مٌناء عدن وا

كما تعرضت مصفاة تكرٌر النفط فً عدن حاملة لشحنات إنسانٌة ال تتمكن من الوصول إلى رصٌؾ المٌناء.  وهناك تقارٌر متكررة تفٌد أن سفنبسبب انعدام األمن، 
الحدٌدة فهناك رصٌفان فقط فً حالة تشؽٌل من أصل ثمانٌة أرصفة.  . وبالنسبة لمٌناءفٌها ٌونٌو وال زال جارٌا تقٌٌم تأثٌرات الحرٌق الذي شب .5لهجوم فً 

 رتفاع أسعار السلع.إلوٌؤدي تأخر الشحنات التجارٌة واإلنسانٌة فً البحر إلى زٌادة تكالٌؾ الشحن األمر الذي سٌؤدي 

 

ملٌون مستفٌد منذ  4.4تم الوصول إلى 
 مارس 56
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اإلنسانً فً الٌمن هابلة، فانعدام الدٌزل ٌعنً القٌود على العمل 
من ؼٌر الممكن طحن واستهالك الحبوب المستوردة، وال  ةأن

تتمكن المستشفٌات من تشؽٌل المولدات الخاصة بها، وٌظهر 
خطر على نظام إٌصال المٌاه للمالٌٌن من األشخاص. كما أن 

 الطرق تعٌش حالة من انعدام األمن تصعب نقل المواد حول
حاالت من  نسانًإلعٌش الشركاء العاملٌن فً المجال االبلد، وٌ

الخطر والتهدٌد أثناء محاوالتهم الوصول لألشخاص 
فً المابة من  13المحتاجٌن. وكانت الٌمن قبل األزمة تستورد 

فً المابة من اإلمدادات الطبٌة  3.الؽذاء الخاص بها و
 والدوابٌة.

كل ما من أشكال ملٌون شخص لش 53ٌحتاج ما ٌزٌد عن 
المساعدات اإلنسانٌة. وٌهدؾ شركاء العمل اإلنسانً فً هذا 

ملٌون شخص. وقد  33.1العام إلى إٌصال المساعدات لعدد 
 56ملٌون شخص على مساعدات إنسانٌة منذ  4.4حصل 

مارس. وهناك حاجة ماسة لوجود إمكانٌة ؼٌر مقٌدة للوصول 
من  المتضررٌناإلنسانً من أجل حماٌة الرجال والنساء 

 البحث عن العملٌن فً المجال اإلنسانً ومجال المساعدات.

 

 التموٌل
 3.6ملٌون دوالر على شكل مساهمات مقابل مبلػ  3.6.6بواقع  فً المابة حتى اآلن 35الٌمن إلى حوالً  –ستجابة اإلنسانٌة إلوصل التموٌل الخاص بخطة ا

 ملٌون دوالر للبرامج اإلنسانٌة خارج المناشدة. 61.5ٌونٌو(. وقد تم اإلسهام بمبلػ إضافً قدره  51ملٌار دوالر على شكل متطلبات )حتى 

ستجابة الطاربة، وذلك لدعم مشارٌع الدعم الطاربة، وٌشمل إلندوق المركزي لٌون دوالر من الصمل 52إضافة إلى ذلك ٌقوم منسق اإلؼاثات الطاربة بإطالق مبلػ 
 ذلك توفٌر الوقود والدواء واإلمدادات الطاربة والمٌاه النظٌفة وخدمات الصرؾ الصحً وبرامج التؽذٌة لمن هم فً حاجة لها.

( بالمساهمات المالٌة FTS - http://fts.unocha.orgإبالغ خدمة التعقب المالً التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة ) على بلةنشجع جمٌع الشركاء فً المجال اإلنسانً ومن ضمنهم المانحٌن والوكاالت المستق
 .fts@un.orgوالعٌنٌة عبر البرٌد اإللكترونً 

 ستجابة اإلنسانٌةإلا

 األمن الغذائي والزراعة 

 :حتياجاتإلا

  ملٌون شخص ٌعانون من  35.1ملٌون شخص من أصل  1.6ٌصل عدد المستهدفٌن بالمساعدات هذا العام إلى
 انعدام األمن الؽذابً.

  وٌعتبرون فً حالة انعدام أمن ؼذابً من مستوى حاد. 4ملٌون ٌمنً بمرحلة الطوارئ رقم  6ٌمر 

  هناك حاجة قبل موسم الزراعة ألدوات تٌسٌر المعٌشة خالل حاالت الطوارئ ومن ضمنها أدوات الطوارئ
 للزراعة ومصابد األسماك والمواشً، وذلك من أجل تحسٌن االكتفاء الذاتً لألشخاص الذٌن لم ٌنزحوا.

 ابقا أمام تحضٌر الؽذاء لدى األسر، وهناك نقص شدٌد فً إمداد الدٌزل المطلوب لمطاحن الحبوب، مع ارتفاع األسعار إلى ما ال ٌزال النقص فً المٌاه ع
داد تع ط فً سقطرى والمهرة، وكالهما ذاتفً المابة منذ شهر مارس. وٌنعدم الدٌزل فً سبع محافظات، وهو متوفر بشكل عام فق 4.3ٌقرب من 

 محافظة. 55لة فً سبع محافظات فقط من أصل عن الصراع. وٌتوفر ؼاز الطبخ المنزلً بسهوالجؽرافً  إلى البعدسكانً منخفض إضافة 

 .توقفت معظم المخابز عن العمل فً عدن بسبب النقص فً القمح والوقود 

 :ستجابةإلا
  محافظة )أبٌن، عدن، الضالع،  35وذلك فً  طن متري من الؽذاء منذ شهر إبرٌل 33..54ملٌون شخص على ما ٌقرب من  3.1حصل ما ٌقرب من

 المحوٌت، عمران، ذمار، حجة، الحدٌدة، لحج، صنعاء، صعدة، شبوة(.

  ًشخص على مساعدات ؼذابٌة. 24.133حصل خالل فترة التقرٌر هذه حوال 

  الضالع. وحصلوا على حصة شهر  فً المابة نساء وفتٌات( فً 42شخص ) 13.123طن متري من الؽذاء على ما ٌزٌد عن  21تم توزٌع أكثر من
، والملح، وخلٌط الصوٌا والقمح، والسكر. ولم تكن الضالع قد حصلت على توزٌع ؼذابً منذ تصاعد ًواحد من دقٌق القمح، والبقولٌات، والزٌت النبات

 الصراع.

  وأفراد المجتمعات المستضٌفة لهم  ح داخلٌاشخص ناز 1333تم توزٌع سالل ؼذاء لشهر رمضان تحتوي كل سلة على رز، ودقٌق، وزٌت، وتمر لعدد
 وذلك فً جبل عٌال ٌزٌد وعمران.

  دوالر واستهدفت  366إلى  22شخص على تحوٌالت مالٌة فً أبٌن وعمران وحجة والحدٌدة ولحج. وتراوحت المبالػ بٌن  51.333حصل أكثر من
 فً المابة من النساء والفتٌات. 23

 ملٌون 1.6

ثألشخجص ثٌّغضٙذفْٛ 

 دّغجػذثس غزثة١ز ػجؽٍز

 والحدة التقدٌرٌة لعوابق الوصول 5332األشخاص المستهدفون فً 
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 إلى  13شخص لمدة  34.333ٌونٌو وذلك إلطعام  54ي من المساعدات الؽذابٌة اإلنسانٌة عبر مٌناء الحدٌدة فً طن متر 3.333 تم استٌراد ما ٌبلػ
 مولدات كهربابٌة وتم استالمها. وسٌتم توزٌع الؽذاء فً عدن وأماكن أخرى عندما تسمح الظروؾ بذلك. 1ٌوم. كما وصلت  43

 الثغزات والعوائق:

 منٌة لدى سابقً النقل فً عدن والضالع ن بسبب عوابق الوصول والمخاوؾ األفً عد ن متري من المساعدات الؽذابٌةط .53 ٌتعذر توزٌع ما ٌصل الى
 ولحج المجاورتٌن لها.

  طن متري من المساعدات الؽذابٌة ال زالت موجودة فً المخازن فً محافظة الحدٌدة )الجزء األكبر( وعدن وصنعاء، وهناك  51.22هناك أكثر من
 أقل فً مخٌم ملجأ خرز. وال زال التوزٌع ٌمثل تحدٌا.كمٌة 

 المياه والصزف الصحي والنظافة الصحية 

 :حتياجاتإلا

  ١ٍِْٛ شخض ِغضٙذف  2.3 ث١ٌّجٖ ٚثٌظشف ثٌظقٟ ٚثٌٕظجفز ثٌظق١ز إ٠ٌٝظً ػذد ثٌّغضٙذف١ٓ دّغجػذثس

 ٌٍقظٛي ػٍٝ ِغجػذر ػجؽٍز ٘زث ثٌؼجَ.
 .٠ؼضذش صذٟٔ ثألدثء فٟ ؽّغ ثٌّخٍفجس ثٌظٍذز ػجِال ِغّٙج فٟ ثٔضشجس فّٝ ثٌؼٕه فٟ ػذْ ٚفؼشِٛس ٚثٌقذ٠ذر 
  ِٓال١٠ٓ شخض فٟ ثٌّٕجؽك ثٌش٠ف١ز ٚثٌقؼش٠ز ِٓ ٔمض فٟ إِذثدثس ث١ٌّجٖ أٚ  ٠33ضٛلغ أْ ٠ؼجٟٔ ِج ٠ض٠ذ ػ

 ثٔمطجع ثٌخذِز دغذخ ثٔؼذثَ ثٌذ٠ضي. صضث٠ذ
 .صقضجػ ثٌّشثفك ثٌطذ١ز دشىً ػجؽً إٌٝ ِٛثسد ١ِجٖ إِٓز ِٓ أؽً ثٌؼ١ٍّجس ثٌطذ١ز ثٌّٕمزر ٌٍق١جر 
 ١ٍِْٛ شخض. ١ٙٔ1جس فٟ عّجْ ِذْ سة١غ١ز صظً ف١ٙج ثٌخذِز ٌقٛثٌٟ ١ٌز صؼشع شذىجس ث١ٌّجٖ ثٌؼجِز ٌألصضغذخ أصِز ثٔؼذثَ ثٌذ٠ضي فٟ ثفضّج 

 جابة:ستإلا

  133كما أستفاد حوالً  نازح داخلً من أجل معالجة المٌاه المنزلٌة فً أبٌن وعمران وحجة. 33.333تم توفٌر مرشحات مٌاه سٌرامٌكٌة لما ٌقرب من 
 مٌاه تم توفٌرها فً البرٌقة فً عدن. شخص من مضخات

 المخلفات الصلبة.شخص فً صنعاء والحدٌدة من عملٌة جمع والتخلص من  5.223.333ستفاد أ 
  نازح داخلً فً عدن وعمران وحجة ولحج وصنعاء وتعز. وتم استهداؾ ما ٌزٌد عن  533..3تم توزٌع أدوات النظافة الصحٌة األساسٌة لما ٌزٌد عن

 شخص بأنشطة توعوٌة حول النظافة الصحٌة فً الجوؾ وعمران وحجة وتعز. 53.333

 الثغزات والعوائق:

 ٠ٚؼ١ش ِج ٠مشح ِٓ سدغ إؽّجٌٟ ثٌّغضٙذف١ٓ دأٔشطز ث١ٌّجٖ ٚثٌظشف دشىً وذ١ش ػٍٝ ثٌؼ١ٍّجس فٟ ػذْ ٚطؼذر ٚصؼضِٕٟ أعش ثٌظشثع ٚثٌٛػغ ثأل .

 ثٌظقٟ ٚثٌٕظجفز ثٌظق١ز فٟ ٘زٖ ثٌّقجفظجس.
 عجع١ز فٟ ٘زث ثإلؽجس.أدٜ ثٔؼذثَ ثٌذ٠ضي فٟ ثٌغٛق إٌٝ صؼجػف و١ّز فجالس ث١ٌّجٖ ٚثٌظشف ثٌظقٟ ٚثٌٕظجفز ثٌظق١ز ٚرٌه دغذخ صؼطً ثٌخذِجس ثأل 

 الصحة 

 حتياجات:إلا

  32.5ملٌون شخص من أصل  33.1ٌصل عدد المستهدفٌن للحصول على خدمات صحٌة عاجلة هذا العام إلى 
 ملٌون شخص بحاجة إلى رعاٌة صحٌة.

  من الوفٌات. 213إصابة بحمى الضنك وما ٌقرب من حالة  333..أفادت السلطات فً عدن بوجود ما ٌزٌد عن 

 .أعلنت منظمة الصحة العالمٌة رسمٌا عن تفشً مرض حمى الضنك فً المكال وحضرموت 

 .هناك حاجة ماسة ألدوات معالجة اإلصابات المتزاٌدة ألعداد الضحاٌا 

 اإلسعافات األولٌة، واإلحالة، وخدمات سٌارات اإلسعاؾ، وتنقل الفرق ، وٌشمل ذلك هناك حاجة عاجلة كذلك للتدرٌب على إدارة اإلصابات الجماعٌة
 الجراحٌة، وبناء قدرات األخصابٌٌن الصحٌٌن.

 .هناك حاجة للدٌزل لتوفٌر سلسلة لتبرٌد اللقاحات، والوقود للفرق المتنقلة 

 .هناك احتٌاج عاجل لتدخالت منقذة للحٌاة فً مجال صحة األمومة والطفولة والموالٌد 

 هور الوضع.ن المتوقع أن ٌبدأ موسم المالرٌا فً ٌولٌو، وانعدام األمن ٌعٌق تدابٌر مكافحة ناقالت األمراض. وبالتالً فإن من المرجح أن ٌزداد تدم 

 :ستجابةإلا
  فاعلٌة المستشفٌات، لتر من الوقود من أجل الحفاظ على  233.333طن متري من اإلمدادات الطبٌة وأكثر من  512تم حتى تارٌخه تقدٌم أكثر من

 ومخازن اللقاحات، وسٌارات اإلسعاؾ، والمختبرات العامة، والمراكز الصحٌة.

 .استقبل المكتب الصحً المحلً فً الحدٌدة مولد طاقة من أجل تشؽٌل ؼرؾ التبرٌد 

  33ؼسٌل الكلى. وتم فً صنعاء تقدٌم  عبوة سوابل ورٌدٌة وتم تقدٌمها لمركز 3333أسطوانة أكسجٌن، و 533استقبل مستشفى الثورة فً الحدٌدة 
 أسطوانات أكسجٌن للمستشفى الجمهوري.

 .قامت شاحنات نقل المٌاه بتزوٌد مستشفى حرض فً محافظة حجة بالمٌاه 

 .حصل األخصابٌون الصحٌون فً حضرموت على تدرٌب حول مراقبة األمراض وأنظمة اإلنذار المبكر 

  األساسٌة عبر فرق طبٌة متنقلة وثابتة، وأنشطة حشد مجتمعً فً عدن وعمران وحجة والحدٌدة ولحج وصعدة وصنعاء تم تقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة
 وتعز.

 .تم إمداد أدوٌة ضرورٌة للمستشفٌات فً صنعاء 

 .تم تقدٌم خدمات صحٌة إنجابٌة فً الجوؾ وعمران وحجة وصعدة 

 ملٌون 2.3
ػذد ثألشخجص ثٌّغضٙذف١ٓ دشىً 

ػجؽً دّغجػذثس ث١ٌّجٖ ٚثٌظشف 

 ثٌظقٟ ٚثٌٕظجفز ثٌظق١ز

 ملٌون 33.1
دشػج٠ز  ػذد ثٌّغضٙذف١ٓ

 طق١ز ػجؽٍز
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 لتر من الوقود لمستشفى الصداقة والمستشفى الجمهوري بعدن لسٌارات اإلسعاؾ والمولدات. 6.333 تم تقدٌم ما ٌصل الى 

 .تم نشر الفرق الصحٌة المتنقلة فً مدٌرٌتً مودٌة والودع فً محافظة أبٌن 

 شخص. 13.333لعدد ناموسٌات البعوض طوٌلة المدى المعالجة ضد الحشرات وهً جاهزة لنقلها من صنعاء من  53.333 ر ما ٌقاربٌتوف 

 .ٌقوم شركاء بإدارة المستشفٌات الهامة والعٌادات والفرق الجراحٌة المتنقلة فً عدن والضالع وعمران وحجة وإب وصعدة وصنعاء وتعز 

  ًٌونٌو. وقام  32تم إنشاء عٌادة متنقلة من أجل ملا الفراغ الذي خلفه إؼالق عٌادة بساتٌن عدن التً تعرضت لثالث قذابؾ دمرت مختبر العٌادة ف
 شخص من ضمنهم الجبون ونازحون داخلٌون. 333ٌونٌو باستهداؾ أكثر من  51فرٌق طبً مكون من سبعة أشخاص فً 

 :الثغرات والعوائق

  ٟٕثٌىجًِ ٌٕظجَ ثٌشػج٠ز ثٌظق١ز أْ صشخ١ض ِٚؼجٌؾز ثٌّشجوً ثٌظق١ز ثالػض١جد٠ز ٚثٌخط١شر ِٚٓ ػّٕٙج أِشثع ثٌقّٝ ِغً فّٝ  شذٗثال١ٙٔجس ٠ؼ

 ثٌؼٕه لذ ٠ضغذخ ػٍٝ ثألسؽـ فٟ فظٛي ػذد أوذش ِٓ ثٌّؼضجد ِٓ ثٌٛف١جس.
 إٌٝ صضث٠ذ ثٌٛف١جس ثٌٕجصؾز ػٓ فٛثدط ثإلطجدجس ثٌؾّجػ١ز.ٚفٟ ثإلِذثدثس ٚثٌذ١تز ثٌّؼمّز  ع١ؤدٞ ثٌٕمض فٟ ثٌفشق ثٌّذسدز ٌٍضؼجًِ ِغ ثإلطجدجس 
  ٓؽٓ ِضشٞ ِٓ ثألد٠ٚز ٚثإلِذثدثس ثٌطذ١ز ِخضٔز فٟ ثٌقذ٠ذر ٚطٕؼجء، ٠ٚضغذخ ثٔؼذثَ ثألِٓ ٚٔمض  ٠331ٍّه ثٌششوجء فٟ ثٌّؾجي ثٌظقٟ ِج ال ٠مً ػ

 ثٌمذسر ػٍٝ ثٌٛطٛي فٟ ِٕغ صٛص٠غ ٘زٖ ثألدٚثس.
 ٌّخضذشٞ ٌقّٝ ثٌؼٕه ٚثٌّالس٠ج دغذخ ٔمض ثإلِذثدثس ٚثٌطجلز، وّج أْ ثٌٕمض فٟ ثٌضشخ١ض ٠ؼ١ك ٚؽٛد سػج٠ز طق١ز ٕ٘جن طؼٛدز فٟ ثٌضق١ًٍ ث

 ِٕجعذز.
  ِشفك فمؾ ٠ّضٍه ػذدث وجف١ج ِٓ ثٌّٛظف١ٓ  53ؼًّ ٔظف ٘زٖ ثٌّشثفك دشىً ِضمطغ. ٕٚ٘جن ِشفك طقٟ فٟ ػذْ ٠شًّ ثٌّغضشف١جس، ٚص 16ٕ٘جن

 دشىً ِٕضظُ. ثٌظق١١ٓ ثٌز٠ٓ ٠أصْٛ ٌؼٍُّٙ
 .ٟثٌّفضشع ِغ دذء ِٛعُ ثألِطجس أْ ٠ضُ صٕف١ز ِىجفقز ٔجلالس ثألِشثع دشىً ػجؽً ِٓ أؽً ِٕغ ثٌّض٠ذ ِٓ فجالس ثٌضفش ِٓ 
 س ع١ضغذخ ِؾّٛع ػٛثًِ عٛء ثٌظشف ثٌظقٟ، ٚٔمض ث١ٌّجٖ ث٢ِٕز، ٚثعضّشثس ثٌٕضٚؿ ثٌذثخٍٟ، ٚثٌٕظجَ ثٌظقٟ ثٌّٕٙجس فٟ ص٠جدر خطش صفشٟ فجال

 جي ثٌقجد، ٚثٌى١ٌٛشث ٚغ١ش٘ج ِٓ ثألِشثع ثٌّٕمٌٛز دجٌّجء.ثإلعٙ
 ِغ ٚؽٛد صؼم١ذثس صشًّ فجالس ػذٜٚ ِٓ ٠ضغذخ ثٌٛػغ ثٌغزثةٟ ثٌّضذ٘ٛس ٔض١ؾز ٌٕمض ثالعض١شثد فٟ ص٠جدر ػذد ثألؽفجي ثٌّظجد١ٓ دغٛء ثٌضغز٠ز ثٌقجد ،

 أِشثع لجدٍز ٌالٔضشجس.
  ثألٌّج١ٔز إػجفز إٌٝ ثٌخطش ثٌّشصفغ ِٓ ثفضّجي صفشٟ شًٍ ثألؽفجي، ٚرٌه دغذخ ػذَ صٕف١ز فّالس ٚثٌقظذز ٕ٘جن خطش ِٓ ثسصفجع ػذد فجالس ثٌقظذز

 ثٌضقظ١ٓ ثٌّخطؾ ٌٙج ٚصؼطً عالعً صذش٠ذ ِخضْٚ ثٌٍمجفجس.

 التغذية  

 :حتياجاتإلا

 ً١ٍِْٛ شخض ُ٘ إؽّجٌٟ ثألشخجص ثٌّقضجؽ١ٓ ٌذػُ  3.6ػذد ثٌّغضٙذف١ٓ دجٌّغجػذثس فٟ ٘زث ثٌؼجَ إٌٝ  ٠ظ

 غزثةٟ.
 ؽفً ِٓ  23.333.ذد ثألؽفجي دْٚ عٓ ثٌخجِغز ثٌز٠ٓ ٠ؼجْٔٛ ِٓ عٛء ثٌضغز٠ز ثٌقجد لذً ثألصِز إٌٝ ٚطً ػ

لذ ٠شصفغ ػذد ثألؽفجي ثٌّظجد١ٓ دغٛء  فجالصُٙ فجدر. ٚإرث ٌُ ٠ضُ ثصخجر ثؽشثء دظٛسر ػجؽٍز 363.333ػُّٕٙ 

ٚصذٍغ ثفضّج١ٌز ٚفجر ثألؽفجي ثٌّظجد١ٓ دغٛء ثٌضغز٠ز ثٌقجد صغؼز فجالس فجدر خالي ثألعجد١غ ثٌمجدِز.  433.333ِٓ ػُّٕٙ  –١ٍِْٛ  3.1إٌٝ  ثٌقجد ثٌضغز٠ز

 أػؼجف ثفضّج١ٌز ثٌٛفجر ٌألؽفجي ث٢خش٠ٓ فٟ ٔفظ ثٌّؾّٛػز ثٌؼّش٠ز.

 ستجابة:إلا

 ٝؽفً ِظجح دغٛء ثٌضغز٠ز ثٌقجد ثٌؼالػ فٟ ِٛثلغ ػالؽ١ز عجدضز ٚػذش فشق ِضٕمٍز فٟ فؾز ٚثٌقذ٠ذر ٚس٠ّز ٚثٌّق٠ٛش. 3.163ِج ٠مشح ِٓ  صٍم 
 ٌٝ٘ؤالء ثألؽفجي ِٓ عٛء ثٌضغز٠ز ثٌقجد  43ؽفً صقش عٓ ثٌخجِغز ٌٍٕظش فٟ ثإلطجدز دغٛء ثٌضغز٠ز، ٠ٚؼجٟٔ ِج ٠ض٠ذ ػٓ  1.3 صُ فقض ِج ٠ظً ث ِٓ

 ؽفً ِظجد١ٓ دغٛء ثٌضغز٠ز دشىً ؽف١ف. 533ؼضذش ِج ٠مشح ِٓ ٠ٚ
  ٓؽفً صقش عٓ ثٌخجِغز ػٍٝ ِىّالس ف١ضج١ِٓ أ. 3.323فظً ِج ٠ض٠ذ ػ 
  ِٓ ثِشأر فجًِ ِٚشػؼز ػٍٝ ِىّالس فذ٠ذ/ فّغ ثٌف١ٌٛه فٟ ػّشثْ ٚثٌذ١ؼجء ِٚأسح ٚصؼض. 3.533فظً ِج ٠مشح 

 الثغزات والعوائق:

 ٌٕمً ثإلِذثدثس دشىً وذ١ش دغذخ ٔمض ثٌٛلٛد ثألِش ثٌزٞ أدٜ ٌضٛلف ثألدثء. ثسصفؼش صىج١ٌف ثٌّٛثطالس 
 .٠ؤدٞ ثٔؼذثَ ثألِٓ فٟ ثٌطشق إٌٝ ِٕغ ثٌششوجء ِٓ ثٌٛطٛي إٌٝ أوغش ثألِٙجس ٚثألؽفجي ِؼجٔجر ٚخجطز فٟ طؼذر ٚصؼض 

 الحماية 

 حتياجات:إلا

  ملٌون شخص  33.4ملٌون شخص من أصل  6.1بأنشطة الحماٌة العاجلة هذا العام إلى  المستهدفٌنٌصل عدد
 بحاجة للحماٌة.

  ٌعٌش أفراد مجموعة المهمشٌن فً عمران فً العراء فً أرض خاصة، وهم معرضون لعوامل ومخاطر حدوث
 فٌضانات أو استعداء من قبل المجتمع المحلً.

  ِٓ ٔجصؿ دثخٍٟ ٚطٍٛث إٌٝ ِقجفظز ثٌّٙشر ٚال صثي ٕ٘جن آخشْٚ ٠ظٍْٛ ١ِٛ٠ج. 1233دقغخ ثٌضمجس٠ش فأْ أوغش 
 شخض. ٚصش١ش ثٌضمجس٠ش إٌٝ أْ ؽ١ّغ عىجْ ِذ٠ش٠ز ثٌّطّـ غجدسٚ٘ج إٌٝ  6.133شٙذس ثٌؾٛف لضجال ػ١ٕفج ٌّذر عالعز أ٠جَ أدٜ إٌٝ ٔضٚؿ ِج ٠مذس ح

 ِذ٠ش٠جس ثٌّضْٛ ٚثٌّغٍٛح.
 ثٌؼذد ٌٍؼجَ ثٌّجػٟ.ؽفً، ٚ٘ٛ ػؼف  .13ؽذجسٞ ٌألؽفجي ؽجي صف١ذ ثٌضمجس٠ش دأْ ثٌضؾ١ٕذ ثإل 

 ستجابة:إلا

 ملٌون 6
شخض ِغضٙذف دأٔشطز 

 ؽٛثسا ٌٍضغز٠ز

 ملٌون 6.1
شخض ِغضٙذف دأٔشطز 

 ػجؽٍز ٌٍقّج٠ز
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 ٌُٚذ صمش٠ذج( فٟ ِذ٠ش٠جس سدثع )ٌٚذ سد١غ( ٚثٌمش٠ش١ز فٟ ثٌذ١ؼجء. 423فضجر ٚ 143ؽفً ) 113ٚدٚدر ٌألؽفجي ٌقٛثٌٟ  دػُ ٔفغٟ ػذش ِغجفجس صُ صمذ٠ 
  ٌٚذ( ِٓ ِذ٠ش٠جس ِذ٠ٕز ػّشثْ،  3163فضجر ٚ 3.133ؽفً )أوغش ِٓ  1.663إػجفٟ دٍغ صُ وزٌه صمذ٠ُ دػُ ٔفغٟ فٟ ِغجفجس ٚدٚدر ٌألؽفجي ٌؼذد

 ٚفٛط، ١ٌٚجي عش٠ـ، ٚخّش، ٚخش٠ف ٚس٠ذر فٟ ػّشثْ.
 .َ٠غضّش صمذ٠ُ ثٌخذِجس ٌٍٕجصف١ٓ دثخ١ٍج فٟ ِذ٠ش٠ز ف١شثْ فٟ فؾز ِٚٓ رٌه ثالعضشجسثس ثٌٕفغ١ز ِٚضجدؼز ِٚشثلذز فجالس ثٌؼٕف ثٌؼج 
  ٟثٌالؽت١ٓ  612ِٙجؽش أع١ٛدٟ ػجٌك فٟ ث١ٌّٓ ػذش ثٌذقش ِٓ ١ِٕجء ثٌقذ٠ذر إٌٝ أٚدٛن دؾ١ذٛصٟ. ٚوجْ صُ إخالء أوغش ِٓ  312إخالء  ١ٔٛ٠ٛ 53صُ ف ِٓ

١ٔٛ٠ٛ إٌٝ دٛٔضالٔذ ٚثألسثػٟ ثٌظِٛج١ٌز  .3خالي ثٌظشثع. ٚلذ ٚطٍش أسدغ لٛثسح ِٕز  أع١ٛدٟ ػذش ثٌذقش 623ثٌّغضؼؼف١ٓ ٚثٌؼجٌم١ٓ ِٓ ػُّٕٙ 

 ِغجفش. 3.333ٌّج ٠مشح ِٓ  فجٍِز
  ٓ1شخض:  ١ٔٛ٠31.123ٛ إٌٝ ؽ١ذٛصٟ ٚثٌظِٛجي ِٓ ث١ٌّٓ. ٚدٍغ ػذد ثٌٛثط١ٍٓ ِٓ ٘ؤالء إٌٝ ؽ١ذٛصٟ  52شخض فضٝ  513..1ٚطً ِج ٠ض٠ذ ػ 

ِٓ ٘ؤالء إٌٝ ثٌظِٛجي  4.3..3فٟ ثٌّجةز ِٓ ؽٕغ١جس أخشٜ. ٚٚطً ِج ٠ض٠ذ ػٓ  42فٟ ثٌّجةز ِٓ ث١١ّٕ١ٌٓ، ٚ 46، ٚفٟ ثٌّجةز ِٛثؽْٕٛ ِٓ ؽ١ذٛصٟ

 فٟ ثٌّجةز ِٓ ؽٕغ١جس أخشٜ. 3فٟ ثٌّجةز ١١ّٕ٠ٓ، ٚ 1فٟ ثٌّجةز ُِٕٙ طِٛج١١ٌٓ، ٚ 13ٚوجْ 
  ِٓ عضمذجي ثٌضجدغ ٌّفٛػ١ز ثألُِ ثٌّضقذر ٌشؤْٚ ثٌالؽت١ٓ فٟ طٕؼجء ِٓ أؽً ثٌضغؾ١ً أٚ إلِٓ ثٌالؽت١ٓ ٚؽجٌذٟ ثٌٍؾٛء ِغ ِشوض ث 63.صٛثطً ِج ٠مشح

 ١ٔٛ٠ٛ. 1ثالعضشجسر ٚرٌه ِٕز أػ١ذ فضـ ثٌّشوض فٟ  صؾذ٠ذ ثٌطٍذجس أٚ
  ِٓ ٔغجء(، ٚلجطش  1سؽً ٚ .3شخظج ؽجٌذج ٌٍؾٛء ) ١ٌ53ّٓ دؼذ سفٍز دقش٠ز خط١شر، دؼذ ثٌفقض صذ١ٓ أْ ٕ٘جن ثشخض إٌٝ  463ٚطً ِج ٠مشح

سؽً،  16طِٛجٌٟ ) 41ثِشأر( ٚ 51سؽً،  1.1أع١ٛد١ْٛ )ُِٕٙ  433صذ١ٓ أْ  463ٚثفذ ١ٌظ ِؼٗ ِٓ ٠شثفمٗ. ِٚٓ د١ٓ ثٌٛثط١ٍٓ ثٌؾذد ثٌذجٌغ ػذدُ٘ 

 ثِشأر(. 31ٚ

 الثغرات والعوائق:

  ٕ٘جن فجؽز ٌغالط أخش٠جس ِٓ أؽً  دجٌغزثء ِٚجصثي١ُ خشص ٔمطز صخٛف أعجع١ز. ٚوجٔش شجفٕضجْ لذ ٚطٍش ٌٍّخ١ُ ِقٍّض١ٓ خٔمض ثٌغزثء فٟ ٠ِؼضذش

ٝ فظض ثٌغزثء ِٕز دذأ ثٌظشثع ٚرٌه دغذخ ثٌٛػغ ثٌّؼمذ فٟ ثٌّٕطمز ٚثٌزٞ ٔضؼ ػٕٗ ػذَ ثٌمذسر إوّجي صٛص٠غ ثٌغزثء. ٠ٚؼضّذ ثٌالؽتْٛ فٟ ثٌّخ١ُ ػٍ

 ػٍٝ ثِضالن ِظذس ٌٍذخً.
 .ٕ٘جن طؼٛدز أوذش دجٌٕغذز ٌٍٛطٛي إٌٝ ِأسح ٚطؼذر ٚصؼض دجٌشغُ ِٓ ٚػٛؿ ثٌقجؽز ألٔشطز ثٌقّج٠ز ٕ٘جن 
  ٚثالعضؾجدز ٌّخجٚف ثٌقّج٠ز. ثالِجوٓ ثٌّضؼشسر ثٌٛطٛي إٌٝ أصِز ثٌٛلٛد ػٍٝ لذسر ثألشخجص ِٓصؤعش 

 

 ، والمواد غيز الغذائية، وإدارة وتنسيق المخيماتاإليواء

 حتياجات:إلا

  أطً  ١ٍِ53ْٛ ٔجصؿ دثخٍٟ ِٚغضؼ١ف فٟ  3.5ٚثٌّٛثد غ١ش ثٌغزثة١ز ٌقٛثٌٟ  ثإل٠ٛثءٌٍذػُ فٟ ٕ٘جن فجؽز ِٓ

 ِقجفظز ٘زث ثٌؼجَ. 55

 ستجابة:إلا

 شخض فٟ ِذ٠ش٠جس ِذ٠ٕز طٕؼجء، ِٚمذٕز، ػش شج١ِض١ٓ، ٚدِز خذس فٟ ِقجفظز صؼض. 33.ِغجػذثس إ٠ٛثء ِٚٛثد غ١ش غزثة١ز ألوغش ِٓ  صُ صٛص٠غ 
  ًغ١ش غزثة١ز فٟ ِذ٠ش٠ز ف١شثْ فٟ فؾز، ٚوزٌه فٟ ِذ٠ش٠ز ص٘شر دجٌقذ٠ذر، ِٚذ٠ش٠ز ثٌّٕظٛسر فٟ ػذْ. شخض آخشْٚ ػٍٝ ِٛثد 2.123فظ 
  ٔجصؿ دثخٍٟ فٟ ِذ٠ش٠ز ع١ؤْٚ دقؼشِٛس. 453صُ صمذ٠ُ دػُ ٔمذٞ ٌّؼٛٔجس ثإل٠ؾجسثس ٌؼذد 
  طؼذر ٚطٕؼجء. ٠ٚؼ١ك ثٌضٛص٠غ ثٔؼذثَ إِىج١ٔز ثٌٛطٛي.ِٛثد غ١ش غزثة١ز ِؼذر ِغذمج )صشًّ دطج١ٔجس، ٚخ١ُ، ٚٔجِٛع١جس دؼٛع( فٟ ػذْ ٚفؾز ٚصضٛفش 
  ٓإدش٠ً. 5شخض فٟ ػذْ ػٍٝ ِغجػذثس ؽّجػ١ز ِٕز  31.133فظً ِج ٠ض٠ذ ػ 

 :الثغزات والعوائق

  ٔمض ثٌٛلٛد ثٌفشق ثإلٔغج١ٔز ِٓ ٔمً ثٌّٛثد غ١ش ثٌغزثة١ز ِٚٓ ثٌٛطٛي إٌٝ ثٌّغضف١ذ٠ٓ.٠ّٕغ 
  ثٌششوجء ِٓ ثٌٛطٛي إٌٝ ثٌٕجصف١ٓ ثٌذثخ١١ٍٓ ثٌّقضجؽ١ٓ.ال صثٌش طؼٛدز ثٌٛطٛي إٌٝ ٌقؼ صّٕغ 

 

 

 التعليم 

 :حتياجاتإلا

  ٌٝ١ٍِْٛ. 5.1٘زث ثٌؼجَ ِٓ أطً  ٠136.333ظً ػذد ثٌّغضٙذف١ٓ ِٓ ثألؽفجي ثٌّقضجؽ١ٓ ٌٍضؼ١ٍُ إ 
 ثٌز١ٕ٘ز، ٚغ١ش٘ج ِٓ ثألٔشطز ثٌٙجِز ٌض١ّٕز ثألؽفجي.ِجعز ٌّغجفجس ِؤلضز ٌٍضؼ١ٍُ، ٚدػُ ٌٍظقز  ٕ٘جن فجؽز 
  ِٓ ِذسعز خالي ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ دغذخ ثٔؼذثَ ثأل 12.3صُ إغالق أوغش.ِٓ 
  ٍِٝذسعز ِٓ  311ِذسعز خالي ٘زث ثألعذٛع. ٚصذِشس  34ِذسعز، ٚصأعشس  443أعش ثٌظشثع دشىً ِذجشش ػ

إٌٝ ِغجوٓ ِذسعز  543  ِذثسط خالي فضشر ثٌضمش٠ش ٘زٖ(، د١ّٕج صقٌٛش  33ؽّجٌٟ دغذخ ثٌمظف أٚ ثٌغجسثس ثٌؾ٠ٛز )ٕ٘جن ص٠جدر دّؼذي ثٌؼذد ثإل

 ِقضٍز ِٓ لذً ِؾّٛػجس ِغٍقز. ٠ٚمَٛ ثٌٕجصفْٛ ثٌغجوْٕٛ فٟ ِذسثط دقشق أعجعٙج العضخذثِٗ وقطخ. ِذسعز .6ٌٍٕجصف١ٓ ِؤلضج، ٚ
 ضقمك.ٍ(. ٚال صثٌش ٘زٖ ثألسلجَ دقجؽز 54ٌ(، ٚصؼض )56( ٚأد١ٓ )11ز ٌٍمذس ثألػٍٝ ِٓ ثألػشثس فٟ طؼذر )صضٛثؽذ ثٌّذثسط ثٌّؼشػ 

 ستجابة:إلا
   فّج٠ز  ٌذػٛر ٚصثسر ثٌضشد١ز ٚثٌضؼ١ٍُ ٌقّج٠ز أطٛي ثٌّذثسط صُ صذس٠خ صغؼز ِذسثء ِذثسط ِغضؼ١فز ٌٕجصف١ٓ دثخ١١ٍٓ فٟ أِجٔز ثٌؼجطّز ػٍٝ و١ف١زدػّج

 ِٚٛثد ثٌّذسعز.أدٚثس 

 ملٌون 3.5
خض ِغضٙذف دّغجػذثس ش

 ثٌّأٜٚ ٚثٌّٛثد غ١ش ثٌغزثة١ز

136.333 
ثألؽفجي ثٌّغضٙذفْٛ ػذش 

 ثٌذشثِؼ ثٌطجسةز ٌٍضؼ١ٍُ
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 صُ صذس٠خ ػشش٠ٓ ِغؤٚي صؼ١ٍّٟ فٟ طٕؼجء ِٓ أؽً صٛع١غ ثٌّؾّٛػز إٌٝ خّظ ِؾّٛػجس ٚؽ١ٕز فشػ١ز ِٓ ػّٕٙج ٚوجالس ٌٚؾٕز ثٌضؼ١ٍُ فٟ فجالس 

 ثٌطٛثسا ثٌضجدؼز ٌٛصثسر ثٌضشد١ز ٚثٌضؼ١ٍُ.
  سر ثٌضشد١ز ٚثٌضؼ١ٍُ.ِغ ٔظشثء ٚصث 35-٠3ضُ ثإلػذثد ٌذشٔجِؼ صؼ١ٍّٟ صؼ٠ٛؼٟ ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌذٍذ ٌٍظفٛف 

 والعوائق:الثغزات 

  ؽفً صؼطً صؼ١ٍُّٙ دغذخ ثألصِز ١ٌظ ِّىٕج دغذخ ثعضّشثس ثٌظشثع ٚثٌغجسثس ثٌؾ٠ٛز. 1..3صمذ٠ُ فظض دسثع١ز غ١ش ٔظج١ِز ٚفظض ٌٍضؼ٠ٛغ ٌؼذد 

 ٔشطز صقغ١ٓ ِجد٠ز.ٌُ ٠ضُ ثٌٛطٛي إٌٝ ثٌّذثسط ثٌّضؼشسر عٛثء ثٌّذِشر أٚ ثٌضٟ ف١ٙج ٔجصفْٛ أٚ ِؾّٛػجس ِغٍقز دأٞ أ 

 
 

 تواصل الطوارئ 

 :ستجابةإلا

  ُطٛي ٌشذىز ثالٔضشٔش ٚغشفز إرثػز ثفض١جؽ١ز ٌٍّٕظّجس ثإلٔغج١ٔز فٟ طٕؼجء.ثٌٛفج١ٌج إػذثد إِىج١ٔز ٠ض 
 فض١جؽ١ز فٟ غشفز إرثػز إدثسر ثألُِ ثٌّضقذر ٌشؤْٚ ثٌغالِز ٚثألِٓ.إلصُ صشو١خ أٌٛثؿ ؽجلز شّغ١ز ِٓ أؽً ػّجْ ثٌطجلز ث 

 
 

 العوائق:

 لوجٌا المعلومات ٌمثل تحدٌا بسبب العوابق.وتأمٌن المعلومات ومعدات تكن ال زال 

 .ٌصعب االعتماد على شبكات الهواتؾ النقالة المحلٌة واالنترنت وكذلك البنٌة التحتٌة للكهرباء على مستوى البلد بأكمله وخاصة فً عدن 

 اللوجستية 

 حتياجات:إلا

  ٟثٌّؾجي ثإلٔغجٟٔ إٌٝ ِخجصْ إػجف١ز فٟ ؽ١ذٛصٟ ٚثٌقذ٠ذر.٠قضجػ ثٌششوجء ف 

 :ستجابةإلا

 ف١ظ  ، ٚصُ صغ١١ش ثصؾج٘ٙج إٌٝ ثٌقذ٠ذروٛدٕٙجغٓ ثٌضجدؼز ٌذشٔجِؼ ثٌغزثء ثٌؼجٌّٟ إٌٝ ١ِٕجء ػذْ (إَ فٟ)أْ صذخً عف١ٕز ثٌّغجػذثس ثإلٔغج١ٔز  وجْ ِٓ ثٌّخطؾ

 ١ٔٛ٠ٛ. ١ٍِ56ْٛ ٌضش ِٓ ثٌٛلٛد ٌٍّٕظّجس ثإلٔغج١ٔز فٟ  ١ٔٛ٠3.2ٛ ٚثوضًّ صفش٠غ فٌّٛضٙج ثٌذجٌغز  51سعش ػٍٝ سط١ف ث١ٌّٕجء فٟ 
 فٟ ِطجس ؽ١ذٛصٟ ِٓ أؽً ػذٛس ثٌشقٕجس ِٓ ؽ١ذٛصٟ إٌٝ ث١ٌّٓ. ِضش ِشدغ، ٚص١ٙأصٙج 643ٓ صظً إٌٝ صُ إػذثد ٚفذصٟ صخض٠ٓ ِضٕمٍض١ٓ رثس لذسر صخض٠ 
  ٌٌٍٟششوجء فٟ ثٌّؾجي ثإلٔغجٟٔٚإصجفضٙج ِضش ِشدغ  3.623صُ صٛف١ش ِغجفز دئؽّج. 
  ٌٌٝضش ِٓ ثٌٛلٛد فٟ طٕؼجء  533.333صُ شقٓ ػشش٠ٓ ٚفذر صخض٠ٓ ِغضمٍز إٌٝ ١ِٕجء ثٌقذ٠ذر ِٚطجس طٕؼجء. ٠ّىٓ ث٢ْ صخض٠ٓ ِج ٠ظً إ

 ٌضش فٟ ِخضْ ثٌقذ٠ذر. 323.333ٚ
 ٌِٝضش ِىؼخ ِٓ ثٌشقٕجس ثإلٔغج١ٔز ١ٌٍّٓ دج١ٌٕجدز ػٓ ثٌششوجء ِٕز ِجسط. ..1 صُ ٔمً ِج ٠ظً ث 
 ٌٝ٠ضٛلغ أْ ٠ظً إٌٝ ؽ١ذٛصٟ  عش ِٕظّجس فٟ ؽ١ذٛصٟ،ٌؼذد ِضش ِىؼخ ِٓ شقٕجس ثإلغجعز ثإلٔغج١ٔز ٟٚ٘ فج١ٌج فٟ ثٌّخجصْ  551 ٠ضٛفش ِج ٠ظً ث

 ِضش ِىؼخ ِٓ ثٌشقٕجس ثإلٔغج١ٔز. 651 خالي ٘زث ثألعذٛع

 ئق:العوا

  ٌَىذ١ش فٟ ِٛثٔب ثٌقذ٠ذر ٚؽ١ذٛصٟ دشذر ػٍٝ خؾ ثٌغ١ش ثٌٍٛؽغضٟ.ث٠ؤعش ثالصدفج 
 .أدٜ ٔمض ثٌٛلٛد ٚثٔؼذثَ ثألِٓ إٌٝ صم١ًٍ ػ١ٍّجس ٔمً ثإلِذثدثس ِٓ ِخجصْ ثٌّقجفظجس 
 .٠غضّش ثٔؼذثَ ثألِٓ فٟ ثٌّٛثٔب فٟ إػجلز ٚطٛي ٚإ٠ظجي ثإلِذثدثس 

 التنسٌق العام

ل١جدر وجٍِز ٌٍضٕغ١ك ثالعضشثص١ؾٟ ٌالعضؾجدز ثإلٔغج١ٔز دج١ٌٕجدز ػٓ ششوجء ثٌّؾجي ثإلٔغجٟٔ. ٠ٚٛثطً ثٌفش٠ك طشٞ دم١جدر ثٌّٕغك ثإلٔغجٟٔ ١ٌٍّٓ ثٌمثٌفش٠ك ثإلٔغجٟٔ ٠مذَ 

جْ ّّ  ، ٚدػُ صٕغ١مٟ ٌٛؽغضٟ فٟ ؽ١ذٛصٟ ٚفش٠ك صٛثطً فٟ ثٌش٠جع.ثإلٔغجٟٔ ثٌمطشٞ ثٌؼًّ ِٓ طٕؼجء ِغ ٚؽٛد خ١ٍز دػُ صٕغ١مٟ فٟ ػ

ٌٚٗ ثٌضِٕٟ. ٚصغضّش شن لجةّج ػٍٝ ِذذة١ز ٍِٚضضِج دؾذثٌّىٛٔجس ِؼج ِٓ أؽً ػّجْ أْ ٠ىْٛ ثٌؼًّ ثإلٔغجٟٔ ثٌضشغ١ٍٟ ثٌّشضّغ آ١ٌز ثٌضٕغ١ك ثٌّشضشن ؽ١ّغ صؾ

 ٌز ِٕغ صفشٟ ثألِشثع ثٌّؼذ٠ز.ثٌّىٛٔجس فٟ صط٠ٛش ِٚشثلذز ٚصٕف١ز خطؾ صشغ١ٍ١ز صفظ١ٍ١ز ٌٍّىٛٔجس ِٚٓ أؽً ثالشضشثن فٟ ؽٙٛد ِشضشوز د١ٓ ثٌمطجػجس ِغً ِقجٚ
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ث١ٌّٓ. ٚال صثي ثٌطجلُ ثٌّقٍٟ ٌألُِ ثٌّضقذر ٚثٌّٕظّجس  ٠ضضث٠ذ ػذد ثٌّٛظف١ٓ ثٌّق١١ٍٓ ٚثٌذ١١ٌٚٓ ثٌؼجةذ٠ٓ إٌٝ ث١ٌّٓ ٚثٌّٕؼ١ّٓ إٌٝ ثٌّٛظف١ٓ ثٌّضٛثؽذ٠ٓ ٚثٌؼج١ٍِٓ فٟ

 غ١ش ثٌقى١ِٛز ٠ٛثؽٗ صقذ٠جس ٔجصؾز ػٓ ثٔؼذثَ ثألِٓ ثٌّضٛعغ ٚثٌؼٛثةك أِجَ إِىج١ٔز ثٌٛطٛي ٚثٔمطجػجس ثٌطجلز.

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى التواصل مع:

 447 622 797(0) 962+هاتؾ:   ,crafti@un.org، مسؤول التقارٌر كرافتي يفيتإ

 617 674 798(0) 962+هاتؾ:  ,jordanj@un.org ,، مسؤول الشؤون اإلنسانٌة جيسيكا جوردان

 

  www.unocha.org/yemen-  reliefweb.int/country/yem - www.twitter.com/OCHAYemen :لمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة
  crafti@un.org إذا رؼبت فً إضافتك أو حذفك من هذه القابمة البرٌدٌة ٌرجى التواصل مع:


