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أرقام في اإلنساني الوضع  2015 ونيوي 17-23  
   

 األشخاص الذين يحتاجون لمساعدات انسانية: 
 

 إنسانية، مساعدات إلى يحتاجون مليون 21

 طفل ماليين 9,9 منهم

 

  نازح  1,000,000 هناك

 

فيما  طفل 279 منهم قتلوا، شخص 2,800

 402 شخص يمثل األطفال 12,000جرح 

 ممنه
 

مياه الخدمات لشخص بحاجة مليون  20,4 

 والصرف الصحي والنظافة 
  

شخص بحاجة لخدمات الرعاية  مليون 15,2

 الصحية األساسية 
 

 1,3 شخص بحاجة للغذاء منهم مليون 1,6

 لخطر سوء التغذية. عرضةطفل  مليون
 
 

 :2015 في اليونيسف تحتاجه الذي التمويل

 أمريكي دوالر مليون 182,5
 
 بالغ المستلمةالم

 (فجوة تمويلية %90)مليون دوالر  17,9

 عناوين رئيسية 
 

 وتدعو الخطة  يونيو الجاري 19 في لليمن اإلنسانية االستجابة خطة انطلقت

. مليون شخص 11,7 العاجلة إلى اتالمساعد إليصال دوالر مليار 1,6 لتوفير
 .ن دوالرمليو 182,5 بعد التعديل حجم المناشدة لليونيسف ويبلغهذا 

 

 

 المحافظات مختلف في متنقلة صحية عيادة 22 دعم اليونيسف تواصل 

 150,000 من أكثر وتستهدف المتكاملة التغذية خدمات تقدم التي المتضررة
 .بهم الخاصة االستجالب مناطق في شخص

 
 

 تطعيم  نشاط أول المحويت بمحافظة الصحة مكتب أطلق اليونيسف، من بدعم

 وتستمر المحافظة داخل مناطق تسع الحملة تغطي. 2015 لعام خارج الجدران
 التطعيم من خالل جرعات العام دون طفل 21,543 مستهدفة   أيام خمسة لمدة

 الكزاز لعدد باإلضافة إلى إعطاء لقاح (أ) فيتامينمكمالت و الروتينية

 .اإلنجاب سن في مرأةا 90,295امرأة حامل و 23,285
 

 

 قديم عبر ت المتضررة المحلية والمجتمعات الاألطف دعم اليونيسف تواصل
مختلفة  فعالياتو للطفل صديقةال مساحاتال في إطار النفسي الدعم خدمات
 األسبوعين مدى علىو. الترفيهية واألنشطة والفنون الرياضة تشملأخرى 

 الضالع محافظة في شخص 2,169 نحو تسنى الوصول إلى الماضيين،
 .أبين محافظة في شخص 3,913 وحوالي

   
 فيوذلك  التغذية سوءلفحص  سنوات 5 سن دون طفل 7,600 إخضاع تم 

 قرابة تسجيلوحجة. على إثر ذلك، تم  والحديدة وصعدة الجوف محافظات

 الثابتة العالجيةالتغذية  برامج في التغذية سوء من يعانون ممن طفل 1,600
 المتنقلة. و
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 اإلنسانية واالحتياجات العام الوضع

 

 المائة في 80 يمثل وهذا. طفل ماليين 9,9 منهم ،ما يحصلمشخص  مليون 21 مع تضررإلى مرحلة حرجة  اليمن في اإلنساني الوضع صلو
 المواد ونقص األمن وغياب تصاعد حدة القتال. (%61النزاع ) تصاعد قبل بذلك ترتفع النسبة عما كانت عليهو - السكان عدد إجمالي من

حيث يوجد  غذائية أزمة اآلن هواجت البالد في محافظة 22 أصل من 20 هناك. التام االنهيار نحو البالد ميعها عوامل تدفعج والوقود الغذائية

 ةآخذ والجرحى القتلى داعدمن ناحية أخرى، أ. سوءا   الوضع يزدادتوقعات بأن  مع – كاف غذاء على يحصلون ال شخص مليون 12 من أكثر
 .طفل 402 منهم ،شخص12,000بينما وصل عدد الجرحى إلى  طفل 279 منهم ،شخص 2800 القتلى بـعدد  حيث يقدر االرتفاع في
 

مليون  11,7 من أكثر احتياجات لتلبية دوالر مليار 1,6 لحشد تدعو والتي اليمن المعدلة اإلنسانية االستجابة خطة طالقنا يونيو الحالي 19 شهد

 مياهال إلى اجةبح شخص مليون 20,4هناك حوالي . إلحاحا   األكثر االحتياجات لتلبيةون دوالر ملي 758ستذهب من ذلك المبلغ، . مواطن يمني
 من ناحية ثانية، أوشك .2015 مارسفي  النزاع تصاعد منذ المائة في 52 قدرها بزيادةو المالئمة والنظافة الصحي الصرفخدمات و النظيفة
 تواصلو. األساسية الصحية الرعاية خدمات إلى حاجةب شخص مليون 15,2 من أكثر التوقف بوجود على الوصول إلى مرحلة الصحي النظام

 تفشي زيادة وفي ظل. األمن وانعدام الموظفين وغياب الوقود، نقص بسبب النزاع من المتضررة المناطق فيبوابها إغالق أ الصحية المرافق
 أمراض حاالت تزايد عن مؤكدة غير تقارير أيضا   هناك الضنك، مىوح المالريا مثل أضعاف أربعة تصل إلى قرابةوبنسبة  األمراض بعض

 خالل من األمراض ضد األطفال حماية ضمانضرورة  على يدلل وهذا. المتضررة محافظاتال ٍد منعد في االسهاالتو الحصبة مثل الطفولة،
مصغر ال نطاقال ذات التحصين حمالت من سلسلة كاؤهاوشر اليونيسف بدأت ،بهذا الصدد. المصابة بالعدوى للحاالت المبكر والعالج التطعيم

 على الشركاء يعمل وقت فيو ذلك، إلى باإلضافة. المقبل االسبوع خالل ريمه بينما المحافظة التالية ستكون المحويت محافظة فيكانت أوالها 

 األطفال وعالج فحص مواصلةل تضررا   األكثر المناطق في متنقلة ةفرق 42 أكثر من شغيللت اليونيسفتسعى  الصحية، المرافق فتح إعادة

 يتم لم) وفاة حالة 589 منها سريريا، بعد أن تم تشخيصها الضنك حمىب حالة 5,612إصابة ب عدن في الصحة مكتب أفاد. العدوىب المصابون
 يستمر التمويل، وقيود الوصول حدوديةم من الرغم علىلكن . يونيو الجاري 20 حتىوذلك  (العالمية الصحة منظمة قبل من بعدالعدد  هذا تأكيد

 .تضررا   األكثر المناطق في المخزون ركزوإعادة تم القُطرية االستجابة نطاق في توسيع اإلنساني العمل شركاء

 

 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
 الموظفين من قليل عددبعيد عودة  عاءصن في عملياته استأنف في اليمن والذي طريالقُ  اإلنساني العمل فريق مع بالتنسيق اليونيسف تعمل

 االستجابةوتوسيع نطاق  تسهيل أجل من اليمن داخل الدوليين الموظفين تواجد لزيادة المتحدة األمم تسعىكما  الماضي. مايو 12 في الدوليين

 دوليموظف  12 تقرر عودة اليمن، يف المتحدة ألممحضور ا زيادةفي الوقت الذي تجري فيه مداوالت ل. البالد مناطق جميع لتشمل اإلنسانية
 يساندون محلي ظلوا موظف 100لينضموا إلى أكثر من  المقبلة، األيام خالل يتهيأ أخرين للعودة حينفي  صنعاء في يعملون لصالح اليونيسف

 وكلها والتغذية والتعليم الطفل حمايةو واإلصحاح البيئي المياه دور القيادة لمجموعات اليونيسف تتولىو. األزمة تصاعد منذ اإلنسانية االستجابة
 .صنعاءخارج  من التنسيق مهام تاستأنف كانت قد

 

 اإلنساني العمل إطار
 11,7 العاجلة إلى اتالمساعد إليصال دوالر مليار 1,6 وتدعو الخطة لتوفير يونيو الجاري 19 في لليمن اإلنسانية االستجابة خطة انطلقت

 مليون 34) الصحة دوالر موزعة بحسب القسم على النحو اآلتي:مليون  182,5شدة المعدلة لليونيسف حجم المنا ويبلغهذا . مليون شخص
مليون  10,5) التعليم ،(مليون دوالر 12,6) الطفل حماية( مليون دوالر 41,5) التغذية ،(مليون دوالر 58) الصحي والصرف المياه ،(دوالر
 مليون 21 أن تشير إلى اإلنسانية الحتياجاتعملية المراجعة العامة ل(. مليون دوالر 26) ئالطوار حاالت في االجتماعية الحمايةو (دوالر

. اإلنسانية مساعدةال أو لحمايةل بحاجة( النزاع مؤخرا   تصاعد قبل المائة في 61 مقابل - السكان مجموع من المائة في 80) اليمن داخل شخص

 طفل مليون 9,9 فهناك ما مجموعة. الماضيين الشهرين خالل تزايدا  مضطردا   القطاعات عجمي في لألطفال اإلنسانية االحتياجات كما شهدت
  للنزاع الدائر. نتيجة لشكل من أشكال المساعدة حاجةب أصبحوا

 
 البرنامج الستجابة موجز تحليل

 

 والتغذية الصحة
 يقدر فهناك ما. الطوارئب الخاصة الطبية واإلمدادات والماء كهرباءوال الوقود نقصا  بتأثرم البالدفي كافة أرجاء  اريهاالن الصحي النظام يواصل

 .الماضي مارس في النزاع تصاعد منذ المائة في 80 قدرها بنسبة زيادة أي - األساسية الصحية للرعاية حاجةب شخص مليون 15,2 بنحو
 

تشمل . 2015 لعام تطعيم خارج الجدران نشاط ولأ المحويت بمحافظة الصحة مكتب أطلق اليونيسف، من بدعمو الماضي، األسبوع خالل
ومكمالت  الروتينية التطعيم من خالل جرعات العام دون طفل 21,543 أيام مستهدفة   خمسة لمدة وتستمر المحافظة داخل مناطق تسع الحملة
 وفرت ،الحديدة محافظةإلنجاب. وفي ا سن في مرأة 90,295امرأة حامل و  23,285 الكزاز لعدد لقاح باإلضافة إلى إعطاء مع )أ( فيتامين

 .اتاللقاح لتخزين ديبرت غرفة استمرار وجود لضمانكهربائي  مولد تركيب ودعمت الوقود اليونيسف
 

 واألطفال للنساء الصحية الخدمات تقديم المتضررة المحافظات مناطق جميع في يينالمجتمع صحةال ومتطوعي المتنقلة الصحية العيادات واصلت

طفل آخر  270 بينما حصل الروتينية، اللقاحات سنوات على 5 عن أعمارهم تقل طفل 178حيث حصل حوالي  .ضعفا   األكثرات ضمن الفئ
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 من أكثر على ذات السياق، حصلت. الديدان من التخلص طفل على دواء 1,086 وحصل اإلرواء الفموية أقراصعلى  اإلسهال من يعانون ممن
 شبوة، محافظات فيوذلك  الفوليك وحمض الحديد أقراص مرأة حامل حصلن على 590 منها نجابية،اإل الصحة خدماتعلى  امرأة 900

 خطةوكانت . األطفالهم من من 900,000أكثر من  التغذية، خدمات إلى حاجةب شخص مليون 1,6 هناك. حجةمأرب و عمران، البيضاء،
 الحاد التغذية بسوء المصابين األطفال عددفإن  ،عاجلة إجراءات اتخاذ يتم لم ذاإ أنهالماضي  األسبوع لليمن قد كشفت في اإلنسانية االستجابة

 .المقبلة القليلة األسابيع غضون فيوذلك  – حالة سوء تغذية حاد 400,000منهم  – مليون 3,1 إلى ترتفع أن يمكن
  

 الجوف محافظات في التغذية سوءب إصابتهمدى للتأكد من م سنوات 5 سن دون طفل 7,666 فحص تم التقرير، التي يغطيها الفترة خالل
 كذلك، حصلت. في العيادات الخارجية والمتنقلة الثابتة التغذية العالجية برامج منهم في 1,613 جرى تسجيلحيث  وحجة، والحديدة وصعدة
 الرعاية مجال في العاملين) عايةالر مقدمي من 553 . أيضاُ، تلقيالفوليك وحمض الحديد مكمالتعلى  والمرضعاتمن النساء الحوامل  490

 دون طفل 1,419 حصل ذلك، على عالوة   .األطفال وصغار لرضعالخاصة بالتغذية المناسبة ل المشورة شهرا   23 سن دون لألطفال( الصحية
 22 دعم يسفاليون تواصلو. والمحويت ريمةوالحديدة و وعمران وحجة وصعدة شبوة محافظات في )أ( فيتامين مكمالت الخامسة على سن

 مناطق في شخص 150,000 من أكثر وتستهدف المتكاملة التغذية خدمات تقدم التي المتضررة المحافظات مختلف في متنقلة صحية عيادة
 .بهم الخاصة االستجالب

 

  والنظافة واإلصحاح البيئي المياه
 قد تسبب في الديزل وقود ماعدوكان ان. واإلصحاح البيئي المياهفي مجال  المساعدة إلى ماسة حاجةب اآلن اليمن في شخص مليون 20,4هناك 
الماضي عندما بدأ  مارس فيعما كان عليه الحال  اآلنوالتي تضاعفت الحاجة إليها  الصحي والصرف لمياهل الوطنية التحتية للبنية كامل انهيار

 ومستلزمات المياه نقل ،للنازحين مراحيض توفير اآلن ىحت الصحي والصرف المياه قطاع في اليونيسف استجابة شملت وقد. النزاع بالتصاعد
 .الصلبة المخلفات وإدارة المياه لمضخات الوقودتوفير  النظافة،

 
( صنعاء مدينة) العاصمة وأمانة عمران إضافة  إلى مدينة لحج محافظة في وتبن مديريتي الحوطة إلى المياه نقل استمر الماضي، األسبوع خالل

التي  للمياه التخزينية السعة لزيادة لحج، محافظة -مجتمعية في مديرية الحوطة  مياه خزانات تركيب تمكذلك، . بالمياه شخص 3000 لتزويد
 أقراص على حجة محافظةكما حصلت أربع مديريات في . أبين محافظة ،مديرية خنفر في شخص 343 ونحو شخص1,800 يستفيد منها زهاء

تضررا  قد حصلت  األكثر المناطق في نازحة عائلة 421 من أكثروكانت . يونيو بداية منذ نازحة عائلة 7,200 من استفاد منها المياه تنقية
 38) صنعاء مدينة ،(نازحة عائلة 98) عدن محافظة ،(نازحة عائلة 35) لحج محافظة ذلك في بما النظافة، مستلزماتالماضي على  األسبوع

 المياه تنقيةعلى فلترات  نازحة عائلة 875 من أكثر فقد حصلت صعدة، محافظة فيأما (. ةنازح عائلة 250) حجة محافظةو( نازحة عائلة
 منطقة في نازحة عائلة 240 تخدمل الزنك مؤقت جديد من مرحاض 11 أيضاُ تشييد اليونيسف إلى جانب ذلك، دعمت. السيراميكالمصنوعة من 

 .عمران محافظة -خمر مدينة مفتوحة في الدهال من
 

 لصندوق الوقود توفيرللقيام بذلك هو  قوإحدى الطر. عدن محافظة في القاسية البيئية للظروف حلول إليجاد الشركاءبمعية باقي  يونيسفال تعمل
المتبعة  خرىاأل طريقةال. القمامة جمع خدمات والحفاظ على استمرارية الشوارع من الصلبة المخلفات إزالة استمرار لضمان والتحسين النظافة
 الشوارع قتال يستمر التي المناطق بدخول للعمال للسماح التفاوضب عدن في والتحسين النظافة صندوق دعمتتمثل ب وشركاؤها اليونيسف لمن قب
 لجمع الوقود توفير اليونيسف تواصلف وصنعاء، الحديدة فيأما . تعز في النظافة صندوق مع مماثلة ا  خطط اليونيسفأيضاُ، أعدت . فيها

 وذمار صنعاء، تستمر مؤسسات المياه في المتمثل بتقديم الوقود وبفضل الدعم المتواصل من اليونيسف. منها والتخلص الصلبة المخلفات

 ولحج عدن في المياه شبكات ستذهب إلى الوقود من التالية الدفعة. مستفيد 1,861,800 حوالي إلى المياه تقديم في وحجة والحديدة وعمران

في  للمياه المحلية المؤسسة مع للعمل ةخط اليونيسف ولدى. شخص 1,435,000 قرابةمنها  يستفيدكي  التواليعلى  ليمتس وسيتم وتعز وأبين
 .شخص 250,000 لنحو المياه ضخ كي تتمكن من واحد لشهر الالزم الوقودب هالدعم إب
 

 التعليم
الذي  الطوارئ حاالت في التعليم برنامج تنفيذ متابعةالعاصمة ب ةأمان في والتعليم التربية مكتب مع اليونيسف قامت الماضي، األسبوع خالل

. لهم مأوىون النازح اتخذها مدارس تسع ةاريزقام الطرفان ب والتعليم، التربية وزارة مع جنب إلى جنبا  و. المدرسية صولاأل حماية يهدف إلى
قد تم الرفع بذلك إلى مدراء هاتين المدرستين و. للطبخ حطبخدم كالطالب تست مقاعدو طاوالت أن الفريق وجد ،التسع مدارسال من اثنين فيو

لذلك، . نالنازحيأخرى باتت تأوي  مدرسة 237 فيما ،للنزاع نتيجة   أغلقت مدرسة 3,600 هناك لوزارة،ل طبقا  و .للنازحين بديلة حلول إليجاد
 .للنازحين بديل مأوى جادإلي والشركاء والتعليم التربية وزارة بحملة مناصرة برفقة اليونيسف تقوم

 

 الطفل حماية
 7,3 منن أكثنر أن اإلنسنانية حتياجناتلال وقند كشنفت المراجعنة الشناملة للخطنة المنقحنة. الندائر الننزاع منن هم أكثر من تضرر اليمن في األطفال
 ويواجنه. المندارس إغنالق يجنةنت التعلنيم علنى الحصنول فنرص فقندوا شنخص ملينون 1,8 عنن وما يزيند الحماية، خدمات إلى بحاجة طفل مليون
 االنتهاكنناتتصناعدت وتنرة  فقننط، الماضنيين الشنهرينخنالل ف. المسننلحة القنوات جاننب مننن وتجنيندهم المعاملنة سنوء خطننر زينادة األطفنال هنؤالء

 تنم وقد. 2014 معا في قتلوا الذين األطفال مجموع أضعاف أربعة من يقرب أي ما طفل، 279 بشكل كبير مع تأكد مقتل الطفل لحقوق الجسيمة
 .2015 مارسفي  النزاع تصاعد منذ كل ذلك – المسلحة الجماعات قبل من صبي 159 تجنيد تشوه بين األطفال فيما تم حالة 402 من التحقق
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 صديقةال مساحاتال باستخدام النفسي لدعمبخدمات ا المتضررة المحلية والمجتمعات األطفال دعم اليونيسف تواصل الشركاء، مع جنب إلى جنبا
 تقديم خدمات الدعم النفسي لعدد تم الماضيين، األسبوعين مدى علىو. الترفيهية واألنشطة والفنون الرياضة خالل من ذلك في بما للطفل،

 شخص 3,913 باإلضافة إلى نحو الضالع محافظة في( اآلباءمن  454 و األمهات من 275 وكذا فتيات 465 و أوالد 975) شخص 2,169
قامت  ،وخالل الفترة ذاتها أيضا ،(. اآلباء من 363و األمهات من 246من الفتيات إضافة إلى  1,543أوالد و  1,743) أبين محافظة في

 119 بينهم من شخص 609 استفاد منها الحديدة محافظة في الطوارئ حاالت في األطفال حماية حول توعية دورات تنظيمب والشركاء اليونيسف
 أنشطةحيث ُنفذت  النفسي الدعم خدمات خالل من المتضررة المحلية والمجتمعات األطفال استهداف اليونيسف واصلت كما. الصغار الصبية من

 .الترفيهية واألنشطة والفنون الرياضة جانب إلى للطفل صديقة مساحات داخل من هذا القبيل
 

  التنمية ألجل االتصال
وتمثلت  المجتمع أفرادفرد من و نازح 154000ما يزيد عن  إلىمارس الماضي  وصلت التدخالت تحت هذا المكون منذ تصاعد النزاع في

 من الوقاية على الرسائل تركز، التحديد وجه علىو. بمشاركة األفراد أنفسهمو الطفل وحماية والرعاية للحياة المنقذة الرسائل من متكاملة حزمةب
 اإلصابات من والوقايةوالحيلولة دون انفصال األطفال عن ذويهم  الصحة تعزيز ني،الروتي التحصين تعزيز األساسية، والتغذية األمراض وإدارة

( 45,505( في الجوف و صعدة إضافة إلى )27,437وصلت الرسائل المتعلقة بإنقاذ الحياة إلى ) ،وإجماال   .المنفجرة غير الذخائر عن الناجمة
( 23,718وأبين وشبوة ولحج وكذا ) -حيصه وسناع –( في الضالع 26,230( في ريمه والحديدة عالوة على )40,244في إب وتعز وكذا )

 في صنعاء وذمار ومارب وعمران والبيضاء.
 

على  المدني المجتمعشركاء من  8ممن يعملون مع  المجتمع وقادة الدينية الرموز من 193و يمجتمع متطوع 1,303 حصل ما مجموعه
تصاعد وتيرة النزاع في منذ  الطوارئ حالة االتصال من أجل التنمية في ألنشطةجيات المناسبة والمنه األساسية الرسائلدورات إرشادية حول 

 تعزيز األمراض، تفشي وإدارة من الوقاية ذلك في بما اإليجابية، الممارسات تعزيز في هؤالء األشخاص بفاعلية اركويش. الماضي مارس
 سالمة فيها بما العامة الصحة تعزيز األطفال، وصغار الرضع تغذية تعزيز ،المتنقلة دماتخال على واإلقبال ةوعيتوال الروتينية التحصين خدمات
 غير الذخائر بسبب والوفاة اإلصابة وتجنب الحيلولة دون انفصال األطفال عن فضال   بالكلور، المعالجة المياه استخدامتعزيز و المنزلية المياه

 35,000 من أكثر وكانت. المتنقلة الصحية العيادات مثل المتوفرة الخدماتب جتمعاتهم فيما يتعلقم كنقاط اتصال مع أيضا يعملون كما. المنفجرة

ها من قبل واستخدام هالنشر الصحة وزارة ذلك في بما للشركاء قد تم توزيعها رئيسيسلوك  14 تغطي التي يةواالتصال التوع مواد من سخةن
 لخدمة أكثر الكون تحت هذا تدخالتال لتسهيل جيبوتيفي  القطري المكتب مع إلكترونية تاإلصدارا كما تم تشارك بعض. المتضررين السكان

 لحج عدن، الحديدة،كٍل من  في النظافة وتعزيز الصحية الرسائل بثب إذاعية محطات ست تستمر، بالتوازي. هناك يمني الجئ 5,000 من
 ، كتقدير تحفظي. ومستمعه مستمع مليون 2,8 ماليإج رسائلها إلى تصلل( إذاعات 3) وصنعاء( محافظة كل في محطة)
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 www.facebook.com/unicefyemen.ar: الفيسبوكعلى  اليمن في اليونيسفعنوان 
 UNICEF Yemen@ :تويترعلى  اليمن في اليونيسفعنوان 

 
للحصول على 

مزيد من 
المعلومات حول 
التقرير، يمكنكم 

 التواصل مع:
 

 كيت روز
 مسؤولة التقارير واإلتصال

 اليونيسف اليمن
 األردن -عمان 
 798270701 962+تلفون: 

Email: krose@unicef.org 

 هيلين قاضي
 الميدانية والطوارئمديرة العمليات 
 اليونيسف اليمن

 األردن -عمان 
 798270937 962+ تلفون: 

 hkadi@unicef.org 

 جيرمي هوبكنر
 نائب الممثل

 اليونيسف اليمن
 األردن -عمان 
 798263037 962+ تلفون: 

jhopkins@unicef.org 

 راجات مادهوك
 مدير اإلتصال والمناصرة

 اليونيسف اليمن
 األردن -عمان 
 962798270912+: تلفون

Rmadok@unicef.org 

 

 قطاعال

المناشدة  متطلبات
 األصلية اإلنسانية

 

 (2015 ديسمبر -يناير)

 

المناشدة  متطلبات
األصلية  اإلنسانية

بعد التعديل 

2015 

المبالغ 
 المستلمة

 فجوةال
 يةالتمويل

نسبة 
 فجوةال

 يةالتمويل

 %87 35,962,684 5,537,316 41,500,000 20,000,000 التغذية

 %93 53,915,083 4,084,917 58,000,000 7,000,000 والنظافة اإلصحاح البيئيالمياه و

 %90 30,670,585 3,329,415 34,000,000 10,000,000 الصحة

 %67 8,467,179 4,132,821 12,600,000 12,600,000 حماية الطفل

 %91 9,580,007 919,993 10,500,000 10,500,000 التعليم

 %100 26,000,000  26,000,000  الحماية االجتماعية أثناء الطوارئ

   99,547   غير مخصصة

 %90 164,595,538 17,904,914 182,600,000 60,100,000 اإلجمالي )دوالر أمريكي(
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 أ لحقالم

 البرنامج نتائج ملخص

 

 ^ اليونيسفنتائج  * اليونيسفهدف  ^ نتائج المجموعة * هدف المجموعة اليمن

 (2015لليمن  اإلنسانيةخطة االستجابة ) نسمة مليون 13,4*:  2015في  اجتيحاال – والنظافة اإلصحاح البيئو المياه

 وفقا   المياه علىالذين تمكنوا من الحصول  المتضررين السكان# 
 عليها المتفق للمعايير

^^3,103,852 
 )هدف المناشدة العاجلة(

2,208,254 2,953,852   
 1,214,270 )هدف المناشدة العاجلة(

   250,000 النظافةأدوات  عدة التي حصلت على النازحة األسر# 

   55,000 22,324 )هدف المناشدة العاجلة(
 18,353 )هدف المناشدة العاجلة( 

 (2015لليمن  اإلنسانيةخطة االستجابة ) نسمة مليون 8,4*: 2015االحتياج في - الصحة

 وشلل الحصبة ضد همتطعيمالذين تم  سنوات 5 سن دون # األطفال
 خماسي( –)أحادي  األطفال

    2,400,000 208,876 

 وما عند الوضعن على رعاية حوامل، الالتي حصل الحوامل لنساءا# 
 د الوالدةبع

     384,000  

 9,780^^^ )هدف المناشدة العاجلة(

 (2015لليمن  اإلنسانيةخطة االستجابة )مليون نسمة  1,6: 2015في  االحتياج-التغذية 

 الحاد التغذية سوء سنوات ممن يعانون من 5 سن دون األطفال# 
عيادات /التغذية العالجية  مراكز) العالجية الرعايةفي  أدخلواو

 (خارجية/ عيادات متنقلة
131,503** 33,014 128,503** 33,014 

 المغذيات سنوات ممن حصلوا على تدخالت 5 سن دون األطفال# 
 الدقيقة

1,198,059 206,353 1,198,059 206,353 

 (2015لليمن  سانيةاإلنخطة االستجابة )مليون نسمة  2,6: 2015االحتياج في  -حماية الطفل

 ومتابعة رصد فيها يتم التي المناطق في يعيشون الذين األطفال# 
 الطفل لحقوق الجسيمة االنتهاكات

1,200,000 
  1,200,000 1,195,547 )هدف المناشدة العاجلة(

 1,195,547 )هدف المناشدة العاجلة(

 126,662 320,000 126,662 400,000 النفسي الدعمخدمات  من المستفيدين المتضررين األطفال# 

 كيفية عن معلومات إليهم وصلتممن ( كبار+  أطفال) المواطنون# 
 غير الذخائر/ األلغام بسبب الموت /البدنية اإلصابة من أنفسهم حماية

 إلى المناسبة واإلحالة الحرب مخلفات من المتفجرات/ المنفجرة
  الضحايا الصديق للطفل  مساعدة برنامج

500,000 275,619 400,000 275,619 

  مارسفي  النزاع تصاعد منذ المدرسة خارج طفل مليون1,84، (2015لليمن  اإلنسانيةخطة االستجابة )مليون شخص 1,1 :2015االحتياج في  -التعليم

 تدعمها التي المدارس في ممن تم الوصول إليهم األطفال# 
 المتضررة طقالمنا في المدارس ذلك في بما) المجموعة/ اليونيسف

تم  مؤقتة مرافق أو/و أُعيد فتحها مدارس تعمل، تزال الالتي 
 (أنشاؤها

77,050 20,644 66,465 13,631 

         االتصال ألجل التنمية

االتصال  أنشطةالذين وصلت إليهم  المتضررين للسكان المقدر# 
 ألجل التنمية

    834,000  
 )هدف المناشدة العاجلة(

163,134 

 
 والتي تمتد االستجابة االنسانية المشتركة لليمن عبر الوكاالت المختلفة خطة منمسقاة  المعلنة واألهداف االحتياجات ذلك، خالف ُينص على لم ما *:واألهداف االحتياجات على حظةمال

 األهداف ويتم االشارة إلى. للحياة منقذة أولويات إضافية تحدد والتي يوما  90تمتد  الوكاالت بين ةمشترك مناشدة عاجلة نشر تم مارس، شهر أواخر في النزاع تصاعد عقب. شهرا 12

 بعين تأخذ كي في السياق الراهن حادة مرحلة أن شهدت البلد بعد تنقيحها تميسو 2015االستجابة االنسانية لليمن  خطة مراجعة حاليا يجري. المناشدة العاجلة عند الشروع بتنفيذها

 .2015 من الثاني النصف في جديدة سانيةإن احتياجات االعتبار

 الفترة تغطيف ةالعاجل ائج الخاصة بالمناشدةنتأما ال. 2015 يناير 1 من تبدأ التي وتغطي الفترةاالستجابة االنسانية لليمن  أهداف خطة على ضوء النتائجيتم إعالن : ^النتائجحول  مالحظة

 .2015 أبريل 1 من تبدأ التي

   بالشاحنات المياه نقل طريق عن نازحألف  150و العامة المياه إمدادات مدع عبر ^^2,953852

 ةالعاجل المناشدة كجزء من 40,000 منهم** 
 

عمل حاليا  للحصول لمجتمع. ويجري الهذا ال يشمل الخدمات المقدمة من جانب قابالت المجتمع نظرا  لعدم تمكن موظفي مكاتب الصحة من جمع البيانات من العاملين الصحيين في ا ^^^
 على تلك التقارير.

 


