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أأررقامم في ااإلنساني االووضع 	    عناوويینن ررئيیسيیة 
   

 
 إإنسانيیة٬، مساعددااتت إإلى يیحتاجوونن مليیوونن 21
ططفلل ماليیيینن 9,9 منهھمم  

 
1,000,000	  ناززحح   

 
2,584	فيیما  ططفلل 279 منهھمم قتلوواا٬، شخصص  

 402 شخصص يیمثلل ااألططفالل 11,065جررحح 
منهھمم  

 
	أأضاعوواا أأكثرر منن شهھرريینن  ططفلل مليیوونن 1,83  

االددررااسي منن عامهھمم  
 

خددماتت ميیاهه لشخصص بحاجة مليیوونن  20,4
مليیوونن شخصص  15,2ووإإصحاحح بيیئي سليیمهھ فيیما 

بحاجة لخددماتت االررعايیة االصحيیة ااألساسيیة   
 

خددماتت  عنى بتقدديیمميیُ مررفقق صحي  160 أأغلقق
ططفلل ددوونن  450,000جعلل االتغذذيیة مما 

االخامسة عررضة لخططرر سووء االتغذذيیة االحادد.  
 
 

:2015 في االيیوونيیسفف تحتاجهھ االذذيي االتموويیلل  
أأمرريیكي ددووالرر مليیوونن 88,1  

 
االمبالغ االمستلمة  

)% فجووةة تموويیليیة80(مليیوونن ددووالرر  17,9  

 •  منن االمتضررررةة االمحافظظاتت معظظمم في سيیما سووءاا٬ً، ال يیززدداادد االيیمنن في ااإلنساني االووضع 
 االبالدد مما جعلل مناططقق جميیع في تددهھھھوورراا االصحي االمززيیدد منن كما شهھدد االنظظامم. االنززااعع
 االصررااعع نتيیجة ااألساسيیة االصحيیة االررعايیة إإلى بحاجة شخصص يیووننمل 15,2 بنحوو يیقددرر

.االووقوودد وونقصص االمستمرر 	  
	  

•  شخصص منذذ أأبرريیلل٬، 4,000 منن أأكثرر بيینن االضنكك حمى تفشيااحتمالل  منن هھھھناكك مخاووفف 
.االحصبة في مدديي صحة االتقارريیرر حوولل تفشي ددااء االتحققق يیجرريي حيینن في 	  

	  
• ً  تشكللاالصحي أأضحتت  االصررفف شبكاتت وواانهھيیارر االنقيیة االميیاهه نقصص   على خططررااً حقيیقيیا

 شخصص مليیوونن 20,4فهھناكك قرراابة . االمتضررررةة منن االنززااعع االمجتمعاتت في االعامة االصحة
.ااإلصحاحح االبيیئي ووخددماتت االمأموونة االشرربب ميیاهه على لحصووللل بحاجة 	  

	  
•  مدديینة إإلى االميیاهه لضخ االووقوودد تووفيیررب يیوونيیسففقامتت اال ٬،االتي يیغططيیهھا االتقرريیرر االفتررةة خاللل 

 ووذذمارر االحدديیددةة أأخررىى مثلل مددننوو شخصص مليیوونن 1 منن أأكثررمنهھا حتى يیستفيیدد  صنعاء
شخصص إإضافي. مليیوونن 1,1 لتصلل االخددماتت إإلى ووتعزز ووعمرراانن 	  

	  
•  مررفقق 17 في ةثالج 17 ووترركيیبب بتووززيیع االيیوونيیسفف قامتت االماضي٬، ااألسبووعع خاللل 

 منن أأكثرر امنهھ ليیستفيیدد االحدديیددةة محافظظة في اتتللقاح االتبرريیدد سلسلة لددعمم صحي
إإمررأأةة حاملل. 16,432 وو ااإلنجابب سنن في اامررأأةة 55,500 ططفلل٬، 52,000 	  

	  
•  االمحوويیتت محافظظة في االيیوونيیسفف تددعمهھاخضع أأكثرراالتح حملة إإططالقق تمم يیوونيیوو٬، 15 في 

.االنساء منن 90,000إإضافة إإلى  ططفلل 21,500 منن أأكثرر تستهھددففوواالتي  	  
	  

•  سنووااتت 5 سنن ددوونن ططفلل 6,100 منن أأكثرر ٬، خضع بالتقرريیرر االمشموولة االفتررةة خاللل 
ووتمم إإددخالهھمم  2,200االووخيیمم حيیثث تأكدد إإصابة أأكثرر منن  االحادد االتغذذيیة سووءلفحصص 
في االعيیاددااتت االخاررجيیة.  االعالجيیةاالتغذذيیة  برراامجضمنن  	  

	  
•  منن لترر 200,000 منن أأكثرر االحدديیددةة في وواالتحسيینن االنظظافة صنددووققل االيیوونيیسفف قددمتت 

 . جمع االنفايیاتت عررباتت لتشغيیلل االووقوودد
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 االددااخلي تقرريیرراال
 لووضعحوولل اا

 فيااإلنساني 
 االيیمنن
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إلنسانيیةاا ووااالحتيیاجاتت االعامم االووضع  

 

 االصعيیدد على. وواالجووفف ووتعزز ووصعددةة مثلل عددنن االنززااعع منن االمتضررررةة االمحافظظاتت معظظمم في سيیما ال سووءاا٬ً، االيیمنن في ااإلنساني االووضع يیززدداادد
عالووةًة على )قتلى منن ااألططفالل279 منهھمم( مؤؤكددةة ووفاةة حالة 2,584 بلغ إإجمالي االووفيیاتت حيیثث مضططرردد٬، في تززاايیدد ااإلصاباتت االووططني٬، أأعدداادد

بلغ عدددد االناززحيینن  ااإلنسانيیة بشكلل أأوو بآخرر فيیما االمساعددةة إإلى بحاجة شخصص ووعشرريینن مليیوونن هھھھناكك ووااحدد). ااألططفالل منن 402(مصابب  11,065
.مضيیفة عائالتت أأوو مع االمددااررسس إإما في ووهھھھمم يیبحثوونن عنن مأووىى أأكثرر منن مليیوونن 	  

	  
 االنززااعع ووذذلكك بسببب أأساسيیة صحيیة ررعايیة ددوونن شخصص ليیووننم 15,2 االبالدد٬، مما ترركك أأنحاء جميیع في االمززيیدد منن االتددهھھھوورر االصحي يیشهھدد االنظظامم
 صحة مدديي منن االتحققق يیجرريي حيینن في أأبرريیلل٬، منذذ شخصص 4,000 منن أأكثرر بيینن االضنكك حمى تفشي منن مخاووفف هھھھناككوو. االووقوودد وونقصص االمستمرر
 االصحي االصررفف شبكاتت نهھيیارروواا االنقيیة االميیاهه نقصصأأضحى  على ذذااتت االسيیاقق٬،. االجووفف وو كال منن صعددةة في االحصبة ددااء تفشي حوولل االتقارريیرر

ً  خططررااً  شكلليی  ميیاهه على للحصوولل بحاجة شخصص مليیوونن 20,4 قرراابة فهھناكك. االنززااعع منن االمتضررررةة االمجتمعاتت في االعامة االصحة على حقيیقيیا
.االبيیئي ااإلصحاحح ووخددماتت االمأموونة االشرربب  

	  
وواالتنسيیقق ااإلنساني االعملل قيیاددةة 	  
 االمووظظفيینن منن قليیلل عددددبعيیدد عووددةة  صنعاء في عمليیاتهھ ااستأنفف في االيیمنن وواالذذيي االقططرريي ااإلنساني االعملل فرريیقق مع بالتنسيیقق االيیوونيیسفف تعملل

االمنسقق ااإلقليیمي للشؤؤوونن ااإلنسانيیة بززيیاررةة لليیمنن ووعبرر عنن أأمانيیهھ في ززيیاددةة مستووىى تووااجدد االمووظظفيینن  بددووررةة قامم االماضي. مايیوو 12 في االددووليیيینن
. فرريیقق االعملل ااإلنساني يیجرريي حاليیاً مناقشة ززيیاددةة تووااجدد مووظظفي ااألممم االمتحددةة في االيیمننكما  يیة.االددووليیيینن ددااخلل االبلدد لتووسيیع نططاقق ااالستجابة ااإلنسان

تتوولى وو .للشؤؤوونن ااإلنسانيیة ااإلقليیمي االمنسقق بددووررهه عنن كثبب مع االعملل تحتت قيیاددةة منسقق االشؤؤوونن ااإلنسانيیة وواالذذيي يیتووااصلل يیووااصلل االقططرريي
وواالنظظافة٬، حمايیة االططفلل٬، االتعليیمم وواالتغذذيیة. االيیوونيیسفف قيیاددةة مجمووعاتت االميیاهه ووااإلصحاحح االبيیئي   

	  
ااإلنساني االعملل إإططارر 	  

مليیوونن شخصص ددااخلل االيیمنن (أأيي  21في ظظلل تقارريیرر تقوولل أأنن هھھھناكك  يیوونيیوو االحالي 12الحتيیاجاتت ااالنسانيیة في ل االشاملة مررااجعةاالدُدشنتت عمليیة 
 ملحووظظ بشكلل ددتتقدد ززاا االقططاعاتت جميیع في لألططفالل ااإلنسانيیة اجاتتااالحتيی ووكانتت. % منن االسكانن تقرريیباً) بحاجة  للحمايیة أأوو مساعددااتت اانسانيیة80

في سيیاقق متصلل٬، يیجررىى حاليیاً تنقيیح خططة ااالستجابة ااالنسانيیة لليیمنن منن جانبب االجهھاتت االفاعلة في االحقلل ااالنساني ووخاللل االشهھرريینن االمنصررميینن. 
.إإلى أأكثرر منن ضعفف االمناشددةة ااألصليیة االمعددلة ليیوونيیسففتصلل ااستجابة اا٬، ووبالتالي٬، قدد 2015يیوونيیوو  19لمتووقع إإططالقهھا في وواالتي منن اا 	  

	  
 

بحسبب االقسمم االبررنامج الستجابة مووجزز تحليیلل 	  
	  

وواالتغذذيیة االصحة 	  
 شهھرر 12سنن  ددوونن ططفلل 21,500 منن أأكثرر تستهھددفف االمحوويیتت محافظظة في تحصيینن حملة إإططالقق االيیوونيیسفف ددعمتت يیوونيیوو االحالي٬، 15 في

 اامررأأةة 9,000تلقيیح  تمم ٬،ذذلكك إإلى إإضافة. ااألططفالل ووشللل االحصبة ذذلكك في بما 10،٬االططفوولة  االــ ررااضضأأم جميیع ضدد ووتططعيیمهھمم) أأ( فيیتاميینن بمكمالتت
 االمناططقق االلقاحاتت في حيیثث سيیتمم تووفيیرر االمقبلة٬، االخمسة ااأليیامم تستمرر حملة االتحصيینن خاررجج االجددرراانن هھھھذذهه ططوواالل أأنن االمتووقع وومنن. االكززاازز بلقاحح
 إإلى كانوواا قدد نززحوواا شخصص 29,150 كما ستغططي االحملة. وواالمددااررسس االمساجدد في صيیننتح مووااقع إإنشاء خاللل منن االووصوولل يیصعبب االتي

. االنززااعع بدداايیة منذذ االمحوويیتت  
	  

ً وو ً منن عددنن٬، بمحافظظة االصحة لمكتبب ووفقا ً يیهھا شخصتمم ت االضنكك حمىمصابة ب حالة 4,080 يیتمم االتحققق حاليیا تووفي ( منذذ أأبرريیلل االماضي سرريیرريیا
االمجاووررةة مثلل  االمحافظظاتت في االضنكك ووحمى المالرريیاب إإصابة حاالتت عنن ااإلبالغغ تمم كما. االمتضررررةة االمناططقق في ووذذلكك )شخصص113 على إإثررهھھھا
 االحصوولل فررصص محددوودديیة إإضافة إإلى االسكانن نززووححوو االصحي االصررفف نظظامماانهھيیارر  االنظظيیفة٬، االميیاهه نقصص منن ناحيیة آآخرريي٬، يیعتبرر .لحج محافظظة
منن خاللل  شرركاءغيیررهھھھا منن االوو االعاليیة االصحة منظظمة االيیوونيیسفف تددعمملذذلكك٬، . ااألووبئةعووااملل مساهھھھمة قوويیة في تفشي تلكك  االصحيیة االررعايیة على
.االضنكك حمى حاالتت عنن وواالكشفف لتسهھيیلل ااإلبالغغ االمتنقلة االصحيیة وواالعيیاددااتت وواالتموويیلل ااألساسيیة ااألددوويیة تووفيیرر 	  

	  
 االماضي٬، ااألسبووعع خالللف. ووعددنن ووتعزز ددةةصع في تضررررااً  ااألكثرر االمناططققلسكانن  خاصص تحدديييیمثلل  االصحيیة االررعايیة على االحصووللما ززاالل 
باجلل٬، منيیررةة٬، االززيیدديیة٬، االميیناء٬، االحالي٬، ( االحدديیددةة محافظظة في االتبرريیدد سلسلة لصيیانة صحي مررفقق 17 في ةثالج 17 رركبتتوو االيیوونيیسفف ووززعتت

 ااإلنجابب سنن في اامررأأةة 55,500ووكذذاا االعامم٬، ططفلل ددوونن 9,000 إإضافة إإلى سنووااتت 5 سنن ددوونن ططفلل 43,600منهھا  ستفيیدديی كي )االحوويیكك وواالددهھھھلي
اامررأأةة حاملل.  16,432عالووةة على  	  

	  
ً  االماضي ااألسبووععددعمتت االيیوونيیسفف خاللل   ذذلكك في بما ااألساسيیة االررسائلل حوولل) نساء 48 + ررجالل 7( مجتمعي صحةمتططووعع  55 تددرريیبب أأيیضا

 تتسهھاالووااال االضنكك ووحمى االمالرريیا تفشي منن ةوواالووقايی وواالنظظافة االتططعيیمم ووااألططفالل٬، االررضع تغذذيیة مماررساتت تعززيیزز ٬،االحصرريیة االططبيیعيیة االررضاعة
.ووحجة رريیمة محافظظتي في 	  
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برراامج االتغذذيیة االعالجيیة في  في االحادد االتغذذيیة سووء منن يیعانوونن ممنن ططفلل 2,251 مجمووعهھ ما تسجيیلل تمم بالتقرريیرر٬، االمشموولة االفتررةة خالللكذذلكك٬، وو
 قبوولل تمم ٬،ووبعدد عمليیة االفررزز. االمتضررررةة االمحافظظاتت مختلفف فيفحصص اال لذذااتت سنووااتت 5 سنن تحتت ططفلل 6,190االعيیاددااتت االخاررجيیة  فيیما خضع 

 حجة٬، االحدديیددةة٬، عمرراانن٬، صعددةة٬، االجووفف٬، محافظظاتت في وواالمتنقلة االثابتة على االعيیاددااتت االعالجيیة االحادد االتغذذيیة سووء منن يیعانوونن ططفال 370
 138 بيینما حصلل) أأ( فيیتاميینن مكمالتتعلى  سنووااتت 5 عنن أأعماررهھھھمم تقلل ططفلل 810بالمقابلل حصلل حوواالي  . ووعددنن شبووةة تعزز٬، إإبب٬، االبيیضاء٬،

.وواالمحوويیتت رريیمة وواالحدديیددةة٬، ووعمرراانن ووحجة ووصعددةة شبووةة محافظظاتت في االدديیدداانن منن االتخلصص أأقررااصص أأخرروونن على 	  
	  

	 وواالنظظافة ووااإلصحاحح االبيیئي االميیاهه  
ً ضعااألكثرر  ةة االفئاتت جميیعهھا عووااملل تسهھمم في ززيیاددةة معانا االبيیئي االنززااعع االحالي وونقصص االووقوودد ووتووقفف نظظمم ااإلصحاحح ررااستمرراا منن االسكانن في  فا
ووعررباتت جمع االنفايیاتت كي تستمرر تلكك االخددماتت. كما تووااصلل  االميیاهه لمضخاتت االووقوودد بتووفيیررففي االمناططقق ااألكثرر تضرررراا٬ً، قامتت االيیوونيیسفف . االيیمنن

االمنظظمة تقدديیمم إإمددااددااتت االميیاهه ووحقائبب أأددووااتت االنظظافة  جنباً إإلى جنبب مع باقي االتددخالتت – عملتت االيیوونيیسفف  ووقددااألكثرر تضررررااُ في االبالدد. للمناططقق  -
على تووفيیرر االووقوودد لمضخاتت االميیاهه في صنعاء لتصلل االخددماتت إإلى أأكثرر منن مليیوونن شخصص إإضافة إإلى باقي االمضخاتت في  مع باقي االشرركاء

لترر منن االووقوودد لصنددووقق  200,000االيیوونيیسفف ووفررتت  كذذلكك٬،مليیوونن نسمة.   1,1محافظظاتت االحدديیددةة ووذذمارر ووعمرراانن ووتعزز وواالتي تغذذيي حوواالي 
تت االنظظافة وواالتحسيینن في االحدديیددةة لضمانن ااستمرراارر عررباتت جمع االنفايیاتت بالعملل في جميیع أأررجاء االمدديینة ططيیلة شهھرر يیوونيیوو االحالي. ووهھھھناكك مشاوورراا

حاليیاً لتووقيیع ااتفاقق مشابهھ مع بلدديیة أأمانة االعاصمة.   
	  
	  

ووذذلكك بترركيیبب خززااناتت ميیاهه أأوو  االمددااررسس منن خاللل تززوويیددهھھھا بميیاهه االشرربب االنقيیةتتووااصلل جهھوودد تقدديیمم االمساعددةة لألسرر االناززحة االتي لجأتت إإلى 
شخصص في أأمانة االعاصمة وومدديینتي عمرراانن ووتعزز إإضافة إإلى مدديیرريیتي عبسس  3,558تمم تووفيیرر االميیاهه االنقيیة لعدددد  حيیثثباستخدداامم عررباتت نقلل االميیاهه. 

أأسررةة في مدديیرريیة شهھاررةة وومدديینة خمرر في محافظظة  650االنظظافة لعدددد ووحيیرراانن في محافظظة حجة. كما قامتت االيیوونيیسفف بتووززيیع حقائبب أأددووااتت 
إإجماال٬ُ، ووخاللل االشهھرر االماضي٬، ااستفادد أأكثرر منن أأسررةة في شهھاررةة.  450 لعددددمنن االسيیررااميیكك  ةعمرراانن عالووةة على تووززيیع فلتررااتت ميیاهه مصنووع

شخصص في  25,000كما تسنى ألكثرر منن نن ووصعددهه. االنظظافة االتي ووززعتهھا االيیوونيیسفف في محافظظتي عمرراامستلززماتت شخصص منن االميیاهه وو 27,000
ووعيیة بالنظظافة وواالتي رركززتت على االنظظافة االشخصيیة ووغسلل االيیدديینن وواالتخززيینن ااألمنن للميیاهه. تيیرراانن ووعبسس في محافظظة حجة منن أأنشططة االحمدديیرريیتي 

ووحيیرراانن ووعبسس ووبني قيیسسفي حررضض ااسررةة ناززحة  2,300قررصص لتنقيیة االميیاهه على  200,000ووخاللل ااالسبووعع االماضي٬، ووززعتت االيیوونيیسفف  	  
) شخصص ووخاللل 20,615أأسررةة ناززحهھ في عمرراانن (يیصلل عددددهھھھا إإلى  645قررصص كلوورر على  20,000ذذلكك٬، جررىى تووززيیع  ىفي حجة. عالووةة عل

نفسس االمددةة.   
	  

االتعليیمم 	  
 في بما االنززااعع٬، منن االمتضررررةة االمددااررسس لتحدديیدد االترربيیة ووززااررةة ممددع االيیوونيیسفف إلجاززةة االصيیفيیة٬، تووااصللخاللل ااجميیع االمددااررسس أأبوواابهھا  مع إإغالقق

. االنززااعع جررااءقدد أأغلقتت مددررسة  3,584 ووكانتت. االمسلحة االجماعاتت أأوو منن قبلل االناززحيینن االمحتلة ووتلكك جززئيیا٬، أأوو كليیا تضررررتت االتي تلكك ذذلكك
محتلة منن قبلل  أأخررىى أأصبحتت 237 فيیما مسلحة جماعاتت قبللأأُغلقتت بسببب ااحتاللهھا منن  االمددااررسس تلكك منن 67 بيینن تلكك االمددااررسس ظظهھرر أأننمنن وو

	 مددررسة دُدمررتت. ووال ززاالتت االتقارريیرر بهھذذاا االصدددد قيیدد االتحققق.  154 وواالناززحيینن   
 

 االنززااعع خاللل ووااألصوولل االمددررسيیة االمباني للتأكدد منن حمايیة مرركززييفرريیقق عملل  لتشكيیلل االترربيیة ووززااررةة االيیوونيیسفف تتعمدد االماضي٬، ااألسبووعع خاللل
 االمددااررسس٬، لحمايیة تدداابيیرر التخاذذ االمتضررررةة االمددااررسس في وومجالسس ااآلباء ووااألمهھاتت لمددااررسساا ررااءمدد إلشررااكك االفرريیقق االيیوونيیسفف ددعتتكما . االدداائرر
قامتت لجنة االتعليیمم  لذذلكك٬، نتيیجةي في االمددااررسس االمحتلة منن قبلل االناززحيینن في أأمكانن مغلقة. االمددررس ااألثاثث منن ووغيیررهھھھاططاووالتت االططالبب  ووضع مثلل

 منن االثالثث ااألسبووعع اابتددااًء منن االتدداابيیررتلكك  ااتخاذذ في للبددء االمتضررررةة االمناططقق في يیةاالتعليیم تتاالجهھا إإلى مذذكررااتت أأثناء االططووااررئئ في االووززااررةة بتعميیمم
.يیوونيیوو  

	  
االططفلل حمايیة 	  

 صبي 23ووااإلبالغغ  االررصدد آآليیةحيیثث شاهھھھدد االمررااقبوونن االمددرربوونن االعاملوونن تحتت  .االتفتيیشش نقاطط شووهھھھدد تززاايیدد عدددد صغارر االسنن االذذيینن يیحررسوونن
كذذلكك٬، قامم فرريیقق االررصدد ووااإلبالغغ عنن ااالنتهھاكاتت االجسميیة . منذذ مططلع شهھرر يیوونيیوو تعزز محافظظةمتفررقة في  ااقعموو عددةة في تفتيیشش نقاطط يیحررسوونن

آآخرريینن منذذ اانددالعع االنززااعع في ماررسس االماضي. 402ططفلل ووجررحح  279لحقووقق االططفلل بالتحققق منن مقتلل  	  
	  
	  

  االتنميیة ألجلل ااالتصالل
 منن خاللل االمجتمع أأفررااددفرردد منن وو ناززحح 152,451 يیززيیدد عننإإلى ما  االمكوونن تحتت هھھھذذاا االتددخالتت ووصلتت ماررسس٬، 26 في االنززااعع تصاعدد منذذ

 منن االووقايیة على االررسائلل ترركزز٬، االتحدديیدد ووجهھ علىوو. بمشارركة ااألفرراادد أأنفسهھمموو االططفلل ووحمايیة وواالررعايیة للحيیاةة االمنقذذةة االررسائلل منن متكاملة حززمة
 ااإلصاباتت منن وواالووقايیةوواالحيیلوولة ددوونن اانفصالل ااألططفالل عنن ذذوويیهھمم  االصحة تعززيیزز االررووتيیني٬، االتحصيینن تعززيیزز ااألساسيیة٬، وواالتغذذيیة ااألمررااضض ووإإددااررةة
 40,640وو صعددههوواالجووفف  27,122منهھمم شخصص  154,000 إإلىاالمنقذذةة للحيیاةة  ووصلتت االررسائلل ٬،ووإإجماالً  .االمنفجررةة غيیرر االذذخائرر عنن االناجمة
في صنعاء  23,420 مقابلل وولحج ووشبووةة ووأأبيینن االضالع في  23,384إإلى جانبب وواالحدديیددةة رريیمهھ في شخصص 40,100ووكذذاا  ووتعزز إإبب في شخصص

.وواالبيیضاء عمررااننوو وومأررببذذمارر وو 	  
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على  االمددني االمجتمعشرركاء منن  8ممنن يیعملوونن مع  االمجتمع ووقاددةة االدديینيیة االررمووزز منن 129وو يمجتمع متططووعع 1,097 حصلل ما مجمووعهھ
. منذذ منتصفف ماررسس االماضي االططووااررئئ حالة ااالتصالل منن أأجلل االتنميیة في ةألنشططوواالمنهھجيیاتت االمناسبة  ااألساسيیة االررسائللددووررااتت إإررشادديیة حوولل 

 االتحصيینن خددماتت تعززيیزز ااألمررااضض٬، تفشي ووإإددااررةة منن االووقايیة ذذلكك في بما ااإليیجابيیة٬، االمماررساتت تعززيیزز في هھھھؤؤالء ااألشخاصص بفاعليیة اررككوويیش
 االمنززليیة االميیاهه سالمة فيیهھا بما االعامة االصحة تعززيیزز ااألططفالل٬، غاررووص االررضع تغذذيیة تعززيیزز ٬،االمتنقلة خددماتتاال على ووااإلقبالل ةووعيیتوواال االررووتيینيیة

 كما. االمنفجررةة غيیرر االذذخائرر بسببب وواالووفاةة ااإلصابة ووتجنبب االحيیلوولة ددوونن اانفصالل ااألططفالل عنن فضالً  بالكلوورر٬، االمعالجة االميیاهه ااستخددااممتعززيیزز وو
 منن سخةن 35,000 منن أأكثرر ووكانتت. االمتنقلة االصحيیة االعيیاددااتت مثلل ررةةاالمتووف الخددماتتب مجتمعاتهھمم فيیما يیتعلقق كنقاطط ااتصالل مع أأيیضا يیعملوونن
 االسكاننهھا منن قبلل ووااستخدداام هھھھالنشرر االصحة ووززااررةة ذذلكك في بما للشرركاء قدد تمم تووززيیعهھا ررئيیسيسلووكك  14 تغططي االتي يیةووااالتصالل االتووع موواادد

 منن لخددمة أأكثرر االكوونن تحتت هھھھذذاا تددخالتتاال لتسهھيیلل ووتيجيیبفي  االقططرريي االمكتبب مع إإلكترروونيیة ااإلصددااررااتت كما تمم تشارركك بعضض. االمتضرررريینن
 محططة( لحج عددنن٬، االحدديیددةة٬،كلٍل منن  في االنظظافة ووتعززيیزز االصحيیة االررسائلل بثثب إإذذااعيیة محططاتت ستت تستمرر٬، بالتووااززيي. هھھھناكك يیمني الجئ 5,000

.وومستمعهھ مستمع مليیوونن 2,8 بـ يیقددرر ما ررسائلهھا إإلى تصللل) إإذذااعاتت 3( ووصنعاء) محافظظة كلل في  
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االتموويیلل  
 28 منهھا أأشهھرر٬، ثالثة لمددةة مليیوونن ددووالرر 274 منن يیقرربب ما مجمووعهھا بلغ ليیمنن٬،اا منن أأجلل ةعاجل مناشددةة أأبرريیلل 17في  االمتحددةة ااألممم أأططلقتت
 ٬،نيیوويیوو 16 ووحتى مليیوونن ددووالرر. 88,1 إإلى 2015 لعامم لليیوونيیسفف ةااإلنسانيی االمناشددةة إإجمالي يیررتفع ٬،بذذلكك. جمالي ما تحتاجهھ االيیوونيیسففمليیوونن إإ
وومنن االمززمع إإططالقق خططة ااالستجابة ااإلنسانيیة  .االمائة في 80 قددررهھھھا االتموويیلل في فجووةة ما يیترركك أأمرريیكي ددووالرر مليیوونن 17,9 االيیوونيیسفف تلقتت

يیوونيیوو االجارريي في ظظلل تووقعاتت بززيیاددةة أأررقامم االمناشددةة كي يیتسنى تووسيیع ااالستجابة لالحتيیاجاتت االمتززاايیددةة.  19االمعددلة في  	  

	  
	  
	  

www.facebook.com/unicefyemen.ar: االفيیسبووككعلى  االيیمنن في االيیوونيیسففعنوواانن   
	UNICEF@ :توويیتررعلى  االيیمنن في االيیوونيیسففعنوواانن   Yemen  

 
للحصوولل على 

مززيیدد منن 
االمعلووماتت حوولل 
االتقرريیرر٬، يیمكنكمم 

االتووااصلل مع: 	  
 

كيیتت ررووزز  
مسؤؤوولة االتقارريیرر ووااإلتصالل  

االيیوونيیسفف االيیمنن  
عمانن  ااألررددنن - 	  

	962+تلفوونن:   798270701 	  
Email:	  krose@unicef.org 

هھھھيیليینن قاضي  
مدديیررةة االعمليیاتت االميیدداانيیة وواالططووااررئئ  

االيیوونيیسفف االيیمنن  
عمانن  ددننااألرر - 	  

	تلفوونن:   +962	  798270937 	  
	  hkadi@unicef.org 

جيیررمي هھھھووبكنرر  
نائبب االممثلل  

االيیوونيیسفف االيیمنن  
عمانن  ااألررددنن - 	  

	تلفوونن:   +962	  798263037 	  
jhopkins@unicef.org 

ررااجاتت ماددهھھھووكك  
مدديیرر ااإلتصالل وواالمناصررةة  

االيیوونيیسفف االيیمنن  
عمانن  ااألررددنن - 	  

962798270912+تلفوونن:  	  
Rmadok@unicef.org 

 

 قططاععاال

ناشددةة االم متططلباتت
ااألصليیة ااإلنسانيیة  

 
-يینايیرر( )2015 دديیسمبرر   

 

 االمناشددةة االعاجلة
االيیوونيیسفف  

 )2015 يیوونيیوو 30 - أأبرريیلل 1(

االمناشددةة  متططلباتت
ااألصليیة  ااإلنسانيیة

	بعدد االتعدديیلل  

االمبالغ 
 االمستلمة

 فجووةةاال
 يیةاالتموويیل

نسبة 
 فجووةةاال

 يیةاالتموويیل

 %78 19,882,684 5,537,316 25,420,000 5,420,000 20,000,000 االتغذذيیة

 %76 13,215,083 4,084,917 17,300,000 10,300,000 7,000,000 وواالنظظافة ااإلصحاحح االبيیئياالميیاهه وو

 %84 17,123,826 3,329,415 20,453,241 10,453,241 10,000,000  االصحة

 %71 10,277,179 4,132,821 14,410,000 1,810,000 12,600,000 حمايیة االططفلل

 %91 9,580,007 919,993 10,500,000 -- 10,500,000 االتعليیمم

   0 99,547    غيیرر مخصصة

 %80 70,078,779 17,904,914 88,083,241 27,983,241 60,100,000 ااإلجمالي (ددووالرر أأمرريیكي)
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أأ لحققاالم  

االبررنامج نتائج ملخصص  

	  

 هھھھدفف االمجموعة االيیمن
* 

 نتائج االمجموعة
 ^ االيیونيیسفنتائج  * االيیونيیسفهھھھدفف  ^

– وواالنظظافة ااإلصحاحح االبيیئوو االميیاهه 	)2015لليیمنن  ااإلنسانيیةخططة ااالستجابة ( نسمة مليیوونن 13.4*:  2015في  اججتيیحااال   
ً  االميیاهه ىعلاالذذيینن تمكنوواا منن االحصوولل  االمتضرررريینن االسكانن#   ووفقا

	عليیهھا االمتفقق للمعايیيیرر  
^^3,103,852	  
	(هھھھدفف االمناشدةة االعاجلة)   2,208,254	   2,953,852	    

	(هھھھدفف االمناشدةة االعاجلة)   1,214,270	  

	250,000 االنظظافةأأددووااتت  عددةة االتي حصلتت على االناززحة ااألسرر#     
	(هھھھدفف االمناشدةة االعاجلة)   22,324	   55,000	    

	(هھھھدفف االمناشدةة االعاجلة)    18,353	  

االصحة 	)2015لليیمنن  ااإلنسانيیةخططة ااالستجابة ( نسمة مليیوونن 8.4*: 2015ااالحتيیاجج في -  
 ووشللل االحصبة ضدد هھممتططعيیماالذذيینن تمم  سنووااتت 5 سنن ددوونن # ااألططفالل
ااألططفالل  

–(أأحادديي  	خماسي)   
	    	  	   2,400,000  208,698  

 االووالددةة االالتي حصلنن على ررعايیة حووااملل٬، أأثناء االحووااملل لنساءاا# 
	ددةةدد االووالبع ووما   	  	   	    	  384,000	    

	(هھھھدفف االمناشدةة االعاجلة)   8,874	  

االتغذذيیة   )2015لليیمنن   ااإلنسانيیةخططة ااالستجابة (مليیوونن نسمة  1.6: 2015في  ااالحتيیاجج-
 االحادد االتغذذيیة سووء سنووااتت ممنن يیعانوونن منن 5 سنن ددوونن ااألططفالل# 
عيیاددااتت /االتغذذيیة االعالجيیة  مررااكزز( االعالجيیة االررعايیةفي  أأددخلووااوو

	)ددااتت متنقلةخاررجيیة/ عيیا  
131,503**  31,401	  128,503**  31,401	  

 االمغذذيیاتت سنووااتت ممنن حصلوواا على تددخالتت 5 سنن ددوونن ااألططفالل# 
	االددقيیقة   1,198,059	   204,934	  1,198,059  204,934	  

حمايیة االططفلل 	)2015لليیمنن  ااإلنسانيیةخططة ااالستجابة (مليیوونن نسمة  2.6: 2015ااالحتيیاجج في  -  

 وومتابعة ررصدد فيیهھا يیتمم االتي االمناططقق في يیعيیشوونن االذذيینن ااألططفالل# 
	االططفلل لحقووقق االجسيیمة ااالنتهھاكاتت  

1,200,000	  
	(هھھھدفف االمناشدةة االعاجلة)   1,195,547	   1,200,000	    

	(هھھھدفف االمناشدةة االعاجلة)   1,195,547	  

	االددعمم منن االمستفيیدديینن االمتضرررريینن ااألططفالل#    400,000	   121,936	   320,000	   121,936  
 كيیفيیة عنن معلووماتت إإليیهھمم ووصلتتنن مم) كبارر+  أأططفالل( االمووااططنوونن# 

 غيیرر االذذخائرر/ ااأللغامم بسببب االمووتت /االبددنيیة ااإلصابة منن أأنفسهھمم حمايیة
 إإلى االمناسبة ووااإلحالة االحرربب مخلفاتت منن االمتفجررااتت/ االمنفجررةة
	 االضحايیا االصدديیقق للططفلل  مساعددةة بررنامج  

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

االتعليیمم 	)2015لليیمنن  ااإلنسانيیةخططة ااالستجابة ( ماررسسفي  االنززااعع تصاعدد منذذ االمددررسة خاررجج ططفلل يیووننمل1,84 :2015ااالحتيیاجج في  -  
 تددعمهھا االتي االمددااررسس في ممنن تمم االووصوولل إإليیهھمم ااألططفالل# 

 االمتضررررةة االمناططقق في االمددااررسس ذذلكك في بما( االمجمووعة/ االيیوونيیسفف
تمم  مؤؤقتة مرراافقق أأوو/وو أأُعيیدد فتحهھا مددااررسس تعملل٬، تززاالل الاالتي 
	)اؤؤهھھھاأأنش  

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

	ااالتصالل ألجل االتنميیة   	  	   	  	   	  	   	  	  

ااالتصالل  أأنشططةاالذذيینن ووصلتت إإليیهھمم  االمتضرررريینن للسكانن االمقددرر# 
	ألجلل االتنميیة   	  	   	  	   834,000	    

(هھھھدفف االمناشدةة االعاجلة)  152,451	  

	  
 12 وواالتي تمتدد ااالستجابة ااالنسانيیة االمشترركة لليیمنن عبرر االووكاالتت االمختلفة خططة مننمسقاةة  االمعلنة ووااألهھھھدداافف ااالحتيیاجاتت ذذلكك٬، خالفف يیذذكرر لمم ما *:ووااألهھھھدداافف ااالحتيیاجاتت على مالحظظة
ً 90تمتدد  االووكاالتت بيینن ةمشتررك مناشددةة عاجلة نشرر تمم ماررسس٬، شهھرر أأووااخرر في االنززااعع تصاعدد عقبب. شهھرراا اشددةة االمن ااألهھھھدداافف وويیتمم ااالشاررةة إإلى. للحيیاةة منقذذةة أأوولوويیاتت إإضافيیة تحدددد وواالتي يیووما

 ااالعتبارر بعيینن تأخذذ كي في االسيیاقق االررااهھھھنن حاددةة مررحلة أأنن شهھددتت االبلدد بعدد تنقيیحهھا تمميیسوو 2015ااالستجابة ااالنسانيیة لليیمنن  خططة مررااجعة حاليیا يیجرريي. االعاجلة عندد االشررووعع بتنفيیذذهھھھا
.2015 منن االثاني االنصفف في جدديیددةة إإنسانيیة ااحتيیاجاتت 	  

 االفتررةة تغططيف ةاالعاجل ائج االخاصة بالمناشددةةنتأأما اال. 2015 يینايیرر 1 منن تبددأأ االتي ووتغططي االفتررةةااالستجابة ااالنسانيیة لليیمنن  أأهھھھدداافف خططة على ضووء االنتائجيیتمم إإعالنن : ^االنتائجحوولل  مالحظظة
 .2015 أأبرريیلل 1 منن تبددأأ االتي

	 بالشاحناتت االميیاهه نقلل ططرريیقق عنن ناززححأألفف  150وو االعامة االميیاهه إإمددااددااتت ددعمم عبرر^^ 2,953,852  	  

	ةاالعاجل االمناشددةة كجززء منن 40,000 ذذلكك في ابم**   
	  


