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 اإلنسانية واالحتياجات العام الوضع

 

وكان النزاع قد دفع . التدهور في اإلنساني الوضع ستمرأبالتالي والعمليات العسكرية  عاودت ،يوما 16 مساء انتهت التي الهدنة اإلنسانية عقب
 حوالي) تعز في أسرة 2,796،(نسمة 27,576) إب في ةأسر 4,596 نزوح وكان أخرها ،للنزوح النزاع بداية منذ 545،000 بحوالي

 المكثف القصف أسفر. وذمار وعمران ءالبيضاو وصنعاء مأرب من( نسمة 100،000 حوالي) أسرة 15,317إضافة إلى ( نسمة 17,000

 .أسرة 1,700 من ربيق ما تشريدعن  الماضي األسبوع خالل السعودية العربية المملكة مع الشمالية الحدود على باقم منطقة على
 

أرقام في اإلنساني الوضع  2015مايو  20-26  
   

 :عاجلة إنسانية لمعونات بحاجة الذين السكان
 

 مساعدات إلى يحتاجون نسمة مليون 15.9

 7.9 منهم الحالية، األزمة إندالع قبل إنسانية
 طفل ماليين

 

 الشؤون تنسيق. م) نازح  545,719

 اإلنسانية(
 

 أطفال األقل على 135 قتلوا، شخص 1,849

 

 طفل 260 بينهم أصيبوا، شخص 7,394

 

 فيما المدارس، خارج طفل مليون 1.83

 .تضررت مدرسة 3,584
 

 470,543 منهم شخص مليون 2.5 تأثر

 أبوابها صحي مرفق 158 إغالق بسبب طفل

 

 في اليونيسف تطلبه الذي التمويل
2015: 

 

 أمريكي دوالر مليون 88.1

 عناوين رئيسية 
 

 حول  التوعويةبث الرسائل و المنقذة للحياة األنشطة من متكاملة حزمة تنفيذ تم

 رس.ما 26 منذ عموما   المجتمعكل و نازح 101,500 إلى قرابة الطفل حماية

  سوء ممن يعانون من طفل 2,200 تسجيل ودعم التقريرفترة هذا  خاللتم 

 اتمحافظ في والمتنقلة الثابتةارجية العيادات الخ برامج ضمن الحاد التغذية

 .وعدن والجوف وتعز وإب والبيضاء وحجة والحديدة عمران

  من المياه على وعمران وذمار صنعاء في شخص 1,352,000حصل حوالى 

 .اآلباربعض ودعم مؤسسة المياه  خالل

  حماية خدمات على طفل 21,000 حوالي منهم شخص 26,000حصل قرابة 

 .مايو 25 -18خالل الفترة بين  الطوارئ حاالت في األطفال

 بما اإلنجابية، الصحة خدمات على إمرأة 1,263 حصلت التقرير فترة خالل 

 الدعم خالل من الوالدة، بعد ما ورعاية والقابالت الوالدة قبل الرعاية ذلك في

 أنشطةإلى جانب  الصحية والمرافق للمستشفيات اليونيسف تقدمه الذي المستمر

 .المتنقلة والعيادات المتكاملة التوعية

 التربية وزارة قررت اليونيسف، منالمقدم  نيفال والدعم المناصرة بفضل 

والتعليم اعتماد نتائج نصف العام ونتائج اختبارات األشهر التي جرت فيها 

ممن اضطرت  طفل 1,830,000اختبارات مؤخرا  كنتيجة نهاية العام لعدد 

 تدريس حصص سيتمالغياب  فترة لتعويضو. لدواع أمنية غالقمدارسهم لإل

 حول المواضيع التي لم ُتدرس هذا العام. الجديد الدراسي العام بداية في تدارك

 والتعليم التربية مكاتب والتعليم التربية وزارةو اليونيسفكال  من  دعت 

 18,400 من أكثر بقبول وتعز وحجة والحديدة وريمة المحويتات بمحافظ

 .ةالمضيف اتالمجتمع ارسمد في نازح طفل
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 مدينة في أسرة 3,200 هناك المثال، سبيل على. البالد من كثيرة أنحاء في والنظافة للصحة خطيرا تهديدا شكلت المياه نقصمشكلة  تزال ال
 حوالي) يمني لاير 15,000 إلى لتر 5000سعة  مياهال صهريج سعر كما ارتفع. الواحد للفرد يوميا الماء من لترات 4 من أقل تستهلك الضالع

 المياه إمدادات إلى الوصول علىين قادر وخورمكسر، لم يعد السكان التواهي المعال، ريتر،ك ، تحديدا  مديرياتعدن فيو(. أمريكي دوالر 70
في  ة أخرى بدأتمن ناحي. إطالقا   المياه على الحصول يستطيعون ال أخرى أحياء بينما األسبوع، في أو مرتينمرة  إال المياه مواسير خالل من

 إلى النفايات لنقل الوقود نقص بسبب ها توقفت بعد حينلكن الشوارع، في مكدسةال القمامة وجمع لتنظيف الشباب من مجموعةبقيادة  مبادرة عدن
 تزال ال الثابت الهاتفو االنترنت خدماتكما أن  البالد أنحاء معظم في الكهربائي التيار انقطاعو الوقود يستمر انعدام. المدينة مشارف على مكب
فيما  الوقود أسعارانخفضت و متزايد نحو على وقودحيث توفر ال ذلك، من النقيض علىفالوضع  صنعاء،أما في . صعدة في الخدمة خارج

 اتتوقع في ضل أيام لعدة االنتظار طوابير إلى الوقوف في األسرأدى ب المنزلي الغاز في المستمر النقص. التحسن في ةآخذ النقلخدمات 
 .رمضان شهر قبيل العجز استمرارب

 

 والتنسيق اإلنسانيقيادة العمل 
 الموظفين من قليل تأسيسه من قبل عدد إعادة بعد صنعاء في عمله استأنف في اليمن والذي اإلنسانيالقطري  فريقال مع بالتنسيق اليونيسف تعمل

 قيادةوتضم عمان . مانع   بين صنعاء والفريق في بالتنسيق داريُ و( اليونيسففي  ينالدولي الموظفين من اثنين ذلك في بما) مايو 12 يوم الدوليين
 االتصال نقاط. الطفل لحماية الفرعية والمجموعة التغذية ،والنظافة اإلصحاح البيئو المياهفي مجاالت  قٌطرية مخصصة نقاطو للمجموعة
 في العامل اليونيسف فريق على ذات الصعيد، يشارك. األمني الوضعشيء في  استجد كلما اجتماعات عقدتو عملها كنامأ متواجدة في القطرية
 .بذلك األمنية الظروف تسمح ذات األولوية كلما لالحتياجات االستجابة جهود في اليمن

 

 اإلنساني العمل إطار
 - أبريل 1) الوكاالت عبر المشتركةدة العاجلة تحت إطار المناش اليونيسف من جانب األخيرة لألزمة المطلوبة اإلنسانية االستجابةب القيام يجري
 كالتتعاطى . ليمنل اإلنسانية االستجابة خطة في المحدد النحو على الملحة اإلنسانية لالحتياجات االستجابةإلى جانب ( 2015 يونيو 20

 تحديدوكذا  المتضررينغيرهم من و الجئينوال والمهاجرين المضيفة والمجتمعات النازحين ذلك في بما الضعيفة، الفئات جميع المناشدتين مع
 تنطلق أن المتوقع ومن الوضعما يستجد في  ظل في ليمنل اإلنسانية االستجابة خطة تنقيح حاليا يجريو. والحماية للحياة المنقذة البرامج أولويات

 .يونيو منتصف في
 

 البرنامج الستجابة موجز تحليل
 

 والتغذية الصحة

 في والمتنقلة الثابتة العيادات الخارجية  برامج ضمن الحاد التغذية بسوء المصابينمن  طفل 2,200 تسجيل بالتقرير ةالمشمول الفترة خاللتم 
سنوات جرعة  5 سن دون طفل 2,167 حصل ذلك، إلى باإلضافة .وعدن والجوف وتعز وإب والبيضاء وحجة والحديدة عمران اتمحافظ
 خالل من والتغذية الصحية الخدمات الخامسة على سن دون طفل 2,277 حصل صعدة، فيو .وحجة وصعدة شبوةمحافظات  في أ فيتامين
 الخدماتعلى  ل حصلواطف 992 أن يينالمجتمعالصحيين  العاملين أفاد حجة، فيأما . المجتمع وقابالت المتنقلة والعيادات الثابتة المرافق

 وعالج( 653) الديدان التخلص من ،(121) األطفال وشلل الحصبة مثل منها الوقاية يمكن التي مراضضد األ التحصين ذلك في بما الصحية
 (.218) اإلسهال
 حيث تدعم. النزاعات من ينوالمتضرر للنازحين متكاملة يةووتغذ صحية خدمات لتقديم متنقلة فرق لنشر شركاءبعض ال اليونيسف دعمت

 سوءلكشف  سنوات 5 سن دون طفل 1,277 فحصقامت ب ءالبيضا في ينتثنوا مأرب في تيناثن عمران، محافظة في متنقلة عيادة اليونيسف
 مختلف في تعمل أيضا المتنقلة العيادات ضلت. يةالعالج خدماتال إلىالتهم حجرى إ حاد منهم يعاني من سوء تغذية 66 وقد اتضح أن التغذية

ال  والالسلكية، السلكية االتصاالت مشاكل بسبب اآلن حتى تقارير ورودنظرا  لعدم  ولكن وأبين وشبوة الضالع مدينة فيها بما الجنوبية المحافظات
 يمكننا احتساب النتائج.

 كل خالل من. المتنقلة والعيادات المتكاملة التوعية وأنشطة الصحية والمرافق المستشفيات دعم خالل من ةصحي استجابةتقديم  اليونيسف واصلت

 على 822 فيما حصلت اإلنجابية، الصحة خدمات على األقل على امرأة 1,263 لتقرير، حصلتوخالل القترة التي يغطيها ا الخدمات، تلك
 ما بعد الرعايةعلى  امرأة 44وحصلت كلك  الوالدة أثناء ماهرات قابالت قبل منعلى مساعدة  منهن 82كما حصلت  لوالدةا ما قبل الرعاية
 .الوالدة

في  الرئيسية التبريد غرفة لتشغيل الديزل وقود من لتر 1,000 اليونيسف وفرت اللقاحات، ينوتخز التبريد سلسلة على للحفاظ دعمها واصلة  م
 .الحديدة

 
 نظافةوال اإلصحاح البيئو مياهال

 من لتر من المياه للمواطنين  1,350,800بتوفير  وعمران ذمار صنعاء،قامت مؤسسات المياه في  اليونيسف، من وقودبفضل حصولها على 

 نقل توفير دعم أيضا   اليونيسف تواصل(. 50,000) المياه آباركذا و( ذمار في 261,800و صنعاء في 1,040,000) المياه أنظمة خالل
 في) نسمة 30,000 تخدم التي المياه بشبكة لحقت التي األضرار ترميم يتطلب أن المتوقع ومن. صنعاء مدينة في نازحة عائلة 100 إلى المياه

 أن المرجح من ذلك، ومع ،راآلبا من مباشرة المياه لتوفير الشبكة على تعديل وضع تم ذلك، غضون في. أشهر 5-4 ما بين (صنعاء ،النهدين
 خزانات 59 تركيب اليونيسف شركاءاكمل  حجة،في  رانمديريتي عبس وحي في. السكان منفقط  المائة في 60-50 التعديل هذا من تستفيد

 في خمر منطقة إلى لتر 2000-1000 سعة مياه خزان 24 نقلب أيضا كما قاموا. نازحة عائلة 1,010 لخدمة( لتر 2،000-1،000) المياه
 تم لحج، محافظة فيو. نازح 1,292لعدد  للشرب الصالح ماء لتوفير المنطقة نفس في مياه خزانات عشرة تركيب تم حين في عمران، محافظة
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 .المتضررين السكان لخدمة( عدن) كريتر في للمياه خزانين تركيب وكذا شخص 600 عددل المياه لتوفير لتر 2000 سعة مياه خزان تركيب
 .بالشاحناتإليها  المياه نقليتم  مختلفة نقاط خالل من يوميا   المياه إمدادات االستفادة من لحج في نسمة 2,350 يواصل

 

كذلك  تحصل أسرة 250) مأرب في النازحة األسر إلى بالتقرير المشمولة الفترة خالل النظافة مستلزمات حقيبة صحية تشمل 440تم توزيع 
حقيبة  350 نقل تم بالتوازي،. أبين -في مديرية خنفر 140إضافة إلى ( 50) عدن-، وفي البريقة(السيراميكمصنوعة من  المياه فلترات على

 لتوزيعها خمر لمنطقة السيراميك من المياه فلتر 200و االستهالكية النظافة مستلزمات من مجموعة 1,000 إلى باإلضافة أساسية مواد نظافة
 .من صعدة النازحين على

 اليدين غسل الشخصية، النظافة على التركيز مع الحديدة، في نازحة عائلة 1,932لعدد  صحية توعية دورات تنظيم تم ،النزاع ءبدا أن منذ
 .نازحة عائلة 1,442تستفيد منها  اضمرح 470 تركيب تم ذلك، إلى باإلضافة. للشرب الصالحة المياه تخزينوكيفية 

 
 

 التعليم
 في النازحين األطفال لقبول وتعز وحجة والحديدة وريمة المحويت اتبمحافظ والتعليم التربية ومكاتب والتعليم التربية وزارة مع اليونيسف دعت

 اتالمجتمع مدارس في نازح طفل 18,435 إدماج ت جهودورصد اليونيسف الميدانية المكاتب وقد تابعت. المضيفة المجتمعات مدارس
 .النهائية متحاناتاال دخول من األطفال هؤالء وضمان تمكن المضيف

أغلقت  ممن الذين طفل 1,830,000لعدد  الدراسي العام إنهاء سبل بشأن والتعليم التربية زارةو لمناقشات يفنال الدعم تقديم اليونيسف واصلت
والتعليم اعتماد نتائج نصف العام ونتائج اختبارات األشهر التي  التربية وزارة قررت لذلك، نتيجة. األمن غياب بسبب شهرين من ألكثر مدارسهم

حول المواضيع  الجديد الدراسي العام بداية في تدريس حصص سيتمالغياب  فترة لتعويضو. جرت فيها اختبارات مؤخرا  كنتيجة نهاية العام
 والكفايات التي لم ُتدرس هذا العام.

 
 الطفل حماية
 ثالثةفي  سريع تقييم إلجراء  لالجئين الدانمركي والمجلس والعمل االجتماعية الشؤون وزارة اليونيسف دعمت التقرير، المدة التي يغطيها خالل

ُ  يجري. والنزوح النزاع من المتضررة المناطق من أسرة 94 مجموعه أو ما عمران محافظة من مناطق ثالث في الطفل لحماية أيام  إدخال حاليا
 .متاحة تكون عندما النتائج عن بالغاإل وسيتم البيانات

 مخلفات من المتفجرات/ األلغام النفسي، الدعمخدمات  ذلك في بما ،الطوارئ حاالت في األطفال حمايةجرى تقديم خدمات أساسية متعلقة ب
 و الفتيات 8,177) طفل 21،010 بينهم منفرد  25،973 عددل الحماية مخاطر حول الوعي لنشر جلساتو األلغام بمخاطر لتوعيةوا الحرب

 أساسا   ذلك تم وقد. مايو 25- 18 بين خالل وعمران والبيضاء وحجة الحديدة فيمن أرباب األسر   4,963إضافة إلى ( أوالد 12,833
 من لعدد التأقلم مهارات وكذلك الترفيهيةو النفسية األنشطةمن ناحية أخرى يتواصل تقديم . الطوارئ حاالت في النفسي الدعم فرق بواسطة

 األساسية والتوعية دعم النفسيال جلسات ٌدشنت كذلك. الضالع و وأبين عمران اتمحافظ في للطفل صديقة مساحة 26 خالل من المستفيدين
 .واب تعز محافظتي في مؤخرا   المتضررة المناطق في األلغام خاطرب

 المناطق جميع في الطفل لحقوق ةخطيرال تنتهاكاباال يتعلق فيماوالرفع  رصدال  واإلبالغ لرصدآلية اشبكة و الطفل حماية لجان واصلت

 فيه قتل صعدة مديرية مطلوح في في تفجير حادث وقع مايو، 21 يومففي . والموظفين المواصالت نقص بسبب القيود بعض معلكن  المتضررة
 منهجيال للتمييز تعرضت المهمشين، وهي فئة مجتمعإلى  ينتمون األطفال أولئك .جاري حاليا   من األمر والتحقق أخرون ستة جرحو طفالن

 محدثة حصيلة مع جنب إلى في جنبا الحادثة هذه إلى إشارة قد حمل مايو 23 يوم التنفيذي المدير به أدلى الذي البيانوكان . اليمن فيضدها 

 .مارس 26 في النزاع ةبداي منذ( 260)أو تشوهوا( 135) قتلوا الذين األطفال لعدد
 

  التنمية أجل من االتصال

 متكاملة حزمةمن خالل  المجتمع وفراد ينازحمن الن 101,439 ضمن هذا المجال إلى التدخالت وصلت مارس، 26 يوم النزاع تصاعد منذ
 ،األمراض وإدارة الوقاية على تحديداُ  ائلالرس تركز. أنفسهم األفراد من شاركةم تخللها األطفال وحماية والرعاية للحياة المنقذة الرسائل من

 الذخائر عن الناجمة اإلصابات من والوقاية عن ذويهم انفصال األطفال الحيلولة دون الصحة، تعزيز، الروتيني التحصين نشر األساسية، التغذية

 شخص 23,976 إلى باإلضافة دةصع مدينةداخل  فرد في مديريتي 2,500و الجوف في شخص 8,943 إلى لوالوص تموقد . المنفجرة غير
في صنعاء،  8,296 وكذا ولحج وشبوة وأبين الضالع في 5,587باإلضافة إلى  والحديدة ريمة في 35,374 و وتعز إب من مديريات 7 في

 .البيضاء و عمران مأرب، ذمار،

إمام  67و المحلية المجتمعات بشريكة إلى جان مجتمعمنظمات   8 خالل من على نبذه في الموضوع محليي مجتمع متطوع 365 حصل
 خدمات تعزيز األمراض، تفشي وإدارة من الوقاية ذلك في بما اإليجابية الممارسات تعزيز في بفعالية هؤالءوقد شارك . مجتمع وقادةمسجد 

 المياه سالمة فيها بما العامة الصحة تعزيز األطفال، وصغار الرضع تغذية تعزيز ،لمتنقلةا خدماتال على واإلقبال ةوعيتوال الروتينية التحصين
 كما. المنفجرة غير الذخائر بسبب والوفاة اإلصابة وتجنب منع انفصال األطفال عن فضال   بالكلور، المعالجة المياه وتعزيز واستخدام المنزلية
 .لمتنقلةا الصحية العيادات مثل وفرةالمت الخدماتب المحلية فيما يتعلق المجتمعات كحلقات وصل مع أيضا   يعملون

 3) وصنعاء( في كل محافظة إذاعة) لحجو عدنو الحديدة في العامة الصحة وتعزيز الصحية الرسائل إذاعي بنشر بث محطات ست تستمر
 .ومستمعه مستمع مليون 2.8 قرابة ما إلى رسائلها تصل( إذاعات
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 التمويل

 27,98 منها أشهر، ثالثة لمدة مليون دوالر 274 من يقرب ما مجموعها بلغ ليمن،ا ة من أجلعاجل مناشدة المتحدة األمم أطلقت ،أبريل 17 في
 27 من اعتبارا  و مليون دوالر. 1ز88 إلى 2015 لعام لليونيسف ةاإلنساني المناشدة إجمالي يرتفع وبذلك. مليون أجمالي ما تحتاجه اليونيسف

 .المائة في 81 تبلغ التمويل في فجوة ما يبقي على أمريكي دوالر مليون 17.1 اليونيسيف تلقت مايو،
  

 
 
 

 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
 يرة العمليات الميدانية والطوارئمد

 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 

 

 قطاع

المناشدة  متطلبات
 األصلية اإلنسانية

 ديسمبر -يناير)

2015) 
 

 المناشدة العاجلة
 يونسيفلا
 30 - أبريل 1)

 (2015 يونيو

المناشدة  متطلبات
األصلية  اإلنسانية

 بعد التعديل

المبالغ 
 المستلمة

 فجوةال
 يةالتمويل

نسبة 
 فجوةال

 يةالتمويل

 %90 22,804,229 2,615,771 25,420,000 5,420,000 20,000,000 التغذية

 %85 14,666,442 2,633,558 17,300,000 10,300,000 7,000,000 والنظافة اإلصحاح البيئالمياة و

 %90 18,313,521 2,139,720 20,453,241 10,453,241 10,000,000  الصحة

 %78 11,254,401 3,155,599 14,410,000 1,810,000 12,600,000 حماية الطفل

 %90 9,489,706 1,010,294 10,500,000 -- 10,500,000 التعليم

   5,555,556- 5,555,556    غير مخصصة

 %81 70,972,744 17,110,497 88,083,241 27,983,241 60,100,000 اإلجمالي )دوالر أمريكي(
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 أ لحقالم

 البرنامج نتائج ملخص

 اليمن
 المجموعة هدف

* 
 المجموعة نتائج

^ 
 * اليونيسيف هدف

 اليونسيف نتائج
^ 

 (2015لليمن  ةاإلنسانيخطة االستجابة ) نسمة مليون 13.4*:  2015في  اجتيحاال – والنظافة اإلصحاح البيئو المياه

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

3,103,852^^ 
(flash 

appeal 
target) 

2,080,568 
2,953,852 (flash 

appeal target) 
1,163,260 

 النظافة عدة التي حصلت على النازحة األسر# 

250,000 
(flash 

appeal 
target) 

14,084 
55,000 (flash 

appeal target) 
13,650 

 (2015لليمن  اإلنسانيةخطة االستجابة ) نسمة مليون 8.4*: 2015الصحة: االحتياج في 

 الحصبة ضد همتطعيمالذين تم  سنوات 5 سن دون األطفال#  
 األطفال وشلل

 خماسي( –)أحادي 
    2,400,000 207,351 

، الوالدة قبللى رعاية ما الالتي حصلن ع الحوامل لنساءا# 
 الوالدة بعد وما الوالدة عند

    
384,000 (flash 
appeal target) 

6,589 

 (2015لليمن   اإلنسانيةخطة االستجابة )مليون نسمة  1.6: 2015االحتياج في  -التغذية
 

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

 (عيادات خارجية/ عيادات متنقلة/
131,503** 23,104 128,503** 20,493 

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

1,198,059 202,883 1,198,059 202,883 

 (2015لليمن  اإلنسانية خطة االستجابة)مليون نسمة  2.6: 2015االحتياج في  -حماية الطفل
 

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

1,200,000 
(flash 

appeal 
target) 

1,195,547 
1,200,000 (flash 

appeal target) 
1,195,547 

 68,110 320,000 68,110 400,000 الدعم من المستفيدين المتضررين األطفال# 

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

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

500,000 243,061 400,000 243,061 

 (2015لليمن  اإلنسانيةخطة االستجابة ) مارسفي  النزاع تصاعد منذ المدرسة خارج طفل مليون1,83 :2015االحتياج في  -التعليم
 

 تدعمها التي المدارس في ممن تم الوصول إليهم األطفال# 
 المناطق في المدارس ذلك في بما) المجموعة/ اليونيسف
 مرافق أو/و أُعيد فتحها مدارس تعمل، تزال الالتي  المتضررة

 (تم أنشاؤها مؤقتة

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

C4D         

الذين وصلت إليهم جهود االتصال  المتضررين للسكان المقدر# 
 من أجل التنمية

    
834,000 (flash 
appeal target 

101,489 
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االستجابة االنسانية المشتركة لليمن عبر  خطة منمسقاة  المعلنة واألهداف االحتياجات ذلك، خالف يذكر لم ما *:واألهداف االحتياجات على مالحظة

 والتي يوما  90تمتد  الوكاالت بين ةمشترك مناشدة عاجلة نشر تم مارس، شهر أواخر في النزاع تصاعد عقب. شهرا 12 والتي تمتد الوكاالت المختلفة
االستجابة االنسانية لليمن  خطة مراجعة حاليا يجري. المناشدة العاجلة عند الشروع بتنفيذها األهداف ويتم االشارة إلى .للحياة منقذة أولويات إضافية تحدد

 .2015 من الثاني النصف في جديدة إنسانية احتياجات االعتبار بعين تأخذ كي في السياق الراهن حادة مرحلة أن شهدت البلد بعد تنقيحها تميسو 2015

ائج نتأما ال. 2015 يناير 1 من تبدأ التي الفترة تغطي االستجابة االنسانية لليمن و أهداف خطة على ضوء النتائجيتم إعالن ^: النتائجول ح مالحظة
 .2015 أبريل 1 من تبدأ التي الفترة تغطيف ةالعاجل الخاصة بالمناشدة

.  
   بالشاحنات المياه نقل يقطر عن نازحألف 150و العامة، المياه إمدادات دعم عبر^^ 2953852

 ةالعاجل المناشدة من كجزء 40,000 ذلك في بما** 

 


