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  ا�نسانية وا�حتياجات العام الوضع

  
مثل عدن ولحج وتعز والضالع، حيت تصاعدت وتيرة العنف  ، خاصة في المحافظات الجنوبيةالتدھوراليمن ب في ا�نساني الوضع ستمري

وفي المناطق الشمالية مثل محافظات صعده وحجه وعمران، أدت الغارات المتزايده الى  .وتوقفت الخدمات ا�ساسية في كثير من تلك المناطق
 شخص في 9,323 نزوحإلى  مارس الماضي 26ته في بداي منذ للنزوح 545,000 وكان النزاع قد دفع بحوالي المزيد من حا6ت النزوح.

 1,820شخص في محافظة ذمار و  34,734في محافظة صنعاء إضافة إلى  2,058شخص في عمران،   49,944و إب محافظة مارب
  شخص في محافظة البيضاء.

 

أرقام في ا�نساني الوضع   2015 يونيو 2 – مايو 26   
      

 إنسانية لمعونات بحاجة  ھم الذين السكان

  :عاجلة
  

 إلى يحتاجونكانوا  نسمة مليون 15.9

 منھم الحالية، ا�زمة إند6ع قبل إنسانية مساعدات

  طفل م@يين 7.9
  

 الشؤون تنسيق. م( نازح  545,719

  ا�نسانية)
  

  أطفال ا�قل على149 قتلوا، شخص 1,976

  

 فيما المدارس، خارج طفل مليون 1.83

  .تضررت مدرسة 3,584

  

 منھم شخص مليون 2.5 يعاني

مصابون بسوء التغذية الحاد  طفل150,000

برنامج وحدة تابعة ل 158الوخيم بسبب توقف 
  الدقيقة التغذية الع@جية

  

 في اليونيسف طلبهت الذي التمويل

2015:  

  أمريكي دو�ر مليون 88.1

 عناوين رئيسية  
 

 11ت الوقود لمضخات المياه في اداإمد يونيو، قدمت اليونيسف 1من  ابتداءً  •

مدينة منھا صنعاء وعدن ولحج وأبين وصعده وعمران وذمار وإب وتعز 
 مليون شخص. 7.3وحجة �يصال الخدمات إلى ما مجموعه 

يزيد  ت للدعم النفسي والتوعية حول مخاطر حماية الطفل لعددتم تنفيذ جلسا •
فتاة و  9,000طفل ( 22,000شخص، منھم أكثر من  25,000عن 

من أولياء ا�مور. نفذت تلك ا�نشطة  3,000أو6د) وتقريباٌ  13,000
بالشراكة مع وزارة الشؤون ا6جتماعية والعمل وذلك بواسطة فريقي الطوارئ 

حات الصديقة للطفل في الضالع والحديدة وحجه وعمران النفسية والمسا
 والبيضاء. 

طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد ضمن برامج  4,500تم تسجيل ما يزيد عن  •
التغذية الع@جية في محافظات عمران والحديده وحجه والبيضاء وإب وتعز والجوف 

 وشبوه وعدن. 

ي عبس وحيران في محافظة حجه ما مرحاض مؤقت في مديريت190تم تركيب قرابة  •
أسرة نازحة أو  2,027يستفيد منھا  680يرفع عدد المراحيض التي تم تركيبھا إلى 

 شخص.  14,505

غالبيتھم في  –أخرون  30طفل وتشوه  12خ@ل الفترة التي يغطيھا ھذا التقرير قتل  •
م الضالع أطفال) ث 10طفل في كل محافظة) تليھا أمانة العاصمة ( 12عدن وحجه (

أطفال  5أطفال) ومحافظة صنعاء (طفل واحد). كما شوھد  3أطفال) ثم ذمار ( 4(
  أخرين في محافظة الحديدة. 3يقومون بحراسة نقاط التفتيش في محافظة تعز و
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طق، تعمل شبكات الھاتف النقال بشكل . ففي عدن، وأجزاء أخرى من المناخدماتال توقف في الكھربائي التيار انقطاعو الوقود يستمر انعدام 
وشركائھا. كما خرجت خطوط الھاتف الثابت عن الخدمة في أبين ولحج  اليونيسفزاد من صعوبة التنسيق الميداني بين منظمة محدود مما 

  والضالع ومعظم مناطق عدن. وما لم يتم تخفيف قيود استيراد الوقود، ستستمر المعاناة ا�نسانية. 
 

  والتنسيق ا�نسانيل قيادة العم
 الموظفين من قليل تأسيسه من قبل عدد إعادة بعد صنعاء في عمله استأنف في اليمن والذي ا�نسانيالقطري  فريقال مع بالتنسيق اليونيسف تعمل

 قيادةمان وتضم عَ . مانعَ  في بين صنعاء والفريق بالتنسيق داريُ و) اليونيسففي  الدوليين الموظفين من اثنين ذلك في بما( مايو 12 يوم الدوليين
 ا6تصال نقاط. الطفل لحماية الفرعية والمجموعة التغذية ،والنظافة ا�صحاح البيئو المياهفي مجا6ت  مخصصة قٌطرية نقاطو للمجموعة

 في العامل اليونيسف فريق على ذات الصعيد، يشارك .ا�مني الوضعشيء في  استجد كلما اجتماعات عقدتو عملھا كنامأ متواجدة في القطرية
وكان منسق ا�قليمي للشؤون ا�نسانية قد قام بزيارة .بذلك ا�منية الظروف تسمح ذات ا�ولوية كلما ل@حتياجات ا6ستجابة جھود في اليمن

يواصل فريق العمل  لليمن وعبر عن أمانيه في زيادة مستوى تواجد الموظفين الدوليين داخل البلد ، وبالتالي، توسيع ا6ستجابة ا�نسانية.
  ا�نساني القطري العمل تحت قيادة منسق الشؤون ا�نسانية والذي يتواصل بدوره مع الفريق ا�قليمي.  

 

  ا�نساني العمل إطار
 -  أبريل 1( الوكا6ت عبر المشتركةتحت إطار المناشدة العاجلة  اليونيسف من جانب ا�خيرة �زمةمع ا للتعاطي ا�نسانية 6ستجابةا تنفيذ يجري

 المناشدتين مع ك@تتعاطى . ليمنل ا�نسانية ا6ستجابة خطة في المحدد النحو على الملحة ا�نسانية ل@حتياجات ا6ستجابة بغية) 2015 يونيو 20
 البرامج أولويات تحديدوكذا  المتضررينغيرھم من و وال@جئين والمھاجرين المضيفة والمجتمعات النازحين ذلك في بما الضعيفة، الفئات جميع

 منتصف في تنطلق أن المتوقع ومن الوضعما يستجد في  ظل في ليمنل ا�نسانية ا6ستجابة خطة تنقيح حاليا يجريو. والحماية للحياة المنقذة
  .يونيو

 

  البرنامج �ستجابة موجز تحليل
  

 6 فخطوط الھاتف 6 تفي بالغرض و. الب@د أنحاء جميع في ةللحيا المنقذة التدخ@ت تقديم على اليونيسف قدرة في عرقلة العنف تسبب استمرار
 إجراء على اليونيسف قدرة والتي تحد من المستمرة إلى جانب ا6نقطاعات) وا�نترنت ا�رضية الخطوط النقالة، الھواتف( عليھا ا6عتماد يمكن

 والحماية والتغذية وا�صحاح البيئي المياه الصحة،المتعلقة ب اتلبيانل جمعتو دقيق والقيام برصد تقارير محدثة است@م سريعة، عمليات تقييم
 قتال تشمل والتي ،النزاع طبيعة أثرت عدن محافظة فيف. والشركاء الحكومةجانب  من ا�نسانية ا6ستجابة ا�مور أعاقت ھذه كل. والتعليم

 إلى لوالوص يتسنى لما�صحاح البيئي، و المياه إمداداتلشح ونظراً  المثال، سبيل على. ا�مدادات إيصال على جھود كبير بشكل الشوارع،
مما حد من القدرة على  التبريد وسلسلة الصحية الخدمات انھيار إلى الب@د أنحاء جميع في الوقود ندرةمن ناحيه ثانية، أدت . النازحين من العديد
 والعاملين المرافققد قامت باستھداف  النزاع في المشاركة رافا�ط وكانت. ا�طفال إلى للوصول التحصين وحم@ت التوعية أنشطة تنفيذ

 اليونيسف تتمكن لمونتيجة لذلك، . ا�سعاف وسيارات الطبية المستلزمات نقل شاحناتو وا�مدادات ا�دوية تخزن التي والمستودعات الصحيين
 ا�سباب وباعتبار جميع. المزمنة وا�مراض الم@ريا لمكافحة المخصصة ا�دوية ذلك في بما وا�دوية، ا�مدادات تجديد مخزون أو تأمين من

 على ع@وة. وا�ب@غ الرصد آلية خ@ل من الطفل لحقوق الجسيمة ا6نتھاكات حا6ت من التحقق أيضاً  الصعب من كان فقد أع@ه، المذكورة
 .ذكرت لتيا�عداد  من دد أطفال أكبرلع ا�لغام بمخاطر التثقيف وخدمات النفسي الدعم أن تصل تدخ@ت المرجح من ذلك،

 

 والتغذية الصحة

 ذلك في بما الصحي، النظام انھيار بسبب باللقاحات الوقاية منھا يمكن التي ا�مراض تفشي من كبير خطر لتناقص وھناكبا ةً آخذ التحصين تغطية
 تم اUن، حتىو. والحصبة ا�طفال شلل ضد اللقاحات توفير ىعل ليونيسفل التابع التطعيم برنامج يركز ،لذلك. الصحية والخدمات التبريد سلسلة

كما  ،اليونيسف من المدعومة المتنقلة الفرقتقوم  ذلك، إلى با�ضافة. ا�طفال وشلل الحصبة ضد سنوات 5 سن دون طفل 208,452 تطعيم
 إليھا. الوصول تعاني من محدودية أو انعدام لتيا المناطق في وخاصة الوقائية الصحية الخدمات عن فض@ً  التحصين، وتوفير أع@ه،أشرنا 

 

 الفرق إمراه حامل ومرضع بواسطة 1,094سنوات وكذا  5 سن دون طفل 1,972 إلى لووصلا تم التقرير، ھذا يغطيھا التي الفترة خ@ل
 على الخدمات تقديمب بالفعل المجتمع تقاب@ بدأت وقد. وأبين وشبوة حجة ريمة، صعدة، عمران، ،ءالبيضا في المجتمع وقاب@ت المتنقلة الصحية

 ا�طفال وشلل الحصبة مثل منھا، الوقاية يمكن �مراضا دون الخامسة ضد طفل 1,110 تلقيح تم ،وإجما6ُ . حجة في والمجتمع ا�سرة مستوى
 الفموية ا�ماھةمحلول  ھالا�سطفل من المصابين ب 218 فيما حصل الديدان من التخلص أقراص الخامسة دون طفل 653عطاء إوتم أيضاً 
 أخريات تطعمن ضد الكزاز وتلقت 464 ومكم@ت الحديد فيما حوامل رعايةعلى  إمراه 508 حصلت على ذات السياق،. الزنك ومكم@ت

 .الو6دة بعد ما الرعاية كذلك حصلت على خدمات امرأة 162ھناك . مؤھ@ت قاب@ترعاية أثناء الو6دة من  حامل امرأة 122

 
 المراكز في وتركيبھا شمسيةث@جتين تعم@ن بالطاقة ال تسليم تم التبريد، سلسلة لتشغيل والكھرباء الوقود على ا6عتماد من للحد محاولة في

إلى ) 2( و ريمه إلى )14( البوتان غازب ة تعملث@ج 16 نقل تم ذلك، إلى إضافة. حجة ةمحافظ فييدنه عوك عبسلمديريات  التابعة الصحية
 مركزين لتشغيل ينمحليال اءشركال أحد إلى الديزلمادة  اليونيسف قدمت كما وفرت .جارية عملية التركيب تزال 6و الحديدةيتين في مدير

 لتشغيل ال@زم الوقود على نفسھا المحافظة في الصحة مكاتب. كما حصلت الحديدةفي محافظة  زبيدمديريتي المراوعه و مستوى على صحيين
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في ريمه و  )6( مديرية منه 17 مجموعه ما في قد نفذت في التوعية نشطةا� المراوعه). وكانت بعض –زبيد  - القناوص في( ةمتنقل فرق ث@ث
 في الحديدة.  )5( إضافة إلى حجة ) في6(

 

 في المتنقلة أو الثابتة ةالتغذية الع@جي برنامج في الحاد التغذية بسوء مصاب طفل 4,522 تسجيل تم ،المنصرم مايو 31 -  25 خ@ل الفترة بين
 أ فيتامين طفل دون الخامسة على جرعات 21,86 5 فيما حصل وعدن وشبوة والجوف تعز إب، ،البيضاء حجة، الحديدة، عمران، محافظات

كانوا للتأكد مما إذا  طفل 3,725 ما يصل إلى فحصأنھم قاموا ب حجة محافظة في يينالمجتمع صحةال متطوعيذكر . وحجة وصعدة شبوة في
 الحاد التغذية سوءب منھم مصابون 500 فيما وٍجد أن الوخيم الحاد التغذية سوء من يعانون منھم 140أن   وقد تأكد. التغذية سوءب مصابون
ن اليونيسف. المدعومة م التكميلية التغذية وبرامج قد تم إحالتھم على برامج التغذية الع@جية ا�طفال ھؤ6ء جميع. تجدر ا�شارة إلى أن المعتدل

 .حجة محافظة في الطفل وصحة ا�نجابية والصحةالتغذية المتكاملة لصغار ا�طفال  حول توعية جلسة 783 بالتزامن مع ذلك، نفذت

 

 الصحية والنظافة وا�صحاح البيئي المياه

 صعدة، أبين، لحج، عدن، الحديدة، اء،صنع ة منھانيمد 11 في المياه اتضخلم الوقود إمدادات اليونيسف وفرت ،2015 يونيو 1 من اعتبارا

 المياه نقل جھود دعم اليونيسف تواصل ذلك، على @وةع). نسمة مليون 7.3 سكانھا عدد إجمالي يبلغ التيو( وحجة تعز إب، ذمار، عمران،
 في نازحة عائلة 97 إلى المياه فلترات توزيع تمحيث . وأبين لحجو صنعاءمحافظات  في نازحة عائلة 412 إلى عبر الصھاريج المياه وإمدادات

 الفترة ھذه خ@ل المياه خزانات ستة تركيب تم كما. الحوطة وتبن مديريتي في زحنا 1,950 لعدد يومي بشكل في لحج المياه فيما تم توفير أبين،
خزان مياه تم تركيبھا  25ن خ@ل  م خمر في نازح 3,033 إلى للمستفيدين ا�جمالي العدد يرتفع وبذلك. نازح 960عددل المياه لتوفير خمر في

 إلى المجموع ليصل حجة، في حيران في مديريات عبس و مؤقت مرحاض 190 قد قام بتركيب أكثر من اليونيسف وكان أحد شركاء. اUن حتى
 إلى لمياها تنقيةقرص ل 100,000 توزيع تم ذلك، إلى با�ضافة. شخص 14,505 أو ما يزيد عن نازحة أسرة 2,072رحاض تخدم م 680

 إلى النظافة مستلزماتل حقيبة 190 اليونيسف وزعت ،ذات الفترة خ@ل. حجةفي  قيس بنيعبس و حيران، حرض، في نازحة أسرة 4,000
أمانة  فيأم . خمر في شخص 3,756 على ا�ساسية النظافة مستلزماتل حقيبة 624 تم توزيع زھاء ،عموماً و. خمر مدينة في شخص 1,208
 .إلى اثنتين من المدارس لجأوا ممن شخص 554 على ا�ساسية النظافة مستلزماتل حقيبة 71 توزيعتم  فقد ،العاصمة

 

  التعليم
ً  تعمل الونيسف اUن، حتى  ريمة، المحويت، مدارس في من الط@ب النازحين 18,435تمكين  ضمانل والتعليم التربية وزارة مع جنب إلى جنبا

 اتمحافظلتربية في  مكاتب الماضي ا�سبوعوكانت اليونيسف قد دعمت . النھائية امتحاناتھم على دخول المضيفة مدارسك تعزو الحديدة حجة،

 من المائة في 85 نحو. النظامي غير التعليم برنامج خ@ل من النھائية امتحاناتھم طفل من دخول 8,800 لضمان تمكين وحجة والحديدة تعز
 ين. المھمش مجتمع إلى ون أساساً منتيو الفتيات من ھم ا�طفال ھؤ6ء

 

 الطفل حماية

طفل في كل محافظة) تليھا أمانة  12غالبيتھم في عدن وحجه ( –أخرون  30طفل وتشوه  12خ@ل الفترة التي يغطيھا ھذا التقرير قتل 
أطفال يقومون بحراسة نقاط  5أطفال) ومحافظة صنعاء (طفل واحد). كما شوھد  3أطفال) ثم ذمار ( 4أطفال) ثم الضالع ( 10العاصمة (

 فيحالة  و تعز محافظة في ) منھا2( المدارس على ھجمات ث@ث عن ا�ب@غ تمأخرين في محافظة الحديدة. كما  3التفتيش في محافظة تعز و
التحقق من  متابعةب يقكما يقوم الفر. تعز محافظة في النزاع أطراف قبل من عسكرية �غراض مدارس ث@ث استخدام تم حين في العاصمة أمانة

 .تعز محافظة في طف@ً  14 مما تسبب في مقتل وتشويه فيامشال على أحد ھجوم غير مؤكدة مفادھا وقوع تقارير

 

 لعدد الطفل حماية مخاطرب التوعية وجلسات النفسي الدعم ذلك في بما ،الطوارئ حا6ت في ا�ساسية الطفل حمايةكذلك تم تقديم خدمات 

 الشؤون وزارة مع بالتعاون ذلك تم. رب أسرة 2,894  إضافة إلى) بنين13,018و فتاة 9,375( طفل 22,393 ينھمب شخصا، 25,287
 و وعمران وحجة والحديدة الضالع محافظات في للطفل صديقةال مساحاتالو النفسية الطوارئ فرقك@ُ من  خ@ل من والعمل ا6جتماعية

 9,919 منھم شخص، 11,948حصل فيما  وإب وتعز أبين محافظات في والترفيھية النفسية نشطةا�استمر تنفيذ  ذلك، على ع@وة .لبيضاءا

 مخلفات من المتفجرات/ا�لغامعلى جلسات توعية بمخاطر  التقرير ھذا فترة خ@ل اUباءمن  2,029و) بنين5,404و فتيات 4,515( طفل
 شراكةبال عمران محافظة محلية على مستوى دوراتو ا�لغام بمخاطر ا�طفال ةتوعي على التركيز شملت تلك ا�نشطة. ومخاطر ا�لغام الحرب

 دورات لعقد ا6جتماعية الشؤون وزارة دعمجرى كذلك ). طف@ً  457( حول ا�لغام الدنمركية المجموعةو - ل@جئين الدانمركي المجلس مع
/ الحديدة محافظتي في ا�لغام بمخاطر مجتمعية توعيةجلسات و) لطف 8,205( الضالعصديقة للطفل في  مساحات 5 في ا�لغام مخاطرب توعية
  ).طفل 1,257( حجة

 

 كما يتم. وحضرموت المك@ في ا�لغام خاطربم توعية أنشطة الطفل حماية مبادرةتنفذ  الطفل، لحماية الفرعية المجموعة وفي إطار ،على العموم
 من جانبھا، .المحلي المجتمع على القائم الطفل حمايةل الدنيا المعايير المحلية في مجال ةالحكومي غير والمنظمات المدني المجتمع منظمات تدريب
 خاطرحول م الطفل حماية يةوتوع رسائل نشرل ا�ع@م وسائل مع لعملفي ا ليونيسفوا6تصال من أجل التابعين ل الطفل حماية قسمي ريستم

 .الطفل وحماية ا�لغام
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  التنمية أجل من ا�تصال

  

 من متكاملة حزمة من خ@ل المجتمع أفرادفرد من و نازح 133,457 إلى ما مجموعة التدخ@ت وصلت مارس، 26 يوم النزاع تصاعد نذم
 ا�مراض وإدارة من الوقاية على الرسائل تركز، التحديد وجه علىو. وبمشاركة ا�فراد أنفسھم ا�طفال وحماية والرعاية للحياة المنقذة الرسائل
 عن الناجمة ا�صابات من والوقايةوالحيلولة دون انفصال ا�طفال عن ذويھم  الصحة تعزيز الروتيني، التحصين تعزيز ا�ساسية، ةوالتغذي

 في 2,500 في حين تم توعية للحياة، منقذة تضمنت رسائل شخص 17,076 وصلت الرسائل إلى الجوف، فيف .المنفجرة غير الذخائر
 إلى جانب والحديدة ريمة في شخص 38,915 و وتعز إب مديريات في 7 في شخص 40,640ضافة إلى إ صعدة مدينة داخل مديريتين

 .والبيضاء عمرانو مأربذمار و في صنعاء و22,009 مقابل ولحج وشبوة وأبين الضالع في 12,317

 

على  شركاء المدني المجتمعكاء من شر 8ممن يعملون مع  المجتمع وقادة الدينية من الرموز 98 و يمجتمع متطوعي 478 حصل ما مجموعه
ھؤ6ء  اركويش. مجتمعاتھم في الطوارئ حالة والمنھجيات المناسبة لجھود ا6تصال من أجل التنمية في الرئيسية الرسائلدورات إرشادية حول 

 ةوعيتوال الروتينية التحصين ماتخد تعزيز ا�مراض، تفشي وإدارة من الوقاية ذلك في بما ا�يجابية، الممارسات تعزيز في ا�شخاص بفاعلية
 واستخدام المنزلية المياه س@مة فيھا بما العامة الصحة وتعزيز ا�طفال، وصغار الرضع تغذية وتعزيز النقال، الھاتف خدمات على وا�قبال
 عن فض@ً  بالكلور، المعالجة ماستخداتعزيز و المنزلية المياه س@مة فيھا بما العامة الصحة تعزيز ا�طفال، وصغار الرضع تغذية وتعزيز

 مجتمعاتھم فيما يتعلق كنقاط اتصال مع أيضا يعملون كما. المنفجرة غير الذخائر بسبب والوفاة ا�صابة وتجنب الحيلولة دون انفصال ا�طفال

قد تم  رئيسيسلوك  14 تشمل ةا6تصال التوعي المواد من سخةن 35,000 من أكثر وكانت. المتنقلة الصحية العيادات مثل المتوفرة الخدماتب
 مع إلكترونية ا�صدارات كما تم تشارك بعض. المتضررين السكانھا من قبل واستخدام لنشر الصحة وزارة ذلك في بما للشركاء توزيعھا

 الرسائل بثب ةإذاعي محطات ست تستمركذلك، . ھناك يمني 6جئ 5,000 من لخدمة أكثر البرنامج تدخ@ت لتسھيل جيبوتيفي  القطري المكتب
 2.8 بـ يقدر ما رسائلھا إلى تصلل) إذاعات 3( وصنعاء) محافظة كل في محطة( لحج عدن، الحديدة،كٍل من  في العامة الصحة وتعزيز الصحية
  .ومستمعه مستمع مليون

  

  التمويل
 27,98 منھا أشھر، ث@ثة لمدة مليون دو6ر 274 من يقرب ما مجموعھا بلغ ليمن،ا ة من أجلعاجل مناشدة المتحدة ا�مم أطلقت ،أبريل 17 في

 27 من اعتباراً و مليون دو6ر. 88,1 إلى 2015 لعام لليونيسف ةا�نساني المناشدة إجمالي يرتفع وبذلك. مليون أجمالي ما تحتاجه اليونيسف
  .ئةالما في 81 تبلغ التمويل في فجوة ما يبقي على أمريكي دو6ر مليون 17.1 اليونيسف تلقت مايو،

  

 

 
 

  www.facebook.com/unicefyemen.ar: الفيسبوكعلى  اليمن في اليونيسفعنوان 
  UNICEF Yemen@ :تويترعلى  اليمن يف اليونيسفعنوان 

  
للحصول على 

مزيد من 
المعلومات حول 
التقرير، يمكنكم 
 التواصل مع:

  

  كيت روز

  مسؤولة التقارير وا�تصال
  اليونيسف اليمن

 ا�ردن -عمان 
 798270701 962+تلفون: 

Email: krose@unicef.org  

  ھيلين قاضي

  مديرة العمليات الميدانية والطوارئ
  ف اليمناليونيس
 ا�ردن -عمان 
 798270937 962+ تلفون: 

 hkadi@unicef.org 

  جيرمي ھوبكنر

  نائب الممثل
  اليونيسف اليمن

 ا�ردن -عمان 
 798263037 962+ تلفون: 

jhopkins@unicef.org 

  راجات مادھوك

  مدير ا�تصال والمناصرة
  اليونيسف اليمن

 ا�ردن -عمان 
 962798270912+تلفون: 

Rmadok@unicef.org  

 

 قطاعال

المناشدة  متطلبات
  ا:صلية ا�نسانية

 ديسمبر -يناير(

2015(  
 

 المناشدة العاجلة
  اليونيسف

 30 - أبريل 1(

 )2015 يونيو

المناشدة  متطلبات
ا:صلية  ا�نسانية

 بعد التعديل

المبالغ 
 المستلمة

 فجوةال
 يةالتمويل

نسبة 
 فجوةال

 يةالتمويل

 %82 20,735,075 4,684,925 25,420,000 5,420,000 20,000,000 التغذية

 %77 13,371,903 3,928,951 17,300,000 10,300,000 7,000,000 والنظافة ا�صحاح البيئالمياة و

 %85 17,406,290 3,046,951 20,453,241 10,453,241 10,000,000  الصحة

 %72 10,347,169 4,062,831 14,410,000 1,810,000 12,600,000  حماية الطفل

 %89 9,334,306 1,165,694 10,500,000 -- 10,500,000 التعليم

   0 0    غير مخصصة

 %81 70,972,744 17,110,497 88,083,241 27,983,241 60,100,000 ا�جمالي (دو�ر أمريكي)
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  أ لحقالم

 البرنامج نتائج ملخص


א	���� א������
א�������� ^ �����
א	���� * �� * 
 ^ א������������

 )2015لليمن  ا�نسانيةخطة ا6ستجابة ( نسمة مليون 13.4*:  2015في  اجتيحا6 – والنظافة ا�صحاح البيئو المياه

 المياه علىتمكنوا من الحصول  الذين المتضررين السكان# 
 عليھا المتفق للمعايير وفقا

3,103,852^^ 
(ھدف المناشدة 

 العاجلة)
2,206,156 

(ھدف  2,953,852
 المناشدة العاجلة)

1,213,960 

 النظافة عدة التي حصلت على النازحة ا�سر# 
250,000 

(ھدف المناشدة 
 العاجلة)

20,568 
(ھدف المناشدة  55,000
 العاجلة)

17,739 

 )2015لليمن  ا�نسانيةخطة ا6ستجابة ( نسمة مليون 8.4*: 2015الصحة: ا6حتياج في 

 الحصبة ضد ھمتطعيمالذين تم  سنوات 5 سن دون ا�طفال#  
  ا�طفال وشلل

 خماسي) –(أحادي 
     2,400,000 208,452 

، الو6دة قبلال@تي حصلن على رعاية ما  الحوامل لنساءا# 
 الو6دة بعد وما ةالو6د عند

    
(ھدف  384,000

 المناشدة العاجلة)
7,381 

  )2015لليمن   ا�نسانيةخطة ا6ستجابة (مليون نسمة  1.6: 2015ا6حتياج في  -التغذية
 

 التغذية سوء سنوات ممن يعانون من 5 سن دون ا�طفال# 
الع@جية  مراكز التغذية ( الع@جية الرعايةفي  أدخلواو الحاد

 )دات خارجية/ عيادات متنقلةعيا/
131,503** 26,617 128,503** 26,617 

 سنوات ممن حصلوا على تدخ@ت 5 سن دون ا�طفال# 
 الدقيقة المغذيات

1,198,059 203,554 1,198,059 203,554  

  )2015لليمن  ا�نسانيةخطة ا6ستجابة (مليون نسمة  2.6: 2015ا6حتياج في  - حماية الطفل
 

 رصد فيھا يتم التي المناطق في يعيشون الذين ا�طفال# 
 الطفل لحقوق الجسيمة ا6نتھاكات ومتابعة

1,200,000 
 (ھدف المناشدة العاجلة)

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

1,195,547 

 90,503 320,000 90,503 400,000 الدعم من المستفيدين المتضررين ا�طفال# 

 عن معلومات إليھم وصلتممن ) كبار+  فالأط( المواطنون# 
/ ا�لغام بسبب الموت /البدنية ا�صابة من أنفسھم حماية كيفية

 وا�حالة الحرب مخلفات من المتفجرات/ المنفجرة غير الذخائر
  الضحايا الصديق للطفل  مساعدة برنامج إلى المناسبة

500,000 252,980 400,000 252,980 

  )2015لليمن  ا�نسانيةخطة ا6ستجابة ( مارسفي  النزاع تصاعد منذ المدرسة خارج طفل مليون1,83 :2015ي ا�حتياج ف - التعليم
 

 تدعمھا التي المدارس في ممن تم الوصول إليھم ا�طفال# 
 المناطق في المدارس ذلك في بما( المجموعة/ اليونيسف
 فقمرا أو/و أُعيد فتحھا مدارس تعمل، تزال 6التي  المتضررة

 )تم أنشاؤھا مؤقتة

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

         ا�تصال �جل التنمية

الذين وصلت إليھم جھود ا6تصال  المتضررين للسكان المقدر# 
 من أجل التنمية

    834,000   
 (ھدف المناشدة العاجلة)

133,457 

  

ا6ستجابة ا6نسانية المشتركة لليمن عبر  خطة منمسقاة  المعلنة وا�ھداف حتياجاتا6 ذلك، خ@ف يذكر لم ما *:وا:ھداف ا�حتياجات على مCحظة
 والتي يوماً 90تمتد  الوكا6ت بين ةمشترك مناشدة عاجلة نشر تم مارس، شھر أواخر في النزاع تصاعد عقب. شھرا 12 والتي تمتد الوكا6ت المختلفة

ا6ستجابة ا6نسانية لليمن  خطة مراجعة حاليا يجري. المناشدة العاجلة عند الشروع بتنفيذھا ا�ھداف إلى ويتم ا6شارة. للحياة منقذة أولويات إضافية تحدد
 .2015 من الثاني النصف في جديدة إنسانية احتياجات ا6عتبار بعين تأخذ كي في السياق الراھن حادة مرحلة أن شھدت البلد بعد تنقيحھا تميسو 2015
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ائج نتأما ال. 2015 يناير 1 من تبدأ التي الفترة تغطي ا6ستجابة ا6نسانية لليمن و أھداف خطة على ضوء النتائجيتم إع@ن ^: النتائجحول  م@حظة
  .2015 أبريل 1 من تبدأ التي الفترة تغطيف ةالعاجل الخاصة بالمناشدة

.  

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

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

 


