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  ا�نسانية وا�حتياجات العام الوضع

  

والوقود مع  والمياه والغاز الكھرباء يكابدون بسبب انعدام السكان من ما يزال الكثير. اليمن في ا�نساني القائم الوضع في تحسن يطرأ أي لم
 على تعز، محافظة ففي. تضرراً من النزاع اكثر المناطق في التوقف على الب0د في لصحيا النظام وقد شارف. ا,تصا,ت خدمات محدودية

 على الحصول من الخامسة سن دون طفل 94,000 تعز وحدھا، لم يتمكن العامة. ففي مدينة الصحة مراكز كافة إغ0ق تم المثال، سبيل
  من الوضع أو لتعذر  جداً  تخائفا في وضع مواليدھن في المنازل لكونھن لالحوام النساءتواصل  وعلى مستوى البلد ككل،. الصحية الخدمات

  
  

أرقام في ا�نساني الوضع   2015 يونيو 3-9   
      

  :عاجلة إنسانية لمعونات بحاجة ھم الذين السكان
  

 إنسانية مساعدات إلى يحتاجون نسمة مليون 20 

  طفل م!يين 9.4 منھم الحالية، ازمة اند,ع قبل

  

   نازح (مليون)  1,000,000

  

فيما  طفل 279 منھم قتلوا، شخص 2,288

  منھم 402 شخص يمثل اطفال 9,755ح جر

  

تضرر  فيما المدارس، خارج طفل مليون 2.5

مرفق  158آخرون من إغ0ق  470,543
  صحي.

  

 15,000 منھم شخص مليون 2.5 يعاني
مصابون بسوء التغذية الحاد الوخيم بسبب  طفل

  التغذية الع0جيةبرنامج  158توقف 
  

  :2015 في اليونيسف تحتاجه الذي التمويل

  أمريكي دو�ر مليون 88.1
  

  لمستلم:االتمويل 

  فجوة تمويلية) %80(مليون دو�ر  17,9

  

 عناوين رئيسية  
 

 ما يزال الكثير. اليمن في ا�نساني القائم الوضع في تحسن يطرأ أي لم •
والوقود مع  والمياه والغاز الكھرباء بسبب انعدام يعانون السكان من

 على الب0د في الصحي النظام رفوقد شا. ا,تصا,ت خدمات محدودية
 على تعز، محافظة ففي. بالحربتضرراً  اكثر المناطق في التوقف
 العامة. الصحة مراكز كافة إغ0ق تم المثال، سبيل

 المياه لمضخات الوقود بتوفير اليونيسف تقوم ،التوالي على الثاني للشھر •

 550,000 من رأكث كي تصل إمدادات المياه إلى الحديدة مدينة في

  نسمة في أمانة العاصمة.  1,000,000شخص وحوالي 

سنوات في  5 دون طفل 40,000 الكشف عن التقرير،ھذا  فترة خ0ل •
  التغذية. للتأكد من مدى إصابتھم بسوء  وحجة محافظتي الحديدة

 من رلت 40,000صندوق النظافة والتطوير في الحديدة بـ اليونيسف تدعم •

حالياُ  ويجري .المدينة أنحاء في القمامة جمع شاحنات لتشغيل الوقود
 أمانة في والتحسين النظافة صندوق مع مماثل اتفاق مناقشة التوصل إلى

 .صنعاءالعاصمة 

 مناھج لتطوير والتعليم التربية وزارة بدعم وشركائھا قوم اليونيسفت •
 لما تعليم فرص بھدف توفير الفائتة لمواكبة الحصص تعويضية دراسية
 .المستمر النزاع متضرر من طفل 1,830,000 من يقرب

 في تفتيش نقاط وجود عدد متزايد من صغار السن يقومون بحراسة لوحظ •
 في مواقع عدة في التفتيش نقاط في منھم 23 حيث شوھد. الب0د أنحاء

أطفال  تسعة شوھدكما . عدن محافظة آخرين في 16و تعز محافظة
   مدينة عدن. أفراد من جماعة مسلحة في أسواق برفقة
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 عتقرير الوض
 ا�نساني في

 اليمن
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 لحفاظوعدم القدرة على ا ادوية لنقل وقودال انعدام جراءبشدة  الموسع التحصين برنامج كما تضررت خدمات .ةصحيال فقامرال إلىا,نتقال 

  إلى 545,000 جديدة حيث تضاعف عدد النازحين نزوح اتجديد نشھد موج يوم كلوفي . الصحية المرافق في تعمل ث0جات على

 الجوية الضربات استمرار من تضررا اكثرھي  لضالعا و تعز لحج، صعدة، عدن، محافظات تزال ,. أخر تقرير منذشخص  1,000,000
 مفاوضات  المتحدة ممحالياً تجري ا. عائ0تھم مستقبل حول على ارض ما زاد من المخاوف وعدم اليقين بين أوساط السكان ھناك والقتال
ً  اكثر السكان إلى ا�نسانية اتمساعدإيصال ال يتسنى حتى والتوصل لھدنة القتال لوقف  الراھن الوقت في الواضح غير ومن. الب0د في ضعفا
 .تستمرس الوقت من كم و الھدنة ستعلن متى

 

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

ويجري . مانعَ  بين صنعاء والفريق في بالتنسيق انشطة دارتُ و) اليونيسففي  الدوليين الموظفين من اثنين ذلك في بما( مايو 12 يوم الدوليين
منسق ا�قليمي للشؤون ا�نسانية قد قام بزيارة لليمن وعبر عن أمانيه في زيادة الوكان  ة تواجد موظفي امم المتحدة في اليمن.حالياً مناقشة زياد

يواصل فريق العمل ا�نساني القطري العمل تحت قيادة منسق وا,ستجابة ا�نسانية.  نطاق توسيعجد الموظفين الدوليين داخل البلد لمستوى توا
 جھود المركز ا�قليمي في عمان لضمان   ةالمجموع قيادة تواصلالفريق ا�قليمي. كذلك،  بدوره عن كثب مع ا�نسانية والذي يتواصلالشؤون 
 شارك وقد. الطفل لحماية الفرعية المجموعةكذا و والتغذية والنظافةوا�صحاح البيئي  للمياه لتنسيق أنشطة البلد داخل مخصصة نقاطتواجد 
 .بذلك امنية الظروف، كلما سمحت اولوية ذات 0حتياجاتجھود ا,ستجابة ل اليمن في العامل نيسفاليو فريق

 

 ا�نساني العمل إطار
ً  ا�نسانية 0حتياجاتيجري اSن تنقيح الوضع العام ل في المجال   الفاعلة الجھات قبل من لليمن ا�نسانية ا,ستجابة خطة مع جنب إلى جنبا

تصل استجابة  أن المتوقع من ،ملحوظ بشكلقد زادت  القطاعات جميع في لTطفال ا�نسانية ا,حتياجاتوحيث أن . قريب ن عماستدشو ا�نساني
 .والصحة وا�صحاح البيئي المياه قطاعات على خاص بشكل التركيز مع ،اليونيسف إلى أكثر من ضعف المناشدة اصلية

 

 البرنامج �ستجابة موجز تحليل
 

 لتغذيةوا الصحة
 تعميماً  الموسع برنامج التحصين خ0ل مجموعة عمل من والسكان العامة الصحة وزارة أصدرت ،2015 مارس 26 في النزاع تصاعد منذ

ً 15 عن أعمارھم تقل الذين اطفال جميعبضرورة تحصين   الحكومية الصحية المكاتب جميع على التعميم وقد تم توزيع. الحصبة ضد عاما
  .المنفذين الشركاء وكافة

 

 والمجتمعات، جرى تحصين النازحين المتنقلة العيادات خ0ل منو. الحصبة ضد اطفال لتحصين متنقلة صحية فرق لتومو اليونيسيف حشدت
 ھمإلي لوالوص تم الذي اطفال عدد حول بياناتلم يتسنى التحقق من ال ذلك، مع ضد الحصبة في اماكن التي تسنى الوصول إليھا. المضيفة

وكانت عمليات . بالتقرير المشمولة الفترة خ0ل الحصبة لقاح ذلك في بما الخامسة، سن دون طفل 1,344 تلقيح تم حيث حجة، محافظة باستثناء
 200,000 من أكثر تلقيح تم مارس، نھاية وحتى. النازحين أوساط بين فقط واحدة حالة اSن حتىالحصبة قد رصدت  حا,ت مراقبةرصد و

 .الفموي اطفال شلل لقاحب المضيفةالمجتمعات و مخيمات النزوح داخل سنوات 5 سن دون طفل
 

 بشكل بعضھا يعمل حين في المحافظات، ولحج وتعز، صعدة في النزاع من متضررة مديرية 16 في حكومي صحي مرفق 16تم إغ0ق حوالي 
 نقصفي حين أثر  الصحية الخدمات إلى الخامسة سن دون لطف 94,000 تعذر وصول تعز، مدينة في. الب0د من أخرى مناطق في جزئي
 طريق عن الصحية المراكزبدعم  اليونيسفتقوم  ،لھذا الوضع كاستجابة .تحديداً  الموسع التحصين برنامج خدماتعلى  والوقود النقل وسائل

 حاجةب نسمة مليون 15,1ھناك. للحياة المنقذة حاتاللقا مواصلة الحصول على لTطفال يمكن بحيث الشمسية التي تعمل بالطاقة الث0جات شراء
  .الخامسة سن دون طفل مليون 2,7 منھم الصحية الخدمات إلى

 

 لحج، أبين، شبوة،( اليمن جنوبفي  ھامن المائة في 65 ،امن انعدام بسبب  الع0جية لرعايةل برنامج 184 غلقتأُ  ،المنصرم مارس 26 منذ
بالكاد  الوخيم الحاد التغذية سوءب مصاب طفل 16,000كما يوجد في تلك المناطق . النزاع من تضرراً  راكث وھي المحافظات) تعز عدن،

 أو أنھم , يصلون مطلقاً للخدمات الع0جية.  على يحصلون
 

 المتكاملة والتغذية الصحية الخدمات تقدم التي المتنقلة الصحية العيادات لتوسيع تواجد الحكومية غيرو الحكومية المنظمات اليونيسف تدعم
حيث تم تسجيل ومعالجة  التغذية خدمات معنية بتقديم متنقلة صحية عيادة 22 اليونيسف دعمت ،فترة ھذا التقرير خ0ل. المتضررين للسكان

 تم ،التقريرب المشمولة الفترة كذلك، وخ0ل. وحجة ريمة المحويت، الحديدة، عدن، شبوة، البيضاء، مأرب، عمران، اتمحافظ فيطفل  2,500
 .وحجة والحديدة الجوف محافظات في التغذية سوءب للتأكد من إصابتھم الخامسة سن دون لطف 40,000 من أكثر فحص

 

  والنظافة وا�صحاح البيئي المياه
للوصول إلى  السكانل قدرة تتضاء المدمرة، التحتية والبنية المتواصل القتال في ظلو العالم، في بالمياه شحة البلدان أكثر من واحدة اليمنُتعد 

  �يصال تلك الخدمات  الحديدة مدينة في المياه لمضخات الوقود بتوفير اليونيسف تقوم ،على التوالي الثاني للشھرو. متزايد نحو على تلك الخدمات
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 قريباً  وحجة في تعز للمياه ةالمحلي المؤسسات مع ياتاتفاق توقيع وسيتم. في أمانة العاصمة نسمة 1,000,000شخص و حوالي 550,000إلى 
 ذمار المؤسسة المحلية للمياه في حصلت ،اليونيسف من بدعموالماضي،  اسبوع خ0ل. المياه ضخ ,ستئناف عملية الوقود لتوفير

 من إضافي لتر 8,000 فاليونيس قدمت عمران، محافظة فيو. شخص 261,800 كي يستفيد منھا الديزل وقود من إضافي لتر 18,400على
 .شخص 50,000وإيصالھا لعدد  المياه لضخ الديزل وقود

 

صندوق  اليونيسف تدعم القلق، ھذا لمعالجة. الب0د الكثير من مناطق شوارع في القمامة أكوامتتكدس  القتال،ية توافر الوقود وتواصل محدودل نظراً 
 صندوق مع مماثل اتفاق حالياُ مناقشة التوصل إلى ويجري .المدينة أنحاء جميع في القمامة عجم شاحنات لتشغيل الوقود من لتر 40,000النظافة والتطوير في الحديدة بـ

بشكل  المدارس إلى لجأت لTسر النازحة التي النقية الشرب مياه توفير أيضا اليونيسف تدعمكما  ).صنعاء مدينة(العاصمة  أمانة في والتحسين النظافة
نازح في إحدى المدارس  499 حصل تعز، مدينة فيو. مدارس ث0ث في شخص 980 لعدد النقية المياه تسليم تم ،العاصمة أمانة فيف. يومي
 .شخص 10,000 والذي سيستفيد منه تعز محافظة في مياه المنضوب في مديرية التعزية مشروع اليونيسفكذلك، أنجزت . النظيفة المياه على

 

 عائلة 33 لعدد المياه و فلترات اساسية النظافة مستلزمات بتوزيع حقائب اليونيسف قامت أبين، محافظة في وخنفر جعارأما في مديريتي 

ً مؤقت نازحة أسرة 147 حصلت حين في خلدون، ابن مدرسة في تعيش نازحة نتحول . المياه على مرشحات تنقية جعار فيأخريين  مدرستين في ا
 أسرة 920حصلت ،النزاع بداية منذو. المياه تنقيةعلى مرشحات  نازحة أسرة 430 فقد حصلت حجة، محافظةفي  وحيران عبس إلى مديريتي

 الشخصية، النظافة على التركيز مع الصحية العادات تشجيع دوراتعلى نفس الصعيد، تتواصل . المياه مرشحات حجة على محافظة في نازحة
 اسر المستفيدة من تلك انشطة إلى عدد إجمالي صللي حجة، محافظة في وحيران عبس في للشرب الصالحة المياه وتخزين اليدين، وغسل

 .ازمة بداية منذ نازحة أسرة 2,189

 

 التعليم
قد  وشركاؤھا اليونيسفوكانت . يةالصيف لVجازة رسمياً  اSن مغلقة المدارس كافة وتعتبر ايوفي شھر م 2015 -  2014  الدراسي العام انتھى
 بسبب دراستھم إكمال من يتمكنوا لم الذين المتضررين اطفال لجميع الفائتة للدروس ةتعويضي مناھج لتطوير والتعليم التربية وزارة وادعم

 ا,ستعداد من يتمكنوا حتى 12 -  9 الدراسية المراحل في للط0ب يوليو في ستبدأ اولى: مجموعتين في وسوف ُتدرس تلك الحصص. النزاع
 دعم اليونيسف تواصلكما . 11- 10 & 8 -1 للصفوف سبتمبر في تبدأ الثانية المجموعةما في. اغسطس 15 في ةالمقرر شھادةال ,متحانات

 الجماعات أو من قبل النازحين المحتلة وتلك جزئيا، أو كليا تضررت التي تلك ذلك في بما النزاع، من المتضررة المدارس لتحديد التربية وزارة

من ناحية أخرى، تقوم . المحافظات مختلف في النزاع جراء مدرسة تضررت 400 أصل من 137 مجموعه ما تحديد تم اSن، حتى. المسلحة
 الضربات بسبب تضررت) 23( وأن المسلحة الجماعات قبل من محتلة المدارس تلك من 46 مدى صدقية أن من تحققبال وا�ب0غ لرصدآلية ا
 أخرى تضررت بفعل القتال الميداني.  )23( وأن الجوية

 

 الطفل حماية
 في المتضررة المناطق لتشمل شبكتھا الطفل لحقوق الجسيمة ا,نتھاكات عن وا�ب0غ الرصدب المعنية العمل فرقة وسعت يونيو، شھر بداية نذم

 خ0ل الحوادث ھذه وقعت). إناث 13& ذكور 14( طف0ً  27 وتشوه) فتيات 7و أو,د 14(طفل  21 مقتل من التحقق تم حيث تعز محافظة
 .التفتيش نقاط شوھد تزايد عدد صغار السن الذين يحرسون ذلك، على ع0وة. لنزاعا أطراف من قبل عشوائي بشكل النار ط0قإ تبادلعمليات 

. تعز محافظةمتفرقة في  مواقع عدة في تفتيش نقاط يحرسون صبي 23  وا�ب0غ الرصد آليةحيث شاھد المراقبون المدربون العاملون تحت 
 تسيطر التي التفتيش نقاط صبي في16لوحظ وجود  كذلك،. حسب ما ذكرته التقارير القتال في باشرةة مشاركته المفتى آخر نتيج أصيبكما 
 .عدن قاسوأ أحد في مسلحة مجموعة برفقة أو,د تسعة أيضاً، ,حظ المراقبون. عدن محافظة في النزاع في المشاركة اطراف عليھا

 

 32,567 لعدد اطفال حماية مخاطروجلسات التوعية ب النفسي الدعم ذلك في بما ،اساسية طوارئال حا,ت في اطفال حمايةوصلت خدمات 

 الشؤون وزارة من بدعم تم ذلك .من أرباب اسر 1,134 إضافة إلى) أو,د17,364و فتيات 14,069( اطفالمن  31,433 بينھم ،شخص
 محافظتي فيو. البيضاء و وعمران وأبين الضالع محافظات في للطفل صديقةال حاتمساالو فريقي الدعم النفسي خ0ل من والعمل ا,جتماعية

 طفل 22,639 ، منھمالحرب مخلفات من المتفجرات/الغامعلى جلسات تثقيف بمخاطر  شخص 23,773 حصل قرابة ، والضالع أبين
 وزارة من بدعمو للطفل صديقةمساحة  17 خ0ل ُنفذت تلك الجلسات من. ولي أمر 1,134 إلى جانب ،)أو,د 12,214و فتيات 10,425(

ً  وفريق ا,تصال جل التنمية اليونيسففي  الطفل حمايةيعمل فريق . ا,جتماعية الشؤون  ا�ذاعات خاصة ا�ع0م، وسائل مع جنب إلى جنبا

ً أي كما ينفذ الفريقان. الغام مخاطرب ةويالتوع رسائلأھم ال لنشر) اليوم في مرات 3( المحلية  شبوة في محلي مسجد 13 جلستين في اليوم في ضا

  .الجمعةص0ة  أو اليومية الصلوات خ0ل من شخص 10,312وصلت الرسائل إلى أبريل، منتصف منذو. وأبين وعدن

 

   التنمية 5جل ا�تصال

 من خ0ل المجتمع أفرادن فرد مو نازح 142,000 يزيد عنإلى ما  تحت ھذا المكون التدخ0ت وصلت مارس، 26 في النزاع تصاعد منذ
 من الوقاية على الرسائل تركز، التحديد وجه علىو. بمشاركة افراد أنفسھمو الطفل وحماية والرعاية للحياة المنقذة الرسائل من متكاملة حزمة
 ا�صابات من والوقايةن ذويھم والحيلولة دون انفصال اطفال ع الصحة تعزيز الروتيني، التحصين تعزيز اساسية، والتغذية امراض وإدارة

 2,500 في حين تم توعية للحياة، منقذةال في الجوانب شخص 18,081 وصلت الرسائل إلى الجوف، فيف .المنفجرة غير الذخائر عن الناجمة
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 جانب إلى والحديدة ريمة في شخص 38,915 و وتعز إب مديريات في 7 في شخص 40,640إضافة إلى  صعدة مدينة داخل مديريتين في
 .والبيضاء عمرانو مأربذمار و في صنعاء و 22,965 مقابل ولحج وشبوة وأبين الضالع في 20,745

 

على دورات  المدني المجتمعشركاء من  8ممن يعملون مع  المجتمع وقادة الدينية من الرموز 98 و يمجتمع متطوع 880 حصل ما مجموعه
ھؤ,ء  اركويش. مجتمعاتھم في الطوارئ حالة ا,تصال من أجل التنمية في نشطةاسبة والمنھجيات المن الرئيسية الرسائلإرشادية حول 

   ةوعيتوال الروتينية التحصين خدمات تعزيز امراض، تفشي وإدارة من الوقاية ذلك في بما ا�يجابية، الممارسات تعزيز في اشخاص بفاعلية
  

 استخدامتعزيز و المنزلية المياه س0مة فيھا بما العامة الصحة تعزيز اطفال، وصغار رضعال تغذية تعزيز النقال، الھاتف خدمات على وا�قبال
كنقاط  أيضا يعملون كما. المنفجرة غير الذخائر بسبب والوفاة ا�صابة وتجنب الحيلولة دون انفصال اطفال عن فض0ً  بالكلور، المعالجة المياه

 يةوا,تصال التوع مواد من سخةن 35,000 من أكثر وكانت. المتنقلة الصحية العيادات مثل المتوفرة الخدماتب مجتمعاتھم فيما يتعلق اتصال مع

لتعزيز  المتضررين السكانھا من قبل واستخدام ھالنشر الصحة وزارة ذلك في بما للشركاء قد تم توزيعھا رئيسيسلوك  14 تغطي التي
 لتسھيل جيبوتيفي  القطري المكتب مع إلكترونية ا�صدارات كما تم تشارك بعض. يةالممارسات السلوكية المنقذة للحياة والمعززة للحما

 وتعزيز الصحية الرسائل بثب إذاعية محطات ست تستمر، بالتوازي. ھناك يمني ,جئ 5,000 من لخدمة أكثر الكون تحت ھذا تدخ0تال
 مستمع مليون 2.8 بـ يقدر ما رسائلھا إلى تصلل) إذاعات 3( وصنعاء) محافظة كل في محطة( لحج عدن، الحديدة،كٍل من  في النظافة

  .ومستمعه
  

  التمويل
 28 منھا أشھر، ث0ثة لمدة مليون دو,ر 274 من يقرب ما مجموعھا بلغ ليمن،ا من أجل ةعاجل مناشدة أبريل 17في  المتحدة امم أطلقت

 ،يونيو 9 وحتى مليون دو,ر. 88,1 إلى 2015 لعام لليونيسف ةا�نساني دةالمناش إجمالي يرتفع ،بذلك. جمالي ما تحتاجه اليونيسفمليون إ
 .المائة في 80 تبلغ التمويل في فجوة ما يترك أمريكي دو,ر مليون 17.1 اليونيسف تلقت

 

 
 

  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
  لة التقارير وا�تصالمسؤو

  اليونيسف اليمن
 اردن -عمان 
 798270701 962+تلفون: 

Email: krose@unicef.org  

  ھيلين قاضي
  مديرة العمليات الميدانية والطوارئ

  اليونيسف اليمن
 اردن -عمان 
 798270937 962+ تلفون: 

 hkadi@unicef.org 

  جيرمي ھوبكنر
  نائب الممثل

  اليونيسف اليمن
 اردن -عمان 
 798263037 962+ تلفون: 

jhopkins@unicef.org 

  راجات مادھوك
  مدير ا�تصال والمناصرة

  اليونيسف اليمن
 اردن -عمان 
 962798270912+تلفون: 

Rmadok@unicef.org  

 

 قطاعال

المناشدة  متطلبات
  ا5صلية ا�نسانية

  

  )2015 ديسمبر -يناير(

 

 المناشدة العاجلة
  اليونيسف

 )2015 نيويو 30 -  أبريل 1(

المناشدة  متطلبات
ا5صلية  ا�نسانية

 بعد التعديل

المبالغ 
 المستلمة

 فجوةال
 يةالتمويل

نسبة 
 فجوةال

 يةالتمويل

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

 %76 13,215,083 4,084,917 17,300,000 10,300,000 7,000,000 والنظافة ا�صحاح البيئيالمياه و

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

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

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

   0 99,547    غير مخصصة

 %80 70,078,779 17,904,914 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 ا,ستجابة ( نسمة مليون 13.4*:  2015في  اجتيحا, – والنظافة ا�صحاح البيئو المياه

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

3,103,852^^ 
 (ھدف المناشدة العاجلة)

2,208,254 2,953,852    
 (ھدف المناشدة العاجلة)

1,214,270 

    250,000 النظافة عدة التي حصلت على النازحة اسر# 
 (ھدف المناشدة العاجلة)

22,324 55,000    
 (ھدف المناشدة العاجلة) 

18,353 

 )2015لليمن  ا�نسانيةخطة ا,ستجابة ( نسمة مليون 8.4*: 2015الصحة: ا,حتياج في 

 الحصبة ضد ھمتطعيمالذين تم  سنوات 5 سن دون اطفال#  
 خماسي) –(أحادي  اطفال وشلل

     2,400,000 208,640 

، الو,دة قبلال0تي حصلن على رعاية ما  الحوامل لنساءا# 
 الو,دة بعد وما الو,دة عند

      384,000   

 (ھدف المناشدة العاجلة)
8,361 

 )2015لليمن   ا�نسانيةخطة ا,ستجابة (مة مليون نس 1.6: 2015ا,حتياج في  -التغذية

 التغذية سوء سنوات ممن يعانون من 5 سن دون اطفال# 
الع0جية  مراكز التغذية ( الع0جية الرعايةفي  أدخلواو الحاد

 )عيادات خارجية/ عيادات متنقلة/
131,503** 29,150 128,503** 29,150 

 تدخ0ت سنوات ممن حصلوا على 5 سن دون اطفال# 
 الدقيقة المغذيات

1,198,059 204,124 1,198,059 204,124  

 )2015لليمن  ا�نسانيةخطة ا,ستجابة (مليون نسمة  2.6: 2015ا,حتياج في  - حماية الطفل

 رصد فيھا يتم التي المناطق في يعيشون الذين اطفال# 
 الطفل لحقوق الجسيمة ا,نتھاكات ومتابعة

1,200,000 
 اشدة العاجلة)(ھدف المن

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

1,195,547 

  121,936 320,000 121,936 400,000 الدعم من المستفيدين المتضررين اطفال# 

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

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

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

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

 تدعمھا التي المدارس في ممن تم الوصول إليھم اطفال #
 المناطق في المدارس ذلك في بما( المجموعة/ اليونيسف
 مرافق أو/و أُعيد فتحھا مدارس تعمل، تزال ,التي  المتضررة

 )تم أنشاؤھا مؤقتة

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

         ا�تصال �جل التنمية

الذين وصلت إليھم جھود ا,تصال  ضررينالمت للسكان المقدر# 
 التنمية جل

    834,000   
 (ھدف المناشدة العاجلة)

142,314  

 
 12 تدوالتي تم ا,ستجابة ا,نسانية المشتركة لليمن عبر الوكا,ت المختلفة خطة منمسقاة  المعلنة واھداف ا,حتياجات ذلك، خ0ف يذكر لم ما *:وا5ھداف ا�حتياجات على م!حظة

المناشدة  اھداف ويتم ا,شارة إلى. للحياة منقذة أولويات إضافية تحدد والتي يوماً 90تمتد  الوكا,ت بين ةمشترك مناشدة عاجلة نشر تم مارس، شھر أواخر في النزاع تصاعد عقب. شھرا
 ا,عتبار بعين تأخذ كي في السياق الراھن حادة مرحلة أن شھدت البلد بعد تنقيحھا تميسو 2015ا,ستجابة ا,نسانية لليمن  خطة مراجعة حاليا يجري. العاجلة عند الشروع بتنفيذھا

 .2015 من الثاني النصف في جديدة إنسانية احتياجات

 الفترة تغطيف ةالعاجل ائج الخاصة بالمناشدةنتأما ال. 2015 يناير 1 من تبدأ التي الفترة تغطي ا,ستجابة ا,نسانية لليمن و أھداف خطة على ضوء النتائجيتم إع0ن : ^النتائجحول  م!حظة

  .2015 أبريل 1 من تبدأ التي

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

 ةالعاجل المناشدة في  إطار 40,000 ذلك في بما** 


