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  عامة لمحة

ية خ4ل ا�سبوع الماضي نتيجة لتدھور الوضع ا�مني على مستوى البلد وما تبع ذلك من صعوبات وتحديات في تفاقمت حدة ا�زمة ا�نسان
  إيصال العون إلى السكان ضمن الفئات ا�كثر ضعفاً.  

  

أرقام في ا�نساني الوضع   2015 سبتمبر 16-22   
      

  : عاجلة ا!شخاص الذين يحتاجون لمساعدات إنسانية

  

  :منھم مليون 21,1 يبلغ عددھم

  طفل م#يين 9,9 

  نازح  مليون 1,3
  

  رصد)طفل لقوا حتفھم (ألية المتابعة وال 466

  طفل أصيبوا بجروح (آلية المتابعة والرصد) 658

  

شخص بحاجة لخدمات المياه  مليون 20,4
  ئي والنظافةوا'صحاح البي

  
  

شخص بحاجة لخدمات الرعاية مليون  15,2 
  الصحية ا-ساسية 

  

  عرضة لخطر ا'صابة بسوء التغذية طفل مليون 1,8
  

  :2015 في اليونيسف تحتاجه الذي التمويل

  أمريكي دو)ر مليون 182,6
  

  المبالغ المستلمة

  )فجوة تمويلية %67(مليون دو)ر  59,4

  

  

 عناوين رئيسية  
 

حملة ل مي للتحصينالعال التحالفوف ومنظمة الصحة العالمية اليونيس تنفذ •
فحص ما يزيد عن حيث تم طوال ا�سبوع الفائت الصحة والتغذية المتكاملة 

في الحديدة، تعز، إب،  ذيةطفل للتأكد من إصابتھم بسوء التغ 800,000
 صنعاء، البيضاء ومارب.  

 

أن محافظة حجة  سھول ومرتفعاتفي  أستكمل مؤخراً أظھر المسح الذي  •
من  % 9,9بالمائة فيما يعاني  20,9معدUت انتشار سوء التغذية وصلت إلى 

 ، على التوالي.% 0,8&  % 3,8سوء تغذية حاد وخيم وبنسبة 
 

، وانعدام الوقود جنباً إلى جنب مع المعوقات اللوجستية الميزانيةبسبب نقص  •
المترتبة عن النزاع الدائر، لم تتمكن وزارة التربية والتعليم من طباعة الكتب 

مليون طفل دارس يتوقع عودتھم للمدرسة في العاشر من  5,4لعدد المدرسية 
 أكتوبر المقبل. 

 

 بما-الحيويةمدادات ا�نسانية مستودع تستخدمه اليونيسف لتخزين اU تم تدمير •

غارة ب - الماءوفلترات تنقية المياه وخزانات  المياهفي ذلك وأوعية حفظ 
من ھذا الشھر. وكانت  17في  الواقعة جنوب صنعاء استھدفت محافظة ذمار

 شخص.   11,000على وشك توزيعھا لمساعدة  المعوناتتلك 

 

  

  

   

 

تقرير الوضع 
 ا�نساني في

 اليمن
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ال فيما وصلت الخدمات القت ات بسببيالمديرمعظم يستمر الوضع ا�نساني في التأزم في مدينة تعز. فقد قطعت الطرق المؤدية من المدينة الى 
طتھا العامة إلى حد التوقف التام تقريباً. وقد دفع الوضع ا�مني فائق الخطورة معظم المنظمات الدولية وغير الحكومية المحلية إلى وقف أنش

في  النازحة مؤقتاً ھناك. في سياق متصل، تواصلت عملية نزوح السكان من مدينة تعز إلى المديرات المجاورة، حيث وصل عدد ا�سر
  أسرة.  73,000آمن إلى  تبحت عن م4ذتلك التي U تزال أقارب لھا أو لدى التي أصبحت مستضافة  المحافظة

  

بدورھا شھدت مدينة صعدة تدفق للنازحين بحيث أصبحت المدينة مزدحمة مما تسبب في ندرة بعض السلع ا�ساسية، وعلى وجه الخصوص 
القادمين من المديريات المجاورة للحدود السعودية عالقين في أحد أودية مديرية رازح وU  خ4ل عطلة العيد. ويوجد ھناك آUف من النازحين

  يستطيع مكتب الصحة في المحافظة الوصول إليھم.  
  

كما حد الوضع ا�مني المستمر من قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات ا�ساسية، بما في لك المرافق الصحية ونقاط المياه والمدارس. 
يث شھدت بعض المحافظات زيادة جنونية في سعر الوقود وزيادة تصاعدية في أسعار المياه وبعض ا�صناف الغذائية. ھناك الكثير من ح

كذلك في  المديرات في عديد من المحافظات المنية تعاني أيضاً استمرار انقطاع الكھرباء مما أثر سلباً على حياة الناس اليومية. أدى نقص الوقود
  ا�ماكن إلى تعطيل عمل العيادات الصحية المتنقلة والنقل الداخلي لkمدادات وعملية توزيع المياه. بعض 

  

وكان أحد خ4ل ھذه النزاع. أمراً مستمراً الھجمات على المدنيين والمرافق المدنية مثل المدارس والمشافي والجسور والطرقات  باتت
 قد - المياهوخزانات تنقية الوفلترات  المياهفي ذلك أوعية حفظ  بما-الحيويةات ا�نسانية المستودعات الذي تستخدمه اليونيسف لتخزين اUمداد

 11,000من ھذا الشھر. وكانت تلك المؤن على وشك توزيعھا لمساعدة  17دمر خ4ل غارة استھدفت محافظة ذمار الواقعة جنوب صنعاء في 

بسبب القتال منذ تصاعد ا�زمة في مارس الماضي. ا�عتداء أو لدمار لتعرضت مستشفى  61إلى  مدرسة با�ضافة 41توثيق تم شخص. وقد 
طفل آخر من قبل الجماعات القوات المسلحة حسب  464أخرون بينما تم تجنيد  658طفل مصرعھم كما أصيب  466ع4وةً على ذلك، لقي 

الفترة المشمولة بالتقرير، ذكرت تقارير أن ھجوماً استھدف مرفقاً صحياً فيما ھجومين  إفادة آلية المتابعة والرصد التي تقودھا اليونيسف. وخ4ل
 آخرين تعرضت لھما مدرستين في محافظة صعدة، غير أن تلك التقارير تحتاج للتحقق منھا.  

  

  والتنسيق ا�نساني العمل قيادة
والتغذية المياه وا5صحاح البيئي  المجموعات الوطنية حول تتولى قيادةوفي اليمن  القطري ا5نساني العمل فريق مع بالتنسيق اليونيسف تعمل

وكانت المنظمة قد قامت بتأسيس مجموعات فرعية للمياه وا5صحاح البيئي في عدة إضافًة إلى . حماية الطفلكذا العنقود الفرعي لووالتعليم 
 انية للمنظمة، كما واصلت لعب دور كعضو فاعل ضمن مجموعةفي جميع المناطق التي يوجد فيھا مكاتب ميد ةمجموعات فرعية للتغذي

وا-سر الضعيفة في  تعكف اليونيسف على تجھيز اثنين من المراكز ا5نسانية في تعز وصعدة لضمان الوصول إلى ا-طفال والنساءالصحة. و
امتFكھا للقدرات المطلوبة في جانب تقديم  ھنتبرل منظمات غير حكومية محلية تلك المناطق. كذلك، تقوم المنظمة بتنويع الشراكات لتشم

    خدمات الطوارئ وتنفيذ برامج عون إنساني على ا-رض.  
  

  استراتيجية العمل ا�نساني

ما ترتكز استراتيجية اليونيسف على تقديم خدماتھا وإمداداتھا المنقذة للحياة با'ستجابة لJزمة ا5نسانية المتفاقمة في اليمن،  مساعيفي إطار 
 من متكاملة حزمة توفير ذلك يشملو. يتماشى مع ا'لتزامات المحورية التي تحكم عمل المنظمة أثناء التعامل مع ا-طفال في حالة الطوارئ

جنباً إلى جنب مع  المتنقلة فرقالو المجتمعيين الصحيين العاملين خFل من وا-طفال الو'دة وحديثي لJمھات والتغذوية الصحية الخدمات
 من يعانونممن  لJطفال العFجية الخدمات توسيعوكذا  الطفولة -مراض محتمل تفشي-ي  لFستجابة الجاھزية تؤمنالتي  تدابيرال مانض

ومرافق النظافة. من ناحية أخرى، تقوم المنظمة والشركاء بتوسيع جھودھما المشتركة  المياهب تزويدھم عبر النازحة ا-سر دعمو التغذية سوء
Fل كافة المكاتب الميدانية بغية الوصول إلى ا-طفال ضمن الفئات ا-كثر ضعفاً وأسرھم، خاصة النازحين منھم. بالتوازي، تواصل من خ

المبنية على ا-دلة، بخصوص المخاطر الجغرافية وفعالية جھود ا5غاثة المبكرة ولمعرفة الفجوات المتبقية في إطار  المعطياتاليونيسف جمع 
منقذة للحياة. وفي الوقت الذي تسعى فيه جھود ا5غاثة إلى إنقاذ حياة ا-طفال، يواصل قادة اليونيسف جھود المناصرة لبلورة حل التدخFت ال

 سلمي وعاجل للنزاع الراھن والتفاوض لحماية المواقع وا5مدادات ا5نسانية، إعFن ھدنات إنسانية منتظمة ومتواصلة وأيام ھدوء كجزر من
     أعم وأشمل. استراتيجية 

  
  

اليونيسف مستمرة في العمل الوثيق الصلة مع مزودي الخدمات الحكوميين لتحسين قدراتھم في مجال ا'ستجابة لJزمة الحالية. حيث تسعى 
كانت و مرتفع. نزوح سكاني مستويات التي تعاني منا�مدادات والخدمات للمحافظات  توجيه ضمان كجزء من استراتيجيتھا ا�نسانية إلى

الطوارئ المؤسسية والتي تھدف إلى حشد أعلى مستوى ممكن من  ھا حوليوليو بتفعيل المستوى الثالث من إجراءات 6قد قامت في  المنظمة
  لJزمة الراھنة في اليمن.  'ستجابةبغية ا الدعم المؤسسي

  

  
 البرنامج ستجابةا ملخص

 

  والتغذية الصحة

 الرعايةلخدمات  ةبحاج شخص مليون 15,2 من أكثر حتى ا-ن ترك والذي الدائر للصراع نتيجة ارأخذ في ا'نھي اليمن في الصحي القطاع
مليون  1وبزيادة إجمالية قدرھا  – سوء التغذية عانوا ھا العام فقط من أحد أشكالمليون طفل في الب4د  1,8 يقدر أنحيث . ا-ساسية الصحية

، وھو ما يمثل 2015من ھؤUء عرضة لسوء التغذية الحاد الوخيم في  537,000وقع أن يكون . ومن المت2014طفل عما كان عليه الوضع عام 
  حالة.    160,000وكان  2014ث4ثة أضعاف عدد الحاUت التي أورتھا التقارير عام 
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خ4ل ا�سبوع  58,000قرب من مقارنة بما ي –محافظة  16استشارة في العيادات الخارجية في  62,000شھدت الفترة المشمولة بالتقرير تقديم 
الماضي. وكانت حاUت عدوى الجھاز التنفسي الحادة واUسھاUت الحادة وربما الم4ريا ھي أھم مسببات المراضة خ4ل فترة التقرير. وفي 

رعة لقاع ضد شلل ج 194,800سبتمبر الجاري شحنة جوية تحمل  20إطار اUستعدادات لتدشين حملة التحصين في أكتوبر المقبل، وصلت في 
جرعة لقاح ضد الحصبة ا�لمانية وتم نقلھا بشكل آمن إلى غرفوا لتريد المركزية في صنعاء. كما واصلت اليونيسف  845,100ا�طفال وكذا 

  محافظة يمنية.    20غرفة تبريد منتشرة في  20تقديم الوقود لعدد 
 
 

 جميع المحافظات سبتمبر وشملت 15-9خ4ل الفترة حملة الصحة والتغذية المتكاملة الدولي  ف ومنظمة الصحة العالمية التحالفاليونيسأطلقت 

الرعاية ما رعاية الحوامل ووخدمات  الديدانالتخلص من و التغذيةوخدمات اللقاحات  لتقديم فريق متنقل 2,080حيث تم حشد  .في اليمن 22الـ
وخ4ل حملة خارج الجدران .  سنوات 5مليون طفل تحت سن  1,5من �كثر  الدقيقةمكم4ت المغذيات ) وأ(فيتامين  وتوفير جرعات الوUدةبعد 

للتأكد من إصابتھم بسوء التغذية في فتيات)  39,323أوUد +  40,712طفل ( 80,035، تسنى فحص التي شھدھا ا�سبوع الماضي المشتركة
امرأة حامل ومرضع على مكم4ت الحديد/ الفوUت في  21,332كما حصلت  الحديدة، حجة، تعز، إب، عمران، صنعاء، البيضاء ومأرب. 

با�ضافة إلى ذلك، تم إعطاء من أمھات ا�طفال دون الخامسة عي المشورة في مجال تغذية الرضع وصغار ا�طفال.  17,131حين حصلت 
ديدان. أما في تعز، فقد تأجل انط4ق أخرون على أقراص التخلص من ال 38,318طفل دون الخامسة وحصل  1,137مكم4ت فيتامين (أ) لعدد 

 أيام في معظم المديريات نظراً للوضع ا�مني شديد اUضطراب.  3الحملة 

 

 في 8الحديدة،  في 20عدن،  في 13 منھاخ4ل ا�سبوع المنصرم  واصلت تقديم خدماتھافي المائة)  68متنقلة ( ةعياد 62من أصل  46ھناك 

 8,553تطعيم  . جرى كذلكخ4ل الفترة المشمولة بالتقرير يادات المتنقلة لم تتمكن من تقديم الخدمة في تعزلكن جميع الع صعدة. في 5صنعاء و

خ4ل المدة امرأة  12,433 في حين حصلتالخدمات المتكاملة �مراض الطفولة  طفل على 10,127وكذا حصول  الحواملمن ا�طفال والنساء 
 المقدمة بواسطة العيادات المتنقلة.  ا بعد الوUدةورعاية م رعاية حواملخدمات على ذاتھا 

 

في محافظات صنعاء  للتأكد من إصابتھم بسوء التغذية الحاد وذلك إناث) 2,725 +ذكور 2,591طفل ( 5,316فحص  نفس الفترة تم أثناء
المصابين بسوء التغذية  طفل من 980 إلحاقتم  وقدلمدة يومين في حجة.  خدمات خارج الجدرانوالحديدة وعدن وتعز وصعدة، ومن خ4ل 

، الحديدة، برامج التغذية في عدن، لحج، أبين، تعز، إب، صنعاء، عمران، مأرب، البيضاء ضمنمن ا�ناث)  531من الذكور و 499الحاد (
على وت وحضرم ريمة، ، البيضاء، حجةالحديدة الخامسة فيأمھات ا�طفال دون من  419 حصلتكما .الجوفريمة، حجة، المحويت و
 2,642 في حين حصل )أ(فيتامين مكم4ت سنوات على  5طفل دون سن  1,315 حصل فيما ا�طفال صغاروالرضع  المشورة الخاصة بتغذية

  الفوUت. /مكم4ت الحديدعلى النساء الحوامل والمرضعات من  5,864 حصلتلتخلص من الديدان. با�ضافة إلى ذلك، ا على كبسوUتأخرين 

  

أن معدUت انتشار سوء التغذية محافظة حجة  سھول ومرتفعاتفي  أستكمل مؤخراً الذي الموحد لمتابعة وتقييم ا�غاثة والتحوUت  أظھر المسح
، على التوالي. وكانت دورة تدريبة حول % 0,8&  % 3,8من سوء تغذية حاد وخيم وبنسبة  % 9,9بالمائة فيما يعاني  20,9وصلت إلى 

سبتمبر في مستشفى أبن خلدون حيث شملت الدورة يومين تدريب ويوم  17-15مسح قد عقدت لمدة ث4ثة أيام خ4ل الفترة استخدام منھجية ھذا ال
 من مدخلي البيانات.    3مشرفين إلى جانب  6ماسح و 21حول العمل في الميدان حضرھا 

 

 

 
  والنظافة وا�صحاح البيئي المياه

 الوقود نقص بسبب عوبات للحصول على خدمات مياه الشرب وخدمات إصحاح بيئي آمنةمليون شخص في اليمن ص 20,4يواجه زھاء 
 ونقل للنازحين مؤقتة مراحيض توفير في اPن حتى والنظافة وا'صحاح البيئي المياه قطاع في اليونيسف استجابة تمثلت وقد. القتال واستمرار

 الدعم تقديم اليونيسف واصلت الماضي، ا-سبوع وخFل. ةالصلب النفايات وإدارة المياه لمضخات الوقودتوفير و النظافة، ومستلزمات المياه
وبالتالي يرتفع عدد ا-شخاص الذين حصلوا على مياه الشرب من خFل دعم الوقود المقدم لعدد  وصعدة صنعاء في للمياه المحلية للمؤسسات

تمرت المنظمة في تلك ا-ثناء بتوفير الوقود لمحطة معالجة المياه العادمة . اسومستفيدة مFيين مستفيد 3محافظات إلى قرابة  10مدن في  10
 .وأبين وعدن وصنعاء عمران في المضيفة والمجتمعات لنازحينل لعددعبر صھاريج نقل المياه توفير المياه جھود  وتواصلت كذلكفي صنعاء 

النازحين  من 70,070صعدة وحجة للوصول إلى  تيمحافظالريفية في  إمدادات مياه في المناطق منظومات 10دعم في  المنظمة استمرت
  والمجتمعات المضيفة. 

  

وعلى ضوء الوضع . شخص دون مياه لمدة تجاوزت الشھر 360,000ترك ما يزيد عن مما  مغلقة تعز مدينة في المياه توزيع شبكة تزال '
بالفشل. وسيتم إعادة النظر في جدوى مثل المياه ھناك لنقل الوقود إلى شبكة  لماضيخ4ل ا�سبوع ا اليونيسف المتدھور في المدينة، بائت جھود

 سبتمبر الجاري.  28تلك المحاولة مجدداً خ4ل ا�سبوع الذي يوافق 
 

 تعليمال

مليون طفل  1,8ع وعليه، أضا .النزاع منذ بدء الراھن الوقت في اليمن في التعليم خارج المدرسة سن في ا-طفال من المائة في 34 ھناك
أكتوبر القادم كما كان  10عن جاھزيتھا 'ستقبال الطFب في  مدرسة 1,000فرصة معاودة العملية التعليمية. وكان النزاع قد أخرج قرابة 

مدرسة يجرى  439 با5ضافة بشكل كلي مدرسة 146 في حين تضررت جزئياً قد تضررت  مدرسة 398 ھناك حوالي مخططاً له.
بسبب نقص المبالغ المالية، وانعدام الوقود جنباً إلى جنب مع المعوقات اللوجستية المترتبة عن و مؤقت. كمأوى ن قبل النازحيناستخدامھا م

مليون طفل دارس يتوقع عودتھم للمدرسة في العاشر من  5,4النزاع الدائر، لم تتمكن وزارة التربية والتعليم من طباعة الكتب المدرسية لعدد 
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محافظات  7محافظة يمنية، إU أن  15في  12-9قبل. الرغم من تمكن الوزارة من تسيير العملية اUمتحانية للط4ب في الصفوف أكتوبر الم
  فيھا بسبب استمرار غياب ا�من فيھا.  تمديرية في محافظات أخرى لم تُقد اUختبارا 13متضررة و

  
من اUمتحانات في مدينة صنعاء وتعز وإب والحديدة بھدف إعطاء الط4ب الذين تغيبوا من عقد الجولة الثانية وزارة التربية والتعليم  تمكنت 

عن حضور مادة أو أكثر لدواعي أمنية فرصة أخرى للجلوس على مقاد اUمتحانات. وU يعرف بالضبط حتى اyن عدد الط4ب الذين حضروا 
 خ4ل ھذه الجولة من اUمتحانات.  

 
 الطفل حماية

 طفل مليون 7,3 من أكثر أن اليمن ا5نسانية Fحتياجاتحيث كشفت عملية المراجعة الشاملة ل الدائر النزاع جراء كثيراً  ليمنا أطفالتأثر 
 5,173( طفل 10,717 مجموعه ام إيصال خدمات الدعم النفسي إلىبالتقرير  المشمولة الفترة خFلحيث تسنى . الحماية خدمات إلى بحاجة
 إب، تعز، صعدة، مديرية في 25 في وا-سر النازحة من أوساط السكان المتضررين من النزاع والمجتمعات المضيفةفتيات  5,544+ أو'د 

 10,101 حضور الفترة أيضاً  نفسشھدت . بواسطة المساحات المجتمعية أو المتنقلة والثابتة الصديقة للطفل وعمران الحديدة صنعاء، مانة،ا-
 جلسات أو'د) 8,140 + نساء 6,376( وأفراد المجتمع أولياء ا-مورمن  14,516با5ضافة إلى ) دأو' 5,858 + فتيات 4,243( طفل

رجال) من  85نساء +  144شخص بالغ ( 229كما حضر  .والحديدة والبيضاء عمران محافظات فيوذلك  ا-لغام مخاطرب تثقيف
  ز جلسات توعية حول قضايا حماية الطفل ا-ساسية. تع محافظة المجتمعات المتضررة من النزاع والمجتمعات النازحة في

  
  

   التنمية !جل ا)تصال

ما يرفع إجمالي العدد  عمليات ا'تصال وجھا لوجهشخص من خFل  48,850خFل ا-سبوع الماضي من الوصول إلى  اليونيسف تمكنت
النازحين وأفراد شخص من  350,957مجموعه ي إلى ما منذ مارس الماض اUتصال �جل التنمية مكون تدخ4ت الذي تم الوصول إليه عبر

حيث شمل ذلك جلسات المشورة والزيارات المنزلية ونقاشات المجموعات البؤرية وا�نشطة المجتمعية التفاعلية. كنا في ا�سبوع  المجتمع
ة للمدرسة ودعم التحصين الروتيني الماضي أيضاً على موعد مع ركز بشكل أكبر على تعزيز التوعية المجتمعية في سياق حملة العود

خاصةً في والخاص، التخزين واUستخدام اyمن للمياه المنزلية، إدارة سوء التغذية الحاد الوخيم والمعتدل، الوقاية من واUستجابة لحمى الضنك (
ثقيف بمخاطر ا�لغام لتوعية ا�طفال وأسرھم. محافظة تعز) ع4وةً على الحيلولة دون تجنيد ا�طفال وانفصالھم عن ذويھم واUتجار بھم وكذا الت

مديريات في إب وتعز إضافة إلى  7في  92,235شخص في الجوف وصعدة وكذا  69,359وقد تسنى إيصال الرسائل المنقذة للحياة لعدد 
البيضاء ومارب في صنعاء وذمار و 49,086) وأبين وشبوة وأخيراً سناع- الحصنالضالع ( في 74,551وفي ريمة والحديدة  65,726

  وعمران.   

  

جنوبي، قد زادت من حدة حساسية استخدام الصور وا�صوات عند محاولة إيصال  –زيادة حالة اUستقطاب في البلد، خاصة نزعة شمالي 
ند نشرھا غي المعلومات والتثقيف ومواد اUتصال والرسائل ا�مر الذي يستدعي التحلي بالحرص الشديد في اختيار تلك الرسائل والمواد ع

  مناطق معينة. ويعمل البرنامج حالياً مع شركاء محليين �نتاج مواد من ذات البيئة المحلية.    

   
  والدعم اللوجستيا�مداد 

خFل الفترة و إلى اليمن.امدادات الطوارئ ن متري من ط 1,822أواخر شھر مارس الماضي، تم ارسال ما مجموعة  تصاعد ا-زمةمنذ 
 1لتطعيم الشحنة تستخدم  حيث صنعاءإلى  من لقاح شلل ا�طفالطن متري  4,2تحمل  وصلت رحلة طيران مستأجرة ،تقريرالمشمولة بال

التبريد التابعة تسليمھا إلى غرفة و تفريغ الشحنة أكتوبر. وقدشلل ا�طفال المقرر اجراؤھا في  التحصين الوطنية ضد حملة خ4ل طفل مليون
. طن متري من اللقاحات 4سبتمبر والتي بلغت  15- 8تي ھذه الشحنة بعد وصول شحنة مماثلة خ4ل ا�سبوع بين تأ الصحة العامة. لوزارة

 أقامت مركزاً قد  اليونيسف كانتوفي وقت سابق الحديدة.  قد وصلت إلى ميناء طن متري من إمدادات الطوارئ 90 وكانت ھناك شحنة تحمل

  إما بحراً أو عن طريق الجو.  إلى اليمن المؤنجميع  منه في جيبوتي ترسللھا  لوجستياً 

 

  التمويل
العمل ا5نساني  والتي تحمل عنوان بلغت قيمة المناشدة المعدلة لليونيسف ،خطة ا'ستجابة ا5نسانية التي خضعت للتعديل مؤخراً  مع تمشياً 

 فجوة تاركةً  ،لتغطية متطلبات تلك المناشدة دو'رمليون  3,95 تلقت المنظمةمليون دو'ر. وحتى ا-ن،  182,6مبلغاً وقدرة  الطفولةلخدمة 
كي تساعد في توسيع نطاق ا'ستجابة لFحتياجات ا5نسانية المتزايدة بين إضافية مبالغ أيضاً لتوفير  ھناك حاجة ماسة 1.٪86 قدرھا تمويل

  أوساط ا-طفال في المناطق المتضررة من ا-زمة وأسرھم. 
  
  
  
  
  

                                                        
مليون دوUر إضافية تم  2,5ھناك  .1520مليون دوUر تقريباً يتوقع استخدامھا في 6مليون دوUر تقريباً من حصة برنامج تطوير التعليم لصالح النداء العاجل، منھا  17با�ضافة إلى ما سبق، تم إعادة برمجة  1 

  تحويلھا من بند التنمية إلى صناديق الطوارئ. 
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  www.facebook.com/unicefyemen.ar: الفيسبوكعلى  اليمن في اليونيسفعنوان 
  UNICEF Yemen@ :تويترعلى  اليمن في اليونيسفعنوان 

  
للحصول على 

مزيد من 
المعلومات، 

يمكنكم التواصل 
  مع:

  كيت روز
  وا'تصالمسؤولة التقارير 

  اليونيسف اليمن
 ا-ردن-عمان 

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

  جيرمي ھوبكنر  
  ب الممثلنائ

  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 

  

                                                        
 2  U التعھدات. تشملالمبالغ المعكوسة أع4ه  

 قطاعال

ناشدة الم متطلبات
  ا!صلية ا�نسانية

 ديسمبر- يناير(

2015( 

المناشدة  متطلبات
ا!صلية  ا�نسانية

 بعد التعديل  2015

المبالغ 
 2المستلمة

 يةالتمويل فجوةال

نسبة 
 فجوةال

 يةالتمويل

 5,858,400 41,500,000 20,000,000 التغذية
         

25,641,600  
62% 

 18,404,660 58,000,000 7,000,000 المياه وا�صحاح البيئي والنظافة
        

39,595,340  
68% 

 14,278,761 34,000,000 10,000,000 الصحة
         

19,721,239  
58% 

 4,299,434 12,600,000 12,600,000  حماية الطفل
           

8,300,566  
66% 

 685,305 10,500,000 10,500,000 التعليم
           

9,814,695  
93% 

لحماية ا)جتماعية أثناء الطوارئا  0 26,000,000 1,217,216 
         

24,782,784  
95% 

     4,560,404     ما تم تخصيصه

    59,304,18059,304,18059,304,18059,304,180    182,600,000182,600,000182,600,000182,600,000    60,100,00060,100,00060,100,00060,100,000 ا�جمالي (دو)ر أمريكي)
                        

123,295,820 123,295,820 123,295,820 123,295,820     
68%68%68%68%    
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  البرنامج نتائج ملخص

 2015201520152015أھداف ونتائج البرنامج 

        اليونيسف    العنقود

  الھدف
 2015201520152015    

مجموع 
  نتائج

 2015201520152015    

الھدف 
2015201520152015    

مجموع نتائج 
2015201520152015    

 الصحة

  3خماسي)- (أحادي ا-طفال وشلل الحصبة ضد ھمتطعيمالذين تم  سنوات 5 سن دون # ا-طفال

 
    2,730,000 676,467* 

 39,299 590,000     4د الو'دةبع وما الFتي حصلن على رعاية حوامل، عند الوضع الحوامل ساءلنا# 

  المياه وا&صحاح البيئي والنظافة

 2,996,374 3,971,800 4,972,331 4,364,179 5عليھا المتفق للمعايير وفقاً  المياه علىالذين تمكنوا من الحصول  ونالمتضرر السكان# 

 297,856 650,000 374,964 973,785  6النظافةمستلزمات  حقائب ممن حصلوا على متضررونا-شخاص ال# 

  التغذية

التغذية  مراكز( العFجية الرعايةفي  أدخلواو الحاد التغذية سوء سنوات ممن يعانون من 5 سن دون ا-طفال# 
 7)عيادات خارجية/ عيادات متنقلة/العFجية 

214,794 93,461 214,794 93,461 

 1,175,570 1,198,059 1,175,570 1,600,000 8الدقيقة المغذيات سنوات ممن حصلوا على تدخFت 5 سن دون ا-طفال# 

  حماية الطفل

 9التي تم التحقق منھا الطفل لحقوق الجسيمة ا'نتھاكاتحا'ت  # ونسبة
 

648 
 

648 

 237,128 328,900 237,128 548,168 10النفسي الدعمخدمات  من ونالمستفيد ونالمتضرر ا-طفال# 

 الموت /البدنية ا5صابة من أنفسھم حماية كيفية عن معلومات إليھم وصلتممن ) كبار+  أطفال( ا-شخاص# 
 11الحرب مخلفات من المتفجرات/ المنفجرة غير الذخائر/ ا-لغام بسبب

500,000 358,105 357,161 358,105 

  التعليم

المتضررين ممن تمكنوا من التعلم من خ4ل مساحات التعلم المؤقتة والمدارس المعاد  عدد ا�طفال في سن التعليم
 12بناؤھا 

126,748 13,631 77,000 13,631 

عدد ا�طفال خارج المدرسة الذين حصلوا على الدعم �عادة إدماجھم بالمنظومة التعليمية (شام4ً توزيع الكتب 
  13ضية)والمستلزمات ا�خرى وفرص التعلم التعوي

904,326 114,398 542,000 114,398 

  الحماية ا3جتماعية

 0 245,000 0 356,917 عدد ا�شخاص المتضررون الذين تلقوا مساعدات على شكل حواUت نقدية (بما في ذلك إعانات ا�يجار)

  جل التنمية6ا3تصال 

  350,957 834,000     تصال -جل التنميةالذين وصلت إليھم الحزمة المتكاملة -نشطة ا' نوالمتضرر لسكانا# 

عام، فقد بلغ إجمالي العدد الذي تم  15 –أشھر  6للفئة العمرية  وبالنسبة- 2015بة منذ يناير من لقاح الحص شھر والذين تم إعطائھم جرعة واحدة على ا-قل 59-6* ھذا الرقم ھو عبارة عن عدد ا-طفال بين عمر 
  حصلوا على جرعات اللقاح ضد شلل ا-طفال خFل نفس الفترة.  قدمليون طفل دون الخامسة  4,4كان أكثر من و.  962,172الوصول إليه 

 

                                                        
  مليون  2,4الھدف ا�صلي لليونيسف عقب المناشدة العاجلة يبلغ   3

  

   384,000الھدف ا�صلي لليونيسف عقب المناشدة العاجلة يبلغ   4

لمؤسسات المحلية ليشمل الحصول على المياه عن طريق صھاريج المياه وشبكات المياه با-نابيب وتقديم الوقود و 2,953,852 ة وصل إلىالعاجل المناشدة-صلي لليونيسف بعد الھدف ا  5
 خFل فترة زمنية قصيرة.  للمياه

  

  عليھا؛ المتفق المعايير تستوفي التي النظافة مستلزمات طأسرة ويشمل فق 55,000العاجلة ھو  المناشدة لليونيسف بعد ا�صلي الھدف  6
  

 الزمني كان ا�طار �ن 144,000 ھو بحسب خطة اUستجابة ا�نسانية المعدلة النتيجة تحت ھذه في حين أن ھدف المجموعة 128,503 العاجلة ھو المناشدة بعد ا�صلي لليونيسف الھدف  7

  . 2015ديسمبر  – يناير للمدة كان 214,794 الھدف كما أن ،2015 ديسمبر- أبريل

 �ن 913,652 ھو بحسب خطة اUستجابة ا�نسانية المعدلة النتيجة تحت ھذه ) بينما كان ھدف المجموعة1,198,059العاجلة ظل كما ھو عند ( المناشدة ما بعد ا�صلي لليونيسف الھدف  8

  )1,198,059لم يتغير ( ا�صلي لليونيسف بينما الھدف 2015ديسمبر  – يناير يغطي المدة كان 1,600,000 دفالھ أن حين في ،2015 ديسمبر- أبريل الزمني للمدة ا�طار

  .2015مارس  26طفل منذ تصاعد النزاع فيھذا المؤشر يختص بعدد ا�طفال الذين تم التحقق منھم بواسطة آلية المتابعة والرصد وكانوا قد تضرروا من اUنتھاكات الجسمية لحقوق ال  9

  .والمتنقلة الثابتة الصديقة للطفل المساحات طريق ويشمل خدمات الدعم النفسي المقدمة عن 320,000 العاجلة المناشدة بعد ا�صلي لليونيسف الھدف كان  10

 – يناير عن المدة 500,000 الھدف أن حين في ،2015 يسمبرد- أبريل الزمني كان ا�طار �ن 360,000 ھو بحسب خطة اUستجابة ا�نسانية المعدلة النتيجة تحت ھذه ھدف المجموعة  11

  .2015ديسمبر 

  66,465لمؤشر المعدل. كان الھدف ا�صلي لليونيسف بعد المناشدة العاجلة ا   12

 المدرسة ممن ھم خارج الضعيفة الفئات من أطفال وغيرھم ا-طفال المتضررون من النزاع  13

  


