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من السكان بحاجة لمساعدة انسانية من  %80شهده اليمن حاليا األمر الذي ترك أكثر من الذي ت النزاع تصاعد منذ أشهر سبعةمن  أكثر مضى

أي نوع. وعلى خلفية أعمال العنف الجارية، ضرب إعصار تشاباال اليمن مما ألحق الضرر في المقام األول بالمناطق الساحلية، خاصة جزيرة 

ى اليابسة في المكال مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية وفيضانات عارمة. نوفمبر الحالي إل 3سقطرى، بعد ذلك واصل طريقة ليصل في 

من سكان  شخص 40,000مليون شخص تقريباً بحسب مكتب تنسيق الشؤون االنسانية. كما نزح أكثر من  1,1حيث تضرر من العاصفة 

أخرون. حيث  34أشخاص لقوا حتفهم وأصيب  3لية أن منزل. إضافةً إلى ذلك، أفادت التقارير األو 450اً و تدمر ما ال يقل مؤقت السواحل

  تعكف اليونيسف حالياً على تقديم إمدادات الطوارئ هناك، بما في ذلك الوقود والديزل.  

أرقام في اإلنساني الوضع  2015 نوفمبر 3-أكتوبر 21  
   

األشخاص الذين يحتاجون لمساعدات 
 إنسانية عاجلة: 

 

 :منهم مليون 21,1

 طفل ماليين 9,9 

)المفوضية السامية لشؤون الالجئين، نازح  مليون2,3

 نازحين قبل ومنذ تصاعد النزاع(بمن فيهم ال
 

 طفل لقوا حتفهم )ألية المتابعة والرصد( 604

 طفل أصيبوا بجروح )آلية المتابعة والرصد( 890
 

شخص بحاجة لخدمات المياه  مليون 20,4

 ئي والنظافةواالصحاح البي
 

 

شخص بحاجة لخدمات الرعاية مليون  15,2 

 الصحية األساسية 

 
 

 :2015 في اليونيسف تحتاجه الذي التمويل

 أمريكي دوالر مليون 182,6
 

 المبالغ المستلمة

 (فجوة تمويلية %51)مليون دوالر  88,6

 
 

 
 
 

 عناوين رئيسية 
 

 نوفمبر 1 في رسميا   الجديد الدراسي العام بدأ التأخير، من شهرين بعد .

 الطالب تسجيل عملية أن لليونيسف الميدانية المكاتب أفادت ذلك، ومع

 50-20 بين تتراوح) المحافظات معظم في منخفضة تزال ال روالحضو

 )المائة في

 1 بتاريخ اليمن في المعطل األطفال شلل ضد التطعيم حملة انطلقت 

 للتحصين الدولي التحالف حضره افتتاح حفل خالل وذلك نوفمبر

 هذا استخدام وسوف. والحكومة واليونيسف العالمية الصحة ومنظمة

 .الفموي األطفال شلل  لقاح مع جنب إلى جنبا   اللقاح

 مما اليمن في المكال مدينة تشاباال إعصار ضرب الجاري نوفمبر 3 في 

 حتى تم وقد. العاصفة بسبب شخص مليون 1,1 بحوالي الضرر الحق

 اآلالف عن ناهيك بجروح 36 و وإصابة اشخاص 3 مقتل تأكيد اآلن

 أربع في ُشردت اليت األُسر وآالف تضررت أو ُدمرت التي المنازل

 المنفذ السريع التقييم في فاعل نحو   على اليونيسف وتشارك. محافظات

 المياه أدوات صناديق ذلك في بما الطارئة، اإلمدادات تقديم مع حاليا  

 .الجنوب في المحافظات لبعض الصحية واإلمدادات البيئي واالصحاح

 

 

 

  

تقرير الوضع 
 اإلنساني في

 اليمن
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في تعز  جراء المواجهات المسلحة هناك. وقد وجدت منظمات  المتوتر الوضع ويستمر بشكل عام اليمن في األمني الوضعيصعب التنبؤ ب 
ثة نفسها غير قادرة على الوصول إلى المدينة لتقديم اإلمدادات االنسانية التي تمثل حاجة ماسة للسكان. وفي عدن، يستمر الوضع كما هو االغا

    هشاً مع بعض حوادث االغتياالت وإطالق النار من األسلحة الخفيفة والمتوسطة إضافة إلى عمليات السطو المسلح والسرقة ونهب السيارات.  
 
 والتنسيق اإلنساني العمل يادةق

كذا ووالتغذية والتعليم المياه واإلصحاح البيئي  مجموعات تتولى قيادةوفي اليمن  اإلنساني طريالق   العمل فريق مع بالتنسيق اليونيسف تعمل
إضافًة إلى  في عدن لتعليموا ية للمياه واإلصحاح البيئيوكانت المنظمة قد قامت بتأسيس مجموعات فرع. حماية الطفلالعنقود الفرعي ل

 ضمنكعضو  فاعل لعب دور ناهيك عن استمرارها فيمكاتب ميدانية للمنظمة،  فيهافي جميع المناطق التي يوجد  ةمجموعات فرعية للتغذي
 بتأمين وخالل الفترة التي يغطيها التقرير قامت اليونيسف بصفتها عضو في الفريق االساسي للتعامل مع إعصار تشاباال الصحة. كتلة

 اإلمدادات الضرورية مسبقاً وتعكف حالياً على توزيع المواد الخاصة بالمياه والنظافة والسلع الصحية كجزء من االستجابة المبكرة. وعلى
  يدة.    المستوى الميداني، جرت عدة لقاءات تنسيقية لمنظمات األمم المتحدة  بمعية الشركاء الحكوميين في عدن )فريق إعصار تشاباال( والحد

 البرامج لضمان وصول( وصعدة تعز في) 1اثنين من المراكز اإلنسانية من أصل خمسة مراكز نشاءإ في المبادرة زمام اليونيسف أيضا ، تولت
 وقد تكللت عملية ارسال بعثة إلى إب في تأسيس مركز دعم هناك مهمته المساعدة في خدمة .المناطق تلك في الضعيفة واألسر األطفال إلى

فيما تستمر المنظمة بمتابعة الوضع  الحديدة في عملهما مشتركتانبعثتان  بدأتكما  األشخاص األكثر عرضة للخطر ومدينة تعز المحاصرة.
 الحكومية غير المنظمات مع الشراكات وتوسيع تنويع اليونيسف تواصل كما. في صنعاء وعدن والحديدة حيث يسمح لها أمنياً القيام بذلك

 مجموعاتال خالل منكذلك  اليونيسفتقوم . الواقع أرض على واإلنسانية الطارئة برامجها تنفيذتي ثبت امتالكها القدرات المطلوبة لال المحلية

 .2016 لليمن لعام اإلنسانية االستجابة خطة ولبلورة اإلنسانيةعملية المراجعة الشاملة لالحتياجات  دعمفريق العمل اإلنساني الًقطري بو
 

 ية العمل اإلنسانياستراتيج

ترتكز استراتيجية اليونيسف على تقديم خدماتها وإمداداتها المنقذة للحياة بما االستجابة لألزمة اإلنسانية المتفاقمة في اليمن،  مساعيفي إطار 
 من متكاملة حزمة وفيرت ذلك يشملو. التعامل مع األطفال في حالة الطوارئعند يتماشى مع االلتزامات المحورية التي تحكم عمل المنظمة 

 توسيع الطفولة، ألمراض محتمل تفشي التأهب ألي حالة ،واألطفال الوالدة وحديثي لألمهات وخدمات التحصين والتغذوية الصحية الخدمات
 تدعمكما . ةاآلمن والنظافة المياه مرافق توفير خالل من النازحة األسر ودعم التغذية سوء من يعانون الذين لألطفال العالجية الخدمات
 المدارس للنازحين الذين يحتلون بديلة أماكن عن وتدريس حصص تعويضية والبحث المدارس فتح إلعادة ةالحكوم ئها فيشركا اليونيسف
وفير الدعم بت اليونيسف قومت ،األطفال من الكثير واجهها التي النفسية المعاناةب اعترافا  منها. المدرسة إلى عودةاألطفال من ال مكنحالياً بما ي

 اليونيسفكما توسع . للطفل صديقةال المساحات ذلك في بما المجتمعية والمرافق المدارس خالل من النفسي الدعم خدمات لتقديم لشركاءل
. نلنازحيا خاصةو أسرهم،و ضعفا   األكثر األطفال إلى للوصول ميدانية مكاتب التي يوجد فيها المناطق جميع المبذولة في الجهود ئهاوشركا
لتي لم ا الثغرات إضافة إلى ةمبكرال اإلغاثة جهود وفعالية الجغرافية لهشاشةا نقاط حول المعطيات واألدلة جمع عملية اليونيسف تواصلكذلك، 
اصرة حمالت المن المتحدة األمم قادة واصلي األطفال، حياة إلنقاذ اإلغاثة جهود تسعى في حين. من تغطيتها للحياة المنقذة التدخالت تتمكن
منتظمة  نسانيةإ هدناتإلى والتوصل اإلنسانية  والمواقع اإلمدادات حماية أجل من والتفاوض للنزاع وسلمي عاجل حلب الخروج إلى الداعية
 أعم وأشمل. استراتيجية من كجزء الهدوءيسودها  وأيام ودائمة

 
 

يين لتحسين قدراتهم في مجال االستجابة لألزمة الحالية. حيث اليونيسف العمل الوثيق الصلة مع مزودي الخدمات الحكومتواصل بالتوازي، 
 نزوح سكاني مستويات التي تعاني مناإلمدادات والخدمات للمحافظات  توجيه ضمان استراتيجيتها اإلنسانية إلى في سياق المنظمة تسعى

ارئ المؤسسية والتي تهدف إلى حشد أعلى مستوى الطو يوليو بتفعيل المستوى الثالث من إجراءات 6قد قامت في  المنظمةوكانت  .ةمرتفع
 لألزمة الراهنة في اليمن.  الستجابةا بهدف ممكن من الدعم المؤسسي

 

 
 البرنامج ستجابةا ملخص

 

 والتغذية الصحة
 أن لمرجحا منو. أساسية صحية  رعاية دون شخص مليون 15,2 من أكثر خلف والذي الدائر للنزاع تيجةن اليمن في الصحي القطاعيترنح 

وكان عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد . وحده العام هذافي  التغذية سوءيمني من أحد أشكال  مليون طفل 1,8زهاء  عانيي
حالة قبل النزاع الحالي. كما يتوقع أن يتضاعف  160,000إلى  537,000 حيث ارتفع من 2015الوخيم قد تضاعف ثالث مرات خالل 

 .  2قبل األزمة 690,000طفل هذا العام مقابل   1,293,500ال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل ليصل إلى عدد األطف
 

شخص استفادوا من دعم اليونيسف المقدم لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والمتمثلة  400,000تشير التقديرات أن ما يزيد عن 

جلت  محافظة. 17مستشفى وعيادة ومرفق صحي منتشرة في  570واإلمدادات المقدمة ألكثر من  بخدمات الرعاية الصحية األولية كما س 
 التنفسي، الجهاز التهابات حيث ظهر أن الماضيين، األسبوعين خالل 72,269 مع مقارنة صحية مشورة 77,583خالل نفس الفترة 

تبريد في  غرفة 333 من اصل 246 ذلك، تسنى لــ إلى باإلضافة. للمراضة ةالرئيسي المسببات فيها هي المشتبه والمالريا الحاد اإلسهال
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 اللقاحات نقل وقد تم. محافظة 20 والذي شمل مارس 26 منذ اليونيسف بفضل دعم الوقود المقدم مواصلة الخدمة (المائة في 74) المديريات
 .ةفي نفس المحافظ باردة غرفة أو مديرية ألقرب التبريد خارج الخدمة غرف

 

 اللقاح الخماسي، بما في ذلك لقاح شلل األطفال الفموي، ذلك في بما الفترة، هذه خالل لتعز لقاح جرعة 240,000 من أكثر إمدادات توفير تم
 جديداألطفال ال شلل لقاح إدخال تم ذلك، إلى باإلضافة. )أ( فيتامين كبسولة 10,000وكذا  و الكزاز الفيروسات العجيلة، الرئوية، المكورات

 تغطية.  جنباً إلى جنب مع اللقاح الفموي للوصول إلى أعلى مستوى اللقاح هذا استخدام وسيتم. نوفمبر 1 في للبالد الحقن طريق عن
طفل نازح  31,351 اآلن من تطعيم حيت تمكنت حتى. البالد أنحاء جميع في والتغذوية الصحية الخدمات تقديم متنقلة فرق واصلت تسعين

 64 بالتقرير استالم المشمولة الفترة تم خالل. الحصبة ضد على جرعات التطعيم أخرين 29,871 ألطفال الفموي في حين حصلبلقاح شلل ا
طفل على  23,533 كما حصل الفرق، هذه بواسطة األقل قد جرى تطعيمهم على طفل 18,627 تم أن ما يعني ،84 أصل من تقريراً 

 .إمرأة 26,060لعدد وما بعد الوالدة إلى جانب تقديم خدمات رعاية الحوامل لةالطفو ألمراض المتكاملة خدمات اإلدارة
 

 من 1299متنقلة +  فرق 65 خالل 13,257) التغذية بسوء للتأكد من إصابتهم طفل 14,566 بالتقرير فحص المشمولة الفترة خالل تم
 1,485 حصل ذلك، إلى باإلضافة. العالجية التغذية رامجب طفل في 2,413 محافظة وكذا تسجيل عشرة إحدى في( الثابتة المرافق خالل
 من أمهات 3,332 حصلت أيضاً،. الديدان من التخلص على كبسوالت 2,720فيما حصل  )أ( فيتامين الخامسة على مكمالت دون طفل

 الحوامل من النساء 4,969كما حصلت . األطفال وصغار الرضع محافظة على مشورة في مجال تغذية 12 الخامسة في دون األطفال
 .الفوالت/الحديد مكمالت والمرضعات على

    
 

 

  والنظافة واإلصحاح البيئي المياه
 

 الوقود نقص بسبب الصحي و خدمات الصرف للشرب الصالحة المياه إلى للوصول اليمن تحديات في شخص مليون 20,4 من يواجه أكثر
المياه  ونقل للنازحين مؤقتة مراحيض توفير اآلن حتى واالصحاح البيئي المياه اعقط في اليونيسف استجابة شملت وقد. القتال واستمرار
 .الصلبة النفايات وإدارة المياه لتأمين إمدادات النظافة وتوفير الوقود وتوزيع مستلزمات بالصهاريج

 

 للمؤسسات الدعم تقديم في يسفاليون استمرت كما شخص 1,113,000 الماضيين من الوصول إلى األسبوعين حيث تمكنت المنظمة خالل
 محافظة في ريفية مياه إمدادات منظومات 10 دعم خالل آخر من شخص 70,070 كما استفاد. وصعدة صنعاء في كٍل من للمياه المحلية
 وتعز وصعدة نوعمرا العاصمة أمانة في المحلية المضيفة والمجتمعات من النازحين 8,088تم إيصال المياه لعدد  ذلك، إلى باإلضافة. صعدة

 في شخص 2,723 لعدد النظافة األ سرية مستلزمات توزيع كذلك، تم. بالشاحنات المياه نقل خالل من المنزلي واالستخدام الشرب ألغراض
وكانت اليونيسف قد . وإب عدن والضالع في محافظات شخص 13,784لعدد  االستهالكية النظافة مستلزمات توزيع تم حين في وتعز صنعاء
 المياه معالجة ومواد األساسية المياه صناديق مواد توزيع إلى باإلضافة حجة، في طوارئ مرحاض 100 ملت خالل ذات الفترة تركيباستك

حضرها   صحية توعية دورات شركائها خالل من اليونيسف كما نفذت. المحافظات وإب وحجة الضالع في شخص 28,826لعدد  بالكلور

 وصعدة الصلبة والتخلص منها في عدن النفايات جمع على ذات الصعيد، استمرت عملية. وإب ،حضرموت الضالع، في شخص 7,148
 .المحلية النظافة صناديق إلى اليونيسف والمقد إلى من بدعم وتعز

 

 تعليمال
فل فرصة معاودة مليون ط 1,8أضاع  كما .التعليم خارج المدرسة سن في اليمن ممن هم أطفال من المائة في 34 في إبقاءالنزاع  تسبب

 .لبدء عام دراسي جديدالطالب  لاستقبا عن مدرسة 1,000 في تعطيل قرابة تسبب. وكان النزاع قد العام الدراسي الماضي العملية التعليمية

من قبل يجري استخدامها مدرسة  446 وهناك بشكل كلي مدرسة 161 في حين تضررت جزئياً  مدرسة 409 حواليتضررت حيث 
 أفادت ذلك، ومع. نوفمبر 1 في رسمياً  الجديد الدراسي العام بدأ التأخير، من شهرين بعد .التربية والتعليم ، طبقاً لوزارةمؤقت كمأوى النازحين
المائة(. كما  في 50-20 بين تتراوح) المحافظات معظم في منخفضة تزال ال والحضور الطالب تسجيل عملية أن لليونيسف الميدانية المكاتب
 نقل استراتيجيات ودعم حملة العودة إلى المدرسة بأنشطة المعنية الحكومية غير والمنظمات الحكوميين الشركاء مع العمل اليونيسف تواصل
فتح  على قادرة غير تزال المدارس والضالع ال ومأرب تعز مديريات وبعض صعدة محافظة ففي. المدارس إلى امكان بديلة من النازحين
المحافظات  معظم في ت بث إذاعية رسائل خالل من المدرسة إلى في دعم حملة العودة ليونيسفا تستمر. األمن انعدام الستمرار نظراً  ابوابها
 مستوى على التعليم عن والمسؤولين المدارس مدراء مع التشاورية المحلي واللقاءات المجتمع من متطوعين قبل من المنزلية الزيارات وكذا

في بعض  المدارس ومدراء األمور أولياء مع مقابالت المدارس شملت  أطفال دموهامق إذاعية برامج بث تم كما. والمحافظات المديريات

 3,500 من أكثر وكان. أخرى إذاعية محطات في الرسائل المتصلة بالحملة من المزيد بث تم حين في والحديدة، حجة مثل المحلية اإلذاعات
 وتعزيز المدارس فتح إعادة حول الوعي مستوى لرفع وريمة وحجة حديدةال في منزلية للطالب قد قاموا بزيارات المحلي المجتمع من متطوع
 المحافظة في الجوف شملت مسؤولين في تشاورية لقاءات تنظيم تم عالوًة على ذلك،. المدرسية الكتب في استرداد التربية وزارة مبادرة

 .المدارس فتح إعادة سبل لبحث المحافظة في مدرسة 437 مجموع من 300 والمدرسة بمشاركة والمديرية
 

 مدارس وتعزيز فكرة النفسي الدعم تقديم في مجال المدارس ومدراء للمعلمين تدريبياً  برنامجاً  اليونيسف أطلقت الدراسي، العام لبدء استعدادا
 في عضواً  681المدارس إلى جانب من مدراء 75و معلم/معلمة 728 تدريب بالتقرير المشمولة الفترة حيث تسنى خالل. العنف من خالية

 في تعليمياً  مشرفاً  175 تدريب تم ذلك، إلى باإلضافة العاصمة. أمانة في الطالبية المجالس أعضاء من 725 و واألمهات اآلباء مجالس
 & 9 ينالصف لألطفال في العملية االمتحانية إدارة دعم اليونيسف خالل هذه الفترة وقد واصلت. المدرسة للمعلمين الدعم تقديم حول الحديدة
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 من نقل دفاتر االجابة تكاليف وتغطية االمتحانات لطباعة الحبر المنظمة كما قدمت. سبتمبر في االمتحان يتمكنوا من دخول لم الذين 12
 غرفة الكنترول الرئيسية.  إلى المحافظات

  
 الطفل حماية
 المشمولة الفترة خاللتسنى  وقد. الحماية خدمات إلى بحاجة لطف مليون 7,3 من أكثر أصبححيث  الدائر النزاع جراء كثيراً  اليمن أطفالتأثر 

المتضررين  ألطفالمن ا 15,072 مجموعه ماتلقى  ذلك، إلى باإلضافة واقعة اعتداء جسيم على حقوق الطفل. 671تأكيد حدوث  بالتقرير

والمكال  والحديدة حجةو صنعاءو مارب في ريةمدي 36 من والنازحين المضيفة المجتمعاتمن ( أوالد 7,388 + الفتيات 7,684) من النزاع
 الترفيهية واألنشطة والفنون الرياضة مثل والمتنقلة يةالمجتمعالمساحات الصديقة للطفل  أنشطة من خالل النفسي الدعم خدمات ،وعدن

قدت كذلك دورات. األخرى  712) طفل 1,734 ضرهاالنازحين ح ومجتمعات النزاع من المتضررين للسكان األلغام بمخاطر للتثقيف ع 
مديريات من  4 في( رجال 2,217نساء +  1,254) المحلي المجتمع وأفراد األمور من أولياء 3,471 إلى جانب ،(أوالد 2,217+  البنات

من المجتمعات المتضررة من النزاع ( رجل 152 و امرأة 78) البالغين شخص من 230 ذلك، حضر على عالوة. محافظة البيضاء
 حين الطفل، في حماية الرئيسية القضايا حول الوعي لنشر دورات وحضرموت وعدن صنعاء مديرية داخل 12 في النازحينومجتمعات 

 لتشجيع المدرسة إلى إطالق حملة العودة حفل( أوالد 63 و فتيات 57)طفل  120 عن فضالً  (أب 164 أم + 140) من اآلباء 304 حضر
 هذا ن ظم. واألطفال انفسهم واألمهات اآلباء من جانب الخوف بسبب المدارس في التسجيل معدل دنيت بعد المدارس إلى العودة على األطفال
 .المبكر وظاهرة الزواج األطفال من تجنيد الحد في أيضاً  تسهم سوف والتي الطفل حماية لجان أعضاء قبل من النشاط

 

 االجتماعية  اتالسياس
. مديريات 10 في أسرة 5,944 مجموعه ما أكتوبر وشمل 28-10خالل الفترة  العاصمة أمانة فيالمهمشين  مجتمعات خرائط مسح د شن

لذلك، . االجتماعية الرعاية صندوق من ضمن المستفيدين مسجلة الدراسة شملتها التي األسر من فقط المائة في 20 أن النتائج وقد كشفت

 المسح، بيانات قاعدة ضمن الذين تنطبق عليهم الشروط المستفيدين ةقائم على األخيرة اللمسات والشركاء حالياً لوضع تعكف اليونيسف

صنعاء في  في النقدية التحويالت من األولى الجولة صرف يبدأ أن المتوقع ومن. للمستفيدين من البرنامج بطاقات وتوزيع والعمل على طباعة

 نوفمبر الجاري. 14

  
  التنمية ألجل االتصال

 اإلجمالي العدد يرتفع وبذلك قنوات التواصل المباشر خالل من فرد  22,616 رة ذاتها من الوصول إلىقد تسنى لليونيسف خالل الفت
كما تمكنت من جلسات  .ومستفيدة مستفيد 501,458 مجموعه ما إلى 2015 مارس النزاع في تصاعد منذ مإليه لوالوص تم الذي لألشخاص

من الوصول إلى األسر واألفراد  ر مواد التثقيف والتوعية ونقاشات المجموعات البؤريةالمشورة والزيارات المنزلية والعروض المسرحية ونش
حيث  لنشر رسائل هامة منقذة للحياة  حول الحماية وممارسات مقدمي الرعاية بما في ذلك الصحة والتغذية والعودة للمدرسة وتعزيز النظافة.

 76,274 و وتعز إب مديريات داخل محافظتي سبع في شخص 186,205 إضافًة إلى وصعدة الجوف في شخص 88,774تم الوصول إلى 
 صنعاء في شخص 54,372أخيراً و وعدن وشبوة وأبين )الحصن + سناع( الضالع في 94,603 عالوًة على والحديدة ريمة في شخص

ت والعواصف قبل الوصول المتقع كما تم إعداد مواد توعوية تضمنت قضايا اساسية متعلقة بالفيضانا. والبيضاء عمرانو مأربو ذمارو
 لإلعصار االستوائي تشاباال.

 
 والدعم اللوجستياإلمداد  

 ذلك في بما اإلمدادات من متري طن 623 متنها على وصنعاء والحديدة عدن في شحنات 6 تفريغ بالتقرير المشمولة الفترة تم خالل

 5,048 الشحنات حوت. المدرعة والعربات واألدوية المدرسية المستلزماتو العالجية الجاهزة المياه واألغذية ومعدات النظافة مستلزمات

صندوق أغذية عالجية جاهزة لخدمة  30,800شخص إلى جانب   25,000لتغطية كي يستفيد منها  لألسر النظافة مستلزمات صندوق
 تصاعد فمنذ. أسرة 9,664عدد وعاء ل 9,664طفل و 26,000لتوزيعها على  مدرسية حقيبة 26000 طفل لمدة شهر وكذا 30,800

 في لوجستيا مركزا وكانت اليونيسف. اليمن إلى الطوارئ إمدادات من متري طن 2,445 مجموعه ما شحن تم مارس، أواخر في األزمة
 وفيما. منفذيناليونيسف ال الشركاء إلى مباشرة ليتم توزيعها البحر أو الجو طريق عن إما اليمن، إلى الخارجية جميع ترسل منه حيث جيبوتي
 تم كما. االحتياجات لتلبية( وعدن وصنعاء الحديدة في) المخزون المجهز سلفاً  الستخدام كانت اليونيسف مستعدة لإلعصار، استجابة يتعلق
 .محتملة استجابة ألي لليونيسف للتأهب الخدمات التابعين مقدمي حشد
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 التمويل
مبلغاً وقدرة  الطفولةالعمل اإلنساني لخدمة  والتي تحمل عنوان بلغت قيمة المناشدة المعدلة لليونيسف ،خطة االستجابة اإلنسانية مع تمشياً 

هناك  .3٪26 قدرها تمويل فجوة تاركةً  ،لتغطية متطلبات تلك المناشدة دوالرمليون  68,7 حتى األن تلقت المنظمةمليون دوالر.  182,6
تساعد في توسيع نطاق االستجابة لالحتياجات اإلنسانية المتزايدة بين أوساط األطفال في المناطق حاجة ماسة أيضاً لتوفير مبالغ إضافية كي 

  المتضررة من األزمة وأسرهم.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 http://www.facebook.com/unicefyemen: الفيسبوكعلى  اليمن في اليونيسفنوان ع
 UNICEF Yemen@ :تويترعلى  اليمن في اليونيسفوان عن

 
للحصول على 

مزيد من 
المعلومات، 

يمكنكم التواصل 
 مع:

 كيت روز
 واالتصالمسؤولة التقارير 
 اليونيسف اليمن

 األردن-عمان 
 798270701 962+تلفون: 

Email: krose@unicef.org 

  
 

 راجات مادهوك
 مدير االتصال والمناصرة

 ناليونيسف اليم
 األردن-عمان 
 962798270912+تلفون: 

Rmadok@unicef.org 

 

                                                        
مليون دوالر إضافية من التنمية  2,5كما تم تحويل  .2015مليون دوالر يتوقع استخدامها خالل  6مليون دوالر من برامج التنمية لصالح النداء العاجل، منها حوالي  17إضافة إلى ذلك، تم إعادة برمجة حوالي   3 

 إلى صناديق الطوارئ.  

 قطاعال
المبالغ 
 المطلوبة

 يةالتمويل فجوةال المبالغ المستلمة

 النسبة دوالر النسبة دوالر

 التغذية
        
41,500,000  

        
27,347,328  

66% 
     
14,152,672  

34% 

 الصحة
        
34,000,000  

        
19,353,853  

57% 
     
14,646,147  

43% 

 المياه واإلصحاح البيئي والنظافة
        
58,000,000  

        
26,767,106  

46% 
     
31,232,894  

54% 

 حماية الطفل
        
12,600,000  

          
6,754,224  

54% 
       
5,845,776  

46% 

 التعليم
        
10,500,000  

          
1,184,422  

11% 
       
9,315,578  

89% 

 الحماية االجتماعية أثناء الطوارئ
        
26,000,000  

          
5,207,221  

20% 
     
20,792,779  

80% 

 ما تم تخصيصه
                         
-    

          
2,006,168  

      

 اإلجمالي )دوالر أمريكي(
     
182,600,000  

       
88,620,321  

49% 
    
93,979,679  

51% 

http://www.facebook.com/unicefyemen.ar
mailto:Rmadok@unicef.org
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 البرنامج نتائج ملخص

 2015أهداف ونتائج البرنامج 

  اليونيسف العنقود

 الهدف

 2015 
 مجموع نتائج

 2015 
 2015الهدف 

مجموع نتائج 

2015 

 الصحة

 4خماسي(-)أحادي األطفال وشلل الحصبة ضد همتطعيمالذين تم  سنوات 5 سن دون # األطفال
 

    2,730,000 720,838* 

 92,672 590,000     5د الوالدةبع وما الالتي حصلن على رعاية حوامل، عند الوضع الحوامل لنساءا# 

 المياه واإلصحاح البيئي والنظافة

 3,084,296 3,971,800 3,746,274 4,364,179 6عليها المتفق للمعايير وفقاً  اهالمي علىالذين تمكنوا من الحصول  ونالمتضرر السكان# 

 324,685 650,000 409,472 973,785 7النظافةمستلزمات  حقائب ممن حصلوا على األشخاص المتضررون# 

 التغذية

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

 8(عيادات خارجية/ عيادات متنقلة/التغذية العالجية 
214,794 109,387 214,794 109,387 

 4,072,513 1,198,059 4,072,513 1,600,000 9دقيقة مغذياتعلى شكل  سنوات ممن حصلوا على تدخالت 5 سن دون األطفال# 

 حماية الطفل

 10التي تم التحقق منها لالطف لحقوق الجسيمة االنتهاكاتحاالت  # ونسبة
 

671 
 

671 

 291,911 328,900 291,911 548,168 11النفسي الدعمخدمات  من ونالمستفيد ونالمتضرر األطفال# 

 الموت /البدنية اإلصابة من أنفسهم حماية كيفية عن معلومات إليهم وصلتممن ( كبار+  أطفال) األشخاص# 
 12الحرب مخلفات من تفجراتالم/ المنفجرة غير الذخائر/ األلغام بسبب

500,000 361,920 357,161 361,920 

 التعليم

عدد األطفال في سن التعليم المتضررين ممن تمكنوا من التعلم من خالل مساحات التعلم المؤقتة والمدارس 

 13المعاد بناؤها 
126,748 13,631 77,000 13,631 

عادة إدماجهم بالمنظومة التعليمية ششامالً توزيع الكتب عدد األطفال خارج المدرسة الذين حصلوا على الدعم إل

  14والمستلزمات األخرى وفرص التعلم التعويضية(
904,326 114,398 542,000 114,398 

 الحماية االجتماعية

 0 245,000 0 356,917 عدد األشخاص المتضررون الذين تلقوا مساعدات على شكل حواالت نقدية شبما في ذلك إعانات اإليجار(

 جل التنميةألاالتصال 

 501,458 834,000     الذين وصلت إليهم الحزمة المتكاملة ألنشطة االتصال ألجل التنمية نوالمتضرر لسكانا# 
حصلوا على جرعات اللقاح ضد  قدمليون طفل دون الخامسة  3,9من  وكان أكثر. 2015بة منذ يناير من لقاح الحص شهر والذين تم إعطائهم جرعة واحدة على األقل 59-6عدد األطفال بين عمر  يمثل الرقم* هذا 

 شلل األطفال خالل نفس الفترة. 

 

                                                        
  مليون 2,4 يبلغ العاجلة المناشدة عقب لليونيسف األصلي الهدف  4

 

  384,000 يبلغ العاجلة المناشدة عقب لليونيسف األصلي الهدف  5
 للمياه المحلية للمؤسسات الوقود وتقديم باألنابيب المياه وشبكات المياه صهاريج طريق عن المياه على الحصول ويشمل 2,953,852 إلى وصل العاجلة المناشدة بعد لليونيسف األصلي الهدف  6

 . قصيرة زمنية فترة خالل
 

  عليها؛ المتفق المعايير تستوفي التي النظافة مستلزمات فقط ويشمل أسرة 55,000 هو العاجلة المناشدة بعد لليونيسف األصلي الهدف  7
 

 كان الزمني اإلطار ألن 144,000 هو المعدلة اإلنسانية االستجابة خطة بحسب النتيجة هذه تحت المجموعة هدف أن حين في 128,503 هو العاجلة المناشدة بعد لليونيسف األصلي الهدف  8
 . 2015 ديسمبر – يناير للمدة كان 214,794 الهدف أن كما ،2015 ديسمبر-أبريل

 ألن 913,652 هو المعدلة اإلنسانية االستجابة خطة بحسب النتيجة هذه تحت المجموعة هدف كان بينما( 1,198,059) عند هو كما ظل العاجلة لمناشدةا بعد ما لليونيسف األصلي الهدف  9

 وقد أعطي .(1,198,059) يتغير لم نيسفلليو األصلي الهدف بينما 2015 ديسمبر – يناير المدة يغطي كان 1,600,000 الهدف أن حين في ،2015 ديسمبر-أبريل للمدة الزمني اإلطار

 للتو. تقارير وردتغير أن التقارير انشطة خارج الجدران  وكذلك من خالل حملة خالل شلل األطفال لقاح معشأ(  فيتامين

 .2015 مارس 26في النزاع تصاعد منذ الطفل لحقوق الجسمية االنتهاكات من تضرروا قد وكانوا والرصد المتابعة آلية بواسطة منهم التحقق تم الذين األطفال بعدد يختص المؤشر هذا  10
 .والمتنقلة الثابتة للطفل الصديقة المساحات طريق عن المقدمة النفسي الدعم خدمات ويشمل 320,000 العاجلة المناشدة بعد لليونيسف األصلي الهدف كان  11
 – يناير المدة عن 500,000 الهدف أن حين في ،2015 ديسمبر-أبريل كان الزمني اإلطار ألن 360,000 هو المعدلة اإلنسانية االستجابة خطة بحسب النتيجة هذه تحت المجموعة هدف  12

 .2015 ديسمبر
 66,465 العاجلة المناشدة بعد لليونيسف األصلي الهدف كان. المعدل المؤشر   13
 المدرسة خارج هم ممن الضعيفة الفئات أطفال من وغيرهم النزاع من المتضررون األطفال  14

 


