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 عامة لمحة

متفجر في تعز والقتال والغارات الجوية  في حين أن الوضعصعدة،  يكثيراً ف الوضع تدهوروبالمخاطر  حفوفمفي اليمن الوضع األمني ما يزال 

إلى الخدمات األساسية، بما في ذلك المرافق  األشخاص للوصول على إضافية قيود في فرض انعدام األمن تسببت حالة  في صنعاء.  ديادزفي ا

في أسعار  تصاعدية وإحداث زيادة بشكل جنوني ارتفاع أسعار الوقود الوضع األمني المتردي أيضاً إلى أدى. الصحية، ونقاط المياه والمدارس

الكهرباء  انطفاء استمرارمن ناحية أخرى، أثر لمياه في عدد من المحافظات. ا وكذابعض المواد الغذائية )مثل الخضروات والسكر ودقيق القمح( 

أرقام في اإلنساني الوضع  2015 سبتمبر 8-15  
   

 : عاجلة األشخاص الذين يحتاجون لمساعدات إنسانية

 

 :منهم مليون 21,1 يبلغ عددهم

 طفل ماليين 9,9 

 نازح  مليون 1,3

 

 صد(طفل لقوا حتفهم )ألية المتابعة والر 466

 طفل أصيبوا بجروح )آلية المتابعة والرصد( 658

 

شخص بحاجة لخدمات المياه واالصحاح  مليون 20,4

 ئي والنظافةالبي
 
 

شخص بحاجة لخدمات الرعاية الصحية مليون  15,2 

 األساسية 

 

 عرضة لخطر االصابة بسوء التغذية طفل مليون 1,8
 

 :2015 في اليونيسف تحتاجه الذي التمويل

 أمريكي دوالر مليون 182,6
 

 المبالغ المستلمة

 (فجوة تمويلية %67)مليون دوالر  59,4

 

 

 عناوين رئيسية 
 

  موحدة حملة وحلف اللقاحات العالمي ف ومنظمة الصحة العالمية اليونيسأطلقت 

 تهدف لتوفيروفي اليمن  23الـ جميع المحافظات شملت والتغذية المتكاملة لصحة ل

الرعاية رعاية الحوامل ووخدمات  الديدانالتخلص من و التغذيةوخدمات اللقاحات 

من ألكثر  مكمالت المغذيات الدقيقة( وأ)فيتامين  وتوفير جرعات الوالدةما بعد 

 2,080ما مجموعه  في الحملة شاركي  .  حيث سنوات 5مليون طفل تحت سن  1,5

 .ومشرف يصح عامل 7,200 عن يزيد يصل قوامها إلى مامتنقلة  ةفرق
 

  سوء ب للتأكد من إصابتهم طفل 21,000فحص أكثر من  خالل األسبوع الماضيتم

في محافظات صنعاء، الحديدة، عدن، تعز، صعدة وحجة. وقد الوخيم  التغذية الحاد

في عدن، لحج، أبين، تعز، إب، مصاب  طفل 1,000يقرب من ما  جرى إحالة

الى  ف الجوو، الحديدة، ريمة، حجة، المحويت البيضاء، صنعاء، عمران، مأرب

 برامج التغذية العالجية. 
 

  المحلية  للمؤسساتتوفير الوقود  الل الفترة المشمولة بالتقريرخف اليونيسواصلت

شخص من  1,105,000 لخدمة زهاءحجة وصنعاء وصعدة  محافظات للمياه في

حوالي لتم توزيع مستلزمات النظافة ما كالصالحة للشرب.  خالل تزويدهم بالمياه

الجوف، إب، لحج، مأرب وصنعاء  الضالع، حافظاتمشخص في  17,750

 .وحضرموت
 

  15في  اداء االمتحانات  من 12-9طفل في الصفوف  419,000من تمكن أكثر 

ل الذين يحق لهم دخو الطالب إجمالي في المائة من 67)ة يمنية محافظ

ومن المتوقع  .األسر النازحة من أوساط طفل 23,000أكثر من  منهم ،االمتحانات(

صنعاء وتعز وإب والحديدة للطالب  محافظاتجولة ثانية من االمتحانات في تنظيم 

 المذكورة.  في المحافظاتعن االمتحانات بسبب الوضع األمني  تغيبواالذين 

 الدعم على خدمات المتضررين من النزاع طفل من السكان  11,000حوالي  حصل

قدت ع  كما خالل األسبوع الماضي. للطفل النفسي من خالل المساحات الصديقة 

أكثر من  احضره مخاطر األلغام في محافظتي عمران والحديدةب تثقيفدورات 

 .من البالغين 9,300طفل وأكثر من  5,700
 

 

تقرير الوضع 
 اإلنساني في

 اليمن
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الكهرباء العمومية في فقط أو ساعتين من والتي تحصل على ساعة صنعاء  هو الحال فياة الناس اليومية كما على حي كثيراً في صعدة والحديدة 

 اليوم.
 

تدهور الوضع اإلنساني في فاقم المياه في العديد من المناطق بما فيها تعز. اإلمدادات وعمل العيادات المتنقلة وتوزيع  قد أعاقنقص الوقود  وكان

حيث ال تلوح في األفق أي  داخل المدينة في العديد من األماكن التي توقفت المياه والصرف الصحي والصحة في المدينة  مشكلةمن   مدينة تعز 

 .هناكالوضع األمني بوادر على تحسن 
 

 من قبل طفل 377 عالوةً على تجنيد بجروح 658 فيما أصيب حتفهمعلى األقل  طفالً  466 لقي ،الماضي منذ تصاعد النزاع أواخر مارس

 ً ما ألن عملية التحقق  نظراً  قد تفوق ذلك بكثيرالحقيقية األرقام أن رغم - بقيادة اليونيسف آللية المتابعة والرصد الجماعات والقوات المسلحة، وفقا

وصول المساعدات  ة واحده تمثلت بمنعوحالمرافق صحية  ضد اعتداءات ةالتحقق من ست تسنى. وعلى مدار األسبوع الماضي، تزال جارية

وهما  األخيرة خالل الهجمات اتضررت  مدرستين  أوردت التقارير من محافظة صعده أنوقد . غير أنه ينبغي التحقق منها ،اإلنسانية في صعدة

ً في كتاف مكتب التربية  قة ساقين. كما تضررمنطالشوكاني في  مدرسةو كتاف فراس في منطقة أبو مدرسة  .أيضا

 
 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
كما تتولى قيادة مجموعات المياه واإلصحاح البيئي والنظافة وحماية الطفل في اليمن  القطري اإلنساني العمل فريق مع بالتنسيق اليونيسف تعمل

المنظمة عضواً فاعالً في  تُعد. كما ي في عدنوكذا مجموعات فرعية للمياه واإلصحاح البيئ مقراً لها صنعاء تتخذ منالتي والتغذية والتعليم 
الدوليين في اليمن بهدف تسهيل وتيسير جهود توسيع نطاق االستجابة  موظفيها زيادة عددبقد قامت حالياً األمم المتحدة وكانت مجموعة الصحة. 

 5المراكز اإلنسانية في تعز وصعدة من أصل على صعيد متصل، تعكف اليونيسف على تجهيز اثنين من  اإلنسانية لتشمل كافة مناطق البالد.
  مراكز لضمان الوصول إلى األطفال والنساء واألسر الضعيفة في تلك المناطق.  

 
 استراتيجية العمل اإلنساني

في ألطفال توسيع تلك الجهود كي تصل إلى ا علىاليونيسف وشركائها  تعملفي إطار جهود االستجابة لألزمة اإلنسانية المتفاقمة في اليمن، 
 نتائجها فيب يتم االسترشادكي  ،تضرراً  األكثر المناطق في سريعة عمليات تقييم بإجراء شركاءال وقد شرع الفئات األكثر ضعفاً وأسرهم. أوساط
 والتغذوية حيةالص الخدمات من متكاملة حزمة توفير ذلك يشملو. للحياة المنقذة التدخالت في ثغرات أي لمعالجةو اإلنسانية االستجابة توجيه

 الجاهزية تؤمنالتي  تدابيرال جنباً إلى جنب مع ضمان المتنقلة فرقالو المجتمعيين الصحيين العاملين خالل من واألطفال الوالدة وحديثي لألمهات
 الحاد التغذية سوء من يعانونممن  الخامسة سن دون لألطفال العالجية الخدمات توسيعوكذا  الطفولة ألمراض محتمل تفشألي  لالستجابة

بواسطة عربات  المياهب تزويدهم عبر النازحة األسر دعموالوخيم، توفير لقاحات الحصبة وشلل األطفال لماليين األطفال األكثر عرضة للخطر، 
  .اهللمي المحلية مؤسساتوال في المديريات النظافة صناديق صيانةجهود  ودعم الوقود وتوفير العامة المياه وخزاناتالمياه نقل 

 

ً إلى جنب لألطفال المتضررين  الحياةخدمات الدعم النفسي والتثقيف بمخاطر األلغام بهدف انقاذ  تقديمايضا اليونيسف تتولى    مع اإلحالة جنبا
الفئات   أطفال  اليونيسف مع الشركاء لضمان إعادة إلحاق  تسعىالتعليم،  وفي قطاعالمناسبة على برامج مساعدة الضحايا الصديقة للطفل. 

 تعملد النازحين، اعدتزايد أمع استمرار األزمة اإلنسانية وو عليم خالل العام الدراسي الجديد.األكثر ضعفاً والذين اجبروا على ترك المدرسة بالت

يوليو  6قد قامت في  المنظمةكانت و مرتفع. نزوح سكاني مستويات التي تعاني مناإلمدادات والخدمات للمحافظات  توجيه ضمانعلى اليونيسف 
 الستجابةبغية ا الطوارئ المؤسسية والتي تهدف إلى حشد أعلى مستوى ممكن من الدعم المؤسسي ها حولبتفعيل المستوى الثالث من إجراءات

 لألزمة الراهنة في اليمن. 

 
 البرنامج ستجابةا ملخص

 

 والتغذية الصحة

 الرعايةلخدمات  ةبحاج شخص مليون 15,2 من أكثر اآلن حتى  ترك والذي الدائر للصراع نتيجة نهيارفي االخذ آ اليمن في الصحي القطاع
تقارير  ترد أيالقتال الدائر. في حين لم  مليون طفل في البالد معرضون لخطر سوء التغذية نتيجة 1,8أكثر من حيث يوجد . األساسية الصحية

بينما بلغ عدد العيادات  900الى عدد المنشآت المتضررة  وصلخالل الفترة المشمولة بالتقرير،  جديدة ةمرافق صحيتدمير أو تضرر  بشأنجديدة 

ً عيادة. تشكل ا 190 مؤقتا التي أغلقت العالجيالتغذية رامج الخاصة ببالخارجية  القتال الدائر  يحولخاصة في المناطق التي و لمخاوف األمنية تحديا

 بشأنللحصول على معلومات  ماسة  الحاجة  حين تظل تعز وإب وشبوة والبيضاء. فيمثل ويعيق تقديم الخدمات  تنقل والحركةدون التمكن من ال

إلى جانب  –غاثة واإلالتحوالت  الموحد فيلرصد والتقييم ا نموذججمع البيانات باستخدام إال أن جهود ية في المحافظات المتضررة، وحالة التغذال

 .انعدام األمن في بعض المحافظاتتظل مقيدة بسبب  –مؤخرا في عدن والحديدة  سحين اللذين أ نجزاالم
 

في  32الـ جميع المحافظات تشمل  لصحة والتغذية المتكاملة لمتكاملة حملة للقاحات الدولي  ف ومنظمة الصحة العالمية التحالفاليونيسأطلقت 

( أ)فيتامين  وتوفير جرعات الوالدةالرعاية ما بعد رعاية الحوامل ووخدمات  الديدانالتخلص من و التغذيةوخدمات حات اللقا وتهدف لتوفيراليمن 

يصل قوامها متنقلة  ةفرق 2,080ما مجموعه  في الحملة شاركي  .  حيث سنوات 5مليون طفل تحت سن  1,5من ألكثر  مكمالت المغذيات الدقيقةو

بالتطعيم وشخص  مختص صحي عامل(. يتألف كل فريق من مشرف 919+  يصح عامل 6,240) ومشرف يصح ملعا 7,200 عن إلى ما يزيد

الثانية الوطنية  حملةإطالق اللصحة اإلنجابية. ومن المقرر ثالث متخصص في مجال او والتغذية إلدارة المتكاملة ألمراض الطفولةمعني باآخر 

 .2015 ،أكتوبر 12-10شلل األطفال في الفترة من  للتحصين ضد
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 حيث شهدتصعدة.  في 6صنعاء و في 6الحديدة،  في 18عدن،  في 8 .منها رفعت تقاريرهافي المائة( قد  66متنقلة ) ةعياد 56من أصل  37هناك 

خدمات المتكاملة ال طفل على 6,559وكذا حصول  الحواملمن األطفال والنساء  6,461تطعيم  خالل الفترة المشمولة بالتقرير المحافظاتتلك 

 .ورعاية ما بعد الوالدة على رعاية حواملامرأة  5,794 في حين حصلتألمراض الطفولة 
 

للتأكد من إصابتهم بسوء التغذية  (ي النوعغير محدد 8,182 إضافةً إلىإناث  6,144 +ذكور 7,030طفل ) 21,356خالل نفس الفترة، تم فحص و

 إلحاقحيت تم لمدة يومين في حجة.  خدمات خارج الجدرانالحديدة وعدن وتعز وصعدة، ومن خالل في محافظات صنعاء و وذلك الوخيم الحاد

( في برامج التغذية في عدن، ي النوعغير محدد 323 إضافةً إلىمن اإلناث  342من الذكور و 331المصابين بسوء التغذية الحاد ) طفل من 996

 .الجوف، الحديدة، ريمة، حجة، المحويت واءلحج، أبين، تعز، إب، صنعاء، عمران، مأرب، البيض
 

. األطفال صغاروالرضع  على المشورة الخاصة بتغذية الجوف، البيضاء، حجة وريمة الخامسة فيأمهات األطفال دون من  2,979 حصلتكما 

من الديدان. باإلضافة  لتخلصا على كبسوالتأخرين  6,895 في حين حصل (أ)فيتامين مكمالت سنوات على  5طفل دون سن  230 كما حصل

ً الفوالت. /مكمالت الحديدكن قد حصلن على النساء الحوامل والمرضعات من  6,191 هناكإلى ذلك،  طن متري من األغذية  189توزيع  وتم أيضا

ريمة، صعدة،  ، حجة، إب، لحج، مأرب،سيئونعمران، ذمار،  ،العاصمة العالجية الجاهزة لالستخدام في الحديدة والجوف والمحويت، أمانة

 .صنعاء وشبوة

 
  والنظافة واإلصحاح البيئي المياه

 الوقود نقص بسبب مليون شخص في اليمن صعوبات للحصول على خدمات مياه الشرب وخدمات إصحاح بيئي آمنة 20,4يواجه زهاء 
 المياه ونقل للنازحين مؤقتة مراحيض توفير اآلن حتى والنظافة واالصحاح البيئي المياه قطاع في اليونيسف استجابة تمثلت وقد. القتال واستمرار

 للمؤسسات الدعم تقديم اليونيسف واصلت الماضي، األسبوع وخالل. ةالصلب النفايات وإدارة المياه لمضخات الوقودتوفير و النظافة، ومستلزمات

 للشرب صالحةال مياهال خدماتب تزويدهم لمن خال شخص 1,105,000 تخدم وصعدة الحديدة، صنعاء، البيضاء، اتمحافظ في للمياه المحلية

ماليين  3محافظات إلى قرابة  10مدن في  10وبالتالي يرتفع عدد األشخاص الذين حصلوا على مياه الشرب من خالل دعم الوقود المقدم لعدد 
عبر صهاريج مت اليونيسف أيضاً بتوفير المياه قامستفيد. استمرت المنظمة في تلك األثناء بتوفير الوقود لمحطة معالجة المياه العادمة في صنعاء. 

  .وأبين وعدن وصنعاء عمران في المضيفة والمجتمعات من النازحينشخص  13,631 لعددنقل المياه 

 

لوقود إلى لنقل االيونيسف  تخططمما زاد من تفاقم الوضع اإلنساني المتردي في المدينة. مع ذلك،  مغلقة تعز مدينة في المياه توزيع شبكة تزال ال

شبكة )حوالي ال مشتركي من % 50بـما يقدر  لخدمة اوظائفه معاودة بعض حتى يتسنى للشبكة على األقلألسبوع القادم المياه هناك خالل اشبكة 

 .ة(نسم 180,000
 

النازحين  من 70,070صعدة وحجة للوصول إلى  تيمحافظإمدادات مياه في المناطق الريفية في  منظومات 10واصلت اليونيسيف دعم 

الضالع،  محافظاتشخص في  17,750حوالي لخالل الفترة المشمولة بالتقرير، وزعت اليونيسف مستلزمات النظافة ووالمجتمعات المضيفة. 

جمع القمامة المتراكمة في عملية المحلية لدعم  النظافةصناديق لاليونيسف الوقود  كما وفرتالجوف، إب، لحج، مأرب وصنعاء وحضرموت. 

وأكياس القمامة وحواجز الخشنة المزودة بالعصي  اتفرشالاليونيسف مواد التنظيف، مثل  وفرت. باإلضافة إلى ذلك، هاوالتخلص منصنعاء وعدن 

 .شخص في صعدة 50،000المثبتة على عصي لعدد الصلب  ومشابك

 
 تعليمال

قد تضررت  مدرسة 371  تكانو. النزاع بسبب الراهن الوقت في اليمن في م خارج المدرسةالتعلي سن في األطفال من المائة في 34 هناك
 ً  مؤقت. كمأوى مدرسة يجرى استخدامها من قبل النازحين 409 هناك ذلك، إلى باإلضافة. بشكل كلي مدرسة 131 في حين تضررت جزئيا

 حيث تمكن محافظة. 15في  12 & 9لصفوف للطالب في ا الشهادتينإدارة امتحانات  ةتسيير عملي من قد تمكنتوكانت وزارة التربية والتعليم 

على  الجلوس من ،لخوض امتحانات الشهادتينمؤهلين  طالب وطالبة 622,000 إجماليفي المائة من  67، وهو ما يمثل حوالي طفل 419,205

من تسيير العملية محافظات متضررة  7 لم تتمكنالنازحة. مع ذلك، ألسر لينتمون  طفل 23,361منهم  المحافظات، تلكفي  المتحانا مقاعد

 .انعدام األمن حالة ستمرارال نظراً في تعز وإب والبيضاء  مديرية 13في  االختبارات تنظمحتى اآلن، ولم  االمتحانية
 

عن  تغيبوالحديدة وذلك إلعطاء الطالب الذي جولة ثانية من االمتحانات في مدينة صنعاء وتعز وإب واوقد عرضت وزارة التربية والتعليم عقد 

آمنة  يةامتحانتم تحديد مراكز  حيث. اتاالمتحان لخوضفي تلك المحافظات فرصة ثانية أو أكثر بسبب الوضع األمني  ةواحد مادةاالمتحان في 

مناطق  مدارس تقع في نفس  عبارة عن   منةاآل يةانمراكز االمتحالسبتمبر.  15 خوض الجوالة الثانية ابتداًء منوأعلنت لهؤالء الطالب للبدء في 

 عن األهداف العسكرية المعروفة.  بعيدهو   –خالل الجولة األولى من االمتحانات  السابقة التي تضررت المراكز ها
وتكاليف الموظفين الذين سيساعدون في إدارة االمتحانات وعملية  بةاإلجا نقل دفاتر تكاليف ملبتح والتعليم التربية وزارة اليونيسف دعمت وقد

 اإلشراف ودفاتر رصد الدرجات. كما وفرت المنظمة مصدر طاقة لغرفة الكنترول في تعز كي تتمكن من طباعة أرقام جلوس الطالب.   
 

 الطفل حماية
 بحاجة طفل مليون 7,3 من أكثر أن اليمن اإلنسانية الحتياجاتجعة الشاملة لحيث كشفت عملية المرا. الدائر النزاع جراء كثيراً  اليمن أطفالتأثر 
ً و. الحماية خدمات إلى  النفسي الدعممن خالل خدمات  المتضررة المحلية والمجتمعات األطفال دعم اليونيسف تواصل الشركاء، مع جنب إلى جنبا

بالتقرير  المشمولة الفترة خاللحيث تسنى . األخرى الترفيهية واألنشطة لفنونوا الرياضة من بينهاوالتي  للطفل، صديقةال مساحاتال باستخدام

 من أوساط السكان المتضررين من النزاع والمجتمعات المضيفةفتيات  5,437+ أوالد  5,538) طفل 10,975 مجموعه االوصول إلى م
من خالل الدعم النفسي المقدم بواسطة المساحات  وعمران الحديدة صنعاء، مانة،األ إب، تعز، صعدة، مديرية في 24 في واألسر النازحة
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ً  نفسشهدت . المجتمعية أو المتنقلة والثابتة الصديقة للطفل باإلضافة إلى ( أوالد 3,217 + فتيات 2,496) طفل 5,713 حضور الفترة أيضا
 عمران محافظتي فيوذلك  األلغام مخاطرب ثقيفت جلسات-منهم أناس جاؤوا من مجتمعات النزوح – وأفراد المجتمع أولياء األمورمن  9,342
 .والحديدة

 
 

  التنمية ألجل االتصال

 واللقاءات المجتمعية المنزليةوالزيارات شخص من خالل جلسات المشورة  23,340خالل األسبوع الماضي من الوصول إلى  اليونيسف تمكنت
 تنوير مامن  االتصال ألجل التنمية مكون تدخالتاستطاعت  ،رأشهنحو ستة منذ تصاعد الصراع قبل ونشر مواد التوعية والتثقيف واالتصال. و

ممارسات السلوك األساسية مع التركيز بشكل خاص على الوقاية من األمراض وإدارة بالنازحين وأفراد المجتمع شخص من  302,107مجموعه 

والوقاية من اإلصابات الناجمة عن الذخائر غير  األطفال عن ذويهم انفصال الحيلولة دونوالتغذية، تعزيز التحصين الروتيني، تعزيز النظافة، 

إيصال الرسائل المنقذة للحياة  الجوف وصعدة، تم محافظتي فيفوحمى الضنك وحملة العودة إلى المدرسة. ليرا/االسهال المائي الحاد الكوالمنفجرة، 

ً  شخص في ريمة والحديدة 48,423 كذاو إب وتعز مديريات فيسبع في  شخص 81,935 مقابل شخص 54,449 لعدد  في الضالع 68,675 وأيضا

 اإلذاعات المحليةكذلك، واصلت  عمران والبيضاء.و ومأربشخص في وذمار  48,625 وأخيراً  وأبين وشبوة وعدن وصنعاءالحصن + سناع( )

ً المعززة، وخصو الرسائل البرامج المتعلقة بأهم بث  وإذاعة اليمن. وبية لتغطية المناطق الجنسيئون  إذاعة صا

  
 والدعم اللوجستياإلمداد 

خالل الفترة و إلى اليمن.امدادات الطوارئ ن متري من ط 1,728أواخر شهر مارس الماضي، تم ارسال ما مجموعة  تصاعد األزمةمنذ 
 420,000لتطعيم الشحنة تخدم تس حيث صنعاءإلى  من لقاح شلل األطفالطن متري  4تحمل  وصلت رحلة طيران مستأجرة ،المشمولة بالتقرير

في الصحة العامة.  التبريد التابعة لوزارةتسليمها إلى غرفة أكتوبر. وقد تم شلل األطفال المقرر اجراؤها في  التحصين الوطنية ضد حملة خالل طفل

توزيعها على الشركاء ومن هناك يتم إلى المخا  البحريةجميع الشحنات تم إعادة توجيه جوية على ميناء الحديدة، ات غارشن منذ سياق أخر، و

 أقامت مركزاً كانت قد  بعد أنطن متري من إمدادات الطوارئ إلى الحديدة.  90، تخطط اليونيسف لشحن المحليالوضع  نظراً لتحسنلكن المنفذين. 

 ً  .إلى اليمن بحراً  المؤنجميع  منه في جيبوتي ترسللها  لوجستيا

 

 التمويل
 ً العمل اإلنساني لخدمة  والتي تحمل عنوان بلغت قيمة المناشدة المعدلة لليونيسف ،اإلنسانية التي خضعت للتعديل مؤخراً خطة االستجابة  مع تمشيا

ً وقدرة  الطفولة  تمويل فجوة تاركةً  ،لتغطية متطلبات تلك المناشدة دوالرمليون  38,95 تلقت المنظمةمليون دوالر. وحتى األن،  182,6مبلغا
ً لتوفير  حاجة ماسةهناك  1.٪67 قدرها كي تساعد في توسيع نطاق االستجابة لالحتياجات اإلنسانية المتزايدة بين أوساط إضافية مبالغ أيضا

 األطفال في المناطق المتضررة من األزمة وأسرهم. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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
 واالتصالتقارير مسؤولة ال

 اليونيسف اليمن
 األردن-عمان 
 798270701 962+تلفون: 

krose@unicef.orgEmail:  

 جيرمي هوبكنر  
 نائب الممثل

 اليونيسف اليمن
 األردن-عمان 
 798263037 962+تلفون: 

jhopkins@unicef.org 

 راجات مادهوك
 مدير االتصال والمناصرة

 اليونيسف اليمن
 األردن-عمان 

 962798270912+تلفون: 
Rmadok@unicef.org 

 

                                                        
مليون دوالر إضافية تم تحويلها  2,5هناك  .2015مليون دوالر تقريباً يتوقع استخدامها في 6مليون دوالر تقريباً من حصة برنامج تطوير التعليم لصالح النداء العاجل، منها  17ة إلى ما سبق، تم إعادة برمجة باإلضاف 1 

 من بند التنمية إلى صناديق الطوارئ. 

 التعهدات. تشملالمبالغ المعكوسة أعاله ال  2 

 قطاعال

المناشدة  متطلبات
 األصلية اإلنسانية

 ديسمبر-يناير)

2015) 

المناشدة  متطلبات
األصلية  اإلنسانية

 بعد التعديل  2015

المبالغ 
 2المستلمة

 يةالتمويل فجوةال

نسبة 
 فجوةال

 يةالتمويل

 %77  32,066,716 9,433,284 41,500,000 20,000,000 التغذية

 %84  48,576,214  9,423,786 58,000,000 7,000,000 المياه واإلصحاح البيئي والنظافة

 %84  28,439,109  5,560,891 34,000,000 10,000,000 الصحة

 %66  8,300,963  4,299,037 12,600,000 12,600,000 حماية الطفل

 %93  9,814,784  685,216 10,500,000 10,500,000 التعليم

 %99  25,683,080  316,920 26,000,000 0 الحماية االجتماعية أثناء الطوارئ

      29,668,413     ما تم تخصيصه

 %67  123,212,454  59,387,546 182,600,000 60,100,000 اإلجمالي )دوالر أمريكي(

mailto:krose@unicef.org
mailto:jhopkins@unicef.org
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

 3خماسي(-)أحادي األطفال وشلل الحصبة ضد همتطعيمالذين تم  سنوات 5 سن دون # األطفال
 

    2,730,000 674,853* 

 37,186 590,000     4د الوالدةبع وما الالتي حصلن على رعاية حوامل، عند الوضع الحوامل لنساءا# 

 ئي والنظافةالمياه واإلصحاح البي

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

 297,856 650,000 374,964 973,785 6النظافةمستلزمات  حقائب ممن حصلوا على األشخاص المتضررون# 

 التغذية

التغذية  مراكز) العالجية الرعايةفي  أدخلواو الحاد التغذية سوء نوات ممن يعانون منس 5 سن دون األطفال# 

 7(عيادات خارجية/ عيادات متنقلة/العالجية 
214,794 92,481 214,794 92,481 

 1,173,488 1,198,059 1,173,488 1,600,000 8الدقيقة المغذيات سنوات ممن حصلوا على تدخالت 5 سن دون األطفال# 

 حماية الطفل

 9التي تم التحقق منها الطفل لحقوق الجسيمة االنتهاكاتحاالت  # ونسبة
 

648 
 

648 

 226,411 328,900 226,411 548,168 10النفسي الدعمخدمات  من ونالمستفيد ونالمتضرر األطفال# 

 بسبب الموت /البدنية بةاإلصا من أنفسهم حماية كيفية عن معلومات إليهم وصلتممن ( كبار+  أطفال) األشخاص# 
 11الحرب مخلفات من المتفجرات/ المنفجرة غير الذخائر/ األلغام

500,000 333,488 357,161 333,488 

 التعليم

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

 12بناؤها 
126,748 13,631 77,000 13,631 

عدد األطفال خارج المدرسة الذين حصلوا على الدعم إلعادة إدماجهم بالمنظومة التعليمية )شامالً توزيع الكتب 

  13والمستلزمات األخرى وفرص التعلم التعويضية(
904,326 114,398 542,000 114,398 

 الحماية االجتماعية

 0 245,000 0 356,917 ل حواالت نقدية )بما في ذلك إعانات اإليجار(عدد األشخاص المتضررون الذين تلقوا مساعدات على شك

 جل التنميةألاالتصال 

 302,107 834,000     الذين وصلت إليهم الحزمة المتكاملة ألنشطة االتصال ألجل التنمية نوالمتضرر لسكانا# 
عام، فقد بلغ إجمالي العدد الذي تم  15 –أشهر  6وبالنسبة للفئة العمرية  - 2015من لقاح الحصبة منذ يناير  هم جرعة واحدة على األقلشهر والذين تم إعطائ 59-6* هذا الرقم هو عبارة عن عدد األطفال بين عمر 

 حصلوا على جرعات اللقاح ضد شلل األطفال خالل نفس الفترة.  قدمليون طفل دون الخامسة  4,4وكان أكثر من .  962,172الوصول إليه 

 

                                                        
 مليون  2,4الهدف األصلي لليونيسف عقب المناشدة العاجلة يبلغ   3

 

  384,000الهدف األصلي لليونيسف عقب المناشدة العاجلة يبلغ   4

 لمؤسسات المحلية للمياهللمياه باألنابيب وتقديم الوقود يشمل الحصول على المياه عن طريق صهاريج المياه وشبكات او 2,953,852 ة وصل إلىالعاجل المناشدةالهدف األصلي لليونيسف بعد   5

 خالل فترة زمنية قصيرة. 
 

  عليها؛ المتفق المعايير تستوفي التي النظافة مستلزمات أسرة ويشمل فقط 55,000العاجلة هو  المناشدة لليونيسف بعد األصلي الهدف  6
 

 الزمني كان اإلطار ألن 144,000 هو بحسب خطة االستجابة اإلنسانية المعدلة النتيجة تحت هذه في حين أن هدف المجموعة 128,503 العاجلة هو المناشدة بعد األصلي لليونيسف الهدف  7

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

 اإلطار ألن 913,652 هو بحسب خطة االستجابة اإلنسانية المعدلة النتيجة تحت هذه ( بينما كان هدف المجموعة1,198,059العاجلة ظل كما هو عند ) المناشدة ما بعد األصلي لليونيسف الهدف  8

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

 .2015مارس  26تصاعد النزاع فيشر يختص بعدد األطفال الذين تم التحقق منهم بواسطة آلية المتابعة والرصد وكانوا قد تضرروا من االنتهاكات الجسمية لحقوق الطفل منذ هذا المؤ  9

 .والمتنقلة الثابتة الصديقة للطفل ساحاتالم طريق ويشمل خدمات الدعم النفسي المقدمة عن 320,000 العاجلة المناشدة بعد األصلي لليونيسف الهدف كان  10

 – يناير عن المدة 500,000 الهدف أن حين في ،2015 ديسمبر-أبريل الزمني كان اإلطار ألن 360,000 هو بحسب خطة االستجابة اإلنسانية المعدلة النتيجة تحت هذه هدف المجموعة  11

 .2015ديسمبر 

 66,465سف بعد المناشدة العاجلة لمؤشر المعدل. كان الهدف األصلي لليونيا   12

 المدرسة ممن هم خارج الضعيفة الفئات من أطفال وغيرهم األطفال المتضررون من النزاع  13

 


