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االووضع االعامم ووااالحتيیاجاتت ااإلنسانيیة 

12-18 أأغسططسس 2015االووضع ااإلنساني في أأررقامم

عناوويینن ررئيیسيیة 
هھھھناكك حاجة ماسة للتموويیلل منن أأجلل تووسيیع نططاقق ااالستجابة ااإلنسانيیة في االيیمنن. •

ووقدد ووصلل إإجمالي ما تمم ااستالمهھ حتى ااألنن إإلى 29,5 مليیوونن ددووالرر فقطط منن 
إإجمالي 183 مليیوونن ددووالرر هھھھي قيیمة االنددااء االكلي٬، ما يیترركك فجووةة تموويیلل قددررهھھھا 

.٪84

قامتت االيیوونيیسفف خاللل ااألسبووعع االماضي بإتاحة خددماتت االميیاهه ااألمنهھ لعدددد يیززيیدد •
عنن 400,000 مستفيیدد إإضافي في 8 مدديیرريیاتت في محافظظة عددنن. كما ووااصلتت 
ٍ منن لحج٬، ذذمارر٬،  االمنظظمة ددعمهھا االمقددمم للمؤؤسساتت االمحليیة للميیاهه في كلل
االبيیضاء٬، عمرراانن٬، صنعاء٬، االحدديیددةة ووصعددهه لمساعددهه ززهھھھاء 2,765,900 

شخصص للووصوولل إإلى خددماتت ميیاهه أأمنهھ.

ددعمتت االيیوونيیسفف تددشيینن حملة تططعيیمم ووططنيیة وواالتي كانتت قدد اانططلقتت في 15 •
أأغسططسس منن هھھھذذاا االعامم وواالتي تهھددفف للقضاء على شللل ااألططفالل وواالحصبة 
ااأللمانيیة. حيیثث تمم حشدد أأكثرر منن 40,000 مختصص وومتططووعع مووززعوونن في 
االمررااكزز االثابتة وواالمتنقلة ووذذلكك لتططعيیمم 1,450,998 ططفلل بيینن سنن 6 أأشهھرر 
وو15 عامم. حملة االتططعيیمم ضدد شللل ااألططفالل كانتت شاملة لعموومم مناططقق 
االجمهھوورريیة بيینما تمم ااستهھدداافف 49 مدديیرريیة فقطط وواالتي تعتبرر ذذااتت االمخاططرر االعاليیة 

بلقاحح االحصبة ااأللمانيیة. 

ووااصلتت االيیوونيیسفف على مدداارر ااألسبووعع االمنصررمم ددعمهھا لووززااررةة االترربيیة وواالتعليیمم •
لتمكيینن االووززااررةة منن ااالعدداادد وواالتهھيیئة لعقدد ااالمتحاناتت االنهھائيیة ووإإعاددةة فتح 
ً للعامم االددررااسي االجدديیدد. حيیثث تمم تحدديیدد مررااكزز اامتحانيیهھ أأمنهھ  االمددااررسس ااستعدداادداا
في 14 محافظظة أأما بالنسبة للمررااكزز االتي يیحتملل ااحتوواائهھا على ذذخائرر غيیرر 
منفجررةة٬، فقدد تمم تحدديیددهھھھا ووتباددلل قائمة ااألسماء تلكك مع االجهھاتت االمعنيیة في مسعى 

لتططهھيیررهھھھا منن تلكك االموواادد.

ااألشخاصص االذذيینن يیحتاجوونن لمساعددااتت إإنسانيیة عاجلة:  

21,1 مليیوونن يیحتاجوونن إإلى مساعددااتت إإنسانيیة٬، منهھمم 9,9 
ماليیيینن ططفلل 

هھھھناكك 1,3 مليیوونن ناززحح  

20,4 مليیوونن شخصص بحاجة لخددماتت االميیاهه ووااالصحاحح االبيیئي. 

 15,2 مليیوونن شخصص بحاجة لخددماتت االررعايیة االصحيیة 
ااألساسيیة  

1,8 مليیوونن ططفلل عررضة لخططرر ااالصابة بسووء االتغذذيیة. 
االتموويیلل االذذيي تحتاجهھ االيیوونيیسفف في :2015 

182,6 مليیوونن ددووالرر أأمرريیكي 

االمبالغ االمستلمة 
29,5 مليیوونن ددووالرر (%84 فجووةة تموويیليیة) 

;

 ;1
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االووضع ااإلنساني في االيیمنن مستمرر في االتددهھھھوورر في ظظلل غيیابب أأيي مؤؤشرر بتررااجع ووتيیررةة االصررااعع االدداائرر. ووكانتت تقارريیرر قدد ذذكررتت خاللل ااأليیامم 
االماضيیة عنن ااستهھدداافف ميیناء االحدديیددةة في االيیمنن – ووهھھھوو منفذذ ررئيیسي تمرر منن خاللهھ االمساعددااتت وواالسالحح إإلى االمناططقق االشماليیة منن االبالدد – حيیثث 
أأددىى االهھجوومم إإلى تددميیرر االرراافعاتت وواالمخاززنن االووااقعة في االميیناء. منن جانبهھ قامم منسقق ااإلغاثة ااالنسانيیة االتابع لألممم االمتحددةة بززيیاررةة إإلى االيیمنن 
ووجيیبووتي في 13 أأغسططسس االحالي ووذذلكك لتقيیيیمم ااحتيیاجاتت ااألشخاصص االمتضرررريینن منن االنززااعع. ووخاللل االززيیاررةة أأططلقق االمسئوولل ااألممي مناشددةة 
لجميیع ااألططرراافف االمشارركة في االنززااعع لووقفف االقتالل وواالسعي للتووصلل إإلى حلل سلمي وودداائمم خددمة للشعبب االيیمني. في غضوونن ذذلكك٬، تستمرر االفئاتت 
ااألكثرر ضعفاً منن االسكانن بتحملل االعببء ااألكبرر لتبعاتت هھھھذذاا االنززااعع. فقدد قتلل حتى ااألنن 4,500 شخصص٬، بيینهھمم 398 ططفلل٬، في حيیثث جررحح حوواالي 
23,000 ااخرروونن منهھمم 605 ططفلل مصابب (ررغمم ووجوودد ااحتمالل منن أأنن عدددد االقتلى وواالجررحى قدد يیفووقق ذذلكك بكثيیرر نظظررااً الستمرراارر عمليیة االتحققق 
منن تلكك ااألررقامم). على صعيیدد أأخرر٬، تتددااعى االخددماتت ااالجتماعيیة يیووماً بعدد يیوومم مما جعلل أأكثرر منن 20,4 مليیوونن شخصص بحاجة إإلى ميیاهه شرربب 

1أأمنهھ ووحوواالي 15,2 مليیوونن شخصص ددوونن خددماتت ررعايیة صحيیة أأساسيیة منهھمم 1,8 مليیوونن ططفلل باتوواا عررضة لخططرر ااالصابة بسووء االتغذذيیة. 

قيیاددةة االعملل ااإلنساني وواالتنسيیقق 
تعملل االيیوونيیسفف بالتنسيیقق مع فرريیقق االعملل ااإلنساني االقططرريي في االيیمنن كما تتوولى قيیاددةة مجمووعاتت االميیاهه ووااإلصحاحح االبيیئي وواالنظظافة ووحمايیة 
االططفلل وواالتعليیمم وواالتغذذيیة االتي تتخذذ منن صنعاء مقررااً لهھا. كما ُتعدد االمنظظمة عضووااً فاعالً في مجمووعة االصحة. بددووررهھھھا تسعى ااألممم االمتحددةة لززيیاددةة 
مستووىى تووااجدد مووظظفيیهھا االددووليیيینن في االيیمنن بهھددفف تسهھيیلل ووتيیسيیرر جهھوودد تووسيیع نططاقق ااالستجابة ااإلنسانيیة لتشملل كافة مناططقق االبالدد. عالووةة على 
ذذلكك٬، تعتبرر االيیوونيیسفف أأيیضاً االمنظظمة االرراائددةة منن حيیثث االمساعي إلعاددةة فتح االمررااكزز ااإلنسانيیة االتابعة لألممم االمتحددةة في محافظظتي صعددهه ووتعزز. 
حيیثث قاددتت االمنظظمة مهھمتيینن في تلكك االمحافظظتيینن ُبغيیة تقيیيیمم االووضع ووتحدديیدد ااألماكنن االمحتملة إلقامة االمووظظفيینن إإضافة إإلى مووقع مقرر مكتبب ااألممم 

االمتحددةة أأوو دداارر االضيیافة. وومنن االمتووقع أأنن يیشهھدد ااألسبووعع االقاددمم أأررسالل بعثاتت متابعة الستكمالل تلكك االمهھمة بحسبب ما هھھھوو مخطططط لهھ.  

ااستررااتيیجيیة االعملل ااإلنساني 
في إإططارر جهھوودد ااالستجابة لألززمة ااإلنسانيیة االمتفاقمة في االيیمنن٬، تهھددفف االيیوونيیسفف ووشرركائهھا إإلى تووسيیع تلكك االجهھوودد كي تصلل إإلى ااألططفالل في 
أأووساطط االفئاتت ااألكثرر ضعفاً ووأأسررهھھھمم. ووقدد شررعع االشرركاء بإجررااء عمليیاتت تقيیيیمم سرريیعة في االمناططقق ااألكثرر تضرررراا٬ً، كي يیتمم ااالستررشادد بنتائجهھا 
في تووجيیهھ ااالستجابة ااإلنسانيیة وولمعالجة أأيي ثغررااتت في االتددخالتت االمنقذذةة للحيیاةة. وويیشملل ذذلكك تووفيیرر حززمة متكاملة منن االخددماتت االصحيیة 
وواالتغذذوويیة لألمهھاتت ووحدديیثي االووالددةة ووااألططفالل منن خاللل االعامليینن االصحيیيینن االمجتمعيیيینن وواالفررقق االمتنقلة جنباً إإلى جنبب مع ضمانن االتدداابيیرر االتي 
تؤؤمنن االجاهھھھززيیة لالستجابة أليي تفشي محتملل ألمررااضض االططفوولة ووكذذاا تووسيیع االخددماتت االعالجيیة لألططفالل ددوونن سنن االخامسة ممنن يیعانوونن منن سووء 
االتغذذيیة االحادد وواالووخيیمم ووددعمم ااألسرر االناززحة عبرر تززوويیددهھھھمم بالميیاهه بووااسططة عررباتت نقلل ووخززااناتت االميیاهه االعامة ووتووفيیرر االووقوودد ووددعمم جهھوودد صيیانة 
ً خددماتت االددعمم االنفسي وواالتثقيیفف بمخاططرر ااأللغامم بهھددفف اانقاذذ  صنادديیقق االنظظافة في االمدديیرريیاتت وواالمؤؤسساتت االمحليیة للميیاهه. تقددمم االيیوونيیسفف أأيیضا
االحيیاةة لألططفالل االمتضرررريینن مع ااإلحالة االمناسبة على برراامج مساعددةة االضحايیا االصدديیقة للططفلل. ووفيیما يیخصص االتعليیمم٬، تعملل االيیوونيیسفف مع االشرركاء 
ً وواالذذيینن ااجبرروواا على ترركك االمددررسة بالتعليیمم خاللل االعامم االددررااسي االجدديیدد. ووكانتت  لضمانن إإعاددةة إإلحاقق ااألططفالل ضمنن االفئاتت ااألكثرر ضعفا
االيیوونيیسفف قدد قامتت في 1 يیووليیوو بتفعيیلل االمستووىى االثالثث منن إإجررااءااتت االططووااررئئ االمؤؤسسيیة وواالتي تهھددفف إإلى حشدد أأعلى مستووىى ممكنن منن االددعمم 

االمؤؤسسي بغيیة ااالستجابة لألززمة االررااهھھھنة في االيیمنن.  

ملخصص ااستجابة االبررنامج 
االصحة وواالتغذذيیة 

ووصلل االقططاعع االصحي في االيیمنن إإلى حالة اانهھيیارر نتيیجة للصررااعع االدداائرر في االبلدد وواالذذيي ترركك أأكثرر منن 15,2 مليیوونن شخصص ددوونن خددماتت ررعايیة 
صحيیة أأساسيیة. ووقدد ددعمتت االيیوونيیسفف في 15 أأغسططسس االحالي تددشيینن أأوولل حملة ووططنيیة للتططعيیمم ضدد شللل ااألططفالل وواالحصبة ااأللمانيیة. حيیثث 
جررىى حشدد أأكثرر منن 40,000 مختصص وومتططووعع في االمررااكزز االثابتة وواالمتنقلة لتططعيیمم 4,264,659 ططفلل ددوونن االخامسة ضدد شللل ااألططفالل في 
عموومم مناططقق االجمهھوورريیة إإلى جانبب تططعيیمم 1,450,998 ططفلل بيینن عمرر 6 أأشهھرر إإلى 15 عامم ضدد االحصبة ااأللمانيیة في 49 مدديیرريیة منن 
االمدديیرريیاتت ااألكثرر عررضة لخططرر ااالصابة بالمررضض (تمم تحدديیدد 125 منن إإجمالي 333 مدديیرريیة في عموومم مناططقق االجمهھوورريیة على أأنهھا مناططقق 

متووسططة ووعاليیة االمخاططرر).  

بددووررهھھھا٬، ووااصلتت االعيیاددااتت االمتنقلة بتقدديیمم خددماتهھا االصحيیة وواالتغذذوويیة للسكانن االناززحيینن خاللل االفتررةة االمشموولة بالتقرريیرر. ووتشيیرر االتقارريیرر ااألووليیة 
إإلى أأنهھ قدد تمم تططعيیمم أأكثرر منن 2,457 ططفلل باللقاحاتت االررووتيینيیة فيیما حصلل 2,789 ططفلل أأخرر على االمشووررةة االصحيیة في مجالل عددووىى االططفوولة 
ووذذلكك في االمحافظظاتت ااألكثرر تضررررااً. منن ناحيیة أأخررىى٬، حصلتت 3,184 اامررأأةة حاملل وومررضع على خددماتت االصحة ااالنجابيیة شملتت لقاحح 
االكززاازز. االددعمم االمقددمم منن االيیوونيیسفف يیشملل جانبب أأخرر أأال ووهھھھوو تووفيیرر ااالمددااددااتت االالززمة كي تتمكنن تلكك االعيیاددااتت منن ااددااء مهھامهھا بالشكلل 

االمططلووبب.  

كباقي االقططاعاتت ااألخررىى٬، تضرررر قططاعع االتغذذيیة بشكلل حادد في حيینن تبقى االمخاووفف ااألمنيیة بمثابة تحدديي أأمامم أأيي جهھوودد ررااميیة لالستجابة 
الحتيیاجاتت ااألططفالل وواالنساء٬، ووخاصة في االمناططقق االتي يیددوورر فيیهھا االقتالل حاليیاً حيیثث يیتعذذرر االووصوولل إإلى تلكك االمناططقق ووتقدديیمم مثلل تلكك االخددماتت 

1  تقديیرااتت عنقودد االتغذيیة٬، مايیو 2015

 ;2
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فيیهھا. تمم خاللل االفتررةة االتي يیغططيیهھا االتقرريیرر فحصص 5,914 ططفلل (3,922 أأووالدد + 1,922 فتيیاتت) للتأكدد منن مددىى ااصابتهھمم بسووء االتغذذيیة االحادد 
االووخيیمم ووذذلكك في االمناططقق ااألكثرر تضررررااً. جررتت عمليیة االفحصص بووااسططة 58 عيیاددةة متنقلة وومررفقق صحي مددعوومة منن االيیوونيیسفف ووشملتت ااألسرر 

االناززحة وواالمجتمعاتت االمضيیفة. 

في إإططارر خططة بررنامج ااالررتقاء بالتغذذيیة٬، ددعمتت االيیوونيیسفف بررنامجيینن تددرريیبيیيینن حوولل ااإلددااررةة االمجتمعيیة لسووء االتغذذيیة بمشارركة 44 عاملل صحي 
منن عددنن وواالمحوويیتت. شهھدد ااألسبووعع االماضي كذذلكك إإعططاء مكمالتت فيیتاميینن (أأ) لما مجمووعة 48,902 ططفلل ددوونن االخامسة في حيینن حصلل 814 
ططفلل على كبسووالتت االتخلصص منن االدديیدداانن. كما شهھددتت االفتررةة تررااجعاً في عدددد االعيیاددااتت االخاررجيیة االمغلقة مؤؤقتاً حيیثث اانخفضض االعدددد منن 182 في 
بدداايیة االنززااعع إإلى 127 فقطط حتى هھھھذذاا االتارريیخ. على سيیاقق متصلل٬، تمم تووززيیع ما مجمووعة 189 ططنن مترريي منن موواادد االتغذذيیة االعالجيیة االجاهھھھززةة 

لالستخدداامم في االمحافظظاتت ااألكثرر تضررررااً حيیثث سيیستفيیدد منن تلكك االموواادد 12,500 ططفلل وولمددةة شهھرر.  

االميیاهه ووااإلصحاحح االبيیئي وواالنظظافة  
ااستمرراارر نقصص االووقوودد يیظظلل االتحدديي ااألكبرر أأمامم 20,4 مليیوونن شخصص في االيیمنن للووصوولل إإلى ميیاهه االشرربب ووخددماتت إإصحاحح بيیئي أأمنة. ووكانتت 
االيیوونيیسفف قدد قامتت خاللل ااألسبووعع االماضي بتووفيیرر االميیاهه ألكثرر منن 400,000 مستفيیدد إإضافي مووززعوونن في 8 مدديیرريیاتت ددااخلل محافظظة عددنن. 
ووااصلتت االمنظظمة أأيیضاً ددعمهھا للمؤؤسساتت االمحليیة للميیاهه في محافظظاتت لحج٬، ذذمارر٬، االبيیضاء٬، عمرراانن٬، صنعاء٬، االحدديیددةة ووصعددهه إلتاحة االفررصة 
أأمامم حوواالي 2,765,900 شخصص للحصوولل على خددماتت االميیاهه ااألمنة. منن ناحيیة أأخررىى٬، تددعمم االيیوونيیسفف 17 منظظوومة إإمدداادد ميیاهه رريیفيیة منن 
ااجلل ضخ االميیاهه لعدددد 107,609 ناززحح ووناززحة في محافظظتي صعددهه ووحجهھ إإضافة إإلى االمجتمعاتت االمضيیفة لهھؤؤالء. كذذلكك قامتت االمنظظمة 

بتووززيیع حقائبب موواادد االنظظافة االشخصيیة وومررشحاتت تنقيیة االميیاهه لعدددد 4,148 أأسررةة ناززحة على مدداارر ااألسبووعع االفائتت. 

االتعليیمم 
منذذ تصاعدد االنززااعع أأووااخرر ماررسس االماضي٬، أأغلقتت 3,584 مددررسة أأبوواابهھا مما عططلل االعمليیة االتعليیميیة ألكثرر منن 1,8 مليیوونن ططفلل. عالووةة على 
ذذلكك٬، تضررررتت 315 مددررسة بشكلل جززئي في حيینن تضررررتت 114 مددررسة بشكلل كاملل ووهھھھناكك 360 مددررسة مستخددمة كمأووىى منن قبلل ااألسرر 
االناززحة. هھھھناكك ما يیقددرر بـ600,000 ططفلل في االصفووفف 9-12 غيیرر قاددرريینن على االجلووسس على مقاعدد ااالمتحاناتت االنهھائيیة للشهھاددتيینن ااألساسيیة 
وواالثانوويیة٬، ووهھھھما االشهھاددتيینن االتي تخووالنن منن يیجتاززهھھھما ااالنتقالل إإلى مررحلة ااعلى منن مررااحلل االتعليیمم ما جعلل مستقبلل هھھھؤؤالء االططالبب في علمم 

االمجهھوولل.  

ووقدد ووااصلتت االيیوونيیسفف ددعمهھا لووززااررةة االترربيیة وواالتعليیمم كي تتمكنن االووززااررةة منن االتجهھيیزز ووااإلعدداادد لالختباررااتت االنهھائيیة ووإإعاددةة فتح االمددااررسس 
الستقبالل االعامم االددررااسي االجدديیدد. حيیثث تسنى تحدديیدد مررااكزز اامتحانيیهھ أأمنة في 14 محافظظة بيینما االمررااكزز االتي يُیخشى ااحتوواائهھا على ذذخائرر غيیرر 
منفجررةة٬، فقدد تمم إإعدداادد قائمة بتلكك االمررااكزز ووتشارركهھا مع االجهھاتت ذذااتت االعالقة لتتمكنن منن االقيیامم بما يیلززمم لتططهھيیرر تلكك االمررااكزز منن االموواادد االخططررةة. 
ووفي مدديینة صنعاء٬، جررىى تحدديیدد 93 مددررسة متضررررةة ووتقيیيیمم مددىى ااألضرراارر فيیهھا ووددعمهھا كي تعيیدد فتح أأبوواابهھا ووااإلعدداادد للعامم االددررااسي االجدديیدد 
حيیثث يیتووقع أأنن تستقبلل 120,131 ططفلل (53,335 أأووالدد + 66,796 فتيیاتت). ووسووفف يیتمم تنظظيیفف تلكك االمددااررسس منن االرركامم ووااستبدداالل االززجاجج 
االمحططمم ووغيیررهھھھا منن ااألشيیاء االتي تحتاجج للصيیانة. بالتووااززيي٬، نظظمتت ددووررتيینن تددرريیبب مددرربيینن في مجالل خددماتت االددعمم االنفسي االمددررسي شملتت 
25 أأخصائي ااجتماعي وومعلمم/معلمة في االمددااررسس االمتضررررةة ليیررتفع عدددد االمددرربيینن االذذيینن قامتت االيیوونيیسفف بتددرريیبهھمم في هھھھذذاا االمجالل في مددااررسس 

مدديینة صنعاء إإلى 75 مددرربب. 

حمايیة االططفلل 
يیووااصلل االنززااعع االمستمرر بإلقاء تبعاتهھ االضاررةة ووططوويیلة ااألمدد على ااألططفالل في االيیمنن. ووقدد شهھدد ااألسبووعع االماضي تقدديیمم خددماتت االددعمم االنفسي لعدددد 
4،٬664 ططفلل (2,021 فتاةة + 2,643 أأووالدد) منن االسكانن االمتضرررريینن عنن ططرريیقق أأنشططة االمددااررسس االصدديیقة للططفلل مثلل االرريیاضة وواالفنوونن 
ووغيیررهھھھا منن ااألنشططة االتررفيیهھيیة ااألخررىى. كما حضرر 203 منن االبالغيینن (118 اامررأأةة + 85 ررجلل) منن االمجتمعاتت االمتضررررةة منن االنززااعع جلساتت 
تووعيیة في مجالل قضايیا حقووقق االططفلل ااألساسيیة. على ذذااتت االصعيیدد٬، ووصلتت ررسائلل هھھھامة حوولل االتثقيیفف بمخاططرر ااأللغامم لما مجمووعة 3,675 
فرردد منن أأفرراادد االمجتمعاتت االمضيیفة االمتضررررةة منن االنززااعع (1,662 ططفلل + 2,013 بالغيینن). ووكانن 398 ططفلل قدد لقوواا مصررعهھمم ووجررحح 605 
أأخرروونن منذذ بدداايیة االنززااعع٬، حسبب ااألررقامم االتي تسنى لليیوونيیسفف االتحققق منهھا. كما لعبتت االمنظظمة ددووررااً فاعالً خاللل أأنشططة االمناصررةة االمباشررةة مع 

ااألططرراافف االمشارركة في االنززااعع فيیما يیتعلقق باالنتهھاكاتت االجسيیمة لحقووقق االططفلل االتي ااررتكبتت منذذ تصاعدد االنززااعع في أأووااخرر ماررسس االماضي.  

االحمايیة ااالجتماعيیة  
تمثلل عمليیة تقدديیمم حووااالتت نقدديیة إإنسانيیة غيیرر مشررووططة لألسرر االمتضررررةة منن االنززااعع في االيیمنن أأوولوويیة بالنسبة لليیوونيیسفف٬، بالنظظرر إإلى إإمكانيیة ددمج 
هھھھذذاا االتددخلل ضمنن أأنظظمة االحمايیة ااالجتماعيیة االقائمة على االمددىى االططوويیلل. وومنن االمتووقع أأنن تبددأأ عمليیة تووززيیع االحووااالتت االنقدديیة في مططلع شهھرر 
أأكتووبرر بعدد ااستكمالل مسح خاررططة ااألسرر االمستهھددفة. ووكانتت االيیوونيیسفف قدد ااستكملتت خاللل شهھرر يیووليیوو تمرريینن ااإلعدداادد االسرريیع للملفاتت وواالذذيي 
2يیستهھددفف مجتمعاتت االمهھمشيینن في 11 مدديیرريیة ددااخلل مدديینة صنعاء. حيیثث أأظظهھررتت االنتائج أأنن مدديیرريیاتت شعووبب وومعيینن وواالسبعيینن تعتبرر أأكثرر 

االمدديیرريیاتت منن حيیثث ترركزز االمهھمشيینن فيیهھا بيینما االمدديیرريیاتت ااألكثرر تضررررااً (وواالتي سجلتت أأعلى حاالتت ووفيیاتت ووإإصابة وونززووحح) كانتت مدديیرريیاتت 

2  تعتبر مجتمعاتت االمهھمشيین من أأكثر االمجتمعاتت ضعفاً في االيیمن. حيیث تعاني تلك االمجتمعاتت من تهھميیش ااجتماعي ووظظرووفف معيیشيیة قاسيیة حتى قبل نشوبب هھھھذاا االنزااعع. بدووررهھھھا أأددتت االضرباتت 
االجويیة وواالنزااعع االمسلح االحالي إإلى تفاقم معاناةة هھھھؤالء االسكانن.
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االووحددةة وومعيینن ووبني االحاررثث. حتى ااآلنن٬، تمم االتعهھدد بمبلغ 3 مليیوونن ددووالرر لألنشططة االمشموولة في بررنامج يیوونيیسفف – االيیمنن حوولل االحمايیة 
ااالجتماعيیة ووسيیتمم بحثث فررصص تووسيیع ذذلكك االنشاطط بعدد بددء عمليیة االتنفيیذذ ووبعدد تأميینن مبالغ إإضافيیة.      

ااالتصالل ألجلل االتنميیة  
ما ززاالل غيیابب ااألمنن يیمثلل أأحدد أأهھھھمم االعقباتت أأمامم تنفيیذذ ااألنشططة االتووعوويیة االمقررررةة تحتت مكوونن ااالتصالل ألجلل االتنميیة في كافة مناططقق االبالدد كما 
حدد منن قددررةة االشرركاء في االووصوولل إإلى أأكبرر عدددد ممكنن منن االناززحيینن. ووكانتت االيیوونيیسفف قدد تمكنتت خاللل ااألسبووعع االماضي منن االووصوولل إإلى 
8,701 شخصص منن خاللل جلساتت االمشووررةة وواالززيیاررااتت االمنززليیة ووااللقاءااتت االمجتمعيیة وواالموواادد االخاصة باالتصالل وواالتثقيیفف وواالمعررفة. منن ناحيیة 
أأخررىى٬، ووصلتت االتددخالتت تحتت هھھھذذاا االمكوونن منذذ تصاعدد االنززااعع في 26 ماررسس االمنصررمم إإلى ما مجمووعة 239,418 ناززحح ووفرردد منن أأفرراادد 
ً على االووقايیة منن ووإإددااررةة  االمجتمع منن خاللل ُحززمة متكاملة منن االررسائلل االمنقذذةة للحيیاةة وواالررعايیة ووحمايیة االططفلل. ترركزز تلكك االررسائلل تحدديیدداا
ااألمررااضض وواالتغذذيیة ااألساسيیة٬، تعززيیزز االتحصيینن االررووتيیني ووتعززيیزز االنظظافة ووكذذاا االحيیلوولة ددوونن اانفصالل ااألططفالل عنن ذذوويیهھمم وواالووقايیة منن ااإلصاباتت 
ً ررسائلل حوولل حمى االضنكك). تكللتت االجهھوودد إإجماالً بإيیصالل االررسائلل إإلى 42,001 شخصص في  االناجمة عنن االذذخائرر غيیرر االمنفجررةة (أأيیضا
محافظظتي االجووفف ووصعددهه باإلضافة إإلى 56,416 فرردد في 7 مدديیرريیاتت في إإبب ووتعزز ووكذذاا 43,821 شخصص في محافظظتي رريیمة وواالحدديیددةة إإلى 
جانبب 56,931 شخصص في االضالع (حيیصهھ ووسناعع)٬، أأبيینن٬، شبووهه٬، عددنن ووإإلى ما مجمووعة 40,249 شخصص في محافظظاتت صنعاء٬، ذذمارر٬، 

مأرربب٬، عمرراانن وواالبيیضاء.  

ااإلمدداادد وواالخددماتت االلووجستيیة 
منذذ تصاعدد ااألززمة أأووااخرر شهھرر ماررسس االماضي٬، تمم ااررسالل ما مجمووعة 1,487 ططنن مترريي منن اامددااددااتت االططووااررئئ إإلى االيیمنن. ووخاللل هھھھذذاا 
ااألسبووعع٬، ووصلتت إإلى عددنن شحنة تحملل 17 ططنن مترريي منن ااالمددااددااتت االصحيیة وواالتغذذوويیة إإلى جانبب 2 ططنن مترريي منن لووااززمم االتثقيیفف وواالتعليیمم 
ً تووززيیع تلكك ااإلمددااددااتت لألسرر االناززحة. ووكانتت االيیوونيیسفف قدد قامتت  (االمددررسة في حقيیبة) قاددمةً منن مرركزز ااإلمدداادد في جيیبووتي وويیجرريي حاليیا

بتأسيیسس مرركزز إإمدداادد لووجيیستي لهھا في جيیبووتي ووهھھھي االنقططة االتي يیتمم عبررهھھھا نقلل كافة ااإلمددااددااتت إإلى االموواانئ االيیمنيیة ااألرربعة.  
   

االتموويیلل 
ً مع خططة ااالستجابة ااإلنسانيیة االتي خضعتت للتعدديیلل مؤؤخرراا٬ً، بلغتت قيیمة االمناشددةة االمعددلة لليیوونيیسفف 182,6 مليیوونن ددووالرر وواالتي تحملل  تمشيیا
ً قددررهه 29,5 ددووالرر لتغططيیة متططلباتت تلكك االمناشددةة٬، تارركةً فجووةة تموويیلل  عنوواانن االعملل ااإلنساني لخددمة االططفوولة. تلقتت االمنظظمة حتى ااآلنن مبلغا
3قددررهھھھا 84٪. إإضافة إإلى ذذلكك٬، هھھھناكك حاجة ماسة لتووفيیرر مبالغ كي تساعدد في تووسيیع نططاقق ااالستجابة لالحتيیاجاتت ااإلنسانيیة االمتززاايیددةة بيینن 

أأووساطط ااألططفالل في االمناططقق االمتضررررةة منن ااألززمة ووأأسررهھھھمم.  

االقططاعع
متططلباتت االمناشددةة 
ااإلنسانيیة ااألصليیة 
(يینايیرر-دديیسمبرر 2015) 

متططلباتت االمناشددةة 
ااإلنسانيیة ااألصليیة 
2015 بعدد االتعدديیلل 

االمبالغ 
االمستلمة

االفجووةة 
االتموويیليیة

نسبة 
االفجووةة 
االتموويیليیة

%20,000,00041,500,0009,252,60432,247,39678االتغذذيیة

%7,000,00058,000,0009,420,07948,579,92184االميیاهه ووااإلصحاحح االبيیئي وواالنظظافة

%10,000,00034,000,0005,731,72628,268,27483االصحة

%12,600,00012,600,0004,197,7078,402,29367حمايیة االططفلل

%10,500,00010,500,000584,8109,915,19094االتعليیمم

%026,000,000305,39625,694,60499االحمايیة ااالجتماعيیة أأثناء االططووااررئئ

  367,320  ما تمم تخصيیصهھ

60,100,000182,600,00029,514,32ااإلجمالي (ددووالرر أأمرريیكي)
2

153,085,67
884%

3  باإلضافة إإلى ما سبق٬، تم إإعاددةة برمجة 17 مليیونن ددووالرر تقريیباً من حصة برنامج تطويیر االتعليیم لصالح االندااء االعاجل٬، منهھا 6 مليیونن ددووالرر تقريیباً يیتوقع ااستخداامهھا في2015.
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   تقريیر ووضع ااألززمة في االيیمن                                                                                           12-18 أأغسطس 2015  يیونيیسف:

 www.facebook.com/unicefyemen.ar :عنوواانن االيیوونيیسفف في االيیمنن على االفيیسبووكك
 @UNICEF Yemen :عنوواانن االيیوونيیسفف في االيیمنن على توويیترر

للحصوولل على 
مززيیدد منن 

االمعلووماتت٬، يیمكنكمم 
االتووااصلل مع:

كيیتت ررووزز 
مسؤؤوولة االتقارريیرر ووااالتصالل 

االيیوونيیسفف االيیمنن 
عمانن -ااألررددنن

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

  جيیررمي هھھھووبكنرر 
نائبب االممثلل 

االيیوونيیسفف االيیمنن 
عمانن -ااألررددنن

تلفوونن: 798263037 962+
jhopkins@unicef.org

ررااجاتت ماددهھھھووكك 
مدديیرر ااالتصالل وواالمناصررةة 

االيیوونيیسفف االيیمنن 
عمانن -ااألررددنن

تلفوونن: 962798270912+
Rmadok@unicef.org
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   تقريیر ووضع ااألززمة في االيیمن                                                                                           12-18 أأغسطس 2015  يیونيیسف:

ملخصص نتائج االبررنامج 

أأهھھھداافف وونتائج االبرنامج 2015
االيیونيیسف االعنقودد

االهھدفف 
2015 

مجموعع نتائج 
2015 

االهھدفف 
مجموعع نتائج 20152015

االصحة

2,730,000545,174  # ااألططفالل ددوونن سنن 5 سنووااتت االذذيینن تمم تططعيیمهھمم ضدد االحصبة ووشللل ااألططفالل (أأحادديي-خماسي) 

590,00022,310  # االنساء االحووااملل االالتي حصلنن على ررعايیة حووااملل٬، عندد االووضع ووما بعدد االووالددةة

االميیاهه ووااإلصحاحح االبيیئي وواالنظافة

4,364,1794,138,8283,971,8002,881,898# االسكانن االمتضرررروونن االذذيینن تمكنوواا منن االحصوولل على االميیاهه ووفقاً للمعايیيیرر االمتفقق عليیهھا

973,785279,037650,000234,297# ااألشخاصص االمتضرررروونن ممنن حصلوواا على حقائبب مستلززماتت االنظظافة

االتغذيیة

# ااألططفالل ددوونن سنن 5 سنووااتت ممنن يیعانوونن منن سووء االتغذذيیة االحادد ووأأددخلوواا في االررعايیة االعالجيیة 
214,79470,404214,79470,404(مررااكزز االتغذذيیة االعالجيیة /عيیاددااتت خاررجيیة/ عيیاددااتت متنقلة)

1,600,000357,6361,198,059357,636# ااألططفالل ددوونن سنن 5 سنووااتت ممنن حصلوواا على تددخالتت االمغذذيیاتت االددقيیقة

حمايیة االطفل

648648# وونسبة حاالتت ااالنتهھاكاتت االجسيیمة لحقووقق االططفلل االتي تمم االتحققق منهھا

548,168165,844328,900165,844# ااألططفالل االمتضرررروونن االمستفيیددوونن منن خددماتت االددعمم االنفسي

# ااألشخاصص (أأططفالل + كبارر) ممنن ووصلتت إإليیهھمم معلووماتت عنن كيیفيیة حمايیة أأنفسهھمم منن ااإلصابة 
500,000282,917357,161282,917االبددنيیة/ االمووتت بسببب ااأللغامم/ االذذخائرر غيیرر االمنفجررةة/ االمتفجررااتت منن مخلفاتت االحرربب

االتعليیم

عددد ااألططفالل في سن االتعليیم االمتضررريین ممن تمكنواا من االتعلم من خاللل مساحاتت االتعلم االمؤقتة 
126,74820,64477,00013,631وواالمدااررسس االمعادد بناؤؤهھھھا 

عددد ااألططفالل خاررجج االمدررسة االذيین حصلواا على االدعم إلعاددةة إإددماجهھم بالمنظومة االتعليیميیة 
1126  (534 أأووالدد + 904,326(شامالً توززيیع االكتب وواالمستلزماتت ااألخرىى ووفرصص االتعلم االتعويیضيیة) 

1126  (534 أأووالدد + 592542,000 بناتت)
592 بناتت)

االحمايیة ااالجتماعيیة

عددد ااألشخاصص االمتضررروونن االذيین تلقواا مساعدااتت على شكل حوااالتت نقديیة (بما في ذذلك إإعاناتت 
356,9170245,0000ااإليیجارر)

ااالتصالل ألجل االتنميیة

834,000239,418  # االسكانن االمتضرررروونن االذذيینن ووصلتت إإليیهھمم االحززمة االمتكاملة ألنشططة ااالتصالل ألجلل االتنميیة
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