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 نظرة عامة
المزيد  هفي وقت يسقط في اليمن مناطقرفاه النساء واألطفال في جميع  تهددعوامل العنف وانهيار الخدمات العامة استمرار انعدام األمن و

 جرحو على األقل طفلا  402، بينهم قتيل 4,500أكثر من فقد سقط . للنزاع الدائرحياتهم كل يوم نتيجة  نفقدوالذي يلمزيد من األبرياء او

وآلية الرصد ة مكتب تنسيق الشؤون اإلنساني لتقارير منذ تصاعد النزاع أواخر مارس وفقاا  ،طفل على األقل 606نهم م، أخرين 23,000

أرقام في اإلنساني الوضع  2015 أغسطس 25 – 19  
   

 : عاجلة إنسانيةاألشخاص الذين يحتاجون لمساعدات 
 

 :منهم مليون 21,1 يبلغ عددهم

 طفل ماليين 9,9 

 نازح  مليون 1,3

 

مليون شخص بحاجة لخدمات المياه واالصحاح  20,4

 ئي والنظافةالبي
 
 

شخص بحاجة لخدمات الرعاية مليون  15,2 

 الصحية 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 %84)مليون دوالر  29,5

 

 

 عناوين رئيسية 
 

  م مصرعهم فيماأربعة من أبنائهتربوي مع  14لقي ت سابق من هذا األسبوع، وقفي 

في محافظة عمران  نقابة التعليملفي غارة جوية على مكتب  أخرون 20أصيب 

والممثل  لليونيسف المدير التنفيذيالحادث إدانة شديدة من  ىوقد القشمالي صنعاء. 

ستهداف البنى التحتية لشؤون األطفال والنزاعات المسلحة ا لألمم المتحدة الخاص

 األطفال في اليمن. على ة لذلكالمدمر ارالمدنية واألث

  والتي  حول مقتل وتشوه عدد من األطفالإضافية  في هذا األسبوع تقارير ظهرتكما

( + بنت واحدهأوالد  4خمسة أطفال ) ذلك مقتل يشملوال يزال يجري التحقق منها. 

جراء  الفتيات في حين قتلت إحدى لحديدةمحافظة ا علىقتلوا في الغارات الجوية 

طفل  34 من ناحية أخرى، لقي حجة. الذي تشهده محافظةالقصف المستمر 

عمليات القصف والغارات الجوية في محافظة  بسبب أخرين 12وأصيب  مصرعهم

 محافظة عمران. علىالغارات الجوية  خلل آخرأربعة أطفال وأصيب كما قتل  تعز

 في اليمن  حملة التطعيم األولىل هادعم ى مدار األسبوع الفائتعل واصلت اليونيسف

شلل األطفال الحصبة األلمانية  النزاع الستئصالمنذ تصاعد  والتي تعتبر األولى

البلد. على مستوى لخطر لأعلى المناطق المعرضة من  49 الحملة تغطي حيث

ل األطفال دون الخامسة بلقاح شل طفل 3,931,905ما مجموعه  حيث تم تلقيح

طفل تتراوح أعمارهم  962,172باإلضافة إلى الهدف( إجمالي من  % 96) الفموي

 من الهدف(. %83) ضد الحصبة األلمانية عاماا  15بين ستة أشهر و

 
 

تقرير الوضع  
 اإلنساني في

 اليمن
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وقت سابق من هذا في وعملية التحقق(.  نظراا الستمرارأعلى من ذلك بكثير  األرقام الحقيقية قد تكونرغم أن بقيادة اليونيسف )والمتابعة 

 ددتععلى الرغم و هجوم استهدف عمران.في شخصاا بينهم طفل  20أصيب  م مصرعهم فيماأربعة من أبنائهمع  اا تربوي 14لقي األسبوع، 

 اتحاجة إلى مساعدبالبلد  مناطق في المائة من 80 أصبحت ،. في الوقت نفسهإال أنها لم تكلل بالنجاحلوقف إطلق النار،  للتوصلمحاوالت ال

مليون طفل  1,8تليها التغذية ) (شخصمليون  15,2ة )يالصحالخدمات ( وشخصمليون  20,4) واإلصحاح البيئيالمياه  إنسانية على رأسها

 .خطر سوء التغذية(ل عرضة

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

المنظمة عضواً فاعالً  ُتعد. كما اإلصحاح البيئي في عدنوكذا مجموعات فرعية للمياه و مقراً لها صنعاء تتخذ منالتي والتغذية الطفل والتعليم 
الدوليين في اليمن بهدف تسهيل وتيسير جهود توسيع نطاق  موظفيهاتسعى األمم المتحدة لزيادة مستوى تواجد بدورها في مجموعة الصحة. 

 مركزينالمنظمة الرائدة من حيث المساعي إلعادة فتح عالوة على ذلك، تعتبر اليونيسف أيضاً االستجابة اإلنسانية لتشمل كافة مناطق البالد. 
وبحث حيث قادت المنظمة مهمتين في تلك المحافظتين ُبغية تقييم الوضع لألمم المتحدة في محافظتي صعده وتعز.  تابعيناإلنسانية للشؤون 

لكن تدهور الوضع األمني حال دون ذلك. على أرسال بعثات متابعة الستكمال تلك المهمة  وقد كان من المخطط. فرص توسيع التواجد فيهما
 وعدن.  صعيد متصل، تنظر اليونيسف في إمكانية مراجعة خططها اإلنسانية في المكتبين الميدانيين التابعين لها في الحديدة

 
 استراتيجية العمل اإلنساني

في توسيع تلك الجهود كي تصل إلى األطفال  علىركائها اليونيسف وش تعملفي إطار جهود االستجابة لألزمة اإلنسانية المتفاقمة في اليمن، 
نتائجها ب يتم االسترشادكي  ،تضرراً  األكثر المناطق في سريعة عمليات تقييم بإجراء شركاءال وقد شرع الفئات األكثر ضعفاً وأسرهم. أوساط

 الصحية الخدمات من متكاملة حزمة توفير ذلك مليشو. للحياة المنقذة التدخالت في ثغرات أي لمعالجةو اإلنسانية االستجابة توجيه في
التي  تدابيرال جنباً إلى جنب مع ضمان المتنقلة فرقالو المجتمعيين الصحيين العاملين خالل من واألطفال الوالدة وحديثي لألمهات والتغذوية

 سوء من يعانونممن  الخامسة سن دون لألطفال العالجية الخدمات توسيعوكذا  الطفولة ألمراض محتمل تفشيألي  لالستجابة الجاهزية تؤمن
 صيانةجهود  ودعم الوقود وتوفير العامة المياه وخزاناتبواسطة عربات نقل  المياهب تزويدهم عبر النازحة األسر دعمو والوخيم الحاد التغذية

النفسي والتثقيف بمخاطر األلغام بهدف انقاذ  تقدم اليونيسف أيضاً خدمات الدعم .للمياه المحلية مؤسساتوال في المديريات النظافة صناديق
وفيما يخص التعليم، تعمل اليونيسف مع الشركاء لألطفال المتضررين مع اإلحالة المناسبة على برامج مساعدة الضحايا الصديقة للطفل.  الحياة

  عليم خالل العام الدراسي الجديد.لضمان إعادة إلحاق األطفال ضمن الفئات األكثر ضعفاً والذين اجبروا على ترك المدرسة بالت
 

يوليو بتفعيل المستوى الثالث من إجراءات الطوارئ المؤسسية والتي تهدف إلى حشد أعلى مستوى ممكن من  1وكانت اليونيسف قد قامت في 
 لألزمة الراهنة في اليمن.  الستجابةبغية ا الدعم المؤسسي

 
 البرنامج ستجابةا ملخص

 

 والتغذية الصحة
 49والتي تغطي الحصبة األلمانية وشلل األطفال  في اليمن الستئصال حملة التطعيم األولىل هادعم على مدار األسبوع الفائت اليونيسفواصلت 

 دون الخامسة بلقاح شلل األطفال الفموي طفل 3,931,905ما مجموعه  حيث تم تلقيحالبلد. على مستوى لخطر لأعلى المناطق المعرضة من 

من  %83) ضد الحصبة األلمانية عاماا  15طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 962,172باإلضافة إلى الهدف( الي إجممن  % 96)

 من الهدف(. % 73فيتامين )أ( ) على اا شهر 59- 11طفل تتراوح أعمارهم بين  323,022 حصلبالمثل، .  الهدف(
 

الخاصة لبيانات لتحديث اهناك حاجة ملحة كما أن غذية نتيجة القتال الدائر. مليون طفل في اليمن معرضون لخطر سوء الت 1,8أكثر من هناك 

اليونيسف قامت في األسبوع الماضي، وبسبب انعدام األمن.  تعرقلت جمع البيانات عمليةأن إال . في المحافظات األكثر تضرراا  ويالتغذ بالوضع

المتابعة والتقييم المعياري لإلغاثة  منهجيةوفق وفيات )لل وي ومسحمسح تغذإلجراء  في محافظ الحديدة مكتب الصحة بدعم شركاءال عدد منو

سنوات  5األطفال دون سن من في المائة  31 أنمن السكان(. أظهرت النتائج  % 95المحافظة ) مديرياتفي المائة من  88 يغطي( والتحوالت

عام الوضع النتائج هي أسوأ بكثير مما كان عليه  وهذه الوخيم.ة الحاد سوء التغذيمصابون بفي المائة منهم  9 يعانون من سوء التغذية بينما

المسح في غضون ستة أشهر. واستنادا إلى النتائج المذكورة هذا تكرار لاليونيسف  وتخططفي المائة.  18 إلى حينها معدلال حيث وصل، 2014

ما  طفل 23,298و 2012في عام  74,583مقارنة مع  96,611 بـديدة أعله، يقدر عدد األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في محافظة الح

 فقدتفي المائة من األسر  71 وأن %42الخامسة وصل إلى اإلسهال بين األطفال دون سن  أخرى تظهر أن معدل انتشارقبل األزمة. نتائج 

 األشهر األربعة الماضية. ئياا خللكليا أو جز دخلها الشهري
 

. 2015أغسطس  13-8بين  خلل الفترةحافظة عدن ي موفق المنهجية أعله ف تغذوي أيضا مسح ئها في عنقود التغذيةااليونيسف وشرك نفذت

. مصابون بالنوع الحاد الوخيمالمائة منهم  في 2,5 أنو % 19,2 بلغ انتشار سوء التغذية الحاد بين األطفال دون سن الخامسةأن وتظهر النتائج 

المسح الشامل لألمن الغذائي خرج بها  أسوأ بكثير بالمقارنة مع تلك التي لكنها، 2011في سبتمبر تم التوصل إليها ك التي النتائج مماثلة لتلهذه 

 تكرارسيتم فمحافظة الحديدة، ل أما بالنسبة. أنداك %1بينما الحاد الوخيم وصل إلى  في المائة 10,3سوء التغذية  كان معدل حيث، 2014عام ل

مقارنة مع  7,682 وصل حالياا إلىعدد األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في عدن  كما تظهر النتائج أنستة أشهر. في غضون  مسحال

مرات  7 أعلىفي المائة، وهي  16,7 فقد وصل إلىسوء التغذية الحاد المعتدل  وفيما يتعلق بمعدلقبل األزمة.  3,072و 2012في عام  5,170
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 خلل %42الخامسة وصل إلى اإلسهال بين األطفال دون سن  كذلك أن معدل انتشارظهر االستطلع أ. لحاد الوخيممعدالت سوء التغذية امن 

 ئياا. كليا أو جز دخلها الشهري فقدتفي المائة من األسر  91 وأن األشهر األربعة الماضية
 

 فحص الفترة المشمولة بالتقرير حيث شهدت. في هذا المجالد الجهو فقد تم توسيعلألطفال،  ومهددةأولوية رئيسية  تمثلالتغذية  نظراا ألن

طفل  1,478 تسجيلفي حين تم  صنعاء والحديدة وعدن وتعز وصعدة اتفي محافظ الوخيمسوء التغذية الحاد ب للتأكد من إصابتهمطفل  2,872

المحويت وحجة وريمة وومأرب والحديدة  تعز وإب وصنعاء وعمرانو برامج التغذية في محافظات لحج ضمنمصاب بسوء التغذية الحاد 

األسر النازحة  وشملتالتي تدعمها اليونيسف  العيادات المتنقلة والمرافق الصحيةبواسطة والعلج  اتصوالفح تلك توصعدة. أجري

 489 فيما حصل ةالخامسطفل دون سن  382,340 )أ( لعدد مكملت فيتامينأيضاا إعطاء  خلل األسبوع الماضيتم والمجتمعات المضيفة. 

كما تم في  مكملت الحديد/ الفوالتعلى  إمراه حامل ومرضع 9,581 على صعيد متصل، حصلت حواليلتخلص من الديدان. على أقراص ا

طنا  67تسليم  وأيضاا  جاهزة للستخدام في محافظتي تعز وإبمواد التغذية العلجية الألف طن متري من  153توزيع ما مجموعه  نفس الفترة

 حركة اإلمدادات بما في ذلك الغذاء وتوفير الخدمات مانعاا أمامانعدام األمن مع ذلك، يبقى محافظة عدن. لتري من األغذية العلجية م

 .لمحافظات األكثر تضرراا ل

 
  والنظافة واإلصحاح البيئي المياه

في اليمن للوصول إلى مياه الشرب وخدمات إصحاح مليون شخص  20,4استمرار نقص الوقود واستمرار القتال تبقى التحدي األكبر أمام 
للخروج في حين يجري وضع اللمسات األخيرة بالوقود الحديدة وصعدة وصنعاء والبيضاء تزويد محافظات واصلت اليونيسف  حيث. بيئي أمنة

كما . واإلصحاح البيئيالمياه جال في م من دعم اليونيسف شخص 2,883,468مجموعه  استفاد ماحتى اآلن، تعز وحجة.  مماثلة في اتفاقياتب

نظرا لمحدودية  تحدياا  مسألة توسيع مستوى الدعم تصبح. لكن مماثل دعمالمحلية طلبات للحصول على المياه  أرسلت المزيد من مؤسسات

تحصيل مستوى البلد وزيادة  للدخول إلىردات الوقود التجارية لوعة، مثل السماح يسروإلى حلول أكثر استدامة  ماسة حاجة لذا، هناك .التمويل

محطة معالجة مياه الصرف الصحي في  دعمأيضاا  يجريتقديم خدمات المياه. من مواصلة المحلية للمياه  تتمكن المؤسساتاإليرادات بحيث 

حملة  الماضي أنتقارير األسبوع ذكرت فيما ألكثر من ثلثة أشهر. دام بعد إغلق مؤقت  كي تعيد المحطة نشاطهامن قبل المنظمة صنعاء 

 10 واصلت اليونيسف دعمها لعدد أخرى، ناحية منالثمان في محافظة عدن.  اتيالمديرفي جميع  واإلصحاح البيئي تواصلتتنظيف ال

 3,637 لعدد الشخصية النظافة مواد حقائب بتوزيع المنظمة قامت كذلك شخص. 70,070 لعدد المياه ضخ اجل من ريفية مياه إمداد منظومات

 في محافظات تعز وإب وحجة والضالع وصعده وعمران والبيضاء ومارب. شخص 

 
 التعليم

مليون طفل. عالوة على  1,8مدرسة أبوابها مما عطل العملية التعليمية ألكثر من  3,584تصاعد النزاع أواخر مارس الماضي، أغلقت  مع
بل األسر مدرسة مستخدمة كمأوى من ق 360وهناك مدرسة بشكل كامل  114مدرسة بشكل جزئي في حين تضررت  315ذلك، تضررت 

الجلوس على مقاعد االمتحانات النهائية للشهادتين األساسية  12-9طفل في الصفوف  600,000النازحة. هذا وقد تعذر على حوالي 
مستقبل هؤالء الطالب في علم والثانوية، وهما الشهادتين التي تخوالن من يجتازهما االنتقال إلى مرحلة اعلى من مراحل التعليم ما جعل 

 .المجهول
 

 جهود الرامية لعقدالحقيقياا يواجه  تحدياا  جميعها عوامل تشكلالغارات الجوية والمواجهات المسلحة، إلى جانب نقص األموال استمرار 

 أغسطس. 29بدء االمتحانات إلى تأجيل  عنوزارة التربية والتعليم  ستعلن ،. وبالتاليالحاليأغسطس  22 االمتحانات في موعدها المقرر في
 

دعمها لوزارة التربية والتعليم كي تتمكن الوزارة من التجهيز واإلعداد لالختبارات النهائية وإعادة فتح المدارس  واصلت اليونيسفوقد 

مدرسة متضررة وتقييم مدى األضرار فيها ودعمها كي تعيد فتح أبوابها  93وفي مدينة صنعاء، جرى تحديد الستقبال العام الدراسي الجديد. 

كما دعمت اليونيسف جهود فتيات(.  66,796أوالد +  53,335طفل ) 120,131واإلعداد للعام الدراسي الجديد حيث يتوقع أن تستقبل 
 حافظة إب ومدينة صنعاء.  طفل نازح في م 4,398التعليم والدعم النفسي لعدد 

 
 الطفل حماية
مليين من األطفال للعنف الشديد وسوء المعاملة واالستغلل واإلهمال.  تعرض خللهافي اليمن  النزاعمنذ تصاعد  كاملة خمسة أشهر مرت

ر بالخوف وشعال يساورهمال المتضررين في المائة من األطف 80أن ما يصل إلى المنفذة مؤخراا حماية الطفل ل السريع تقييمعمليات الحيث تشير 

 22من أصل  18 هناك. علوة على ذلك، لهمتوفير الدعم النفسي  ملح بشكلفي طريقهم إلى المدرسة. وهذا يستدعي  أومن اللعب في مجتمعهم 

لحفاظ امن األهمية بمكان  ،بالتاليو .خطر اإلصابة بسبب األلغام والذخائر غير المنفجرةعرضه ل فيها أكثر األطفال يعتبرمحافظة في البلد، 

 واالعتداءاتوالتشويه والتجنيد  فالقتل- اا كبير تزايداا االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل  كما شهدت ة.بمخاطر األلغام الحالي التثقيفعلى جهود 

طفل واستخدامهم  350 تأكد تجنيد، 2015في عام ف. آخذة باالرتفاع جميعها -ومنع وصول المساعدات اإلنسانية  على المدارس والمستشفيات

 التربية في عمرانمكتب على . باإلضافة إلى الهجوم 2014طفل في عام  156مع  بالمقارنة-من قبل الجماعات المسلحة والقوات المسلحة 

+ أوالد  4خمسة أطفال ) ذلك زال قيد التحقق منها. يشملت وما هواتشوو واأطفال قتل تقارير أخرى تتحدث عنأعله، هناك والذي أشرنا إليه 

طفل  34 كما لقي محافظة حجة على المتواصلالقصف  فتاة أخرى قتلت خلل إضافة ا إلى الحديدةمحافظة  على( قتلوا في الغارات الجوية فتاة

أخر عة أطفال وأصيب أربأما في محافظة عمران، فقد قتل جراء القصف العشوائي والغارات الجوية في محافظة تعز.  أخرين 12 جرحو حتفهم

بدء منذ ) آلية المتابعة والرصد التابعة لليونيسفال يزال يجري التحقق من هذه الحاالت عن طريق ومحافظة. ال علىلغارات الجوية خلل ا

لى من ذلك هي على األرجح أعالحقيقة الرغم من أن األرقام على  آخرين 606 ابةصإوطفل على األقل  402تحققت اآللية من مقتل  النزاع

 ،التحقق تواصل عمليةل نظراا بكثير 
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  الحماية االجتماعية

لتمكين األسر األكثر ضعفاً وتضرراً من النزاع من تأمين عملية تقديم حواالت نقدية إنسانية غير مشروطة أولوية بالنسبة لليونيسف،  تمثل
االت توزيع الحوومن المتوقع أن تبدأ عملية . وية بالنسبة لكل أسرةاألولذات السلع والخدمات األساسية والمنقذة للحياة، وفق االحتياجات 

تمرين اإلعداد  وكانت اليونيسف قد استكملت خالل شهر يوليوبعد استكمال مسح خارطة األسر المستهدفة. النقدية في مطلع شهر أكتوبر 

المهمشين  فيها تركزي التيمديريات النتائج ال أظهرت حيثمديرية داخل مدينة صنعاء.  11في  1نالسريع لملفات مجتمعات المهمشي
مليون دوالر لألنشطة  3بمبلغ  اتتعهد قطعت حتى اآلن. ونزوحاألكثر تضرراً والتي سجلت أعلى حاالت وفيات وإصابة  المديرياتو

عملية التنفيذ وبعد تأمين مبالغ سيتم بحث فرص توسيع ذلك النشاط بعد بدء ليمن حول الحماية االجتماعية وا – المشمولة في برنامج يونيسف
 إضافية.     

 
  التنمية ألجل االتصال

في كافة مناطق البالد كما  المقررة تحت مكون االتصال ألجل التنمية ةأمام تنفيذ األنشطة التوعوي العقبات يمثل أحد أهمما زال غياب األمن 
وقد وجدت العديد من محطات اإلذاعة نفسها مضطرة إلغالق أبوابها  من النازحين. الوصول إلى أكبر عدد ممكن فيحد من قدرة الشركاء 

والزيارات شخص من خالل جلسات المشورة  15,465اليونيسف خالل األسبوع الماضي من الوصول إلى  تمكنتوقد  بسبب نقص الوقود.
 تصاعدلتدخالت تحت هذا المكون منذ وصلت ا خرى،من ناحية أ واللقاءات المجتمعية والمواد الخاصة باالتصال والتثقيف والمعرفة. المنزلية

 ةللحيا المنقذة الرسائل ُحزمة متكاملة من من خالل المجتمع أفرادفرد من و نازح 257,224ما مجموعة  إلى مارس المنصرمنهاية  النزاع
الروتيني وتعزيز  تحصينتعزيز ال ،ساسيةاأل والتغذية األمراض وإدارة من الوقاية على تحديداً  الرسائلتلك  تركز. الطفل حمايةالرعاية وو

  .المنفجرة غير الذخائر عن الناجمة اإلصابات من الحيلولة دون انفصال األطفال عن ذويهم والوقايةوكذا  النظافة
 

 اإلمداد والخدمات اللوجستية

وخالل هذا  إلى اليمن.لطوارئ امدادات ان متري من ط 1,603أواخر شهر مارس الماضي، تم ارسال ما مجموعة  تصاعد األزمةمنذ 
طن متري من لوازم التثقيف والتعليم  2من االمدادات الصحية والتغذوية إلى جانب  يطن متر 17 تحملإلى عدن شحنة األسبوع، وصلت 

قد قامت  نيسفاليوكانت و .ة في حقيبة( قادمًة من مركز اإلمداد في جيبوتي ويجري حالياً توزيع تلك اإلمدادات لألسر النازحةس)المدر
  .اليمنإلى  توهي النقطة التي يتم عبرها نقل كافة اإلمدادا لها في جيبوتيلوجيستي بتأسيس مركز إمداد 

 

الجاهزة  كرتون من األغذية العالجية 10,425 عبارة عن دوالر 758,395قيمتها إمدادات  خالل الفترة المشمولة بالتقريروصلت 

ي مختلف فإضافية من األغذية العالجية  كرتونة 4,555كما سيتم توزيع طفل لمدة شهر واحد.  10,425لخدمة ما يقرب من  لالستخدام
حولت جميع اإلمدادات فقد جوية على ميناء الحديدة، النتيجة للغارات لكن لمدة شهر واحد. وطفل  4,555 منها قرابةيستفيد كي المحافظات 

 انئ بديلة.من المقرر أ شحنها إلى الحديدة إلى موالتي كان 
 
 التمويل  

والتي تحمل مليون دوالر  182,6 بلغت قيمة المناشدة المعدلة لليونيسف ،خطة االستجابة اإلنسانية التي خضعت للتعديل مؤخراً  مع تمشياً 
 تمويل فجوة تاركةً  ،لتغطية متطلبات تلك المناشدة دوالر 5,92 قدره مبلغاً  حتى اآلن تلقت المنظمة. الطفولةالعمل اإلنساني لخدمة  عنوان
إضافة إلى ذلك، هناك حاجة ماسة لتوفير مبالغ كي تساعد في توسيع نطاق االستجابة لالحتياجات اإلنسانية المتزايدة بين  2.٪48 قدرها

 أوساط األطفال في المناطق المتضررة من األزمة وأسرهم. 
 

 
 

عنوان 

                                                        
هذا النزاع. بدورها أدت الضربات الجوية والنزاع المسلح نشوب تعتبر مجتمعات المهمشين من أكثر المجتمعات ضعفاا في اليمن. حيث تعاني تلك المجتمعات من تهميش اجتماعي وظروف معيشية قاسية حتى قبل  1 

 الحالي إلى تفاقم معاناة هؤالء السكان.

 .2015مليون دوالر تقريباا يتوقع استخدامها في 6مليون دوالر تقريباا من حصة برنامج تطوير التعليم لصالح النداء العاجل، منها  17باإلضافة إلى ما سبق، تم إعادة برمجة  2 

 المبالغ المعكوسة أعله ال تتضمن التعهدات. 3 

 قطاعال

المناشدة  متطلبات
 األصلية اإلنسانية

 ديسمبر-يناير)
2015) 
 

المناشدة  متطلبات
األصلية  اإلنسانية
 بعد التعديل  2015

المبالغ 
 3المستلمة

 يةالتمويل فجوةال

نسبة 
 فجوةال

 يةالتمويل

 %77 31,939,573 9,560,427 41,500,000 20,000,000 التغذية

 %84 48,577,677 9,422,323 58,000,000 7,000,000 المياه واإلصحاح البيئي والنظافة

 %84 28,575,540 5,424,460 34,000,000 10,000,000 الصحة

 %67 8,400,382 4,199,618 12,600,000 12,600,000 حماية الطفل

 %94 9,914,203 585,797 10,500,000 10,500,000 التعليم

 %99 25,694,304 305,696 26,000,000 0 الحماية االجتماعية أثناء الطوارئ

     16,000     ما تم تخصيصه

 %84 153,085,678 29,514,322 182,600,000 60,100,000 اإلجمالي )دوالر أمريكي(
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 www.facebook.com/unicefyemen.ar: الفيسبوكعلى  اليمن في اليونيسف
 UNICEF Yemen@ :تويترعلى  اليمن في اليونيسفعنوان 

 
للحصول على 

مزيد من 
المعلومات، 

يمكنكم التواصل 
 مع:

 كيت روز
 واالتصالمسؤولة التقارير 
 اليونيسف اليمن

 األردن-عمان 
 798270701 962+تلفون: 

Email: krose@unicef.org 

 جيرمي هوبكنر  
 نائب الممثل

 اليونيسف اليمن
 األردن-عمان 
 798263037 962+تلفون: 

jhopkins@unicef.org 

 راجات مادهوك
 مدير االتصال والمناصرة

 اليونيسف اليمن
 ردناأل-عمان 
 962798270912+تلفون: 

Rmadok@unicef.org 
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 البرنامج نتائج ملخص

 2015أهداف ونتائج البرنامج 

  اليونيسف العنقود

 الهدف

 2015 
 مجموع نتائج

 2015 
الهدف 

2015 
 2015مجموع نتائج 

 الصحة

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

 
    2,730,000 547,284 

 28,534 590,000     5د الوالدةبع وما الالتي حصلن على رعاية حوامل، عند الوضع الحوامل لنساءا# 

 المياه واإلصحاح البيئي والنظافة

 2,883,468 3,971,800 4,324,263 4,364,179 6عليها المتفق للمعايير وفقاً  المياه علىالذين تمكنوا من الحصول  ونالمتضرر السكان# 

 259,757 650,000 313,622 973,785 7النظافة مستلزمات حقائب ممن حصلوا على ناألشخاص المتضررو# 

 التغذية

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

 8(لةعيادات خارجية/ عيادات متنق/التغذية العالجية  مراكز) العالجية
214,794 71,743 214,794 71,743 

 739,925 1,198,059 739,925 1,600,000 9الدقيقة المغذيات سنوات ممن حصلوا على تدخالت 5 سن دون األطفال# 

 حماية الطفل

 10التي تم التحقق منها الطفل لحقوق الجسيمة االنتهاكاتحاالت  ونسبة #
 

648 
 

648 

 183,348 328,900 183,348 548,168 11النفسي الدعمخدمات  من نوالمستفيد ونالمتضرر األطفال# 

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

500,000 282,917 357,161 282,917 

 مالتعلي

عدد األطفال في سن التعليم المتضررين ممن تمكنوا من التعلم من خلل مساحات التعلم 

 13المؤقتة والمدارس المعاد بناؤها 
126,748 20,644 77,000 13,631 

عدد األطفال خارج المدرسة الذين حصلوا على الدعم إلعادة إدماجهم بالمنظومة التعليمية 

  14ات األخرى وفرص التعلم التعويضية()شاملا توزيع الكتب والمستلزم
904,326 

+ أوالد  1,197)  4,398

 (بنات  2,451
542,000 

+ أوالد  1,197)  4,398

 (بنات  2,451

 الحماية االجتماعية

)بما في ذلك  تلقوا مساعدات على شكل حواالت نقديةعدد األشخاص المتضررون الذين 

 0 245,000 0 356,917 إعانات اإليجار(

 جل التنميةألصتصا  اال

 257,224 834,000     نشطة االتصال ألجل التنميةأل المتكاملة حزمةالالذين وصلت إليهم  نوالمتضرر لسكانا# 

 

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

 

  384,000الهدف األصلي لليونيسف عقب المناشدة العاجلة يبلغ   5

لمؤسسات المحلية لطريق صهاريج المياه وشبكات المياه باألنابيب وتقديم الوقود يشمل الحصول على المياه عن و 2,953,852 ة وصل إلىالعاجل المناشدةالهدف األصلي لليونيسف بعد   6

 خالل فترة زمنية قصيرة.  للمياه
 

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

 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  8

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

 ألن 913,652 هو بحسب خطة االستجابة اإلنسانية المعدلة النتيجة تحت هذه ( بينما كان هدف المجموعة1,198,059عاجلة ظل كما هو عند )ال المناشدة ما بعد األصلي لليونيسف الهدف  9

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

 .2015مارس  26طفل منذ تصاعد النزاع فيهذا المؤشر يختص بعدد األطفال الذين تم التحقق منهم بواسطة آلية المتابعة والرصد وكانوا قد تضرروا من االنتهاكات الجسمية لحقوق ال  10

 .والمتنقلة الثابتة الصديقة للطفل المساحات طريق النفسي المقدمة عن ويشمل خدمات الدعم 320,000 العاجلة المناشدة بعد األصلي لليونيسف الهدف كان  11

 – 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  12

 .2015ديسمبر 

 66,465دل. كان الهدف األصلي لليونيسف بعد المناشدة العاجلة لمؤشر المعا   13

 المدرسة ممن هم خارج الضعيفة الفئات من أطفال وغيرهم األطفال المتضررون من النزاع  14

 


