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 قتيل طفل 573 المتواصل العنف منتلك ا�شھر  خلفت وقد. 2015 مارس 26في  اليمن في النزاع تصاعد منذ أشھر ستةمن  أكثر مضى

 ماسة حاجةب -18 ھم دون سن الب;د سكان من المائة في 80 – طفل مليون 10 نحوأصبح  ،ككل الب;د وعلى مستوى. مصاب 846 إضافةً إلى

 .منازلھم من حللنزو شخص مليون 2,3 من أكثر طرضُ ا في حين ،إنسانية لمساعدات

 

ً ملحوظ اً تزايد الماضية الستة ا�شھر شھدتكما   والجسور والمستشفيات المدارس مثل الحيوية التحتية والبنية المدنيين ضد الھجماتفي عدد  ا

ن ھناك وأ مدرسة بشكل كلي 161تعرضت للدمار جزئياً في حين تضررت  مدرسة 409 أن وزارة التربية والتعليمتقارير  تشير. اتوالطرق

أرقام في ا
نساني الوضع   2015أكتوبر  20 –2   
      

  : عاجلة ا"شخاص الذين يحتاجون لمساعدات إنسانية

  

  :منھم مليون 21,1

  طفل م$يين 9,9 

(المفوضية السامية لشؤون ال�جئين، نازح  مليون2,3
  قبل ومنذ تصاعد النزاع) بمن فيھم النازحين

  

  طفل لقوا حتفھم (ألية المتابعة والرصد) 573

  طفل أصيبوا بجروح (آلية المتابعة والرصد) 846
  

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

  
  

شخص بحاجة لخدمات الرعاية مليون  15,2 
  الصحية ا2ساسية 

  
  

  :2015 في سفاليوني تحتاجه الذي التمويل

  أمريكي دو(ر مليون 182,6
  

  المبالغ المستلمة

  )فجوة تمويلية %67(مليون دو(ر  68,7

  

  

  
  
  

 عناوين رئيسية  
 

 لـلتر من المياه يومياً  48,000نجحت  اليونيسف وشركاؤھا في تأمين  •

 شخص حاصرھم القتال في تعز. 200,000

خمس محافظات للتأكد من  فيطفل 16,045تم إجراء فحوصات لعدد  •
إصابتھم بسوء التغذية الحاد وذلك خ:ل الفترة التي يغطيھا التقرير 

منھم يُعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم وقد  2,459حيث تبين أن 
  جرى تسجيلھم في برامج التغذية الع:جية.

شخص من خ:ل  1,093,000قامت اليونيسف بإيصال المياه لعدد  •
لة تقديم الدعم للمؤسسات المحلية للمياه في محافظتي صنعاء مواص

  وصعدة.

طفل من أوساط السكان المتضررين من  15,741 هحصل ما مجموع •
مديرية منتشرة في  27النزاعات والمجتمعات المضيفة والنازحين من 

 محافظات على خدمات الدعم النفسي. 7

 

 

  

   

تقرير الوضع 
 ا
نساني في

 اليمن
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 العام انط�ق تأجيلل أخرى مرةمضطرة  والتعليم التربية زارةو وقد وجدت. مدرسة تستخدم كمأوى مؤقت من قبل النازحين بسبب القتال 446

 مھدينتم تج 2طفال هحالة مؤكد 609 في ظل وجود متزايد قلق مصدر أيضاً  ُيعد ا2طفال تجنيد. نوفمبر 1 إلى أكتوبر 10 من الجديد الدراسي
 .المسلحة والقوات المسلحة الجماعات قبل من

 

 سوءاً  تعز في ا?نساني الوضعوقد ازداد  .مناطقالاستمرار تدھور ا�وضاع في بعض  في ظل اليمن في ا�مني الوضعيصعب التنبؤ بعموماً، 
 ا2مني الوضععلى إمكانية تحسن  وغياب أي مؤشرات تدل الصحية والخدمات والصرف الصحي المياه خدمات نقطاعا بسبب بشكل متسارع

 ع�وة على بعض – وذمار والحديدة تعز يفف. بالتقرير المشمولة الفترة طوال الطفل لحقوق الجسيمة ا/نتھاكات كما تواصلت. ھناك
 وصول بمنع مثلتت واحدة حادثة عن فض� ،آخرين 14 وتشوه طفل 17 التي تم التحقق منھا في وفاة ا/نتھاكاتتسببت  -ا2خرى المحافظات
  .تعزفي  خاص بشكلو ،دالبل وداخل لىإ) والوقود والدواء الغذاء( للحياة المنقذة ا2ساسية السلع حركة تقييد استمر. ا?نسانية المساعدات

  
 وقد. والمدارس اهالمي ونقاط الصحية، المرافق ذلك في بما ا2ساسية، الخدمات إلى زيادة القيود أمام السكان للوصول في ا2من انعدام تسبب
 فيوأحياناُ المياه ) القمح ودقيق والسكر الخضروات مثل( الغذائية المواد بعض أسعار فية تصاعدية وزياد الوقود أسعار ارتفاع إلى ذلك أدى
ُ . المحافظات من عدد  في 28 وصلت إلى الغذائية المواد أسعار زيادة في الفائت سبتمبر فقد شھد شھر ا?نسانية الشؤون تنسيق لمكتب وطبقا

 سوء ياتمستو وصلتمن ناحية أخرى، . النزاع قبلالوضع  عليه كان عما المائة في 45 بنسبة و أغسطس عليه الوضع في كان اعم المائة
يمثل  ھذا. الوخيم الحاد التغذية سوء حالياً عرضة لخطر الخامسة دون طفل 537,000 وجودنطراً ل بالخطر نذرإلى حد ي ا2طفال بين التغذية

تحت  طفل مليون 1,3 ھناك قرابة ذلك، إلى با?ضافة. 160,000عن العدد في مارس الماضي والذي وصل إلى  أضعاف ث�ثةزيادة قدرھا 
  .المعتدل الحاد التغذية سوء لخطر معرضونسنوات في اليمن  5سن 

  

  والتنسيق ا
نساني العمل قيادة
والتغذية المياه وا?صحاح البيئي  المجموعات الوطنية حول تتولى قيادةوفي اليمن  ا?نساني ريطالقُ  العمل فريق مع بالتنسيق اليونيسف تعمل

إضافًة إلى  ية للمياه وا?صحاح البيئي في عدنوكانت المنظمة قد قامت بتأسيس مجموعات فرع. حماية الطفلكذا العنقود الفرعي لووالتعليم 
 ضمنكعضو  فاعل لعب دور ناھيك عن استمرارھا فيمكاتب ميدانية للمنظمة،  فيھاي يوجد في جميع المناطق الت ةمجموعات فرعية للتغذي

  الصحة.  كتلة
 تعزيزلو الطوارئب الخاصة تالتدخ� رصدھدفتا إلى  بعثتين بالتقرير المشمولة الفترة خ�ل آخرينأمميين  شركاء بمعية اليونيسفأرسلت 
اثنين من المراكز ا?نسانية من أصل خمسة  نشاءإ في المبادرة زمام اليونيسف أيضاُ، تولت. الحديدةو عدن كٍل من في الميدانية العمليات تنسيق
 إب في بعثتان مماثلتان عملھما بدأتكما . المناطق تلك في الضعيفة وا2سر ا2طفال إلى البرامج لضمان وصول) وصعدة تعز في( 1مراكز
التي ثبت  المحلية الحكومية غير المنظمات مع الشراكات وتوسيع تنويع اليونيسف تواصلحيث  .التقرير التي يغطيھا ھذا فترةال خ�ل وصعدة

فريق العمل و مجموعاتال خ�ل منكذلك  اليونيسفتقوم . الواقع أرض على وا?نسانية الطارئة برامجھا تنفيذامت�كھا القدرات المطلوبة ل
  .2016 لليمن لعام ا?نسانية ا/ستجابة خطة ولبلورة ا?نسانيةحتياجات عملية المراجعة الشاملة ل� دعما?نساني الًقطري ب

  
  استراتيجية العمل ا
نساني

ترتكز استراتيجية اليونيسف على تقديم خدماتھا وإمداداتھا المنقذة للحياة بما ا/ستجابة لQزمة ا?نسانية المتفاقمة في اليمن،  مساعيفي إطار 
 من متكاملة حزمة توفير ذلك يشملو. التعامل مع ا2طفال في حالة الطوارئعند رية التي تحكم عمل المنظمة يتماشى مع ا/لتزامات المحو

 توسيع الطفولة، 2مراض محتمل تفشي التأھب 2ي حالة ،وا2طفال الو/دة وحديثي لQمھات وخدمات التحصين والتغذوية الصحية الخدمات
 تدعمكما . اRمنة والنظافة المياه مرافق توفير خ�ل من النازحة ا2سر ودعم التغذية سوء من نيعانو الذين لQطفال الع�جية الخدمات
 المدارس للنازحين الذين يحتلون بديلة أماكن عن وتدريس حصص تعويضية والبحث المدارس فتح ?عادة ةالحكوم ئھا فيشركا اليونيسف
بتوفير الدعم  اليونيسف قومت ،ا2طفال من الكثير واجھھا التي النفسية المعاناةب ترافاُ منھااع. المدرسة إلى عودةا2طفال من ال مكنحالياً بما ي

 اليونيسفكما توسع . للطفل صديقةال المساحات ذلك في بما المجتمعية والمرافق المدارس خ�ل من النفسي الدعم خدمات لتقديم لشركاءل
ُ  ا2كثر ا2طفال إلى للوصول ميدانية مكاتب يوجد فيھاالتي  المناطق جميع المبذولة في الجھود ئھاوشركا . لنازحينا خاصةو أسرھم،و ضعفا
 التدخ�ت لتي لم تتمكنا الثغراتكذا و ةمبكرال ا?غاثة جھود وفعالية الجغرافية لھشاشةا نقاط حول بيانات جمع عملية اليونيسف تواصلكذلك، 
 الخروج إلى حم�ت المناصرة الداعية المتحدة ا2مم قادة واصلي ا2طفال، حياة ?نقاذ غاثةا? جھود تسعى في حين. من تغطيتھا للحياة المنقذة

يسودھا  وأيام منتظمة ودائمة نسانيةإ ھدناتاإلى والتوصل ا?نسانية  والمواقع ا?مدادات حماية أجل من والتفاوض للنزاع وسلمي عاجل حلب
  أعم وأشمل. استراتيجية من كجزء الھدوء

  
  

اليونيسف العمل الوثيق الصلة مع مزودي الخدمات الحكوميين لتحسين قدراتھم في مجال ا/ستجابة لQزمة الحالية. حيث تواصل وازي، بالت
 نزوح سكاني مستويات التي تعاني مناZمدادات والخدمات للمحافظات  توجيه ضمان استراتيجيتھا اZنسانية إلى في سياق المنظمة تسعى

الطوارئ المؤسسية والتي تھدف إلى حشد أعلى مستوى  يوليو بتفعيل المستوى الثالث من إجراءات 6قد قامت في  لمنظمةاوكانت  .ةمرتفع
  لQزمة الراھنة في اليمن.  /ستجابةا بھدف ممكن من الدعم المؤسسي

  

  

                                                        
 دعم( في المناطق دائمة جديدة مكاتب Zنشاء ا�ولوية إعطاء مع أشھر ستة لمدة تشغيلية خطةوھي  ،2015 يونيو خطة فريق العمل ا^نساني القُطري في وضعت 1  

 تلك المراكز إنشاء. اليمن في التعافي وعمليات Zغاثةا في خدمات التوسع لتسريع وتعز وصعدة والحديدة نعد في" مراكز دعم" باسم أيضاً  ةالمعروفو) والتشغيل اZدارة

  .الوكا^ت عبر المشتركة الدائمة للجنةلوثيقة تفعيل المستوى الثالث  يُعد مؤشر قياس
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 البرنامج ستجابةا ملخص
 

  والتغذية الصحة

. أساسية صحية  رعاية دون شخص مليون 15,2 من أكثر خلف والذي الدائر للنزاع جةنتي لھا يرثى حالة في ھو اليمن في الصحي القطاع
 حوالي قدرھا إجمالية زيادة يمثل وھذا. وحده العام ھذافي  التغذية سوءيمني من أحد أشكال  مليون طفل 1,8زھاء  عانيي أن المرجح منو

 عام في سوء التغذية الحاد الوخيم لخطر عرضة  ا2طفال ھؤ/ءمن  537,000أن يصبح  توقعيُ كما . 2014 ممقارنة بعا طفل مليون
  حالة.  160,000والتي بلغت حينھا  2014 عام في المرصودة الحا/ت أضعاف ث�ثة من أكثر وھو ،2015

  

 والمغذيات للقاحاتا ذلك في بما المتكاملة، التوعوية والتغذية الصحية ا2نشطةحزمة  من الثالثة الجولة إجراء التقريرھذا  فترةشھدت 
 الحوامل لQمھات الحوامل وما بعد الو/دة  ورعاية الشائعة الطفولة وأمراض التغذية سوء وع�ج والفحص التكميلية والفيتامينات
 على الحصولالتي تواجه السكان في  لصعوباتل ونظراً  الب�د، في الصحية المرافق من كبير عدد وإغ�ق تدمير بسببلكن . والمرضعات

. ث�ثة أشھر كل من بد/ً  شھر كل المتكاملة التوعية أنشطةحزمة   تنفيذ يجري والنقل، والمياه والكھرباء الوقود انعدام جراء الصحية الخدمات
  .ھذه ا2خيرةالتوعية  جولةب الخاصة تقاريرال تحليل يجري يزال /و

 

. بالتقرير المشمولة الفترة خ�لوذلك  محافظة 13 في المحلية للمجتمعات ويةوالتغذ الصحية الخدمات فرقة صحية متنقلة من تقديم 75تمكنت 
 أمراض ضد الروتينية التطعيمالعامين على جرعات  دون طفل 7,851فقد حصل  اRن، حتى وردت) 75 أصل من( تقرير 47لـ وفقاو

حيث  ( الطفولة 2مراض المتكاملة ا?دارة على خدمات )إناث 5,439 ذكور، 7,296( طفل 12,532 كما حصل. الفتاكة الطفولة العشرة
إضافة  ام�ريمصاب بال 227و الزحارطفل مصاب ب 516و لUسھالطفل مصاب  1,364 الرئوي ا/لتھابمصاب ب 1,302جرى معالجة 

ُ  المتنقلة الفرق وقامت). مختلفة عدوى طفل يعانون من 1,508 إلى  امرأة 9,522 لعدد الو/دة بعد ماو بتقديم خدمات رعاية الحوامل أيضا
 غير 126 إناث، 7,590 ذكور، 8,329( على مستوى البلد ككل طفل 16,045 فرقة منھا في فحص 52بدورھا، نجحت . ا?نجاب سن في

 ذكور، 1,140( الوخيم الحاد التغذية بسوء مصاب طفل 2,459إضافة إلى  الحاد التغذية سوءب للتأكد من مدى إصابتھم) ي النوعمحدد
 59 و 6 بين أعمارھم تتراوح طفل 2,540 وكان. الع�جية التغذية برامج فيحيث تم تسجيلھم ) ي النوعمحدد غير 48 و اث،إن 1,271

 على ع�وةً . الديدان من التخلص أقراص الخامسة على سن دون طفل 5,129 صلفي حين ح) أ( فيتامين مكم�تعلى  قد حصلوا شھراً 
 11,493كما حصلت  محافظات ست في ا2طفال وصغار الرضع على المشورة المتعلقة بتغذية تالمرضعا النساء من 1,175 حصلت ذلك،

  .الفو/ت/الحديد على مكم�ت ومرضعامرأة حامل 
  

تلك ا/مدادات على  جميع توزيع وسيتم. الطريق في كرتون 12,000وھناك  الفترة ھذه خ�ل التسمين جوز من كرتون 19,300 وصلت
 مادة من لتر 71,900 اليونيسف قدمت الوطنية، اللقاح تبريد لس�سل المقدم لدعمومواصلة ل . ا2ولوية ذات ل�حتياجات وفقاً  الب�د أنحاء كافة

  .الصحة وزارة إلى الديزل
 

  والنظافة وا
صحاح البيئي المياه

 محاصرين شخص 200,000لعدد  يومياً  مياهال من لتر 48,000ر ما مقداره التقري يغطيھا التي الفترة خ�ل وشركاؤھا اليونيسف أوصلت
 1,093,000 إلى صلتل وصعدة صنعاء محافظات في للمياه المحلية للمؤسسات الدعم تقديم اليونيسيف واصلت كما. تعز في القتال بسبب

 من أكثر منھا ويستفيد صعدة، محافظة إلى المياه ضخت  ريفية مياه إمداد منظومات 10 ھا المقدم لعدددعم اليونيسيف واصلت كذلك، .شخص
 العاصمة وأمانة وعدن أبين في ةالمضيف اتالمجتمع وأفراد النازحينمن  17,768 بالشاحنات لعدد المياهكما تم نقل  .شخص 70,000
ر في يعني ا/ستمرا مما صنعاء، فيالمياه العادمة  معالجة لمحطة الوقودب المتمثل دعمالمنظمة تقديم ال واصلت كما. وحضرموت وعمران
 أمانةو الضالعو عدن في شخص 12,985عددل النظافة مستلزمات بتوزيع اليونيسيف قامت ذلك، إلى با?ضافة. شخص مليون  من أكثرخدمة 

كما  .وحجة وتعز إب في شخص 7,715 لعدد ا/ستھ�كية النظافة مستلزمات توزيع تم ذلك، على ع�وة. وتعز إبو حضرموتو العاصمة
 في للمستفيدين المياه تنقية ومواد عائلية مياه عبوات توزيع إلى با?ضافة حجة، في جديدة طوارئض مرحا 170 تركيب ت اليونيسفستكملا

 وإب وحجة الضالع مدن في شخص 8,065 من أكثر إلى وصلت رسائلھا صحية توعية دورات اليونيسف على صعيد متصل، نفذت. حجة
. صعدة لمدينة التنظيف مواد ريتوفعملت على  الوقت ذات فيو وتعز عدن في الصلبة ياتالنفا جمع جھود دعم كما واصلت المنظمة وتعز

 إلى با?ضافة لحج، محافظة في شخص 8,400 قد وزعت على المياه تنقية وأجھزة المياه لتنقيةالمستخدمة  السيراميك وكان عدداً من فلترات
  .وحضرموت لحج كٍل من في مياه نخزا 14 تركيبب القيام

 

 تعليمال

مليون طفل فرصة معاودة  1,8أضاع  كما .التعليم خارج المدرسة سن في اليمن ممن ھم أطفال من المائة في 34 في إبقاءالنزاع  تسبب
 409 حواليتضررت حيث  .لبدء عام دراسي جديدالط�ب  لاستقبا عن مدرسة 1,000 إغ�قتسبب العملية التعليمية. وكان النزاع قد 

، طبقاً لوزارة مؤقت كمأوى من قبل النازحينيجري استخدامھا مدرسة  439 وھناك بشكل كلي مدرسة 161 حين تضررت في جزئياً  مدرسة
 فتح إعادة تأجيلمجدداً على  والتعليم التربية زارةو البرية والمعارك الجوية الغارات بسبب ا2من انعدام استمرارأجبر  .التربية والتعليم

 العام نھاية بالفعل شھرين ضياع إلى با?ضافة ھذا،. طفل مليون 5,4 عني ضياع شھرين دراسيين بالنسبة  لـما ي نوفمبر إلى  المدارس
 الوقود وانعدام ا2موال، نقص بسبب تصميم برنامج  مكثف لحصص تعويضية للحاق بما فات من دروس. يتطلبوھو ما  الماضي، الدراسي

  .ا2طفال لھؤ/ء المدرسية الكتب طباعة من التربية وزارة كنمتت لم زاع،الن سببھا التي ا2خرى اللوجستية والمعوقات
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 ا2ضرار لتقييم والتعليم التربية مكتب دعمت المنظمة ،العاصمة أمانة فيف. المدارس فتح ?عادة التربية وزارة جھود دعم اليونيسف تواصل
 التي لحقت ا2ضرار لتقييم ة النطاقواسععملية  اليونيسف من بدعم التربية وزارة بدأت ذلك، جانب إلى. متضررة مدرسة 93 بـ لحقت التي

  .محافظات ست في مدرسة 275لعدد التحتية البنيةب
 

مأوى  المدارس يتخذون من الذين للنازحين بديل م�ذ إيجادمعني ب العاصمة أمانة في والتعليم التربية مكتب من فريق اليونيسف دعمت أيضاً،
 المدارس ?خ�ء استعدادا للنازحين التنفيذية الوحدة إلى منھم 4جرى تسليمو بديل مركز 11 تحديد بالتقرير المشمولة الفترةت وقد شھد. مؤقت

  من النازحين.
  

 الطفل حماية

 الفترة خ�لتسنى  وقد. 2الحماية خدمات إلى بحاجة طفل مليون 3,7 من أكثر أصبححيث  الدائر النزاع جراء كثيراً  اليمن أطفالتأثر 
رجال)  333نساء +  161شخص بالغ ( 495 استفاد منھاعقد جلسات توعية حول القضايا ا2ساسية لحماية الطفل حيث  بالتقرير المشمولة

 امرأة( البالغينشخص من  عشر أحد تلقى كما. صنعاء وتعزمديريات في محافظتي  خمسالمجتمعات المضيفة والمتضررة من النزاع في  من
 على التعرف كيفية حول تدريبية دورات صنعاء محافظة داخل مديريتين في النزاعات من المتضررة المجتمعات أوساط  من )الرج 10 +

 8,627 + الفتيات 7,114( المتضررين من النزاع 2طفالمن ا 15,741 مجموعه ماتلقى  ذلك، إلى با?ضافة. للخطر المعرضين ا2طفال
 النفسي الدعم خدمات ، والحديدة وحجة وإب وتعز ومأرب وعمران صنعاء في مديرية 27 من والنازحين فةالمضي المجتمعاتمن ) أو/د

 تحديد تم كما. ا2خرى الترفيھية وا2نشطة والفنون الرياضة مثل والمتنقلة يةالمجتمعالمساحات الصديقة للطفل  أنشطة من خ�ل  وا/جتماعي
صندوق الرعاية  ،ا2حوال المدنية( الحكومية الخدمات مقدمي إلى وا?حالة المشورةب دعمھمو للخطر المعرضين ا2طفالمن  112 عدد

إضافة إلى ) نساء459 + الرجال من 554( البالغينمن  1,013 شارك في سياق أخر، .صنعاء محافظة داخل مديريات أربع في) ا/جتماعية
 بھدف نفذتھا فرق المساحات الصديقة للطفل في حجة التي" المدرسة إلى العودة" حم�ت في) فتيات1,467 أو/د + 1,680( طفل 3,157
  .المدارس في التسجيل على ا2طفال تشجيع

  

 حادثة إلى جانب آخرين14 هوتشو طف�ً  17 مقتل من التحقق وذمار والحديدة تعز في الرصد فرقل التقرير يغطيھا التي الفترة خ�لتسنى 
 تلك في الطفل لحقوق الجسيمة ا/نتھاكات حوادث من مختلفة حادثة 11 خ�ل " ا?نسانية داتالمساع وصول "بمنع واحدة متمثلة
  .من ذلك التحقق ويجري حالياً  المحافظات تلك في أخرين 21 تشوهو أطفال ستة مقتل عن ا?ب�غ تم ذلك، إلى با?ضافة.  المحافظات

 

  ا(جتماعية  اتالسياس
 ونظام ا2مل بنك و ا/جتماعية الرعاية صندوق مع بالشراكة) العاصمة مدينة( العاصمة أمانة في 3المھمشين مجتمعات خرائط مسح ُدشن

وسوف . ا/جتماعية والحماية العيش وسبل والتغذية والصحة والدخل  سرا2ُ  خصائصب المتعلقة المعطيات جمع إلىالمسح  ھدفي. "المعجزة"
 التحوي�ت تحت نظام المھمشين مجتمعات من أوساط والضعيفة الفقيرة ا2سر استھدافعند   رئيسية بيانات قاعدةك ھذا المسح استخدام يتم

حيث  الميداني العمل من المائة في 62حتى اRن   تحقيق). الفقيرة ا2سرو المھمشين لغير تقديمھا أيضاً  سيتموالتي ( الشھرية ا?نسانية النقدية
 ھذه جراء? كان /بد. ا2ولى الستة ا2يام خ�ل) روذك 4,824 إناث + 4,848( 9,672 يصل تعدادھا إلى أسرة 3,085 مقاب�تشملت ال
 منسق 11و) ذكور 23 + إناث 22 ،صندوق الرعاية ا/جتماعية موظفيمن ( التوعية مجال في العاملينشخص من  45 تدريب من الدراسة
 والوثائق الذراع محيط من العلوي الجزء منتصفاستخدام قياس  وكذلك البيانات وجمع المسح تنفيذ مھارات حول المديرية مستوى على محلي
  .التغذية سوءب اصابتھا المحتمل الحا/ت لتحديد

  
   التنمية "جل ا(تصال

 خرىا2 من المواضيع جملة بين من الطفل وحماية الصحة حول ھامة رسائل ?يصال ا2خرى برامجال مع ا/تصال 2جل التنمية قسم يعمل
 التحصين تعزيز، ا2ساسية والتغذية ا2مراض وإدارة من الوقاية على الرسائل تركزحيث . مع بعضھم البعض ا2فراد إشراك بروذلك ع

 التدخ�ت ركزت كما. المنفجرة غير الذخائر عن الناجمة ا?صابات الحيلولة دون انفصال ا2طفال عن ذويھم وجنب النظافة، تعزيز الروتيني،
وقد تسنى . اليدين لغسل العالمي اليوم ورسائل المدرسة إلى العودةموضوع  على خاص بشكلراد أنفسھم تحت ھذا المكون القائمة على ا2ف

جلسات المشورة والزيارات المنزلية والعروض المسرحية ونشر  خ�ل من شخص 49,890 لليونيسف خ�ل الفترة ذاتھا من الوصول إلى 
 النزاع في تصاعد منذ مإليھ لوالوص تم الذي لQشخاص ا?جمالي العدد يرتفع وبذلك. جموعات البؤريةالتثقيف والتوعية ونقاشات الم مواد

 88,774إلى ما مجموعه  الطفل وحماية الرعاية حول رسائلال وصلت ،إجما/ً . ومستفيدة مستفيد 461,014 مجموعه ما إلى 2015 مارس
 والحديدة ريمة في شخص 68,491 و وتعز إب مديريات داخل محافظتي عسب في شخص 160,115 إضافًة إلى وصعدة الجوف في شخص

برزت ھناك . والبيضاء عمرانو مأربو ذمارو صنعاء في شخص 54,372أخيراً و وعدن وشبوة وأبين الضالع في 89,262 ع�وًة على
 إلى للوصول المستھدفة مناطقإلى تغيير ال اليونيسف دفع مما ا2منية ا2وضاع تنفيذ مبادرات ا/تصال 2جل التنمية بفعل أثناء التحدياتبعض 

  ).لمخااو تعز في وخصوصاً ( النازحين أكبر عدد ممكن من
  

" خطة لرفع مستوى الوعي " بلورة على ا/تفاق تم وصنعاء، عمران في محافظتي مديريات سبع في النازحة 2سرا تجاوباً مع أوضاع 
 النازحة ا2سر جميع استھداف بقصد النزوح مناطق إلى للوصول) وصنعاء عمران( ياتالمدير في الصحة ومكاتب HECبا/شتراك مع 

كذا جلسة والمديرية  في متطوع مجتمعي 25لعدد  تدريبية دوراتية ومجتمعمشاركة  أنشطة الخطة وتتضمن. ةالمضيف اتالمجتمع وأفراد
  .نقاش شھرية للمجموعة البؤرية

                                                        
 . تعاني من ا^قصاء والتھميش اليمن في السكان فئة من على مھمشين  مصطلحيطلق 2   
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  والدعم اللوجستيا
مداد  
كانت و إلى اليمن.امدادات الطوارئ ن متري من ط 2445,2 هأواخر شھر مارس الماضي، تم ارسال ما مجموع النزاع تصاعدمنذ 

إما بحراً أو عن طريق  ،اليمن خمس منافذ في إلى ا^مداداتجميع  منه في جيبوتي ترسللھا  لوجستياً  مركزاً في وقت سابق  أسستاليونيسف قد 
  : من جيبوتي المرسلةد الشحنات ويلخص الجدول أدناه عد الجو.

براً) بحسب الوجھة من  –ملخص الشحنة (جوا 
 عدد الشحنات جيبوتي

الوزن بالطن 
 المتري

بالمتر الحجم 
 المكعب

 414 117.2 6    صنعاء

 1407.13 388 9    عدن

 2735.53 1147 13    الحديدة

 1976 759 10    المخا

 148 34 2    المك$

 6680.666680.666680.666680.66 2445.22445.22445.22445.2 40404040    ا
جمالي

 

  

  التمويل
مبلغاً وقدرة  الطفولةالعمل ا?نساني لخدمة  والتي تحمل عنوان بلغت قيمة المناشدة المعدلة لليونيسف ،خطة ا/ستجابة ا?نسانية مع تمشياً 

ھناك  .4٪26 قدرھا تمويل فجوة تاركةً  ،لتغطية متطلبات تلك المناشدة دو/رمليون  68,7 حتى ا2ن تلقت المنظمةمليون دو/ر.  182,6
كي تساعد في توسيع نطاق ا/ستجابة ل�حتياجات ا?نسانية المتزايدة بين أوساط ا2طفال في المناطق إضافية مبالغ أيضاً لتوفير  حاجة ماسةو

  المتضررة من ا2زمة وأسرھم. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  
للحصول على 

مزيد من 
المعلومات، 

يمكنكم التواصل 
  مع:

  كيت روز
  وا/تصالمسؤولة التقارير 
  اليونيسف اليمن

  ا2ردن-عمان 
 798270701 962+تلفون: 

Email: krose@unicef.org  

  ري�نوميريشل 
  نائب الممثل

  اليونيسف اليمن
  ا2ردن-عمان 

 712223363 967+تلفون: 
mrelano@unicef.org  

  اجات مادھوكر
  مدير ا/تصال والمناصرة

  اليونيسف اليمن
  ا2ردن-عمان 

 962798270912+تلفون: 

Rmadok@unicef.org 

  

                                                        
مليون دو^ر إضافية تم  2,5ھناك  .2015مليون دو^ر تقريباً يتوقع استخدامھا في 6مليون دو^ر تقريباً من حصة برنامج تطوير التعليم لصالح النداء العاجل، منھا  17باZضافة إلى ما سبق، تم إعادة برمجة  4 

  تحويلھا من بند التنمية إلى صناديق الطوارئ. 

  قطاعال
المبالغ 
  المطلوبة

 يةالتمويل فجوةال المبالغ المستلمة

  النسبة  دو(ر  النسبة  دو(ر

 %60 24,921,183 %40 16,578,817 41,500,000  غذيةالت

 %55 18,777,647 %45 15,222,353 34,000,000 الصحة

 %67 38,711,625 %33 19,288,375 58,000,000 المياه وا
صحاح البيئي والنظافة

 %43 5,384,113 %57 7,215,887 12,600,000  حماية الطفل

 %93 9,759,371 %7 740,629 10,500,000 التعليم

 %80 20,773,047 %20 5,226,953 26,000,000 الحماية ا(جتماعية أثناء الطوارئ

    4,446,132 - ما تم تخصيصه

    %62%62%62%62    113,880,854113,880,854113,880,854113,880,854    %38%38%38%38    68,719,14668,719,14668,719,14668,719,146    182,600,000182,600,000182,600,000182,600,000 ا
جمالي (دو(ر أمريكي)
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  البرنامج نتائج ملخص

 2015201520152015أھداف ونتائج البرنامج 

        اليونيسف    العنقود

  الھدف

 2015201520152015    

مجموع 
  نتائج

 2015201520152015    

الھدف 
2015201520152015    

مجموع نتائج 
2015201520152015    

  الصحة

  5خماسي)- (أحادي الا2طف وشلل الحصبة ضد ھمتطعيمالذين تم  سنوات 5 سن دون # ا2طفال
 

    2.730.000 717,580* 

 71.572 590.000     6د الو/دةبع وما ال�تي حصلن على رعاية حوامل، عند الوضع الحوامل لنساءا# 

  المياه واZصحاح البيئي والنظافة

 3,080,838 3,971,800 3,728,268 4,364,179 7عليھا المتفق للمعايير وفقاً  المياه علىالذين تمكنوا من الحصول  ونالمتضرر السكان# 

 321,962 650,000 406,749 973,785  8النظافةمستلزمات  حقائب ممن حصلوا على ا2شخاص المتضررون# 

  التغذية

التغذية  مراكز( الع�جية الرعايةفي  أدخلواو الحاد التغذية سوء سنوات ممن يعانون من 5 سن دون ا2طفال# 
 9)جية/ عيادات متنقلةعيادات خار/الع�جية 

214,794 106,974 214,794 106,974 

 4,070,113 1,198,059 4,070,113 1,600,000 10دقيقة مغذياتعلى شكل  سنوات ممن حصلوا على تدخ�ت 5 سن دون ا2طفال# 

  حماية الطفل

 658   671   11التي تم التحقق منھا الطفل لحقوق الجسيمة ا/نتھاكاتحا/ت  # ونسبة

 276,839 328,900 276,839 548,168 12النفسي الدعمخدمات  من ونالمستفيد ونالمتضرر ا2طفال #

 الموت /البدنية ا?صابة من أنفسھم حماية كيفية عن معلومات إليھم وصلتممن ) كبار+  أطفال( ا2شخاص# 
 13الحرب مخلفات من المتفجرات/ المنفجرة غير الذخائر/ ا2لغام بسبب

500,000 358,449 357,161 358,449 

  التعليم

عدد ا�طفال في سن التعليم المتضررين ممن تمكنوا من التعلم من خ;ل مساحات التعلم المؤقتة والمدارس المعاد 
 14بناؤھا 

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

شام;ً توزيع الكتب عدد ا�طفال خارج المدرسة الذين حصلوا على الدعم Zعادة إدماجھم بالمنظومة التعليمية (
  15والمستلزمات ا�خرى وفرص التعلم التعويضية)

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

  الحماية ا]جتماعية

 0 245,000 0 356,917 عدد ا�شخاص المتضررون الذين تلقوا مساعدات على شكل حوا^ت نقدية (بما في ذلك إعانات اZيجار)

  جل التنمية\ا]تصال 

 461,014 834,000     الذين وصلت إليھم الحزمة المتكاملة 2نشطة ا/تصال 2جل التنمية نوالمتضرر انلسكا# 

لوا على جرعات اللقاح ضد حص قدمليون طفل دون الخامسة  3,9وكان أكثر من . 2015بة منذ يناير من لقاح الحص شھر والذين تم إعطائھم جرعة واحدة على ا2قل 59-6عدد ا2طفال بين عمر  يمثل الرقم* ھذا 
  شلل ا2طفال خ�ل نفس الفترة. 

 

                                                        
   مليون 2,4 يبلغ العاجلة المناشدة عقب ونيسفللي ا2صلي الھدف  5

  

   384,000 يبلغ العاجلة المناشدة عقب لليونيسف ا2صلي الھدف  6

 للمياه المحلية سساتللمؤ الوقود وتقديم با2نابيب المياه وشبكات المياه صھاريج طريق عن المياه على الحصول ويشمل 2,953,852 إلى وصل العاجلة المناشدة بعد لليونيسف ا2صلي الھدف  7

 . قصيرة زمنية فترة خ�ل
  

  عليھا؛ المتفق المعايير تستوفي التي النظافة مستلزمات فقط ويشمل أسرة 55,000 ھو العاجلة المناشدة بعد لليونيسف ا2صلي الھدف  8
  

 كان الزمني ا?طار 2ن 144,000 ھو المعدلة ا?نسانية ا/ستجابة خطة بحسب النتيجة هھذ تحت المجموعة ھدف أن حين في 128,503 ھو العاجلة المناشدة بعد لليونيسف ا2صلي الھدف  9

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

 2ن 913,652 ھو المعدلة ا?نسانية ا/ستجابة خطة بحسب النتيجة هھذ تحت المجموعة ھدف كان بينما) 1,198,059( عند ھو كما ظل العاجلة المناشدة بعد ما لليونيسف ا2صلي الھدف  10

 وقد أعطي .)1,198,059( يتغير لم لليونيسف ا2صلي الھدف بينما 2015 ديسمبر – يناير المدة يغطي كان 1,600,000 الھدف أن حين في ،2015 ديسمبر-أبريل للمدة الزمني ا?طار

  للتو. تقارير وردتغير أن التقارير انشطة خارج الجدران  وكذلك من خ;ل حملة لخ; شلل ا�طفال لقاح مع(أ)  فيتامين

  .2015 مارس 26في النزاع تصاعد منذ الطفل لحقوق الجسمية ا/نتھاكات من تضرروا قد وكانوا والرصد المتابعة آلية بواسطة منھم التحقق تم الذين ا2طفال بعدد يختص المؤشر ھذا  11

  .والمتنقلة الثابتة للطفل الصديقة المساحات طريق عن المقدمة النفسي الدعم خدمات ويشمل 320,000 العاجلة المناشدة بعد لليونيسف ليا2ص الھدف كان  12

 – يناير المدة عن 500,000 لھدفا أن حين في ،2015 ديسمبر-أبريل كان الزمني ا?طار 2ن 360,000 ھو المعدلة ا?نسانية ا/ستجابة خطة بحسب النتيجة ھذه تحت المجموعة ھدف  13

  .2015 ديسمبر

  66,465 العاجلة المناشدة بعد لليونيسف ا2صلي الھدف كان. المعدل المؤشر   14

 المدرسة خارج ھم ممن الضعيفة الفئات أطفال من وغيرھم النزاع من المتضررون ا2طفال  15

  


