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  الوضع العام واحتياجات ا�نسانية

 والكھرباء الوقود نقصاستمرار كما أن . الدائر لصراعتيرة او تراجعبفي ظل غياب أي مؤشر  مستمر في التدھور اليمن في ا
نساني الوضع
 أمام رئيسياً  تحدياً  تمثل ا6من وانعدام التفتيش نقاطبدورھا  .البلد أنحاء جميع في الحيوية الخدمات تعطيلمتسبباً في  يوميه معاناة يمثلما زال 
ما حد  ،منھا الصحية خاصة بشدة، ا;جتماعية الخدماتعانت حيث . اإليھ الوصول يصعب التي لمناطقل الحرجة ا
نسانية ا
مدادات إيصال
 على الحصول على وشك الو;دة ا6مھاتعجز ناھيك عن  يحتاجونه الذي العAج على الحصولفي  التغذية بسوء المصابين ا6طفال من قدرة

أرقام في ا�نساني الوضع   2015 أغسطس 11 - 5   
      

  : عاجلة إنسانيةا$شخاص الذين يحتاجون لمساعدات 
  

 9,9 منھم إنسانية، مساعدات إلى يحتاجون مليون 21,1

  طفل مAيين

  

  نازح  مليون 1,3ھناك 
  

فيما جرح  طفل 398 منھم قتلوا، شخص 3,748

  .منھم 605 لشخص يمثل ا6طفا 18,003

  

  .وا;صحاح البيئيمياه الخدمات لشخص بحاجة مليون  20,4 

  

  شخص بحاجة لخدمات الرعاية الصحية ا6ساسية  مليون 15,2 

  

  سوء التغذية.ب ا;صابة لخطر عرضةطفل  مليون 1,8
  

  :2015 في اليونيسف تحتاجه الذي التمويل

  أمريكي دور مليون 182,6
  

  مةالمبالغ المستل

  )فجوة تمويلية %84(مليون دور  29,5

  

  

 عناوين رئيسية  
 

حيث  – ا
نسانية استجابتھا نطاق توسيعمن  لتتمكن للتمويل ماسة بحاجة اليونيسف •
 183 دو;ر فقط من إجمالي 29,500,000 اGن ما مجموعه تلقت المنظمة حتى

تمويل  فجوة يترك ما دو;ر ھي قيمة النداء الكلي الذي أطلقته المنظمة، مليون
 .٪84 قدرھا

 

 والحديدة صنعاء في قويال عملياتيال حضورھاالحفاظ على  اليونيسف تواصل •
 محافظات ليشمل الميداني التواجد مثل ھذا المقبلة لتوسيع في ا6سابيع وتخطط

 .وصعدة تعز/إب عدن، أخرى مثل

  

 في نمد تسع في المياه لمحطات ضخ ا6سبوع الوقود ھذا اليونيسف وفرت •
 وصعدة ذمار حجة، البيضاء، عمران، أبين، عدن، الحديدة، صنعاء، ھي محافظات

 توزيع تم ذلك، إلى با
ضافة. شخص مليون 2 من أكثر والتي يستفيد من خدماتھا

 أكثر منلخدمة  حجة في النازحة لKسر المياه تنقية قرص من أقراص 50,000

 النظافة مستلزمات حقيبة 3,799 مجموعه ما كما قامت بتوزيع شخص، 7,700

استفاد  صنعاء عمران، مأرب، حجة، الحديدة، محافظات في النازحة ا6سر على
 .شخص 26,500 منھا

 

 فتيات 2,241( طفل 5,236 مجموعه ما استفاد بالتقرير، المشمولة الفترة خAل •

 صعدة محافظات المتضررة من النزاع في المحلية في المجتمعات) أو;د 2,995+

 طريق عن النفسي الدعم وعمران من خدمات وا6مانة والحديدة وإب وتعز وأبين
. وا6نشطة الترفيه ا6خرى والفنون الرياضة مثل للطفل الصديقة المدارس أنشطة

 الدعم من خدمات طفل متضرر 151,492 مجموعه وحتى ھذه التاريخ، استفاد ما

 النفسي تلك.

 

 لفحص سوء الخامسة سن دون طفل 4,784 مجموعه خضع ما وخAل ذات الفترة، •

 المدعومة من اليونيسف متنقلةال صحيةال عياداتال طريق عن الوخيم الحاد التغذية

  .والحديدة وتعز صنعاء محافظاتوذلك في 

  

 

تقرير الوضع 
 ا�نساني في

 اليمن
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 تشير إلى مخاوف تقارير لكن ھناك عدن، في وجودھا بإعادة تأسيس المنفى حكومةقامت وقد . ا6من غياب استمرار بسبب الصحية الخدمات
 الحديدة ميناء من الشحن سفن جميع من تحويل وجھة ؤخرابسبب ما تم ا
عAن عنه م الشمالية المحافظات في المواطنين أوساط بين وتوتر
  .عدن ميناء إلى
  

  والتنسيق ا�نساني العمل قيادة
كما تتولى قيادة مجموعات المياه وا
صحاح البيئي والنظافة وحماية في اليمن  القطري نسانيا
 العمل فريق مع بالتنسيق اليونيسف تعمل

تسعى ا6مم المتحدة لزيادة بدورھا المنظمة عضواً فاعAً في مجموعة الصحة.  ُتعد. كما مقراً لھا صنعاء تتخذ منالتي والتغذية الطفل والتعليم 
  بھدف تسھيل وتيسير جھود توسيع نطاق ا;ستجابة ا
نسانية لتشمل كافة مناطق البAد.  الدوليين في اليمن موظفيھامستوى تواجد 

  
  استراتيجية العمل ا�نساني

في في إطار جھود ا;ستجابة لKزمة ا
نسانية المتفاقمة في اليمن، تھدف اليونيسف وشركائھا إلى توسيع تلك الجھود كي تصل إلى ا6طفال 
نتائجھا ب يتم ا;سترشادكي  ،تضرراً  ا6كثر المناطق في سريعة عمليات تقييم بإجراء شركاءال وقد شرع فاً وأسرھم.الفئات ا6كثر ضع أوساط
 والتغذوية الصحية الخدمات من متكاملة حزمة توفير يشملو. للحياة المنقذة التدخAت في ثغرات أي لمعالجةو ا
نسانية ا;ستجابة توجيه في

 تؤمنالتي  تدابيرال جنباً إلى جنب مع ضمان المتنقلة فرقالو المجتمعيين الصحيين العاملين خAل من وا6طفال الو;دة وحديثي لKمھات
 سوء من يعانونممن  الخامسة سن دون لKطفال العAجية الخدمات توسيعوكذا  الطفولة 6مراض محتمل تفشي6ي  لAستجابة الجاھزية
 صيانةجھود  ودعم الوقود وتوفير العامة المياه وخزاناتبواسطة عربات نقل  المياهب تزويدھم عبر نازحةال ا6سر دعمو والوخيم الحاد التغذية
تقدم اليونيسف أيضاً خدمات الدعم النفسي والتثقيف بمخاطر ا6لغام بھدف انقاذ  .للمياه المحلية مؤسساتوال في المديريات النظافة صناديق
وفيما يخص التعليم، تعمل اليونيسف مع الشركاء لة المناسبة على برامج مساعدة الضحايا الصديقة للطفل. لKطفال المتضررين مع ا
حا الحياة

وكانت  لضمان إعادة إلحاق ا6طفال ضمن الفئات ا6كثر ضعفاً والذين اجبروا على ترك المدرسة بالتعليم خAل العام الدراسي الجديد.
ستوى الثالث من إجراءات الطوارئ المؤسسية والتي تھدف إلى حشد أعلى مستوى ممكن من الدعم يوليو بتفعيل الم 1اليونيسف قد قامت في 

  لKزمة الراھنة في اليمن.  ;ستجابةبغية ا المؤسسي

  
 البرنامج ستجابةا ملخص

 

  والتغذية الصحة
 وا6طفال وا6مھات لحديثي الو;دة الضرورية اللوازم الطبية توفير خAل من الصحية للمنظومة بمعية باقي الشركاء دعمھا اليونيسف تواصل

 عدم من الرغم وعلى. اليمن في وطفل امرأة مليون 1,5 من أكثر احتياجات لخدمة محافظة 17 منتشرة في صحي فقمر 573 في أكثر من
في  الروتينية اللقاحات صلوا علىح طفل 1121 تظھر أن الماضي المستخلصة من ا6سبوع ا6ولية إ; أن النتائج اكتمال التقارير بھذا الصدد،

 مليون 3,3 من ا6ولى المؤلفة الدفعة تسليم تم ذلك، إلى با
ضافة. ا
نجابية الصحة خدمات ومرضع على حامل امرأة 750 حين حصلت
 .إضافية 
رسال شحنات في ظل خطط العامة الصحة وزارة مكتب إلى الفموي ا6طفال شلل لقاح جرعة

 

أيام وتشمل كافة مناطق  والحصبة والتي تستمر ستة ا6طفال وشلل ا6لمانية الحصبة حملة التحصين ضد أغسطس 15 في تبدأ أن المقرر من
 أعمارھم تتراوح طفل مليون 1,4إضافة إلى  الفموي ا6طفال شلل بلقاح الخامسة سن دون طفل مليون 4,2 الحملة تطعيم ھذه تستھدف. البAد
 ضد حملة التطعيم  بينما البAد، أنحاء جميع تشمل ا6طفال شللحملة التطعيم ضد . والحصبة ا6لمانية الحصبة حبلقا عام 15و أشھر تسعة بين

للحملة  للترويج اليونيسف تقودھا إعAمية حملة إطAق سيتمأيضاً، . ا6كثر عرضة للخطرھي مديرية  49 تغطي ا6لمانية والحصبة الحصبة
 يومين قبلوذلك  ا;جتماعية والتعبئة موادو وا;تصال التثقيفمواد  من وغيرھا والملصقات ا
ذاعية لقنواتوا المحلي التلفزيون على شاشات

 من موعد التدشين. 

  
 لتشمل التغذية لسوء المجتمعية ا
دارةاستجابة  نطاق توسيع مما يستلزم البAد، أنحاء جميع في ا;رتفاع في آخذة التغذوية حتياجاتا;

  الوخيم الحاد التغذية سوء لخطر معرضون الخامسة سن دون طفل 537,000 ھناك قرابة. التغذية سوء من عانونالذين ي طفالا6 احتياجات
 طريق عن التغذوية ھاخدمات توفير - خAل الفترة المشمولة التقرير – اليونيسف واصلتحيث . النزاع تصاعد قبل طفل 160,000 بـ مقارنة
(ھناك  المتھالكة من استعادة نشاطھا تلك المراكز والعياداتمساعدة  بھدف وذلك المتنقلة، الصحية والفرق الخارجية العياداتو التغذية مراكز
 دون طفل 4,784 مجموعه مال إجراء الفحوصات تم الماضي، ا6سبوع في). ا6زمة قبل كانت تعمل 1,600 إجمالي من مغلقةعيادة  200
 صنعاء كٍل من فيالتي تدعمھا اليونيسف  متنقلةال صحيةال عياداتال طريق عنالوخيم  الحاد التغذية ءسوب للتأكد من إصابتھم الخامسة سن

 ا6سبوع ھذاكما شھد . الخامسة سن دون طفل 46,981 مجموعه ما فحص تم ،الماضي مارس أواخر النزاع تصاعد منذو. والحديدة وتعز
  . خامسةال دون طفل 15,909(أ) لعدد  فيتامين مكمAت تقديم

 
  والنظافة وا�صحاح البيئي المياه

 في ظلوأمنة.  إصحاح بيئيمليون شخص في اليمن للوصول إلى مياه الشرب وخدمات  20,4التحدي ا6كبر أمام  يبقىاستمرار نقص الوقود 

طوال  يومياً  لتر 100,000 لتصل إلى المياه اقAتنكمية المياه المنقولة عبر اليونيسف زادت عدن، في ا6مني الوضعفي  طفيفال تحسنال
 وتسھيل المياه لتخزين شريكة محلية حكومية غير لمنظمات خزان مياه إضافي 19 وفرتكما . شخص 9,233 استفاد منھا ا6سبوع ھذا
 نازح 2,000 حواليل المياه توفير أيضاً  الماضي ا6سبوع فيتم . محافظةال ات داخليمدير خمس في شخص 2,000 من 6كثر ھاتوزيع

 صنعاء، محافظات في مدن تسع الوقود لمضخات المياه في كذلك وفرت المنظمة. وعمران وتعز صنعاء في المدارس يقطنون في بعض
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 توزيع تم ذلك، إلى با
ضافة. شخص مليون 2 من أكثر والتي يستفيد من خدماتھا وصعدة ذمار حجة، البيضاء، عمران، أبين، عدن، الحديدة،
 3,799 مجموعه ما كما قامت بتوزيع شخص، 7,700 أكثر منلخدمة  حجة في النازحة لKسر المياه تنقية أقراص قرص من 50,000

 .شخص 26,500 استفاد منھا صنعاء عمران، مأرب، حجة، الحديدة، محافظات في النازحة ا6سر على النظافة مستلزمات حقيبة

 

 التعليم

مدرسة 
غAق  3,584وصول إلى المدارس منذ تصاعد النزاع في مارس الماضي فيما اضطرت مليون طفل من ال 1,8لم يتمكن أكثر من 
مدرسة أخرى كمأوى من قبل  317بفعل النزاع الدائر فيما تم استخدام  جزئياً  مدرسة 288أبوابھا. من ناحية أخرى، تضرر ما مجموعة 

الشھادتين ا6ساسية والثانوية  ختبارات; التقدممن  12- 9ي الصفوف طفل ف 600,000ا6سر النازحة. وفي سياق متصل، لم يتمكن قرابة 
في علم الغيب حتى الشھادتين اللتين تؤھAن من يجتازھما ا;نتقال إلى مرحلة أعلى من مراحل التعليم ا6مر الذي جعل مستقبل ھؤ;ء  وھما
  .اGن

  
بھدف تحديد المدارس المتضررة وإتمام ا;ستعدادات 
طAق ا;ختبارات  دعمھا لوزارة التربية والتعليم في تلك ا6ثناء واصلت اليونيسف

منة في العاصمة، أما بالنسبة للمراكز التي يشتبه احتوائھا على ذخائر امتحانيه آالمؤجلة وحملة العودة إلى المدرسة. حيث تم تخصيص مراكز 
ضمن لKطفال  المقدمة خدمات الدعم النفسي مناليونيسف  . كذلك وسعتم تنظيفھا من تلك المواد الخطرةغير منفجرة، فقد تم تحديدھا وسيت
قرابة إب، استفاد  ةأو;د). وفي محافظ 750فتيات +  1,250طفل ( 2,000 حيث تسنى الوصول إلى ا6سر النازحة في مدينة صنعاء

 11طفل في  21,611 دعم فقد جرىالنزاع،  يةامنذ بدأما حتى ھذا التاريخ.  من تلك الخدمات فتيات) 592أو;د +  534طفل ( 1,126
 3,126ممن تم إدماجھم في المدارس خAل النزاع إضافة إلى طفل نازح  18,485 يشمل ھذا الرقممحافظة لتمكينھم من مواصلة تعليمھم. 

ن أولئك ا6طفال من ين تمكأحد جوانب ذلك الدعم تمثل بمناصرة الوزارة والشركاء لضما ودعم نفسي. فرص تعليمحصلوا على كانوا قد طفل 
استمرار . من ناحية أخرى، لھم الدعم النفسي بالتوازي مع تقديم خدماتس على مقاعد ا;ختبارات النھائية وفصول محو ا6مية والقرائية والجل

حد  حيث .كانت مقررة التي ا6دلة الخاصة بالحصص التعويضية للمبالغ الAزمة حال دون تمكن الوزارة من طباعة;فتقار غياب ا6من وا
 بحصصوالذين كان من المقرر لھم أن يلتحقوا  12-9طفل في الصفوف  600,000ذلك من قدرة عنقود التعليم للوصول إلى أكثر من 

لتعويضية طفل فقط يحضرون حالياً الحصص ا 75,000تعويضية استعداداً لخوض ا;ختبارات النھائية. من بين اجمالي ذلك العدد، ھناك 
  وحجة والمحويت والحدية وإب.  عمرانوذلك في أمانة العاصمة و

 
  الطفل حماية

 2( مصرعھم أطفال 8لقي  حيث عدن ذلك في في بما واوأصيب قتلواالذين  ا6طفال جديدة من حا;ت عن ا
بAغ الماضي ا6سبوع في تم

 الحا;ت تلك من التحقق حالياً  ويجري. واحده بجروح فتاةأصيبت  ضالع،ال في. و)أو;د 9 + فتاة( أخرون 10 فيما أصيب) بنات 6 +أو;د
 طانقإحدى  عند السيارات تفتيشيقومون ب أو;د 3فقد لوحظ  الحديدة، محافظة فيأما . ليونيسفالتابعة ل المتابعة والرصد آلية جانبمن 
حالة إصابة  605 إضافًة إلى حالة قتل بين ا6طفال 398 جموعهم ما منقد تحققت  النابعة لليونيسف المتابعة والرصد آليةوكانت . تفتيش
   . النزاع تصاعد منذوذلك 

  

من البالغين  405 وإب استفاد منھا شھد ا6سبوع الماضي تنفيذ جلسات توعية استھدفت المجتمعات المتضررة من النزاع في محافظات تعز 
 فتاة +  2,241( طفل 5,236 مجموعه ما كما حصلطفل ا6ساسية. ل) والتي ركزت على قضايا حماية الرج 237امرأة +  168(

 وعمران والحديدة 6مانةاو وإب وتعز وأبين صعدةمحافظات  في النازحينمن المجتمعات المتضررة من النزاع وبين أوساط ) أو;د 2,995
على . ية ا6خرىالترفيھغيرھا من ا6نشطة و ونوالفن الرياضة مثل للطفل الصديقة المدارس أنشطة طريق عن النفسي الدعمعلى خدمات 
 رموزو محلي مجتمعأعضاء و ومعلمين مدارس مدراء من بينھم عضواً  23 تضم الطفل حمايةل مجتمعية لجان خمس تشكيل تم ،صعيد متصل

 الخدمات على ا6طفال لةحاجھود إو النفسي الدعم أنشطة تنفيذاللجان  تدعم تلكس حيث. المتضررة المناطق نفس من) مساجد أئمة( دينية
  .الطفل حقوق عن الدفاعجانب  إلىالمطلوبة 

  
   الحماية اجتماعية

 عملية تقديم حوا;ت نقدية إنسانية غير مشروطة لKسر المتضررة من النزاع في اليمن أولوية بالنسبة لليونيسف، بالنظر إلى إمكانية دمج تمثل
ا;ت النقدية في مطلع شھر توزيع الحوومن المتوقع أن تبدأ عملية لقائمة على المدى الطويل. اھذا التدخل ضمن أنظمة الحماية ا;جتماعية 

ا
عداد السريع للملفات والذي  نشاط وكانت اليونيسف قد استكملت خAل شھر يوليوبعد استكمال مسح خارطة ا6سر المستھدفة. أكتوبر 
النتائج أن مديريات شعوب ومعين والسبعين تعتبر أكثر  أظھرت حيثصنعاء. مديرية داخل مدينة  11ن في يستھدف مجتمعات المھمشي

) كانت مديريات ونزوحا6كثر تضرراً (والتي سجلت أعلى حا;ت وفيات وإصابة  المديرياتالمديريات من حيث تركز المھمشين فيھا بينما 
ليمن حول الحماية ا –Kنشطة المشمولة في برنامج يونيسفمليون دو;ر ل 3حتى اGن، تم التعھد بمبلغ الوحدة ومعين وبني الحارث. 

  سيتم بحث فرص توسيع ذلك النشاط بعد بدء عملية التنفيذ وبعد تأمين مبالغ إضافية.     ا;جتماعية و

 
   التنمية $جل اتصال

في كافة مناطق البAد كما  صال 6جل التنميةأمام تنفيذ ا6نشطة التوعوي المقررة تحت مكون ا;ت العقبات يمثل أحد أھمما زال غياب ا6من 
تعرضت العديد من المحطات ا
ذاعية للدمار فيما توقفت من النازحين. بالمقابل،  الوصول إلى أكبر عدد ممكن فيحد من قدرة الشركاء 

سات المشورة شخص من خAل جل 16,565 إلىمن الوصول خAل ا6سبوع الماضي اليونيسف  تمكنتبعضھا بسبب نقص الوقود. 
لتدخAت تحت ھذا المكون وصلت ا من ناحية أخرى، واللقاءات المجتمعية والمواد الخاصة با;تصال والتثقيف والمعرفة. المنزليةوالزيارات 
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 ةللحيا المنقذة الرسائلمن خAل  المجتمع أفرادفرد من و نازح 231,217ما مجموعة  إلى أواخر مارس المنصرم النزاع تصاعدمنذ 
 عن الناجمة ا
صابات من الوقايةوكذا  النظافة الروتيني، التحصين والتغذية، ا6مراض وإدارة من الوقاية على الرسائلتلك  تركزلحماية. وا

  .أيضاً رسائل حول حمى الضنك)( المنفجرة غير الذخائر
  

  ا�مداد والخدمات اللوجستية
وخAل ھذا  إلى اليمن.امدادات الطوارئ ن متري من ط 1,275مجموعة  أواخر شھر مارس الماضي، تم ارسال ما تصاعد ا6زمةمنذ 

طن متري من لوازم التثقيف والتعليم  2طن متر من ا;مدادات الصحية والتغذوية إلى جانب  17 تحملأول شحنة إلى عدن ا6سبوع، وصلت 
حيث كانت المنظمة قد قامت  .ك ا
مدادات لKسر النازحةة في حقيبة) قادمًة من مركز ا
مداد في جيبوتي ويجري حالياً توزيع تلس(المدر

دخول تلك ا
مدادات من  إلى الموانئ اليمنية ا6ربعة. توھي النقطة التي يتم عبرھا نقل كافة ا
مدادا بتأسيس مركز إمداد لھا في جيبوتي
تعاقدية طويلة ا6مد بين المنظمة  تك أربعة ترتيبامنافذ أربعة مكن اليونيسف من الوصول إلى غالبية المناطق في اليمن. كما يوجد ھنا

وشركات نقل محلية والتي تسھل بدورھا على اليونيسف الوصول إلى الشركاء داخل البلد دون صعوبات كبيرة، باستثناء تلك المناطق التي 
  ينشط فيھا النزاع.   

    

  
  التمويل

والتي تحمل مليون دو;ر  182,6 بلغت قيمة المناشدة المعدلة لليونيسف ،ؤخراً خطة ا;ستجابة ا
نسانية التي خضعت للتعديل م مع شياً اتم
ً  تلقت المنظمة . وحتى ا6ن،العمل ا
نساني لخدمة ا6طفال عنوان  تمويل فجوة تاركةً  ،لتغطية متطلبات تلك المناشدة دو;ر 5,92 قدره مبلغا
كي تساعد في توسيع نطاق ا;ستجابة لAحتياجات ا
نسانية المتزايدة بين  إضافة إلى ذلك، ھناك حاجة ماسة لتوفير مبالغ 1.٪48 قدرھا

  أوساط ا6طفال في المناطق المتضررة من ا6زمة وأسرھم. 
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  

  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
  وا;تصالمسؤولة التقارير 
  اليونيسف اليمن

 ا6ردن-عمان 
 798270701 962+ون: تلف

Email: krose@unicef.org  

  جيرمي ھوبكنر  
  نائب الممثل

  اليونيسف اليمن
 ا6ردن-عمان 
 798263037 962+تلفون: 

jhopkins@unicef.org 

  راجات مادھوك
  مدير ا;تصال والمناصرة

  اليونيسف اليمن
 ا6ردن-عمان 
 962798270912+تلفون: 

Rmadok@unicef.org 

  

                                                        
مليون دو:ر تقريباً يتوقع استخدامھا  6مليون دو:ر تقريباً من حصة برنامج تطوير التعليم لصالح النداء العاجل، منھا  17با*ضافة إلى ما سبق، تم إعادة برمجة  1 

  .2015في

   تتضمن التعھدات.المبالغ المعكوسة أع?ه : 2 

 قطاعال

المناشدة  متطلبات
  ا$صلية ا�نسانية

  )2015 ديسمبر-يناير(

 

المناشدة  متطلبات
ا$صلية  ا�نسانية

 بعد التعديل  2015

المبالغ 
 2المستلمة

 فجوةال
 يةالتمويل

نسبة 
 فجوةال

 يةالتمويل

 %77 31,923,787 9,576,213 41,500,000 20,000,000 التغذية

 %84 48,569,239 9,430,761 58,000,000 7,000,000 والنظافة ا�صحاح البيئيالمياه و

 %85 28,963,499 5,036,501 34,000,000 10,000,000 الصحة

 %67 8,389,222 4,210,778 12,600,000 12,600,000  حماية الطفل

 %94 9,902,119 597,881 10,500,000 10,500,000 التعليم

 %99 25,705,131 294,869 26,000,000 0 الحماية اجتماعية أثناء الطوارئ

     367,320     ما تم تخصيصه

    %84%84%84%84    153,085,678153,085,678153,085,678153,085,678    29,514,32329,514,32329,514,32329,514,323    182,600,000182,600,000182,600,000182,600,000    60,100,00060,100,00060,100,00060,100,000 ا�جمالي (دور أمريكي)
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  البرنامج جنتائ ملخص

 2015201520152015أھداف ونتائج البرنامج 

        اليونيسف    العنقود

  الھدف
 2015201520152015    

  مجموع نتائج
 2015201520152015    

الھدف 
2015201520152015    

مجموع نتائج 
2015201520152015    

 الصحة

  3خماسي)- (أحادي ا6طفال وشلل الحصبة ضد ھمتطعيمالذين تم  سنوات 5 سن دون # ا6طفال

 
    2,730,000 414,000 

 15,473 590,000     4د الو;دةبع وما على رعاية حوامل، عند الوضع الAتي حصلن الحوامل لنساءا# 

 المياه وا&صحاح البيئي والنظافة

 1,977,000 3,971,800 3,019,696 4,364,179 5عليھا المتفق للمعايير وفقاً  المياه علىالذين تمكنوا من الحصول  ونالمتضرر السكان# 

 178,668 650,000 210,290 973,785  6النظافة مستلزمات قائبح ممن حصلوا على نا6شخاص المتضررو# 

 التغذية

 مراكز( العAجية الرعايةفي  أدخلواو الحاد التغذية سوء سنوات ممن يعانون من 5 سن دون ا6طفال# 
 7)عيادات خارجية/ عيادات متنقلة/التغذية العAجية 

214,794 66,981 214,794 66,981 

 229,716 1,198,059 229,716 1,600,000 8الدقيقة المغذيات سنوات ممن حصلوا على تدخAت 5 سن دون ا6طفال# 

 حماية الطفل

 648   648   9التي تم التحقق منھا الطفل لحقوق الجسيمة ا;نتھاكاتحا;ت  ونسبة #

 151,492 328,900 155,389 548,168 10النفسي الدعمخدمات  من ونالمستفيد ونالمتضرر ا6طفال# 

 /البدنية ا
صابة من أنفسھم حماية كيفية عن معلومات إليھم وصلتممن ) كبار+  أطفال( ا6شخاص# 
 11الحرب مخلفات من المتفجرات/ المنفجرة غير الذخائر/ ا6لغام بسبب الموت

500,000 279,176 357,161 279,176 

 التعليم

التعلم من خ?ل مساحات التعلم المؤقتة والمدارس عدد ا�طفال في سن التعليم المتضررين ممن تمكنوا من 
 12المعاد بناؤھا 

126,748           20,644  77,000 13,631 

عدد ا�طفال خارج المدرسة الذين حصلوا على الدعم *عادة إدماجھم بالمنظومة التعليمية (شام?ً توزيع 
  13الكتب والمستلزمات ا�خرى وفرص التعلم التعويضية)

904,326 
1126   

 592+أو:د  534(

 بنات)
542,000 

1126   

 592أو:د + 534(

 بنات)

 الحماية ا3جتماعية

 0 245,000 0 356,917 (بما في ذلك إعانات ا*يجار) تلقوا مساعدات على شكل حوا:ت نقديةعدد ا�شخاص المتضررون الذين 

 جل التنمية6ا3تصال 

 214,652 834,000     نشطة ا;تصال 6جل التنمية6 المتكاملة حزمةالالذين وصلت إليھم  نوالمتضرر لسكانا# 

 

                                                        
  مليون  2,4الھدف ا�صلي لليونيسف عقب المناشدة العاجلة يبلغ  3 

  

   384,000الھدف ا�صلي لليونيسف عقب المناشدة العاجلة يبلغ   4

 5
لمؤسسات المحلية لت المياه با�نابيب وتقديم الوقود يشمل الحصول على المياه عن طريق صھاريج المياه وشبكاو 2,953,852 ة وصل إلىالعاجل المناشدةالھدف ا�صلي لليونيسف بعد  

 خ?ل فترة زمنية قصيرة.  للمياه
  

  عليھا؛ المتفق المعايير تستوفي التي النظافة مستلزمات شمل فقطوي أسرة 000,55ھو  ةالعاجل المناشدة لليونيسف بعد ا6صلي الھدف 6 
  

 7
الزمني  ا
طار 6ن 000,144 ھو بحسب خطة ا;ستجابة ا
نسانية المعدلة النتيجة ھذه تحت ھدف المجموعةفي حين أن  503,128 ة ھوالعاجل المناشدة بعد ا6صلي لليونيسف الھدف 
  . 2015ديسمبر  – يناير للمدة كان 214,794 الھدف كما أن ،2015 ديسمبر- أبريل كان
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 �ن 913,652 ھو بحسب خطة ا:ستجابة ا*نسانية المعدلة النتيجة ھذه تحت ھدف المجموعةبينما كان  )98,0591,1(ظل كما ھو عند  ةالعاجل المناشدة بعدما  ا�صلي لليونيسف الھدف 

  )1,198,059(لم يتغير  ا�صلي لليونيسف الھدفبينما  2015ديسمبر  – يناير لمدةيغطي ا كان 1,600,000 الھدف أن حين في ،2015 ديسمبر- أبريل للمدةالزمني  ا*طار

 
9

  .2015مارس  26نذ تصاعد النزاع فيلمؤشر يختص بعدد ا6طفال الذين تم التحقق منھم بواسطة آلية المتابعة والرصد وكانوا قد تضرروا من ا;نتھاكات الجسمية لحقوق الطفل مھذا ا 
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  .والمتنقلة الثابتة الصديقة للطفل المساحات طريق شمل خدمات الدعم النفسي المقدمة عنوي 000,320 ةالعاجل المناشدة بعد ا6صلي لليونيسف الھدف كان 
 11

 – يناير عن المدة 500,000 الھدف أن حين في ،2015 ديسمبر- أبريل الزمني كان ا*طار �ن 360,000 ھو بحسب خطة ا:ستجابة ا*نسانية المعدلة النتيجة ھذه تحت ھدف المجموعة 

  .2015ديسمبر 
 12 

  66,465ونيسف بعد المناشدة العاجلة لمؤشر المعدل. كان الھدف ا�صلي لليا 

  المدرسة خارجممن ھم  الضعيفة الفئات أطفال من وغيرھم متضررون من النزاعا�طفال ال 13 


