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أرقام في ا
نساني الوضع   2015 يوليو 21 -يوليو  8   
      

 ا�شخاص الذين يحتاجون لمساعدات انسانية
  : عاجلة

  

 إنسانية، مساعدات إلى يحتاجون مليون 21

  طفل م�يين 9,9 منھم

  

   نازح 1,300,000 ھناك

  

فيما  طفل 365 منھم قتلوا، شخص 3,748

 484 طفالشخص يمثل ا& 18,003جرح 

  منھم
  

لمساعدات في  شخص بحاجةمليون  20,4 
  والصرف الصحي والنظافة مياه الخدمات  جانب

   

شخص بحاجة لخدمات الرعاية  مليون 15,2
  الصحية ا&ساسية 

  

 بحاجة للغذاء منھم امرأة وطفل مليون 1,6

  لخطر سوء التغذية عرضةطفل  مليون 1,3
  
  

  :2015 في اليونيسف تحتاجه الذي التمويل

  أمريكي دو%ر مليون 182,6
  

  المبالغ المستلمة

  )فجوة تمويلية %84(مليون دو%ر  29,2

 عناوين رئيسية  
 

ة إنسانية خ�ل الفترة المشمولة بالتقرير، لم تثمر مساعي التوصل إلى ھدن •
8ع�ن مثل تلك الھدنة. في ھذه ا&ثناء واصلت اليونيسف تقديم خدماتھا لكن لم 

سيع نطاق عمليات انقاذ الحياة بشكل سريع نظراً &ن ذلك يعتمد يتسنى لھا تو
. وفي ظل استمرار القتال، تشھد أعداد على مدى قدرة الوصول ا8نساني

الضحايا تزايد ناھيك عن زيادة عدد ا&سر التي لم تتمكن من الحصول على 
 الخدمات ا&ساسية الضرورية رغم الحاجة الماسة لھا. 

لي، نقلت ا&نباء أن إحدى الغارات الجوية ضربت منطقة يوليو الحا 12في  •
سعوان في صنعاء وتضرر منھا مجتمع المھمشين الذين يمثلون أقلية في 

منزل تضررت بفعل تلك الغارة  100المجتمع. ھناك تقارير تقول أن قرابة 
أسرة، إ? أن  450 تشريدحالة إصابة إضافة إلى  50حالة وفاة و  36مخلفة 
طفل قد توفوا جراء ذلك الھجوم  16ارير لم يتم التحقق منھا بعد. وكان ھذه التق

 مصاب من ا&طفال.  11في حين سقط 

شھدت محافظة تعز خ�ل ا&سبوعين الماضيين أعنف قتال منذ بداية النزاع.  •
 122مرفق صحي عام جديد وبالتالي أصبح  16وقد أدى ذلك إلى اغ�ق 
 قيد الخدمة في المحافظة. ) %61( 200مرفق صحي من إجمالي 

حتى ھذا التاريخ، تمكنت آلية الرصد والمتابعة التابعة لليونيسف من التحقق من  •
طفل من قبل  318 تجنيدإصابة ناھيك عن  484حالة وفاة بين ا&طفال و 365

 الجماعات المسلحة، على الرغم من أن ا&عداد قد تفوق ذلك بكثير. 

محافظات يمنية  10لمرحلة ا&من الغذائي أن  تشير تقارير التصنيف المتكامل •
أصبحت مصنفة كمحافظات في المرحلة الرابعة أو الطارئة  22من إجمالي 

 (وھي مرحلة تسبق مرحلة الوصول إلى مجاعة). 

وقعت اليونيسف والمؤسسة المحلية للمياه في صنعاء على اتفاقية يتم بموجبھا  •
ستمرار في ضخ المياه ومواصلة لتر من الديزل ل� 552تزويد المؤسسة بـ

شخص. ومن المتوقع  1,000,000محطة معالجة المياه لعملھا بما يخدم قرابة 
 خ�ل ھذا ا&سبوع.  البدء بالعمل

خ�ل الفترة المشمولة بالتقرير، نفذت أنشطة خارج الجدران في بعض  •
طفل دون  267,000المحافظات ومنھا ريمة، حجة، الحديدة وصنعاء مستھدفة 

العام من خ�ل جرعات التطعيم الروتيني ومكم�ت فيتامين (أ) جنباً إلى جنب 
 مع تقديم جرعات لقاح الكزاز للنساء في سن الحمل. 

 4,828وخ�ل نفس المدة، تسنى إيصال خدمات الدعم النفسي لما مجموعة  •

  ولد وذلك في محافظات الجوف والضالع وأبين.  6,277فتاة و

 

 تقرير الوضع
 ا
نساني في

 اليمن
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    ملخص النتائج

 

 اليونيسف المجموعة 

 ھدف المجموعة
النتائج 

 التراكمية #
 ھدف اليونيسف

النتائج 
 التراكمية #

 1,218,532 3,971,800 2,261,228 4,364,179 # ا&شخاص المتضررون الذين تسنى لھم الوصول إلى خدمات المياهالمية وا
صحاح البيئي والنظافة: 

 13,631 77,000 20,644 126,748 تعليم والذين يمكنھم مواصلة تعليمھم ا&طفال الذين ھم في سن الالتعليم: # 

 –عدد ا&طفال دون الخامسة الذين تم تطعيمھم ضد الحصبة وشلل ا&طفال (لقاح ث�ثي الصحة: # 
 أحادي)

  2,730,000 224,145 

 206,353 1,198,059 206,353 1,600,000 ا&طفال دون الخامسة الذين حصلوا على مكم�ت المغذيات الدقيقة  التغذية: #

ا&شخاص (أطفال + كبار) الذين وصلت أليھم المعلومات حول كيفية حماية أنفسھم حماية الطفل: # 
 من التعرض لQذى الجسدي/الوفاة بسبب ا&لغام/القذائف غير المنفجرة/المتفجرات من مخلفات الحرب

500,000 277,135 357,161 277,135 

قدية ا&شخاص المتضررون الذين حصلوا على مساعدات متمثلة بالتحوي�ت الن جتماعية: #الحماية ا%
 (بما في ذلك إعانات ا?يجار)

356,917 0 245,000 0 

 

  ا
نسانية وا%حتياجات العام الوضع
  

ج وتعز. حيث تستمر المعاناة في ھذه يشھد العنف في اليمن تصاعداً ملحوظاً ويزداد ضراوة في المحافظات الجنوبية من الب�د مثل عدن ولح
م المحافظات وغيرھا من المناطق المتضررة جراء انقطاع الكھرباء نتيجة للقصف الشديد. وطبقاً لمكتب تنسيق الشئون ا8نسانية التابع لQم

آخرون. حتى ھذا  18,003جرح شخص لقوا مصرعھم فيما  3,748فھناك زيادة في ا8صابات بين المدنيين حيث اشارت التقارير ان المتحدة، 
طفل  318يد نإصابة ناھيك عن تج 484حالة وفاة بين ا&طفال و 365التاريخ، تمكنت آلية الرصد والمتابعة التابعة لليونيسف من التحقق من 

شاملة ل�حتياجات ا8نسانية من قبل الجماعات المسلحة، على الرغم من أن ا&عداد قد تفوق ذلك بكثير. من ناحية أخرى تقدر عملية المراجعة ال
وبزيادة عن المعدل الذي كان سائداً قبل اشتداد النزاع مؤخراً والذي  –من اجمالي عدد السكان  %80مليون شخص داخل اليمن ( 21وجود 
ة في تنامي مضطرد ) بحاجة إلى مساعدات أو حماية إنسانية. وبالمثل، ظلت ا?حتياجات ا8نسانية لQطفال عبر القطاعات المختلف%61كان 

مليون طفل اصبحوا بحاجة بشكل من اشكال المساعدة نتيجة للصراع الدائر كما يقدر وجود قرابة  9,9فھناك على مدار ا&شھر الث�ثة الماضية. 
 19د الـ رس الماضي. شھعما كان عليه الوضع بداية نشوب النزاع في أواخر ما %280وبزيادة قدرھا  –مليون شخص نازح في البلد  1,3

 11,7مليار دو?ر لمساعدة حوالي  1,6من يونيو الماضي اط�ق خطة ا?ستجابة ا8نسانية المعدلة عبر الوكا?ت المختلفة والتي تناشد لتوفير 
مليون  182,6 –من اجمالي ذلك المبلغ  –العاجل. كما تبلغ قيمة المناشدة التي اطلقتھا اليونيسف بحاجة إلى العون ا8نساني مليون شخص 

المستوى الثالث من إجراءات الطوارئ للشركات بھدف حشد أعلى مستوى دعم دو?ر. وكانت اليونيسف قد فعلت في مطلع يوليو الحالي 
ة مؤسسي ممكن لQزمة الراھنة في اليمن. وعلى الرغم من اط�ق دعوات 8ع�ن ھدنة إنسانية، إ? أن القتال ما زال مستمراً مما حد من قدر

ر على الوصول إلى الخدمات ا&ساسية الضرورية العاجلة. تفيد التقارير الواردة من مطار عدن الدولي، والذي شھد دماراً واسعاً خ�ل ا&س
وھذا بدورة سيتيح فرصة أكبر لزيادة حجم امدادات ا8غاثة ا8نسانية وا&غذية وا&دوية الحرب الدائرة ھناك عن قرب إعادة فتحة أمام الرح�ت. 

  التي سيتم تقديمھا في المحافظة. 
  

 والتنسيق ا
نساني العمل قيادة 

 الموظفين من قليل عددعيد عودة بُ  صنعاء في عملياته استأنف في اليمن والذي طريالقُ  ا8نساني العمل فريق مع بالتنسيق اليونيسف تعمل

 ا?ستجابةوتوسيع نطاق  تسھيل أجل من اليمن داخل الدوليين ينالموظف تواجد لزيادة المتحدة ا&مم تسعىو الماضي. مايو 12 في الدوليين
 والتغذية والتعليم الطفل وحماية وا8صحاح البيئي المياه دور القيادة لمجموعات اليونيسف تتولىمن جانبھا،  .الب�د مناطق جميع لتشمل ا8نسانية
  لمنظمة تعتبر عضواً فاع�ً ضمن عنقود الصحة. ، كما أن اصنعاءخارج  من يةالتنسيق ھامھام تاستأنف كانت قد وكلھا

 

 ا
نساني استراتيجية العمل

كثر استجابة لQزمة ا8نسانية المتعمقة في اليمن، تسعى اليونيسف مع باقي الشركاء لتوسيع الجھود الرامية للوصول إلى ا&طفال وا?سر ا&
لتغذوية لQمھات وحديثي الو?دة وا&طفال من خ�ل العاملين الصحيين ضعفاً. ويشمل ذلك تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية وا

ع�جية المجتمعيين والفرق المتنقلة والتحلي بالجاھزية ل�ستجابة &ي حالة انتشار محتمل &مراض الطفولة جنباً إلى جنب مع توسيع الخدمات ال
م ا&سر النازحة من خ�ل توفير المياه عبر الصھاريج وخزانات المياه العامة لQطفال دون الخامسة المصابون بسوء التغذية الحاد والوخيم، دع

كما تسعى منظمة اليونيسف أيضاً إلى  وكذا توفير الوقود للمؤسسات المحلية للمياه وجھود الصيانة إضافة إلى دعم صناديق النظافة والتحسين.
بما ينقذ حياتھم وعمليات ا8حالة المناسبة لQطفال على برامج الدعم الصديقة بمخاطر ا&لغام تثقيف ا&طفال المتضررين في مجال التوعية 

للطفل. وفي مجال التعليم، تعمل اليونيسف مع باقي الشركاء على ضمان تمكن ا&طفال ضمن الفئات ا&كثر ضعفاً والذين أجبروا على ترك 
 المدرسة من العودة إليھا خ�ل العام الدراسي الجديد. 
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  البرنامج %ستجابة موجز لتحلي
 

  والتغذية الصحة
م الحق النزاع القائم أضرار مباشرة على مدى قدرة النساء وا&طفال في الوصول إلى الخدمات الصحية الروتينية وا&ساسية. حيث أعاق انعدا

الموظفين والمرضى على حٍد سواء إلى تجشم كثيراً على سلسلة التبريد. وقد أدى ذلك ب ذلكالوقود المرافق الصحية عن أداء اعمالھا كما أثر
 الكثير من الصعاب للوصول إلى المرافق الصحية العاملة نظراً ?ستمرار القتال في حين أن مجموعة من تلك المرافق اضطرت 8غ�ق أبوابھا

 جديد عام صحي مرفق 16 اغ�ق لىإ ذلك أدى وقد. النزاع بداية منذ قتال أعنف الماضيين ا&سبوعين خ�ل تعز محافظة شھدتبشكل كلي. 
 .المحافظة في الخدمة قيد) %61( 200 إجمالي منفقط  صحي مرفق 122 أصبح وبالتالي

 
التي تقوم اليونيسف بتركيب مبردات تعمل بالطاقة الشمسية والبنزين في المناطق ذات ا&ولوية إلى جانب توفير خدمات النقل من وإلى المراكز 

من جميع غرف التبريد على المستوى  %74استمرت حوالي  –مع بعض ا&نشطة ا&خرى  –يھا وبفضل ھذا التدخل يتم تخزين اللقاحات ف
) كما أن ھناك خطط للبدء بتنفيذ جلسات تحصين بواقع مرة في ا&سبوع وذلك في 333الوطني والمحافظات في أداء عملھا (يصل ا8جمالي إلى 

. خ�ل الفترة المشمولة بالتقرير، نفذت أنشطة خارج الجدران في بعض 42ل3,6ع من بين اجمالي تسمية مركز تحصين ثابت أو برنامج موس
طفل دون العام من خ�ل جرعات التطعيم الروتيني ومكم�ت فيتامين (أ)  267,000المحافظات ومنھا ريمة، حجة، الحديدة وصنعاء مستھدفة 

عام من أوساط ا?سر النازحة بلقاح  15في سن الحمل. كما تم استھداف جميع ا&طفال دون  جنباً إلى جنب مع تقديم جرعات لقاح الكزاز للنساء
 الحصبة وشلل ا&طفال. وللحيلولة دون انتشار داء الحصبة، فقد أكملت اليونيسف وشركائھا عملية تقييم مخاطر على مستوى المديريات ونفذت

وكونھا عضواً في عنقود الصحة، محافظة مختلفة.  11عام في  15أشھر و 6عمر  عملية تطعيم ضد الحصبة لجميع ا&طفال النازحين بين
لتطوير أنظمة سلسلة تبريد اللقاحات على مستوى البلد ككل ويترافق ذلك مع القيام بتركيب مبردات تعمل بالطاقة تتولى اليونيسف دور الريادة 

  الشمسية لتشغيل غرف التبريد في مختلف المديريات.

 

 

  والنظافة وا8صحاح البيئي المياه
مليون شخص بحاجة لمساعدات عاجلة تمكنه من الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي ا&منة بسبب نقص الوقود.  20,4ھناك أكثر من 

اضيين، واصلت يأتي ذلك في ظل تزايد انتشار ا&مراض مثل الم�ريا والكوليرا وا?سھا?ت واجتياح الديدان. وعلى مدار ا&سبوعين الم
حة اليونيسف تقديم خدماتھا في مجال المياه وا8صحاح البيئي والنظافة لخدمة السكان ا&كثر تضرراً في اليمن. ويشمل ذلك أنشطة تعزيز الص

ة المحلية وكانت اليونيسف قد وقعت اتفاقية مع المؤسسمدارس في أمانة العاصمة.  3أسرة نازحة تستوطن  140ونقل المياه بالصھاريج لعدد 
لتر من الديزل ل�ستمرار في ضخ المياه ومواصلة محطة معالجة المياه لعملھا  552للمياه في صنعاء على اتفاقية يتم بموجبھا تزويد المؤسسة بـ

 420على حقيبة مستلزمات النظافة  420شخص. ومن المتوقع البدء بالعمل خ�ل ھذا ا&سبوع. كذلك، تم توزيع  1,000,000بما يخدم قرابة 
أسرة نازحة في عمران على حقائب مستلزمات النظافة  3,578أيضاً، حصلت حوالي  شخص.  6,500أسرة نازحة في صعدة ويستفيد منھا 

 بواقع حقيبة لكل أسرة. 

 

 التعليم
مدرسة  248زاع. وكانت ككل وذلك &سباب مرتبطة بالن من أطفال اليمن ممن ھم في سن التعليم خارج المدرسة على مستوى البلد %47ھناك 

مدرسة ما زالت  68مدرسة قبل أسبوعين من ا&ن. با8ضافة إلى ذلك، تشير تقارير إلى أن  234إجما?ً قد تضررت من جراء النزاع مقارنة بـ 
مدرسة قبل  249ى من قبل النازحين مقارنة بـ مدرسة أخرى يتم استعمالھا حالياً كمأو 270محتلة من قبل الجماعات المسلحة وأن قرابة 

غير قادرين على الدخول إلى قاعات ا?متحان النھائي لحضور امتحانات  12- 9طفل في الصفوف  600,000ھناك أكثر من أسبوعين. 
ء في العنقود وعنقود توفير المأوى الشھادتين ا&ساسية والثانوية بسبب النزاع أيضاً. لذلك، تقوم اليونيسف مع وزارة التربية والتعليم والشركا

يوليو وھو  25ببعض جھود المناصرة لتوفير مأوى بديل لQسر النازحة. وفي ھذا الصدد، تم إعداد قائمة بالمدارس التي سيتم تفريغھا بحلول 
ة وتوزيع المنھج الجديد إضافة موعد بدء تدريس الحصص التعويضية للط�ب. من ناحية أخرى، تدعم اليونيسف وزارة التربية والتعليم لطباع

   إلى ا&دلة ا?رشادية للحصص التعويضية تلك.

 

  الطفل حماية
سبب في صدمة نفسية، وزيادة مخاطر ا8ساءة وا?ستغ�ل والتجنيد في النزاعات قد يتتأثير طويل ا&مد على ا&طفال، مما  سيكون للنزاع القائم

بما في ذلك القتل والتشويه والحرمان من  - لحقوق الطفل انتھاك جسيم حالة 13التحقق من  على مدى ا&سبوعين الماضيين، تموالمسلحة. 
ما مجموعه حيث تضرر   -على المدارس وتجنيد واستخدام ا&طفال والھجمات على المستشفيات  وا?عتداءات المساعدات ا8نسانية إلى وصولال

ا&نباء قد نقلت أن إحدى الغارات الجوية ضربت منطقة سعوان في صنعاء اكات. وكانت ا?نتھ لتلكفتيات ) نتيجة  5 أو?د + 23( طف�ً  28
منزل تضررت بفعل  100يوليو الجاري تضررت منھا فئة المھمشين الذين يمثلون أقلية في المجتمع. وقد ذكرت التقارير أن قرابة  12بتاريخ 

طفل قد  16أسرة، إ? أن ھذه التقارير لم يتم التحقق منھا بعد. وكان  450تشريد حا?ت إصابة ناھيك عن  5حالة وفاة و 36تلك الغارة مخلفة 
بينما الھجوم  ذلك جراءحتفھم  طف�ً  16ته ا&خبار فقد لقي وردأوبحسب ما  مصاب من ا&طفال. 11توفوا جراء ذلك الھجوم في حين سقط 

َ ولتحقق منھا. ل أن أنباء كھذه بحاجةعلى الرغم من  آخرين 11جرح  الدعم  خدمات الشركاء، تواصل اليونيسيف توفير باقي إلى جنب مع جنبا
من الفتيات على تلك الخدمات وذلك في  6,277ومن ا&و?د  4,828ما مجموعه حيث حصل النفسي لQطفال والمجتمعات المحلية المتضررة. 

حماية الطفل في حا?ت حول توعية  على جلساتمجتمع) أفراد المن ( رج�ً  98امرأة و 68 كما حصلتالضالع وأبين. محافظات الجوف و
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 حقائب لمواد �10وة على ذلك، تم توزيع عتعز وأبين.  مثل من اليمن محافظات الجنوبيةالي فمخاطر ا&لغام ب إضافًة إلى التثقيفالطوارئ 
  المناطق المتضررة من النزاع. تلكللتوعية بمخاطر ا&لغام في  ملصق 500كذا ترفيھية و

  

  الحماية ا?جتماعية
ا&كثر فقراَ ا&طفال وا&سر  الممارس ضدالضعف وا8قصاء حالة الحماية ا?جتماعية لمعالجة إلى تقديم خدمات تھدف استجابة اليونيسف 

اية ا?جتماعية) نظم الحم وا?ستفادة منلمطالبة لالحماية ا?جتماعية (دعم ا&طفال وا&سر  إلى وصولال فرص من خ�ل تعزيزوتھميشاَ وذلك 
نظم الحماية ا?جتماعية الشاملة).  وكذاأكثر حساسية للطفل وعلى نحو  في ھذا المجالتحسين القدرات الوطنية من خ�ل ( الخدمة تقديمطرق و

اع، وذلك بھدف دمج ھذا لتحوي�ت النقدية المشروطة ا8نسانية لQسر المتضررة من النزللQزمة الحالية، تقوم اليونيسف إعطاء ا&ولوية  مراعاةَ 
  أنظمة الحماية ا?جتماعية القائمة على المدى الطويل. ضمنالتدخل 

  
   التنمية &جل ا?تصال

 من المجتمع أفرادفرد من و نازح 182,175ما مجموعة  إلىمارس الماضي  أواخروصلت التدخ�ت تحت ھذا المكون منذ تصاعد النزاع 
 النظافة تعزيز الروتيني، التحصينجھود  والتغذية، ا&مراض وإدارة من الوقاية على الرسائل تركزو. للحياة المنقذة الحماية رسائل خ�ل

 لصحةل المعززة الرسائل بثب إذاعية محطات ست تستمر، بالتوازي وحمى الضنك. المنفجرة غير الذخائر عن الناجمة ا8صابات من والوقاية

  . ومستمعه مستمع مليون 2,8 إجمالي رسائلھا إلى تصللوصنعاء  وإب لحج عدن، الحديدة،كٍل من  في النظافةو
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  ا8مداد والخدمات اللوجستية
 50,000إلى  8يصالھاطن متري من ا&دوية وإمدادات المياه والصرف الصحي عبر ميناء المخا  47.5يوليو الحالي، قدمت اليونيسف  12في 

إلى أكثر من  ا&مھات وحديثي الو?دة. تم كذلك إيصال إمدادات المياه والصرف الصحيمن  20,000طفل و 30,000مستفيد ومستفيدة، بينھم 
متر مكعب من مواد التغذية الع�جية الجاھزة ل�ستخدام  370طن متري/  225شخص). وھناك شحنة إضافية تبلغ  21,000أسرة ( 3,000

ء التغذية. ومنذ بداية ا&زمة في أواخر مارس، تم أرسال ما مجموعه طفل يعانون من سو 15,295وصلت إلى ميناء الحديدة كي يستفيد منھا 
طن متري من إمدادات الطوارئ إلى اليمن. حيث ارسلت اليونيسف رحلتين جويتين مستأجرتين مباشرة إلى صنعاء عن طريق جيبوتي  1,249
وة على ذلك، تم ارسال خمس شحنات إلى عدن تحمل طن متري من المواد الطبية والتغذوية وإمدادات المياه والصرف الصحي. ع� 92تحمل 
 شحنةأرسلت أحد عشر أيضاً طن متري من ا8مدادات الطبية، بما في ذلك المحاقن وٍعدد القِبالة وا&غذية الع�جية الجاھزة ل�ستخدام.  207

عدة الحفاظ على ا&سرة و وحقائبشمع، وقطع القماش الم وأوعية الوقودالس�مة  عبارة عن صناديقطن متري  788 حجمھاإلى الحديدة 
طن متري من ا8مدادات الطبية، بما في ذلك ا&غذية الع�جية  134 تحملإلى المخا  أخرى أرسلت الكرامة وا&غذية الع�جية. خمس شحنات

المياه والصرف إمدادات الطبية و المؤنطن متري من  28 تحملإلى ميناء المك� أرسلت نة واحدة شحالمياه والصرف الصحي. إمدادات و
  الصحي.

  
  التمويل

 ما مجموعة 2015 لعام العمل ا8نساني لخدمة ا&طفال لليونيسفالمناشدة المعدلة  بلغت قيمة ،المعدلة ا8نسانيةخطة ا?ستجابة  مع تمشياً 

ً  تلقت المنظمة ا\ن، حتىو. مليون دو?ر 182,6   .٪84 قدرھا تمويل فجوة تاركةً  ،المناشدة تلك لتغطية متطلبات دو?ر مليون 29,2 قدره مبلغا
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  

  www.facebook.com/unicefyemen.ar: الفيسبوكعلى  اليمن في اليونيسفعنوان 
  UNICEF Yemen@ :تويترعلى  اليمن في اليونيسفعنوان 

  
للحصول على 

مزيد من 
المعلومات حول 
التقرير، يمكنكم 

 التواصل مع:
  

  كيت روز
  مسؤولة التقارير وا8تصال

  اليونيسف اليمن
 ا&ردن -عمان 
 798270701 962+تلفون: 

Email: krose@unicef.org  

  ھيلين قاضي
  ميدانية والطوارئمديرة العمليات ال
  اليونيسف اليمن

 ا&ردن -عمان 
 798270937 962+ تلفون: 

 hkadi@unicef.org 

  جيرمي ھوبكنر
  نائب الممثل

  اليونيسف اليمن
 ا&ردن -عمان 
 798263037 962+ تلفون: 

jhopkins@unicef.org 

  راجات مادھوك
  مدير ا8تصال والمناصرة

  اليونيسف اليمن
 ا&ردن -عمان 
 962798270912+تلفون: 

Rmadok@unicef.org  

 

 قطاعال

المناشدة  متطلبات
  ا�صلية ا
نسانية

  

  )2015 ديسمبر -يناير(

 

المناشدة  متطلبات
 ا�صلية ا
نسانية

بعد  2015
 التعديل 

المبالغ 
 المستلمة

 فجوةال
 يةالتمويل

نسبة 
 فجوةال

 يةالتمويل

 %86 35,756,444 5,743,556 41,500,000 20,000,000 التغذية

 %74 25,017,215 8,982,785 58,000,000 7,000,000 والنظافة ا
صحاح البيئيالمياه و

 %94 54,649,785 3,350,215 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 25,737,494 262,506 26,000,000 0 الحماية ا%جتماعية أثناء الطوارئ

   6,066,602   ما تم تخصيصه

 %84 153,385,678 29,214,322 182,600,000 60,100,000 ا
جمالي (دو%ر أمريكي)
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  أ لحقالم

  البرنامج نتائج ملخص
أھداف ونتائج البرنامج 

2015201520152015    

        اليونيسف    العنقود

  الھدف
 2015201520152015    

  مجموع نتائج
 2015201520152015    

    2015201520152015الھدف 
مجموع نتائج 

2015201520152015    

    الصحة

 5 سن دون # ا&طفال
 ھمتطعيمالذين تم  سنوات
 وشلل الحصبة ضد

 –(أحادي  ا&طفال
  1ي)خماس

 

  
2,730,000 224,145 

ال�تي  الحوامل لنساءا# 
حصلن على رعاية 
 وما حوامل، عند الوضع

 2د الو?دةبع
  

590,000 
               

12,650 

    المياه وا(صحاح البئي والنظافة

 ونالمتضرر السكان# 
الذين تمكنوا من الحصول 

 للمعايير وفقاً  المياه على
 3عليھا المتفق

4,364,179 2,261,228 3,971,800 1,218,532 

ممن  نا&شخاص المتضررو# 
 مستلزمات حقائب حصلوا على

  4النظافة

973,785 180,575 650,000 148,953 

    التغذية

 سوء سنوات ممن يعانون من 5 سن دون ا&طفال# 
 مراكز( الع�جية الرعايةفي  أدخلواو الحاد التغذية

 5)عيادات متنقلةعيادات خارجية/ /التغذية الع�جية 
214,794 33,014 214,794 33,014 

سنوات ممن حصلوا على  5 سن دون ا&طفال# 
 6الدقيقة المغذيات تدخ�ت

1,600,000 206,353 1,198,059 206,353 

    حماية الطفل

  426   426  7التي تم التحقق منھا الطفل لحقوق الجسيمة ا?نتھاكاتحا?ت  عدد ونسبة

 137,767 328,900 137,767 548,168 8النفسي الدعمخدمات  من المستفيدين ضررينالمت ا&طفال# 

 بسبب الموت /البدنية ا8صابة من أنفسھم حماية كيفية عن معلومات إليھم وصلتممن ) كبار+  أطفال( ا&شخاص# 
 9الحرب مخلفات من المتفجرات/ المنفجرة غير الذخائر/ ا&لغام

500,000 277,135 357,161 277,135 

    التعليم

عدد ا�طفال في سن التعليم المتضررين ممن تمكنوا من التعلم من خ(ل مساحات التعلم المؤقتة والمدارس المعاد 
 10بناؤھا 

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

الكتب عدد ا�طفال خارج المدرسة الذين حصلوا على الدعم ;عادة إدماجھم بالمنظومة التعليمية (شام(ً توزيع 
  11والمستلزمات ا�خرى وفرص التعلم التعويضية)

904,326 0 542,000 0 

    الحماية ا(جتماعية 

 0 245,000 0 356,917 عدد ا�شخاص المتضررون الذين تم مساعدتھم من خ(ل الحواHت النقدية (بما في ذلك إعانات ا;يجار)

 ا(تصال 1جل التنمية

 أنشطة ا?تصال &جل التنمية المتكاملة حزمةالت إليھم الذين وصل نوالمتضرر لسكانا# 
  

834,000 163,134 

                                                        
  مليون  2,4الھدف ا�صلي لليونيسف عقب المناشدة العاجلة يبلغ  1 

  

   384,000الھدف ا�صلي لليونيسف عقب المناشدة العاجلة يبلغ   2

 3
 لمؤسسات المحلية للمياهليشمل الحصول على المياه عن طريق صھاريج المياه وشبكات المياه با�نابيب وتقديم الوقود و 2,953,852 ة وصل إلىالعاجل المناشدةالھدف ا�صلي لليونيسف بعد  

 خ(ل فترة زمنية قصيرة. 
  

  عليھا؛ تفقالم المعايير تستوفي التي النظافة مستلزمات شمل فقطوي أسرة 000,55ھو  ةالعاجل المناشدة لليونيسف بعد ا&صلي الھدف 4 
  

 الزمني كان ا8طار &ن 144,000 ھو بحسب خطة ا?ستجابة ا8نسانية المعدلة النتيجة ھذه تحت ھدف المجموعةفي حين أن  128,503 ة ھوالعاجل المناشدة بعد ا&صلي لليونيسف الھدف  5

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

 �ن 913,652 ھو بحسب خطة اHستجابة ا;نسانية المعدلة النتيجة ھذه تحت ھدف المجموعةبينما كان  )1,198,059(ظل كما ھو عند  ةالعاجل المناشدة بعدما  ا�صلي لليونيسف الھدف  6

  2015بر ديسم – يناير لمدةيغطي ا كان 1,600,000 الھدف أن حين في ،2015 ديسمبر - أبريل للمدةالزمني  ا;طار
  

 مارس المنصرم.  26طفل منذ تصاعد النزاع فيھذا المؤشر يختص بعدد ا&طفال الذين تم التحقق منھم بواسطة آلية الرصد والمتابعة وكانوا قد تضرروا من ا?نتھاكات الجسمية لحقوق ال  7
  

 . والمتحركة الثابتة الصديقة للطفل المساحات طريق لنفسي المقدمة عنشمل خدمات الدعم اوي 320,000 ةالعاجل المناشدة بعد ا&صلي لليونيسف الھدف كان  8
  

   أن حين في ،2015 ديسمبر - أبريل الزمني كان ا;طار �ن 360,000 ھو بحسب خطة اHستجابة ا;نسانية المعدلة النتيجة بخصوص ھذه ھدف المجموعة  9

  ؛2015ديسمبر  – يناير عن المدة 500,000 الھدف
  

  66,465المعدل. كان الھدف ا�صلي لليونيسف بعد المناشدة العاجلة المؤشر  10 

 المدرسة خارج ا�طفال من الضعيفة الفئات من وغيرھم المتضررون من النزاع 11 
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