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29 يیووليیوو – 4 أأغسططسس 2015االووضع ااإلنساني في أأررقامم

عناوويینن ررئيیسيیة 

ووصلتت هھھھذذاا ااألسبووعع أأوولل شحنة منن االلقاحاتت االجدديیددةة إإلى االيیمنن ووذذلكك للمررةة •
ااألوولى منذذ بددأأ االنززااعع في أأووااخرر ماررسس االماضي ووتحوويي االشحنة على 

1,65 مليیوونن جررعة منن لقاحح شللل ااألططفالل االفموويي. حيیثث تمم تسليیمم االشحنة 
إإلى ووززااررةة االصحة االعامة وواالسكانن في صنعاء. 

خاللل فتررةة االتقرريیرر٬، قامتت االعيیاددااتت االصحيیة االمتنقلة االمددعوومة منن •
االيیوونيیسفف بإجررااء االفحووصاتت لعدددد 9,572 ططفلل للتأكدد منن إإصابتهھمم بسووء 
االتغذذيیة االحادد االووخيیمم بيینن أأووساطط ااألسرر االناززحة وواالمجتمعاتت االمضيیفة ووذذلكك 

في محافظظاتت االحدديیددةة٬، صنعاء٬، صعددهه٬، تعزز ووعددنن.  
ددعمتت االيیوونيیسفف خاللل ااألسبووعع االفائتت 8 مجالسس بلدديیة في صنعاء •

وواالحدديیددةة ووعددنن ووعمرراانن ووحجهھ وواالبيیضاء ووذذمارر ووصعددهه منن خاللل 
تززوويیددهھھھا بالووقوودد االالززمم لمضخاتت ميیاهه االشرربب وواالتي يیستفيیدد منهھا ما يیززيیدد 

عنن 1,9 مليیوونن شخصص. 
ااستفادد 15,307 ططفلل في االمجتمعاتت االمتضررررةة منن االنززااعع منن برراامج •

االددعمم االنفسي منن خاللل أأنشططة االمددااررسس االصدديیقة للططفلل وواالتي تضمنتت 
ااألنشططة االرريیاضيیة وواالفنوونن ووغيیررهھھھا منن ااألنشططة االتررفيیهھيیة.  

هھھھناكك حاجة ماسة للتموويیلل كي يیتسنى ااالستجابة الحتيیاجاتت ااألططفالل وواالنساء •
ااألكثرر تضررررااً منن االووضع االررااهھھھنن. حيیثث تعاني االيیوونيیسفف منن فجووةة تموويیليیة 

قددررهھھھا 84% ووذذلكك لتغططيیة مناشددتهھا االتي تبلغ قيیمتهھا ااالجماليیة 182,6 
مليیوونن ددووالرر٬، ما يیجعلل تلكك االمناشددةة ااألقلل على ااالططالقق في االمنططقة منن 

حيیثث نقصص االتموويیلل االططاررئئ لهھا. 

ااألشخاصص االذذيینن يیحتاجوونن لمساعددااتت إإنسانيیة عاجلة:  

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

هھھھناكك 1,3 مليیوونن ناززحح  

3,748 شخصص قتلوواا٬، منهھمم 398 ططفلل فيیما جررحح 
18,003 شخصص يیمثلل ااألططفالل 605 منهھمم. 

 20,4 مليیوونن شخصص بحاجة لخددماتت االميیاهه وواالصررفف االصحي 
وواالنظظافة. 

 15,2 مليیوونن شخصص بحاجة لخددماتت االررعايیة االصحيیة ااألساسيیة  

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

182,6 مليیوونن ددووالرر أأمرريیكي 

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

;
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االووضع االعامم ووااالحتيیاجاتت ااإلنسانيیة 
على االررغمم منن بددء ددخوولل االمساعددااتت إإلى االيیمنن٬، إإال أأنن االيیوونيیسفف ما تززاالل قلقة بسببب االقتالل االدداائرر وونقصص االووقوودد وواالغددااء وواالددووااء على مستووىى 

االبلدد ككلل. ووقدد حصدد االنززااعع منذذ تصاعددهه في أأووااخرر ماررسس االماضي أأررووااحح 4,000 شخصص تقرريیباً فيیما أأصبح 80% منن االسكانن بحاجة إإلى 
مساعددااتت إإنسانيیة. ووعلى مستووىى االبلدد ككلل يیتسببب االنززااعع في أأضرراارر يیتعذذرر إإصالحهھا في مجالل االُبنيیة االتحتيیة االهھامة مثلل االمددااررسس وواالمستشفيیاتت 
وواالمساجدد وواالموواانئ وواالمناططقق االسكنيیة٬، ااألمرر االذذيي حالل ددوونن تمكنن االكثيیرر منن ااالسرر االووصوولل إإلى االخددماتت ااألساسيیة. ووهھھھناكك أأكثرر منن 21 مليیوونن 
شخصص٬، منهھمم 10 مليیوونن ططفلل تقرريیباً يیكابددوونن االتبعاتت االمتززاايیددةة لهھذذاا االنززااعع. ووعقبب ززيیاررةة قصيیررةة لعددنن٬، شجبب منسقق االشئوونن ااإلنسانيیة في ااألممم 

االمتحددةة االددمارر االووااسع االذذيي لحقق بالمحافظظة مناشددااً كافة ااألططرراافف تسهھيیلل ووصوولل االمساعددااتت ااإلنسانيیة لتلبيیة ااالحتيیاجاتت االهھائلة للسكانن هھھھناكك. 
ووكانتت آآليیة االمتابعة وواالررصدد بقيیاددةة االيیوونيیسفف قدد ررصددتت ززيیاددةة في أأعدداادد ااألططفالل االذذيینن قتلوواا ووجررحوواا حيیثث ووصلل االعدددد إإلى 398 وو605 على 

  . 1االتوواالي٬، فيیما تمم تجنيیدد 377 آآخرريینن منن قبلل االجماعاتت االمسلحة

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 وواالتي مقررهھھھا في صنعاء. كما تعتبرر االمنظظمة عضووااً فاعالً في مجمووعة االصحة. ووتسعى ااألممم االمتحددةة لززيیاددةة مستووىى تووااجدد 
االمووظظفيینن االددووليیيینن في االيیمنن بهھددفف تسهھيیلل ووتيیسيیرر جهھوودد تووسيیع نططاقق ااالستجابة ااإلنسانيیة لتشملل كافة مناططقق االبالدد. حيیثث تمم ااعتمادد ثالثة مووظظفيینن 

ددووليیيینن جدددد لليیوونيیسفف ووذذلكك للعملل في مكتبب االمنظظمة االميیددااني في االحدديیددةة مما ررفع إإجمالي عدددد االمووظظفيینن االددووليیيینن في االبلدد إإلى 14 (11 في 
صنعاء + 3 في االحدديیددةة). كما شهھدد ااألسبووعع االحالي تحرركاتت منن قبلل االيیوونيیسفف شملتت محافظظتي إإبب ووصعددهه بهھددفف ااستعررااضض إإمكانيیاتت إإعاددةة 

تأسيیسس مساحاتت عملل دداائمة لهھا في االمحافظظتيینن وومأووىى لمووظظفيیهھا منن محليیيینن ووددووليیيینن.  

ااستررااتيیجيیة االعملل ااإلنساني 
في إإططارر جهھوودد ااالستجابة لألززمة ااإلنسانيیة االمتفاقمة في االيیمنن٬، تهھددفف االيیوونيیسفف ووشرركائهھا إإلى تووسيیع تلكك االجهھوودد كي تصلل إإلى ااألططفالل ضمنن 

االفئاتت ااألكثرر ضعفاً ووأأسررهھھھمم. ووتشملل تلكك االجهھوودد تقدديیمم حززمة متكاملة منن االخددماتت االصحيیة وواالتغذذوويیة لألمهھاتت ووحدديیثي االووالددةة ووااألططفالل بووااسططة 
االعامليینن االصحيیيینن االمجتمعيیيینن وواالفررقق االمتنقلة ووضمانن كافة االتدداابيیرر االمتعلقة بالجاهھھھززيیة لالستجابة أليي تفشي محتملل ألمررااضض االططفوولة ووتووسيیع 

االخددماتت االعالجيیة لألططفالل ددوونن االخامسة ممنن يیعانوونن منن سووء االتغذذيیة االحادد وواالووخيیمم إإلى جانبب ددعمم ااألسرر االناززحة منن خاللل تززوويیددهھھھمم بميیاهه 
االشرربب عبرر عررباتت نقلل االميیاهه ووخززااناتت االميیاهه االعامة مع تززوويیدد االمؤؤسساتت االمحليیة للميیاهه ووصنادديیقق االنظظافة بالووقوودد االالززمم وومستلززماتت االصيیانة. 

تقددمم االيیوونيیسفف أأيیضاً خددماتت االددعمم االنفسي وواالتثقيیفف بمخاططرر ااأللغامم بهھددفف اانقاذذ االحيیاةة لألططفالل االمتضرررريینن مع ااإلحالة االمناسبة على برراامج 
مساعددةة االضحايیا االصدديیقة للططفلل. ووفيیما يیخصص االتعليیمم٬، تعملل االيیوونيیسفف مع االشرركاء لضمانن إإعاددةة إإلحاقق ااألططفالل ضمنن االفئاتت ااألكثرر ضعفاً 

وواالذذيینن ااجبرروواا على ترركك االمددررسة بالتعليیمم خاللل االعامم االددررااسي االجدديیدد. ووكانتت االيیوونيیسفف قدد قامتت في 1 يیووليیوو بتفعيیلل االمستووىى االثالثث منن 
إإجررااءااتت االططووااررئئ االمؤؤسسيیة وواالتي تهھددفف إإلى حشدد أأعلى مستووىى ممكنن منن االددعمم االمؤؤسسي لألززمة االررااهھھھنة في االيیمنن.  

ملخصص ااستجابة االبررنامج 
االصحة وواالتغذذيیة 

تووااصلل االيیوونيیسفف ووباقي االشرركاء ترركيیزز االجهھوودد للحفاظظ على ووتحسيینن مستووىى تغططيیة حمالتت االتحصيینن جنباً إإلى جنبب مع ووضع االخطططط االررااميیة 
إإلى االحيیلوولة ددوونن تفشي ااألمررااضض وواالووفيیاتت. ووصلتت هھھھذذاا ااألسبووعع أأوولل شحنة منن االلقاحاتت االجدديیددةة إإلى االيیمنن ووذذلكك للمررةة ااألوولى منن أأنن بددأأ االنززااعع 

في أأووااخرر ماررسس االماضي ووتحوويي االشحنة على 1,65 مليیوونن جررعة منن لقاحح شللل ااألططفالل االفموويي. حيیثث تمم تسليیمم االشحنة إإلى ووززااررةة االصحة 
االعامة وواالسكانن في صنعاء. كما تووااصلل حمالتت االتحصيینن خاررجج االجددرراانن في محافظظاتت مأرربب ووإإبب ووعمرراانن وواالمهھررةة وواالمكال مستهھددفة 

85,000 ططفلل فيیما ووااصلتت االفررقق االمتنقلة تقدديیمم االخددماتت االصحيیة وواالتغذذوويیة لألمهھاتت ووااألططفالل في سبع محافظظاتت متضررررةة. على صعيیدد 
متصلل٬، حصلتت ما مجمووعة 6,130 اامررأأةة على خددماتت االصحة ااإلنجابيیة في حيینن تمم تططعيیمم أأكثرر منن 18,544 ططفلل ضدد ااألمررااضض االتي يیمكنن 
االووقايیة منهھا باللقاحاتت ووذذلكك خاللل االمددةة االتي شملهھا االتقرريیرر. ووتجرريي حاليیاً ااالستعددااددااتت إلططالقق حملة ووططنيیة للتحصيینن ضدد شللل ااألططفالل إإضافة 

إإلى حمالتت على االمستووىى ددوونن االووططني للقضاء على ددااء االحصبة وواالتي ستنططلقق في االنصفف االثاني منن شهھرر أأغسططسس. تستهھددفف االحملة جميیع 
ااألططفالل ددوونن االخامسة وواالذذيینن سيیتمم تططعيیمهھمم منن خاللل لقاحاتت شللل ااألططفالل االفموويیة بيینما ستستهھددفف جررعاتت االلقاحح ضدد االحصبة كافة ااألططفالل بيینن 
عمرر 6 أأشهھرر – 15 عامم. حتى هھھھذذاا االتارريیخ٬، تسنى تططعيیمم ما مجمووعة 296,100 ططفلل ددوونن االخامسة منن خاللل ااعططائهھمم جررعاتت لقاحح ضدد شللل 

ااألططفالل وواالحصبة.  
  

ما ززاالتت ااالحتيیاجاتت االتغذذوويیة في تززاايیدد مستمرر في جميیع مناططقق االيیمنن في ظظلل ووجوودد أأكثرر منن 1,8 مليیوونن ططفلل عررضة لإلصابة بسووء االتغذذيیة. 
ووكانتت االعيیاددااتت االمتنقلة االمددعوومة منن االيیوونيیسفف قدد قامتت خاللل ااألسبووعع االماضي بفحصص 9,572 ططفلل للتأكدد منن مددىى ااصابتهھمم بسووء االتغذذيیة 

1  ووصل إإجمالي عددد ااالنتهھاكاتت االجسيیمة لحقوقق االطفل إإلى 648 حالة. بعض تلك ااالنتهھاكاتت قد تؤثر على أأكثر من ططفل ووااحد. على سبيیل االمثالل٬، اانفجارر لغم ووااحد قد يیتسبب 
بسقوطط عدةة أأططفالل جرحى. 
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االحادد االووخيیمم ووذذلكك في محافظظاتت االحدديیددةة٬، صنعاء٬، صعددهه٬، تعزز ووعددنن ووجميیعهھمم أأفرراادد في أأووساطط ااألسرر االناززحة وواالمجتمعاتت االمضيیفة. كذذلكك٬، 
قددمتت االيیوونيیسفف أأيیضاً مكمالتت االمغذذيیاتت االددقيیقة لعدددد 15,257 ططفلل إإلى جانبب 4,963 منن االنساء االحووااملل وواالمررضعاتت. منن ناحيیة أأخررىى٬، 

جررىى تووززيیع ما مجمووعة 506 ططنن مترريي منن ااألغذذيیة االعالجيیة االجاهھھھززةة لالستخدداامم في 19 محافظظة منن محافظظاتت االيیمنن.  

االميیاهه ووااإلصحاحح االبيیئي وواالنظظافة  
ااستمرراارر نقصص االووقوودد ما ززاالل يیمثلل االتحدديي ااألكبرر أأمامم 20,4 مليیوونن شخصص في االيیمنن للووصوولل إإلى ميیاهه االشرربب ووخددماتت ااإلصحاحح االبيیئي 

ااألمنة. ووخاللل ااألسبووعع االماضي٬، حصلتت 4,245 أأسررةة ناززحة على صنددووقق أأددووااتت االنظظافة االشخصيیة فيیما تمم إإيیصالل ميیاهه االشرربب عبرر صهھارريیج 
نقلل االميیاهه لعدددد 11,000 شخصص. كما ددعمتت االيیوونيیسفف 8 مددنن في محافظظاتت صنعاء وواالحدديیددةة ووعددنن ووعمرراانن ووحجهھ وواالبيیضاء ووذذمارر ووصعددهه 

ووذذلكك منن خاللل تقدديیمم االووقوودد لمحططاتت ضخ االميیاهه االتي يیستفيیدد منن خددماتهھا ما يیززيیدد عنن 1,9 مليیوونن شخصص. بالتووااززيي ااستمررتت االمنظظمة بتقدديیمم 
االددعمم االططاررئئ لمدديینة االحدديیددةة كي يیتسنى لهھا االقيیامم بجمع االنفايیاتت االصلبة بما يیخددمم 550,000 شخصص منن سكانن االمدديینة ووذذلكك خاللل هھھھذذاا ااألسبووعع. 
عالووةة على ذذلكك٬، ززووددتت االيیوونيیسفف ثالثث مضخاتت ميیاهه ووااقعة في 3 حقوولل ميیاهه ررئيیسيیة في عددنن بكميیة إإضافيیة منن االدديیززلل قددررهھھھا 200,000 لترر 

وواالتي سلمتت بووااسططة مجمووعة االددعمم االلووجستي. 

االتعليیمم 
لمم يیتمكنن أأكثرر منن 1,8 مليیوونن ططفلل منن االووصوولل إإلى االمددااررسس منذذ تصاعدد االنززااعع في ماررسس االماضي فيیما ااضططررتت 3,584 مددررسة إلغالقق 

أأبوواابهھا. منن ناحيیة أأخررىى٬، تضرررر ما مجمووعة 248 مددررسة بفعلل االنززااعع االدداائرر فيیما تمم ااستخدداامم 270 مددررسة أأخررىى كمأووىى منن قبلل ااألسرر 
االناززحة. ووفي سيیاقق متصلل٬، لمم يیتمكنن قرراابة 600,000 ططفلل في االصفووفف 9-12 منن حضوورر ااختباررااتت االشهھاددةة ااألساسيیة وواالثانوويیة ووهھھھي 
االشهھاددتيینن االلتيینن تؤؤهھھھالنن منن يیجتاززهھھھما ااالنتقالل إإلى مررحلة أأعلى منن مررااحلل االتعليیمم ااألمرر االذذيي جعلل مستقبلل هھھھؤؤالء غيیرر معررووفف إإلى ااألنن. 

خاللل االمددةة االمشموولة بالتقرريیرر٬، ووااصلتت االيیوونيیسفف ددعمهھا االمقددمم لووززااررةة االترربيیة وواالتعليیمم بهھددفف تحدديیدد االمددااررسس االمتضررررةة ووإإتمامم ااالستعددااددااتت 
إلططالقق ااالختباررااتت االمؤؤجلة ووحملة االعووددةة إإلى االمددررسة. حيیثث تمم تخصيیصص مررااكزز ااختبارر أأمنة في االعاصمة٬، أأما بالنسبة للمررااكزز االتي يیشتبهھ 
ااحتوواائهھا على ذذخائرر غيیرر منفجررةة٬، فقدد تمم تحدديیددهھھھا ووسيیتمم تنظظيیفهھا منن تلكك االموواادد االخططررةة. تستمرر االيیوونيیسفف أأيیضاً بتقدديیمم خددماتت االددعمم االنفسي 

لألططفالل في محافظظة إإبب حيیثث تسنى االووصوولل إإلى قرراابة 1,126 ططفلل (534 أأووالدد + 592 فتيیاتت) حتى هھھھذذاا االتارريیخ. كما جررىى ددعمم 19,611 
ططفلل في 11 محافظظة ووذذلكك لتمكيینهھمم منن مووااصلة تعليیمهھمم. وويیشملل هھھھذذاا االررقمم 18,485 ططفلل ناززحح ممنن تمم إإددماجهھمم في االمددااررسس خاللل االنززااعع 

إإضافة إإلى 1,126 ططفلل حصلوواا على خددماتت تعليیميیة ووددعمم نفسي. ااستمرراارر غيیابب ااألمنن ووااالفتقارر للمبالغ االالززمة حالل ددوونن تمكنن االووززااررةة منن 
ططباعة ااألددلة االخاصة بالحصصص االتعوويیضيیة. ووقدد حدد ذذلكك منن قددررةة عنقوودد االتعليیمم للووصوولل إإلى أأكثرر منن 600,000 ططفلل في االصفووفف 12-9 

وواالذذيینن كانن منن االمقرررر لهھمم أأنن يیلتحقوواا بفصوولل تعوويیضيیة ااستعددااددااً لخووضض ااالختباررااتت االنهھائيیة. منن بيینن ااجمالي ذذلكك االعدددد٬، هھھھناكك 45,000 ططفلل 
فقطط يیحضرروونن حاليیاً االحصصص االتعوويیضيیة ووذذلكك في أأمانة االعاصمة وومحافظظة عمرراانن. 

حمايیة االططفلل 
تستمرر معاناةة أأططفالل االيیمنن االمتمثلة بمووااجهھة االقلقق وواالضغووطط االنفسيیة ووززيیاددةة ااحتمالل تعررضهھمم لإلساءةة ووااالستغاللل وواالتجنيیدد في االنززااعع االمسلح. 

حيیثث شهھدد ااألسبووعع االماضي تنفيیذذ جلساتت تووعيیة ااستهھددفتت االمجتمعاتت االمتضررررةة منن االنززااعع في محافظظاتت تعزز وواالجووفف وواالضالع ووشملتت 
2,104 منن االبالغيینن (896 اامررأأةة + 1,208 ررجالل) وواالتي رركززتت على قضايیا حمايیة االططفلل ااألساسيیة. ووخاللل نفسس االفتررةة٬، تمم تنفيیذذ جلساتت 

تووعيیة بمخاططرر ااأللغامم ااستفادد منهھا 1,666 فرردد منن أأفرراادد االمجتمع منهھمم (603 اامررأأةة + 1,036 ررجالل) إإلى جانبب 1,089 منن ااألططفالل (363 
فتيیاتت + 726 أأووالدد) جميیعهھمم منن ااألسرر االناززحة ووبيینن أأووساطط االمجتمعاتت االمضيیفة ددااخلل محافظظة االجووفف. عالووةة على ذذلكك٬، تمم تقدديیمم خددماتت 

االددعمم االنفسي لعدددد 15,307 ططفلل (5,972 فتيیاتت + 9,335 أأووالدد) ضمنن االمجتمعاتت االمتضررررةة منن االنززااعع منن خاللل أأنشططة االمددااررسس االصدديیقة 
للططفلل وواالتي شملتت االرريیاضة وواالفنوونن ووغيیررهھھھا منن ااألنشططة االتررفيیهھيیة ااألخررىى.  

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 ووبعدد ااستكمالل مسح خاررططة ااألسرر االمستهھددفة. ووكانتت االيیوونيیسفف قدد ااستكملتت خاللل شهھرر يیووليیوو تمرريینن ااإلعدداادد االسرريیع للملفاتت وواالذذيي 

يیستهھددفف مجتمعاتت االمهھمشيینن في 11 مدديیرريیة ددااخلل مدديینة صنعاء. كما تظظهھرر االنتائج أأنن مدديیرريیاتت شعووبب وومعيینن وواالسبعيینن تعتبرر أأكثرر االمدديیرريیاتت 
منن حيیثث ترركزز االمهھمشيینن فيیهھا بيینما االمناططقق ااألكثرر تضررررااً (وواالتي سجلتت أأعلى حاالتت ووفيیاتت ووإإصابة ووتهھجيیرر) كانتت مدديیرريیاتت االووحددةة وومعيینن 

ووبني االحاررثث.  

ااالتصالل ألجلل االتنميیة  
ما ززاالل غيیابب ااألمنن يیمثلل عقبة أأمامم تنفيیذذ ااألنشططة االتووعوويیة جيیددةة االتنسيیقق االمقررررةة تحتت مكوونن ااالتصالل ألجلل االتنميیة. حيیثث تعررضتت االعدديیدد منن 
االمحططاتت ااإلذذااعيیة للددمارر فيیما تووقفتت بعضهھا بسببب نقصص االووقوودد. ووكانتت االيیوونيیسفف قدد تمكنتت خاللل االفتررةة االمشموولة بالتقرريیرر منن االووصوولل إإلى 

19,757 شخصص منن خاللل جلساتت االمشووررةة وواالززيیاررااتت االمنززليیة ووااللقاءااتت االمجتمعيیة وواالموواادد االخاصة باالتصالل وواالتثقيیفف وواالمعررفة. منن ناحيیة 
أأخررىى٬، ووصلتت االتددخالتت تحتت هھھھذذاا االمكوونن منذذ بدداايیة االنززااعع إإلى ما مجمووعة 214,652 ناززحح ووفرردد منن أأفرراادد االمجتمع منن خاللل االررسائلل االمنقذذةة 

للحيیاةة وواالحمايیة ووذذلكك في االمحافظظاتت االمتضررررةة مثلل االجووفف٬، صعددهه٬، تعزز٬، االحدديیددةة٬، االضالع٬، مارربب٬، أأبيینن٬، شبووهه٬، صنعاء٬، ذذمارر٬، عمرراانن 
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وواالبيیضاء. ترركزز تلكك االررسائلل على االووقايیة منن ووإإددااررةة ااألمررااضض وواالتغذذيیة٬، االتحصيینن االررووتيیني٬، االنظظافة ووكذذاا االووقايیة منن ااإلصاباتت االناجمة عنن 

االذذخائرر غيیرر االمنفجررةة. بالتووااززيي٬، تووااصلل 6 محططاتت إإذذااعيیة بثث االررسائلل االمعززززةة للصحة وواالنظظافة في محافظظاتت االحدديیددةة٬، عددنن٬، لحج٬، إإبب 
ووصنعاء وواالتي تصلل ررسائلهھا إإلى 2,8 مليیوونن مستمع وومستمعة تقرريیباً.  
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ااإلمدداادد وواالخددماتت االلووجستيیة 
منذذ تصاعدد ااألززمة أأووااخرر شهھرر ماررسس االماضي٬، تمم ااررسالل ما مجمووعة 1,249 ططنن مترريي منن اامددااددااتت االططووااررئئ إإلى االيیمنن. ووخاللل هھھھذذاا 
ااألسبووعع٬، ووصلتت أأوولل شحنة لقاحاتت جدديیددةة منن لقاحاتت شللل ااألططفالل االفموويیة إإلى صنعاء وواالتي تحوويي في مجملهھا 1,65 مليیوونن جررعة لقاحح. كما 
جررىى خاللل ااألسبووعع االمنصررمم تووززيیع 2,500 حقيیبة أأددووااتت نظظافة لعدددد 2,500 أأسررةة في االبلدد. كما شهھدد تارريیخ االخامسس منن أأغسططسس االجارريي 

ووصوولل قارربيینن يیحمالنن 26 ططنن مترريي منن االمستلززماتت االططبيیة وواالمددررسيیة وواالتي منن االمخطططط أأنن يیتمم تفرريیغهھا في ميینائي عددنن وواالمكال.   

االتموويیلل 
تمشيیاً مع خططة ااالستجابة ااإلنسانيیة االتي خضعتت للتعدديیلل مؤؤخرراا٬ً، منهھا 182,6 مليیوونن ددووالرر لتغططيیة االمناشددةة االمعددلة لليیوونيیسفف بعنوواانن االعملل 

ااإلنساني لخددمة ااألططفالل وواالتي تهھددفف إإلى تلبيیة ااالحتيیاجاتت ااإلنسانيیة االمتززاايیددةة خاللل االعامم 2015. ووحتى ااألنن٬، تلقتت االمنظظمة مبلغاً قددررهه 29,5 
2ددووالرر لتغططيیة متططلباتت تلكك االمناشددةة٬، تارركًة فجووةة تموويیلل قددررهھھھا 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.  

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

االقططاعع
متططلباتت االمناشددةة 
ااإلنسانيیة ااألصليیة 
(يینايیرر-دديیسمبرر 2015) 

متططلباتت االمناشددةة 
ااإلنسانيیة ااألصليیة 
2015 بعدد االتعدديیلل 

االمبالغ 
االمستلمة

االفجووةة 
االتموويیليیة

نسبة 
االفجووةة 
االتموويیليیة

%20,000,00041,500,0009,576,21331,923,78777االتغذذيیة

%7,000,00058,000,0009,430,76148,569,23984االميیاهه ووااإلصحاحح االبيیئي وواالنظظافة

%10,000,00034,000,0005,036,50128,963,49985االصحة

%12,600,00012,600,0004,210,7788,389,22267حمايیة االططفلل

%10,500,00010,500,000597,8819,902,11994االتعليیمم

%026,000,000294,86925,705,13199االحمايیة ااالجتماعيیة أأثناء االططووااررئئ

  367,320  ما تمم تخصيیصهھ

60,100,000182,600,00029,514,32ااإلجمالي (ددووالرر أأمرريیكي)
3

153,085,67
884%

2  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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ملخصص نتائج االبررنامج 

أأهھھھداافف وونتائج االبرنامج 2015
االيیونيیسف االعنقودد

االهھدفف 
2015 

مجموعع نتائج 
2015 

االهھدفف 
مجموعع نتائج 20152015

االصحة

2,730,000296,100  # ااألططفالل ددوونن سنن 5 سنووااتت االذذيینن تمم تططعيیمهھمم ضدد االحصبة ووشللل ااألططفالل (أأحادديي – خماسي) 

590,00014,578  # االنساء االحووااملل االالتي حصلنن على ررعايیة حووااملل٬، عندد االووضع ووما بعدد االووالددةة

االميیاهه ووااإلصحاحح االبيیئي وواالنظافة

4,364,1793,019,6963,971,8001,977,000# االسكانن االمتضرررروونن االذذيینن تمكنوواا منن االحصوولل على االميیاهه ووفقاً للمعايیيیرر االمتفقق عليیهھا

973,785210,290650,000178,668# ااألشخاصص االمتضرررروونن ممنن حصلوواا على حقائبب مستلززماتت االنظظافة

االتغذيیة

# ااألططفالل ددوونن سنن 5 سنووااتت ممنن يیعانوونن منن سووء االتغذذيیة االحادد ووأأددخلوواا في االررعايیة االعالجيیة 
214,79466,981214,79466,981(مررااكزز االتغذذيیة االعالجيیة /عيیاددااتت خاررجيیة/ عيیاددااتت متنقلة)

1,600,000229,7161,198,059229,716# ااألططفالل ددوونن سنن 5 سنووااتت ممنن حصلوواا على تددخالتت االمغذذيیاتت االددقيیقة

حمايیة االطفل

648 648 عدددد وونسبة حاالتت ااالنتهھاكاتت االجسيیمة لحقووقق االططفلل االتي تمم االتحققق منهھا

548,168155,389328,900151,492# ااألططفالل االمتضرررريینن االمستفيیدديینن منن خددماتت االددعمم االنفسي

# ااألشخاصص (أأططفالل + كبارر) ممنن ووصلتت إإليیهھمم معلووماتت عنن كيیفيیة حمايیة أأنفسهھمم منن ااإلصابة 
500,000279,176357,161279,176االبددنيیة/ 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 
77,00013,631          20,644 126,748وواالمدااررسس االمعادد بناؤؤهھھھا 

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

1126 (534 أأووالدد 542,000+592 بناتت)
+592 بناتت)

االحمايیة ااالجتماعيیة

عددد ااألشخاصص االمتضررروونن االذيین تم مساعدتهھم من خاللل االحوااالتت االنقديیة (بما في ذذلك إإعاناتت 
356,9170245,0000ااإليیجارر)

ااالتصالل ألجل االتنميیة

834,000214,652  # االسكانن االمتضرررروونن االذذيینن ووصلتت إإليیهھمم االحززمة االمتكاملة أأنشططة ااالتصالل ألجلل االتنميیة
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