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أرقام في اإلنساني الوضع  2015 ديسمبر 1-نوفمبر 18  
   

األشخاص الذين يحتاجون لمساعدة 
 إنسانية عاجلة: 

 

 :منهم مليون 21,1

 طفل ماليين 9,9 

)المفوضية السامية لشؤون الالجئين، نازح  مليون2,3

 نازحين قبل ومنذ تصاعد النزاع(بمن فيهم ال
 

 طفل لقوا حتفهم  637

 طفل أصيبوا بجروح  927
 

شخص بحاجة لخدمات المياه  مليون 20,4

 ئي والنظافةواالصحاح البي
 

 

شخص بحاجة لخدمات الرعاية مليون  15,2 

 الصحية األساسية 

 
 

 :2015 في اليونيسف تحتاجه الذي التمويل

 أمريكي دوالر مليون 182,6
 

 المبالغ المستلمة

 (فجوة تمويلية %38)مليون دوالر  112,407,750

 

 

 عناوين رئيسية 
 

  70العملية التعليمية بعد توفير مواصلة أخرين طفل  2,100استطاع 

خيمة كفصول دراسية مؤقتة لخدمة النازحين وباقي األطفال 

 وصنعاء.إب  هم خارج المدرسة فيممن المتضررين 

  حيث الحواالت النقدية بصرف واصلت اليونيسف نشاطها األول المتمثل

أسرة وذلك بصرف دفعة  4,800في تمكنت من الوصول إلى األطفال 

 ( لكل أسرة. $100لاير )حوالي  21,500مقدراها  لمرة واحدة 

  ة)خدمات صحية وتغذويبدأت الجولة الرابعة من الحملة المتكاملة 

في جميع المحافظات  نوفمبر وذلك 21خارج الجدران بتاريخ ( عالجية

( في نفس التوقيت والتي شهدت انطالق الجولة الثالثة )ما عدا صعده

طفل، من خالل حزمة متكاملة  1,510,611حيث تستهدف هذه الجولة 

 ألمهات واألطفال.لمن الخدمات الصحية والتغذوية 

  من المحافظات المتضررة من  6ينتمون إلى  طفل 10,364حصل

النزاع على خدمات الدعم النفسي وذلك خالل الفترة التي يغطيها 

التقرير، مما يرفع إجمالي عدد األطفال الذين تم الوصول إليهم إلى 

 ل منذ مطلع العام.طف 327,764

 

 

 

تقرير الوضع 
 اإلنساني في

 اليمن
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 حاجة إلى مساعدة إنسانيةبفي المائة من السكان(  80أكثر من أي ) مليون نسمة 21,1 ما مجموعة 2015ن منذ مارس النزاع في اليم خلف

مليون شخص بحاجة  15مليون طفل. كما وصل النظام الصحي في اليمن إلى حافة االنهيار في ظل وجود أكثر من  9,9، منهم بشكل أو بآخر

راض المزمنة. من جانب آخر، يبقى األمن الغذائي بمثابة إلى الرعاية الصحية األساسية ناهيك عن محدودية الوصول إلى العالج الخاص باألم

تواصل مليون شخص تقريباً يعانون من انعدام األمن الغذائي. باإلضافة إلى الوضع اإلنساني الُمزري وتواصل العنف،  14,4التحدي كون 

 ل األسبوعين األول والثاني من شهر نوفمبر. اليمن جهودها المضنية للتعافي من اآلثار التي خلفها اإلعصارين اللذين ضربا اليابسة خال

 
. في مناطق أخرى من البالد في حياة الناس المعاناةالمزيد والمزيد من  فينقص السلع األساسية مثل المياه والكهرباء والدواء والوقود  استمرار

سوء التغذية مستويات الفقر و د تسبب في زيادة حدةق عملالفرص و الوظائف فقدان بالتزامن مع أسعار المواد الغذائية وكان استمرار تصاعد

وللتخفيف من حدة الوضع اإلنساني المتدهور، تواصل اليونيسف دعمها المقدم للقطاعات  .المجتمع اليمني داخل بين الفئات األكثر ضعفاً 
 التعليم وكذا حماية الطفل. المختلفة بما في ذلك، ودون أن يقتصر على، جوانب الصحة والتغذية، المياه واإلصحاح البيئي، 

 
 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة

المياه واإلصحاح البيئي  جموعاتم تتولى قيادةكما في اليمن  القُطري اإلنساني العمل فريق مع التنسيقالعمل من خالل  اليونيسفتواصل 
 والتعليم ية للمياه واإلصحاح البيئيفرع مجموعاتتأسيس وكانت المنظمة قد قامت ب. حماية الطفلل ةالفرعي المجموعةكذا ووالتغذية والتعليم 

 لعب دور ناهيك عن استمرارها فيمكاتب ميدانية للمنظمة،  فيهافي جميع المناطق التي يوجد  ةفرعية للتغذي مجموعاتإضافًة إلى  في عدن
 الصحة. مجموعة ضمنكعضو  فاعل

     
 مركز دعم للحفاظ علىتواصل اليونيسف أخذ زمام المبادرة ، نوفمبر 15 عمله منذ أفي إب والذي بد ليونيسفلإلى جانب مكتب الدعم الجديد 

 الخالقاالستخدام وشركاء محليين، المراقبة عن بعد  قبلتنفيذ البرنامج من مسار ورصد  مراجعةتواصل كما في صعدة.  الجهود اإلنسانية

 تهاقدرالتي ثبتت تنويع وتوسيع الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية ل الرامية تتواصل الجهودبالتوازي، للتكنولوجيا اإللكترونية. 

خطة  وازناتومة أنشطحول خالل الفترة المشمولة المسودات األولى وكانت الكتل قد قدمت على األرض. على تنفيذ برامج إنسانية طارئة 

 .2016ليمن لاالستجابة اإلنسانية 
 

 استراتيجية العمل اإلنساني

ليونيسف على تقديم خدماتها العمل اإلنساني لترتكز استراتيجية في اليمن،  والمستمرة االستجابة لألزمة اإلنسانية المتفاقمة مساعيطار في إ
وهذا . األطفال في حالة الطوارئ عالتعامل معند وإمداداتها المنقذة للحياة بما يتماشى مع االلتزامات المحورية التي تحكم عمل المنظمة 

 تفشي التأهب ألي حالة ،واألطفال الوالدة وحديثي لألمهات وخدمات التحصين والتغذوية الصحية الخدمات من متكاملة حزمة توفير منيتض
 المياه مرافق توفير خالل من النازحة األسر ودعم التغذية سوء من يعانون الذين لألطفال العالجية الخدمات توسيع الطفولة، ألمراض محتمل

وتقديم لوازم المدرسة والحقائب  وتدريس حصص تعويضية المدارس فتح إلعادة ةالحكوم ئها فيشركا اليونيسف تدعمكما . آلمنةا والنظافة
. المدرسة إلى عودةاألطفال من ال مكنحالياً بما ي المدارس للنازحين الذين يحتلون بديلة أماكن عن البحثدعم استراتيجيات و المدرسية

 المدارس خالل من النفسي الدعم خدمات لتقديم لشركاءا اليونيسف تدعم ،األطفال من الكثير واجهها التي النفسية اناةالمعب منها اعترافاً و
التي يوجد  المناطق جميع المبذولة في الجهودمن  ئهاوشركا اليونيسفكما توسع . للطفل صديقةال المساحات ذلك في بما المجتمعية والمرافق

 – مليون شخص 2,3الذين وصل عددهم حتى اآلن إلى  لنازحينا وصاً صخ أسرهم،و ضعفاً  األكثر األطفال إلى صولللو ميدانية مكاتب فيها
بما قد يلحقه الفقر من أثار على األطفال، أضحت المنح النقدية جزءاً ال يتجزأ من  وإقراراً  من إجمالي عدد السكان. %10أي حوالي 

 اليونيسف تواصلكذلك، إلى آالف األطفال واألسر الضعيفة في اليمن.  ث وصلت المنظمة مؤخراً ة اليونيسف للعمل اإلنساني حياستراتيجي
 المنقذة التدخالت لتي لم تتمكنا الثغراتو ةمبكرال اإلغاثة جهود وفعالية الجغرافية لهشاشةا نقاط حول جديدة أدلةاستخالص المعطيات و جمع

على مستوى المكتب القطري واإلقليمي والمركز  المتحدة األمم قادة يبقى األطفال، حياة إلنقاذ ةاإلغاث جهود تسعى في حين. من تغطيتها للحياة
. حيث يعكف الفريق القطري اإلنسانية والمواقع اإلمدادات حماية أجل من والتفاوض للنزاع سلمي حلب لخروجل الرئيسي ملتزمون بالسعي

 من قبل اليونيسف.بمشاركة فاعلة  2016اإلنسانية لعام للعمل اإلنساني حالياً على بلورة خطة االستجابة 

 

العمل الوثيق الصلة مع مزودي الخدمات الحكوميين لتحسين قدراتهم في مجال االستجابة لألزمة الحالية. حيث  المنظمةتواصل بالتوازي، 
 نزوح سكاني مستويات التي تعاني منمحافظات اإلمدادات والخدمات لل توجيه ضمان استراتيجيتها اإلنسانية إلى في سياق اليونيسف تسعى

الطوارئ المؤسسية والتي تهدف إلى حشد أعلى  المستوى الثالث من إجراءات المنصرم يوليو 6في  وكانت اليونيسف قد فعلت .ةمرتفع
 لألزمة الراهنة في اليمن.  الستجابةا بهدف مستوى ممكن من الدعم المؤسسي

 

 البرنامج ستجابةا ملخص
 

 والتغذية الصحة
 

 ألحقمما  أساسية صحية رعاية دون شخص مليون 15,2 من أكثر خلف والذي الدائر للنزاع تيجةً ن تدهوره اليمن في الصحي القطاعيواصل 

 وء التغذية الحاد الوخيمالذين يعانون من س دون الخامسة عدد األطفال حيث تضاعف. لنظام الصحيللبنية التحتية باواسعة النطاق  اً ضرارأ

قبل النزاع الحالي. كما  طفل 160,000 مقارنة بـطفل معرض للخطر حالياً  537,000 العدد إلىحيث ارتفع  2015ثالث مرات خالل 

 قبل األزمة. 690,000طفل هذا العام مقابل  1,293,500إلى يتوقع أن يتضاعف عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل 
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وهو مرض كامن وقاتل في بعض  –اإلصابة بالحصبة  عرضة لخطرعام  15مليون طفل دون سن  2,6ديرات ايضاً أن كما تشير التق
مليون طفل عرضة لإلصابة بالعدوى التنفسية  13ما يقارب من  أصبحالنزاع والنزوح السكاني، في حين  أوقاتاألحيان. ينتشر بسرعة في 

 االسهاالت بسبب الوضع السائد.  دهمتهدمليون طفل  1,8الحادة ناهيك عن وجود 
 

شلل  كما اوصت بذلك المجموعة االستشارية الفنية الستئصال األطفالحمالت وطنية للتطعيم ضد شلل  3خططت اليمن هذا العام لتنفيذ 

محافظة  17انية إال في ولة الثاعقبها الجولة الثانية مطلع نوفمبر. لكن لم يتسنى تنفيذ الج أغسطسفي شهر  األولى. حيث نفذت الجولة األطفال
ملة الثانية بسبب األعاصير التي ضربت تلك المحافظات. وقد شهدت الفترة المشمولة بالتقرير انطالق الح أخرىمحافظات  6وتأجلت في 

م الذين ت لألطفاللي طفل دون الخامسة. وبذلك يرتفع العدد اإلجما 459,599في المحافظات الست المتبقية مستهدفة  األطفالللتطعيم ضد شلل 
بالمئة من الهدف. 93طفل، بمعنى آخر  4,685,088في نوفمبر إلى  األطفالتطعيمهم ضد شلل   
لوضع المتكاملة خارج الجدران )الصحة والتغذية(، وعلى النقيض مما كان عليه ا األنشطةلتنفيذ خمس جوالت من  2015سعت اليمن خالل 

هدف إلى توفير خارج الجدران تلك المناطق النائية في عموم المحافظات وت أنشطةجوالت. تستهدف  أربعقبل النزاع حيث كانت تنفيذ فقط 

. بالنسبة 2015منها في يوليو وسبتمبر واكتوبر  األولىونفذت الجوالت الثالث  واألطفال لألمهاتحزمة من الخدمات الصحية والتغذوية 
وقيت( ة المحافظات )باستثناء صعدة التي شهدت انطالق الحملة الثالثة في نفس التنوفمبر وغطت كاف 21للجولة الرابعة، فقد بدأت في 

ت التخلص من الديدان ومكمال بأقراصطفل سيتم فحصهم وعالجهم من امراض الطفولة وسوء التغذية، تزويدهم  1,510,611وتستهدف 
ة الحوامل بما في ذلك مكمالت الحديد واللقاح ضد الكزاز، امرأة على خدمات رعاي 296,758بينما ستحصل  لألطفالفيتامين )أ( بالنسبة 

 رعاية الحوامل، مكمالت حمض الفوليك والمشورة الخاصة بتغذية الرضع وصغار االطفال.
 
 

اطق منواألطفال وتحديداً في ال لألمهاتفرقة متنقلة لتمكينها من تقديم حزمة خدمات صحية وتغذوية  95دعمت اليونيسف خالل فترة التقرير 
طفل وتلقيحهم باللقاحات الروتينية في حين حصل  9,082فرقة من تلك الفرق الوصول إلى  65التي يوجد فيها نازحين. حيث تمكنت 

امرأة حامل على خدمات الصحة اإلنجابية ضمن  17,305شخص على خدمات اإلدارة المجتمعية ألمراض الطفولة بينما حصلت  25,800
ة. مجموعة من الخدمات المقدم  

 
 22,448فرقة من فحص ما مجموعة  77حيث استطاعت البالد  مناطقفي جميع  تقديم خدماتهااصلت اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد و

ايضاً، حصلت  برامج التغذية العالجية.في  تم تسجيلهمسوء التغذية الحاد وب مصاب 2,747منهم سوء التغذية الحاد ب للتأكد من إصابتهمطفل 

طفل دون الخامسة  4,471من أمهات األطفال دون الخامسة على المشورة الخاصة بتغذية الرضع وصغار األطفال في حين حصل  25,557

النساء من 18,568 وكانت .طفل 8,039لعدد  لتخلص من الديدان. كما قدمت اليونيسف كبسوالت اومكمالت المغذيات الدقيقة )أ(فيتامين  على

 .مكمالت الحديد/الفوالتد حصلن على قالحوامل والمرضعات 
 

 

  والنظافة واإلصحاح البيئي المياه
 

مليون طفل بحاجة لدعم عاجل. بدورها، تظل  1,17مازالت قضايا انعدام المياه والصرف الصحي والنظافة الهم األكبر في اليمن نظراً لوجود 
بوعين ديم صناديق مواد النظافة. كما واصلت المنظمة خالل األساليونيسف ملتزمة بتحسين خدمات امدادات المياه والصرف الصحي وتق

 15مستفيد. كما واصلت المنظمة دعم  2,651,987محافظات مختلفة توفر خدماتها لعدد  6الماضيين دعم مؤسسات المياه المحلية في 
توفير المياه من خالل صهاريج نقل شخص. من ناحية أخرى، تواصلت عملية  92,973مشروع مياه ريفي في صعده يستفيد منها حوالي 

ز. محافظات مختلفة، منها تع أربعنازح ونازحة والمجتمعات المستضيفة لهم في  26,306المياه ألغراض الشرب واالستخدام المنزلي لخدمة 

فرد  14,364ويد شخص في امانة العاصمة ومحافظتي عمران وحضرموت بينما تم تز 8,648كذلك تم توزيع مجموعة أدوات النظافة لعدد 
 بأدوات النظافة االستهالكية في محافظتي عمران وتعز.

 

اسرة في تجمعات النازحين في مديرية عبس خالل  460يستفيد منها  طوارئ مرحاض 170 استكملت اليونيسف خالل ذات الفترة تركيب
شخص في محافظات الضالع وعمران ولحج. وتم  12,831مصنوع من السيراميك يستفيد منها فلتر مياه  1,833كما تم توزيع فترة التقرير. 

من خزانات المياه في امانة العاصمة ايضاً. وكانت اليونيسف قد نفذت جلسات توعية حول النظافة ركزت على النظافة الشخصية  2تركيب 

من استمرار خدمات جمع فرد  864,000شخص في محافظة حجة في حين استفاد  67,480وغسل اليدين والتخزين االمن للمياه حضرها 

النفايات الصلبة والتخلص منها في كٍل من عدن وصعده. على صعيد مماثل، وفرت اليونيسف الوقود لدعم تشغيل محطة معالجة المياه العادمة 

 مستفيد. 1,400,000في صنعاء لتمكين المحطة من مواصلة خدماتها لعدد 

 
 
 

 تعليمال
 1,6صة معاودة العملية التعليمية في عموم محافظات الجمهورية منذ نشوب النزاع ليضافوا إلى مليون طفل في سن المدرسة فر 1,8أضاع 

 تزالإال ان نسبة الحضور ما نوفمبر 1 في رسمياً  الجديد الدراسي العام بدأ مليون طفل كانوا أصالً خارج المدرسة قبل تصاعد األزمة.
 من إعادة فتح المدارس بسبب استمرار النزاع او الدمار الذي لحق بالمدارس فيها. المناطق بينما لم تتمكن مناطق أخرى بعض في منخفضة

 

مؤقت  كمأوىمدرسة ما تزال تستخدم  238هذا بفعل النزاع، منها مدرسة غير مالئمة للدراسة مطلع العام الدراسي  1,000من  أكثرأضحت 
ورغم اإلعالن رسمياً  مدرسة نتيجة الجهود المبذولة من قبل اليونيسف والشركاء(. 400ديسمبر )بعد ان كان العدد  1من قبل النازحين حتى 
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نوفمبر )بعد شهرين من التأخير(، إال أن جميع المدارس في محافظة صعده وبعض مديريات محافظة تعز  1عن عودة فتح المدارس في 
 %90من  أكثرفي تعز إلى  %35ضالع ماتزال غير قادرة على فتح أبوابها بسبب غياب األمن. تتراوح نسبة الحضور الكلي بين ومأرب وال

 . %80-60في المناطق المستقرة نسبياً مثل إب. اما بالنسبة للمحافظات األخرى، فتتراوح النسبة ما بين 
 

حقيبة مدرسية بالمستلزمات على األطفال المتضررين في  18,000درسة، تم توزيع في سياق جهود اليونيسف لدعم برنامج العودة إلى الم

 محافظة أخرى. 11حقيبة مدرسية إضافية في  237,000محافظتي إب وصنعاء خالل المدة التي يغطيها التقرير ويجري حالياً توزيع 
 

عضو في المجالس  725في مجالس اآلباء واألمهات وعضو  681من مدراء المدارس و 75معلم/معلمة باإلضافة إلى  1,482تم تدريب 
مشرف  197الطالبية في أمانة العاصمة في مجال تقديم الدعم النفسي وتعزيز مفهوم مدارس خالية من العنف. عالوة على ذلك، جرى تدريب 

المدارس. كما شهدت ذات الفترة مدير مدرسة ومشرف في الجوف حول دعم المعلمين/المعلمات في  59تربوي ومدرب في محافظة الحديدة و
خيمة كفصول دراسية مؤقته للنازحين وباقي األطفال المتضررين الذين  70قيام اليونيسف ومكاتب التربية في محافظات إب وصنعاء بتركيب 

 طفل لمتابعة الدراسة. 2,100هم خارج المدرسة إلتاحة الفرصة أمام ما يزيد عن 
 

 

 الطفل حماية
ليمن لمعاناة رهيبة جراء النزاع الدائر مما نتج عنه زيادة االحتياجات النفسية من جانب األطفال والمخاوف األنية المتعلقة تعرض األطفال في ا

ة على بحماية الطفل. ومن بين التبعات المترتبة على األطفال الذين يعايشون النزاع والصدمات الضغط النفسي والمشاكل المتعلقة بالصحة العقلي

 ذلك شمليويل. حيث تعمل اليونيسف على تعزيز خدمات الدعم النفسي من خالل المساحات المجتمعية والمساحات الصديقة للطفل. والمدى الط

ومن خالل  التحديات التي يواجهونها. معبشكل أفضل التأقلم األنشطة الرياضية والفنون والمسرح واألنشطة الترفيهية التي تساعد األطفال على 

مأرب  في والنازحين المضيفة المجتمعاتو المتضررين من النزاع ألطفالمن ا 18,364استطاعت اليونيسف الوصول إلى تلك األنشطة 
المجتمعات المتضررة من النزاع ومجتمعات  في البالغين شخص من 328 ذلك، حضر على عالوة وصنعاء والحديدة وعمران وحجة وعدن.

كما نظمت جلسات تثقيف بمخاطر األلغام  .الطفل حمايةب الرئيسية القضايا حولتوعية  دورات المكال والضالع في مديريات 5 في النازحين

 طفل في عدن والضالع.  865للسكان المتضررين من النزاع ومجتمعات النزوح استهدفت 
 

 االجتماعية  اتالسياس

والتي ما تزال جارية وستظل مفتوحة حتى بلوغ  2015ر نوفمب 14الجولة األولى من التحويالت النقدية في أمانة العاصمة بتاريخ  انطلقت
ومن خالل بنك األمل، تسنى لليونيسف حتى األن الوصول إلى ما مجموعة أسرة.  5,000كامل العدد المستهدف من األسر والذي يبلغ 

تمكن معظم المستفيدين من  لكل أسرة(. $100لاير يمني أو قرابة  21,500أسرة معرضة للخطر وتسليمها الحواالت النقدية ) 4,800
الحصول على حصصهم النقدية من خالل مواقع التوزيع المنتشرة في مختلف أرجاء المدينة. وفي بعض المناطق تم تسليم المبالغ مباشرة إلى 

الحوامل.  منازل المستفيدين ُبغية الوصول إلى األشخاص األكثر عرضة للخطر، بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة والمرضى والنساء
حاالت التأخير في الوصول إلى بعض المستفيدين كان السبب ورائها صعوبات التحقق من البيانات وتسليم البطاقات لبعضهم. بدورها تواصل 

 وحدة الشكاوى والتظلمات بقيادة صندوق الرعاية االجتماعية توثيق وإدارة الشكاوى والتظلمات المرفوعة إليها. 
 

  ةالتنمي ألجل االتصال

 اإلجمالي العدد يرتفع وبذلكخالل الفترة المشمولة بالتقرير،  فرد 47,421 إلى تصلالتي و اليونيسف أنشطة االتصال ألجل التنمية دعمت
 من خالل لليونيسف تسنىحيث شخص.  579,705 مجموعه ما إلى 2015 مارس النزاع في تصاعد منذ مإليه لوالوص تم نالذي لألشخاص

إشراك األفراد واألسر  ونشر مواد التثقيف والتوعية لزيارات المنزلية والعروض المسرحية ونقاشات المجموعات البؤريةجلسات المشورة وا
وتضمنت الرسائل الوقاية من األمراض وتفشي المالريا، حمى الضنك، اإلسهال  في األنشطة المتعلقة بالممارسات الضرورية المنقذة للحياة.

االستخدام  فال، تعزيز النظافة، غسل اليدين،األطصغار تغذية الرضع ول المالئمة ممارساتالرضاعة الطبيعية وكذلك والكوليرا، والتطعيم وال

الحيلولة دون انفصال األطفال عن  مدرسة، منع تجنيد األطفال،ال لعودة إلىا ، بما في ذلك حملةسلوكيات الرعاية والحماية زوتعزيلمياه ل اآلمن

. باإلضافة إلى ذلك، استمرت اثنين من اإلذاعات المحلية ببث الرسائل بمخاطر األلغام والوقاية من اإلصابات التثقيفطفال، االتجار باأل ذويهم،

 المتعلقة بحمة العودة إلى المدرسة والرسائل الصحية والتغذوية لتصل إلى ما يزيد عن مليون مستمع/مستمعة. 

 
 ةاللوجستي اإلمداد والجوانب 

 30,800الطوارئ إلى اليمن. كما شهدت الفترة نفسها توزيع  مداداتإ من متريطن  2,605زمة في مارس، تم إرسال منذ تصاعد األ 
 105صندوق "المدرسة في صندوق" وكذا  205كرتون أغذية عالجية جاهزة لالستخدام )بواقع كرتون لكل طفل لمدة شهر(. أيضاً، سلمت 

قنينة لقاح الحصبة  294,630تربية والتعليم ومنظمات غير حكومية مختلفة. كما جرى نقل صندوق خاصة بمواد الترفيه إلى وزارة ال
شئون والحصبة األلمانية جواً من جيبوتي إلى صنعاء وتم تسليمها إلى وزارة الصحة. وفي سياق قافلة األمم المتحدة التي نظمها مكتب تنسيق ال

ساعدات إلى تعز، تم إيقاف الشاحنات واإلمدادات التابعة لليونيسف في إحدى نقاط التفتيش بهدف تقديم المالدعم اللوجستي  مجموعةاإلنسانية و
 وما تزال المفاوضات جارية لإلفراج عن تلك اإلمدادات. 
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 التمويل

والتي تحمل  يونيسفلل المحدثةبلغت قيمة المناشدة  ،(2015)والتي خضعت للتنقيح في يونيو  2015لعام  خطة االستجابة اإلنسانية مع تمشياً 
لتغطية متطلبات تلك  دوالرمليون  112,4 حتى األن تلقت المنظمةمليون دوالر.  182,6مبلغاً وقدرة  الطفولةالعمل اإلنساني لخدمة  عنوان

لتمكينها من  لألسر األكثر فقراً  تمويل للتحويالت النقديةلتوفير  بشكل خاصهناك حاجة ماسة  .1٪83 قدرها تمويل فجوة تاركةً  ،المناشدة
  لبقاء أطفالها على قيد الحياة.شراء المؤن الضرورية 

 المبالغ المطلوبة القطاع
 الفجوة التمويلية المبالغ المستلمة

 % دوالر % دوالر

 %8  3,477,696        %92  38,022,304          41,500,000         التغذية

 %23  7,820,335        %77  26,179,665          34,000,000         الصحة

 %45  25,998,873      %55  32,001,127          58,000,000         المياه واإلصحاح البيئي والنظافة

 %32  4,002,640        %68  8,597,360             12,600,000         حماية الطفل

 %89  9,308,418        %11  1,191,582             10,500,000         التعليم

 %77  19,987,753      %23  6,012,247             26,000,000         الحماية االجتماعية أثناء الطوارئ

        403,465                  -                           ما تم تخصيصه

 %38  70,192,250     %62  112,407,750       182,600,000   اإلجمالي )دوالر أمريكي(

 

 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
 واالتصالمسؤولة التقارير 
 اليونيسف اليمن

 األردن-عمان 
 798270701 962+تلفون: 

Email : krose@unicef.org 

  
 

 راجات مادهوك
 مدير االتصال والمناصرة

 اليونيسف اليمن
 األردن-عمان 
 962798270912+تلفون: 

Rmadok@unicef.org 

 

                                                        
مليون دوالر إضافية من التنمية  2,5. كما تم تحويل 2015مليون دوالر يتوقع استخدامها خالل  6مليون دوالر من برامج التنمية لصالح النداء العاجل، منها حوالي  17إضافة إلى ذلك، تم إعادة برمجة حوالي   1 

 إلى صناديق الطوارئ.  

http://www.facebook.com/unicefyemen.ar
mailto:Rmadok@unicef.org
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 البرنامج نتائج ملخص

 2015أهداف ونتائج البرنامج 

  ليونيسفا مجموعةال

 الهدف

 2015 
 مجموع نتائج

 2015 
 2015الهدف 

مجموع نتائج 

2015 

 الصحة

 2خماسي(-)أحادي األطفال وشلل الحصبة ضد همتطعيمالذين تم  سنوات 5 سن دون # األطفال

 
    2,730,000 8739,04 

 135,492 590,000     3د الوالدةبع وما الالتي حصلن على رعاية حوامل، عند الوضع الحوامل لنساءا# 

 المياه واإلصحاح البيئي والنظافة

 3,551,918 3,971,800 4,228,096 4,364,179 4عليها المتفق للمعايير وفقاً  المياه علىالذين تمكنوا من الحصول  ونالمتضرر السكان# 

 408,454 650,000 493,332 973,785 5النظافةمستلزمات  حقائب ممن حصلوا على ألشخاص المتضررونا# 

 التغذية

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

 6(عيادات خارجية/ عيادات متنقلة/التغذية العالجية 
214,794 115,541 214,794 115,541 

 4,082,039 1,198,059 4,082,039 1,600,000 7دقيقة مغذياتعلى شكل  سنوات ممن حصلوا على تدخالت 5 سن دون األطفال# 

 حماية الطفل

 1,012   1,012   8التي تم التحقق منها الطفل لحقوق الجسيمة االنتهاكاتحاالت  # ونسبة

 327,764 328,900 327,764 548,168 9النفسي الدعممات خد من ونالمستفيد ونالمتضرر األطفال# 

 الموت /البدنية اإلصابة من أنفسهم حماية كيفية عن معلومات إليهم وصلتممن ( كبار+  أطفال) األشخاص# 
 10الحرب مخلفات من المتفجرات/ المنفجرة غير الذخائر/ األلغام بسبب

500,000 620371, 357,161 620371, 

 التعليم

األطفال في سن التعليم المتضررين ممن تمكنوا من التعلم من خالل مساحات التعلم المؤقتة والمدارس عدد 

 11المعاد بناؤها 
126,748 24,690 77,000 17,677 

عدد األطفال خارج المدرسة الذين حصلوا على الدعم إلعادة إدماجهم بالمنظومة التعليمية )شامالً توزيع الكتب 

  12رى وفرص التعلم التعويضية(والمستلزمات األخ
904,326 415,694 542,000 361,639 

 الحماية االجتماعية

 33,600 245,000 0 356,917 عدد األشخاص المتضررون الذين تلقوا مساعدات على شكل حواالت نقدية )بما في ذلك إعانات اإليجار(

 جل التنميةألاالتصال 

 579,705  834,000     الحزمة المتكاملة ألنشطة االتصال ألجل التنميةالذين وصلت إليهم  نوالمتضرر لسكانا# 
حصلوا على جرعات اللقاح ضد  قدمليون طفل دون الخامسة  3,9وكان أكثر من . 2015بة منذ يناير من لقاح الحص شهر والذين تم إعطائهم جرعة واحدة على األقل 59-6عدد األطفال بين عمر  يمثل الرقم* هذا 

 ألطفال خالل نفس الفترة. شلل ا

 

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

 

  384,000 يبلغ العاجلة المناشدة عقب لليونيسف األصلي الهدف  3

 للمياه المحلية لمؤسساتل الوقود وتقديم باألنابيب المياه وشبكات المياه صهاريج طريق عن المياه على الحصول ويشمل 2,953,852 إلى وصل العاجلة المناشدة بعد لليونيسف األصلي الهدف  4
 . قصيرة زمنية فترة لمدة

 

  عليها؛ المتفق المعايير تستوفي التي النظافة مستلزمات فقط ويشمل أسرة 55,000 هو العاجلة المناشدة بعد لليونيسف األصلي الهدف  5
 

 كان الزمني اإلطار ألن 144,000 هو المعدلة اإلنسانية االستجابة خطة بحسب النتيجة هذه تحت المجموعة هدف أن حين في 128,503 هو العاجلة المناشدة بعد لليونيسف األصلي الهدف  6
 . 2015 ديسمبر – يناير للمدة كان 214,794 الهدف أن كما ،2015 ديسمبر-أبريل

 ألن 913,652 هو المعدلة اإلنسانية االستجابة خطة بحسب النتيجة هذه تحت المجموعة هدف كان بينما( 1,198,059) عند هو كما ظل العاجلة المناشدة بعد ما لليونيسف األصلي الهدف  7
 فيتامين وقد أعطي .(1,198,059) يتغير لم لليونيسف األصلي الهدف بينما 2015 ديسمبر – يناير المدة يغطي كان 1,600,000 الهدف أن حين في ،2015 ديسمبر-أبريل للمدة الزمني اإلطار

 للتو. تقارير وردتغير أن التقارير انشطة خارج الجدران  وكذلك من خالل حملة خالل شلل األطفال لقاح مع)أ( 

 .2015 مارس 26في النزاع تصاعد منذ الطفل لحقوق الجسمية االنتهاكات من تضرروا قد وكانوا والرصد المتابعة آلية بواسطة منهم التحقق تم الذين األطفال بعدد يختص المؤشر هذا  8
 .والمتنقلة الثابتة للطفل الصديقة المساحات طريق عن المقدمة النفسي الدعم خدمات ويشمل 320,000 العاجلة المناشدة بعد لليونيسف ألصليا الهدف كان  9

 – يناير المدة عن 500,000 الهدف نأ حين في ،2015 ديسمبر-أبريل كان الزمني اإلطار ألن 360,000 هو المعدلة اإلنسانية االستجابة خطة بحسب النتيجة هذه تحت المجموعة هدف  10
 .2015 ديسمبر

 66,465 العاجلة المناشدة بعد لليونيسف األصلي الهدف كان. المعدل المؤشر   11
 المدرسة خارج هم ممن الضعيفة الفئات أطفال من وغيرهم النزاع من المتضررون األطفال  12

 


