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 ا�قل علىقتيل  طفل 505 المتواصل العنف منتلك ا�شھر  خلفت وقد. 2015 مارس 26في  اليمن في النزاع تصاعد بدء منذ أشھر ستة مضت

 -18 ھم دون سن الب;د سكان من المائة في 80 – طفل مليون 10 من يقرب ماأصبح  ،ككل الب;د وعلى مستوى. مصاب 702 لىإضافةً إ

 .منازلھم من للنزوح شخص مليون 1,4 من أكثر طرضُ ا في حين ،إنسانية لمساعدات ماسة حاجةب

 

أرقام في ا
نساني الوضع   2015أكتوبر  1 –سبتمبر  23   
      

  : عاجلة ا"شخاص الذين يحتاجون لمساعدات إنسانية

  

  :منھم مليون 21,1 يبلغ عددھم

  طفل م$يين 9,9 

  نازح  مليون 1,4
  

  ابعة والرصد)طفل لقوا حتفھم (ألية المت 505

  طفل أصيبوا بجروح (آلية المتابعة والرصد) 702

  

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

  
  

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

  

  عرضة لخطر ا'صابة بسوء التغذية طفل مليون 1,8
  

  :2015 في اليونيسف تحتاجه الذي التمويل

  أمريكي دو(ر مليون 182,6
  

  المبالغ المستلمة

  )فجوة تمويلية %67(مليون دو(ر  59,6

  

  

 عناوين رئيسية  
 

 سن دون ا�طفال عددوالنتيجة تضاعف  اليمن في النزاع من أشھر ستة •

 حيث أصبح مرات ث;ثالوخيم  الحاد التغذية سوء لخطرالخامسة المعرضون 

 قبل طفل 160,000 ــب مقارنةلخطر عرضة ل 2015 عام طفل 537,000

 أي ،الخامسة سن دون ا�طفال عددكما يتوقع أن يتضاعف ھذا العام . النزاع

 مقارنة المعتدل الحاد التغذية سوءالمصابون ب ،طفل 1,293,500 ما مجموعة

 الراھنة. ا�زمة فقط قبل اندWع 690,000 مع
 

 سوءب للتأكد من إصابتھم طفل 6,057 فحصمن  متنقلة ةطبي ةفرق 43 تمكنت •

 الفترة خ;ل وصعدة وعدن وتعز الحديدة محافظات فيوذلك  الحاد التغذية

 بسوء المصابين طفل آخر من 1,729 كما تم إلحاق. التقرير التي يغطيھا ھذا

 وعدن لحجوحجة و الحديدةو إب في الع;جية التغذية برامجب الحاد التغذية

 .وصعدة
 

 في زفاف حفل واستھدفت 2015 سبتمبر 28 يف وقعت جوية غارة تسببت •

 إضافةً إلى )بنات 6و أوWد 7( طف;ً  13 قتلم في تعز بمحافظة ذباب منطقة

 W يوجد بينھم أطفال).( آخرين 10 أصيب بينما واحد ورجل امرأة 12
 

 المكبات من النفايات من طن 50,000 حوالي جمعجھود  اليونيسف دعمت •

 خارج الرئيسي النفايات مكب إلى منھا والتخلص صنعاء مدينة وسط المؤقتة

والتخلص  صعدة مدينة أحياء مننفايات  طن 60 حوالي جمع مكما ت. المدينة
 منھا.

 

 اليونيسف أطلقت أكتوبر، 10 في المدارس فتح gعادة التحضير إطار في •

 المشمولة الفترة خ;لوذلك  محافظات سبع في المدرسة إلى العودة حملة

 التعليمية المواد من نسخة 260,000 كما قامت المنظمة بطباعة. بالتقرير

 .المدارس فتح إعادة بالتزامن مع إط;قھا المزمع التعويضيةللدروس 

 

 

  

   

 

تقرير الوضع 
 ا
نساني في

 اليمن
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 والجسور والمستشفيات المدارس مثل الحيوية التحتية والبنية لمدنيينا ضد الھجماتملحوظ في عدد  تزايد أيضاً  الماضية الستة ا�شھر شھدت

 ع;وة. للقتال نتيجة أضرار أو Wعتداءات مستشفى 61 كذاو مدرسة 41 تعرضت ،2015 مارس منذتفيد أنه و وھناك تقارير مؤكدة. اتوالطرق

ً و المسلحة، والقوات الجماعات قبل من ا�قل على طفل 606 تجنيد تم ذلك، على اليونيسف. على صعيد أخر،  بقيادة المتابعة والرصد lلية فقا
ً  25 قتلأدى إلى م العيد ص;ة أثناء صنعاء فيالبليلي  مسجد على انتحاري ھجومحدوث  سبتمبرمن  24شھد الـ  وجرح اWقل على شخصا

من  الوھيجة منطقة في زفاف حفل استھدفت 2015 سبتمبر 28 يوم جوية غارةكما تمكنت فرق المتابعة والرصد التحقق من وقوع . العشرات
 أصيب واحد في حين ورجل امرأة 12إضافةً إلى ) بنات 6و أوWد 7( طف;ً  13 مقتل ھي المؤكدة الخسائر. تعز بمحافظة ذباب مديرية

 التي الجوية الغارات 1سبتمبر 28 بتاريخ له بيان في أدان قد مون كي بان لoمم المتحدة السيد العام ا�مينوكان ). W أطفال( أشخاص10

 العسكرية ا�نشطة الفوري لجميع الوقف إلى الب;د، وخارج داخل من في اليمن، النزاع أطراف كافة"  فاف حيث دعا مجدداً الز حفل استھدفت

التي  المتحدة لoمم العامة الجمعية أمام خطابه في"كما أدان . الخاص مبعوثه من بتيسير السلمية المفاوضات خ;ل من الخ;فات جميع وحل
يمكن أن  W"  هأن أكدكما  للتفجيرات، حد وضع إلى ودعا اWطراف، جميع قبل من عدم اWكتراث الواضح بحياة البشر اليوم نفس انعقدت في
 ." النزاع لھذا عسكري حل يكون ھناك

 

ھناك . وتعز مأرب في للنزاع الرئيسية الجبھات على طول عنيفةال شتباكاتاWاستمرار  في ظل قابل ل;نزWق اليمن في ا�مني الوضعما يزال 
 امتداد وعلىوتعز  لحج بين الحدود طول علىالبيضاء وو أبين بين الحدود على ذلك في بما الب;د، في عدة مناطق أخرى مندلعة مناوشاتأيضاً 

 جعلالب;د مما  من مناطق عدة في اليومية والحياة المدنيين علىالوخيمة ;لة بضكما ألقى غياب ا�من . تعز محافظة غرب الساحلية المناطق

 مستمر بما في وW يقتصر على مدينة لكھرباءانقطاع لمسلسل . مسألة أكثر صعوبة ھناك المحتاجين إلى الفاعلة اgنسانية لجھاتا وصول مسالة

 .صنعاء

  

  والتنسيق ا
نساني العمل قيادة
والتغذية المياه وا7صحاح البيئي  المجموعات الوطنية حول تتولى قيادةوفي اليمن  ا7نساني طريالقُ  العمل فريق مع بالتنسيق اليونيسف تعمل

إضافًة إلى  ية للمياه وا7صحاح البيئي في عدنوكانت المنظمة قد قامت بتأسيس مجموعات فرع. حماية الطفلكذا العنقود الفرعي لووالتعليم 
 ضمنكعضو  فاعل لعب دور ناھيك عن استمرارھا فيالمناطق التي يوجد فيھا مكاتب ميدانية للمنظمة،  في جميع ةمجموعات فرعية للتغذي

تعز وصعدة لضمان  كٍل من فيمن أصل خمسة  2تجھيز اثنين من المراكز ا7نسانية دور الريادة فياليونيسف  كما تتولىالصحة.  كتلة
ل منظمات غير حكومية محلية ك المناطق. كذلك، تقوم المنظمة بتنويع الشراكات لتشموا-سر الضعيفة في تل الوصول إلى ا-طفال والنساء

    امتKكھا للقدرات المطلوبة في جانب تقديم خدمات الطوارئ وتنفيذ برامج عون إنساني على ا-رض.   برھنت
  

  استراتيجية العمل ا
نساني

ترتكز استراتيجية اليونيسف على تقديم خدماتھا وإمداداتھا المنقذة للحياة بما اليمن، ا'ستجابة لLزمة ا7نسانية المتفاقمة في  مساعيفي إطار 
 من متكاملة حزمة توفير ذلك يشملو. التعامل مع ا-طفال في حالة الطوارئعند يتماشى مع ا'لتزامات المحورية التي تحكم عمل المنظمة 

جنباً إلى جنب مع  المتنقلة فرقالو المجتمعيين الصحيين العاملين خKل من طفالوا- الو'دة وحديثي لLمھات والتغذوية الصحية الخدمات
 من يعانون الذين لLطفال العKجية الخدمات توسيعوكذا  الطفولة -مراض محتمل تفشي-ي  لKستجابة الجاھزية تؤمنالتي  تدابيرال ضمان

ق النظافة. من ناحية أخرى، تقوم المنظمة والشركاء بتوسيع جھودھما المشتركة ومراف المياهب تزويدھم عبر النازحة ا-سر دعمو التغذية سوء
من خKل كافة المكاتب الميدانية بغية الوصول إلى ا-طفال ضمن الفئات ا-كثر ضعفاً وأسرھم، خاصة النازحين منھم. بالتوازي، تواصل 

الغير معرفة الفجوات ة وفعالية جھود ا7غاثة المبكرة بما ُيسھم في افيالمبنية على ا-دلة، بخصوص المخاطر الجغر المعطياتاليونيسف جمع 
في  ھمفي الوقت الذي تسعى فيه جھود ا7غاثة إلى إنقاذ حياة ا-طفال، يواصل قادة اليونيسف جھودإطار التدخKت المنقذة للحياة. و في مغطاة

اوض لحماية المواقع وا7مدادات ا7نسانية، إعKن ھدنات إنسانية منتظمة بلورة حل سلمي وعاجل للنزاع الراھن والتفمضمار المناصرة بغية 
     أعم وأشمل. من استراتيجية  ء كجزءومتواصلة وأيام ھدو

  
  

 العمل الوثيق الصلة مع مزودي الخدمات الحكوميين لتحسين قدراتھم في مجال ا'ستجابة لLزمة الحالية. حيث تسعى كذلكاليونيسف تواصل 
 مرتفع. نزوح سكاني مستويات التي تعاني مناgمدادات والخدمات للمحافظات  توجيه ضمان استراتيجيتھا اgنسانية إلى في سياق المنظمة

الطوارئ المؤسسية والتي تھدف إلى حشد أعلى مستوى ممكن من  يوليو بتفعيل المستوى الثالث من إجراءات 6قد قامت في  المنظمةوكانت 
  لLزمة الراھنة في اليمن.  'ستجابةا بھدف الدعم المؤسسي

  

  
 البرنامج ستجابةا ملخص

 

  والتغذية الصحة

                                                        

وكانت آلية المتابعة والرصد قد . بيانه في العدد ھذا إلى العام ا�مين لذلك أشار الحدث، ھذا في مصرعھم لقوا شخص 135 إلى يصل ما أن سابقة صحفية تقارير أشارت 1 
  ضحية.  36أكدت سقوط 

  

 باسم أيضاً  والمعروفة في المناطق دائمة جديدة مكاتب gنشاء ا�ولوية إعطاء مع شھرأ ستة لمدة تشغيلية خطة وضع الفريق القطري للعمل اgنساني ،2015 يونيو في 2

مؤشر قياس رئيسي في وثيقة تفعيل  يُعد مراكز الدعم تلك إنشاء. اليمن في التعافي وعمليات أعمال اgغاثة لتسريع توسيع وتعز وصعدة والحديدة عدن في" مركز دعم"
  الوكاWت عبر المشتركة الدائمة للجنة المستوى الثالث من جانب
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 رعايةخدمات دون  شخص مليون 15,2 من أكثر حتى ا-ن خلف ورائه والذي الدائر للنزاع نتيجة أخذ في ا'نھيار اليمن في الصحي القطاع
 537,000 حيث أصبح مرات ث;ثالوخيم  الحاد التغذية سوء لخطرالخامسة المعرضون  سن دون ا�طفال عددتضاعف كما . أساسية صحية

ما  أي ،الخامسة سن دون ا�طفال عددكما يتوقع أن يتضاعف ھذا العام . النزاع قبل طفل 160,000 ــب مقارنةلخطر لھذا العام عرضة  طفل
  .3الراھنة ا�زمة فقط قبل اندWع 000,690 مع مقارنة المعتدل الحاد التغذية سوءالمصابون ب ،طفل 500,293,1 مجموعة

  

الدولي  والتحالف العالمية الصحة ومنظمة يونيسفالتي تنفذ بمشاركة الحملة التحصين المتكاملة خارج الجدران  من الثانية الجولةانطلقت 
حيث  .مإليھ الوصول تم الذي لا�طفا عدد التأكد من بعد يتم لم لكن ؛2015 سبتمبر 17-12 بينخ;ل الفترة  المحافظات معظم في للتحصين

 وفحص والتحصينما بعد الوWدة رعاية رعاية الحوامل و ذلك في بما وا�طفال لoمھات والتغذوية الصحية الخدمات تقديم إلى الحملة تھدف

 المحافظات من عددنت وكا. الدقيقة المغذيات مكم;تتقديم و الديدان التخلص من الطفولة، مرحلة فيوالعدوى  التغذية سوء أمراض وع;ج

 سيتمحيث  العيد نفذتھا بعد ، وبالتالي،الفطر عيد عطلة قبل الحملة أنشطة لم تتمكن من تنفيذ) والبيضاء وأبين الضالع شبوة، ج،حل عدن، منھا(

  .ال;حقة التقارير ضمن باgنجاز الرفع

 

 التغطية من إجمالي % 42 يمثل ما وھو الب;د، مناطق جميع في حالياً قيد العمل  التغذية في العيادات الخارجية برامجبرنامج من  1,910ھناك 

 .الجغرافية التغطيةمن إجمالي  المائة 17 أي ،فقط قيد العمل تكميلية برنامج تغذية 700 في حين يوجد الجغرافية

 

 سوءب للتأكد من إصابتھم) النوع محددي غير 4,949إضافةً إلى  إناث 531 ذكور+ 577( طفل 6,057 من فحص متنقلة ةفرق 43استطاعت  

 تسجيلكما تم . بالتقرير المشمولة الفترة خ;لوذلك  وصعدة وعدن وتعز الحديدة محافظات في الروتينية التغذية خدمات كجزء من الحاد التغذية

 إب، محافظات في تغذيةال برامج في) ي النوعمحدد غيرمن  1028 وكذا إناث 407 +ذكور 294( الحاد التغذية طفل مصاب بسوء 1,729

صغار و الرضع الخامسة على مشورة في مجال تغذية دون ا�طفال أمھاتمن  891 بالتوازي حصلت. وصعدة وعدن لحج حجة، الحديدة،
 881) في حين حصل أ( فيتامينسنوات على مكم;ت  5 سن دون طفل 699 أيضاً حصل. وريمة والمحويت وحجة والحديدة صعدة في ا�طفال

من  891 ، بينما حضرالفوWت/ الحديد مكم;تمرضع على و حاملامرأة  2,217 بالمثل، حصلت. الديدان من على كبسوWت التخلص آخرين
 في مجال تغذية الرضع وصغار ا�طفال.  مشورةجلسات  عامين دون لoطفال الرعاية مقدمي

    

  والنظافة وا
صحاح البيئي المياه

 واستمرار الوقود نقص بسببواWصحاح البيئي ا�منة  المياه ھم إلى خدماتوصولتعوق  تحدياتفي اليمن  خصش مليون 20,4 يواجه أكثر من

 المياه ونقل للنازحين مؤقتة مراحيض توفيرعلى  اlن حتى الصحي والصرف المياه قطاع في اليونيسف استجابة بدورھا، تنصب. القتال

 تعز محافظة في ا�وضاعظلت . الصلبة النفايات وإدارة المياهللمساعدة في ضخ  الوقودلى توفير النظاف إضافةً إ مستلزماتبالصھاريج وتقديم 

من  المقدم الوقودب بما في ذلك الدعم المتمثل وصولالقدرة على ال من مع اشتداد القتال الذي حد بدوره للغاية صعبةالماضيين  ا�سبوعين خ;ل
ممن كانوا سابقاً ضمن  شخص 360,000 من أكثرأصبح  وبالتالي، تعز؛ مدينةفي  المياه مضخات والذي تعذر أيضاً إيصاله إلى اليونيسف

 المحلية المؤسسات دعم اليونيسف واصلت وصعدة، صنعاء مدينتي فيو. للشرب صالحة دون مياه أغسطس منتصف منذ شبكة مياه المدينة

. صنعاء في المياه العادمة معالجة لمحطة الوقود تقديم واصلت كما. لشبكةاضمن  مشترك 1,090,000والتي تصل خدماتھا إلى قرابة  للمياه،

شخص من  70,070 صعدة كي تصل إلى محافظة في المياه ضخت ريفية مياه إمدادات منظومات 10لعدد  دعمتقديم ال أيضاً  المنظمة واصلت
 في شخص 9,522 لعدد النظافة مستلزمات بتوزيع يونيسفبالتقرير قيام ال المشمولة لفترةكما شھدت ا. المضيفة والمجتمعات نازحينال

 صعدة مدينة أحياء جميع من المتراكمة القمامة من طن 60 حوالي جمع دعمت اليونيسف جھود على ذات السياق،. بوإ تعز محافظتي

 لمدة إضافةً إلى توفير مواد التنظيف أسبوعين لمدة عام;ً  60الوقود وعدد  توفير خ;ل من لمدينةل الرئيسي النفايات مكب ھا فيمن والتخلص

 ةمؤقتال اتمكبال من النفايات من طن 50,000 نقل تم صنعاء، في النظافة لصندوق اليونيسف المقدم من الوقود بفضلو بالمثل،. كامل شھر
   العاصمة. خارج الرئيسي النفايات مكب إلى المدينة وسط

 

 تعليمال

مليون طفل فرصة معاودة  1,8أضاع  كما .التعليم خارج المدرسة سن في اليمن ممن ھم أطفال من المائة في 34أصبح  ،النزاع منذ بدء
 .الحالي أكتوبر 10 ابتداًء منالطKب  تستقبل كان من المفترض أن مدرسة 1,000 تسبب في إغKقالعملية التعليمية. وكان النزاع قد 

 كمأوى مدرسة من قبل النازحين 439 في حين يتم استخدام بشكل كلي مدرسة 146 في حين تضررت جزئياً  مدرسة 398 حواليوتضررت 
وانعدام الوقود جنباً إلى جنب مع المعوقات اللوجستية المترتبة عن النزاع الدائر، لم تتمكن وزارة التربية  التمويل ال;زمنقص ل نظراً و مؤقت.

  . الجاري توقع عودتھم للمدرسة في العاشر من أكتوبريُ  كان مليون طفل دارس 5,4والتعليم من طباعة الكتب المدرسية لعدد 

  
 العودة إلى المدرسةحملة  أكتوبر، أطلقت اليونيسف خ;ل الفترة المشمولة بالتقرير g10عادة فتح المدارس يوم للمحاوWت المتكررة تمھيدا  

المتضررون �طفال ا حضرھا مىالدُ  عروض مجتمعية باستخدام عدن وأبين والضالع وشبوة كما دشنت المنظمة فيفي سبع محافظات.  وذلك
حتى اlن. تيات) ف منھم % 54طفل ( 3,800أكثر من  وبحضور العودة إلى المدرسةب متعلقةرسائل على العروض  من النزاع حيث ركزت

معية التي تنظم في ا�حياء المتضررة في خطب الجمعة واللقاءات المجت من خ;ل رسائل مماثلة تستھدف اlباء وأفراد المجتمع أيضاً  ھناك

                                                        
 نھاية فيھا النظر يُعاد وسوف. 2015 يوليو في التغذية كتلة رصدتھا التوقعات التي إلى تقديرات أعداد سوء التغذية الحاد الوخيم وسوء التغذية الحاد المعتدل تستند  3 

 .في المتناول الجديد المسح نتائج تصبح عندما 2015 أكتوبر
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كما تم بث برامج إذاعية  .في المائة إناث) 28أولياء ا�مور وأفراد المجتمع (من  8,900 حيث تم الوصول حتى اlن إلىالمحافظات ا�ربع 
 .صنعاء ومأربا�مانة وو العودة إلى المدرسة في حضرموتعلى رسائل تشجيع تتضمن 

 

المزمع إط;قھا مع إعادة فتح  التعويضية لدروسبا الخاصةنسخة من المواد التعليمية  260,000 بطباعة اليونيسف متقاع;وة على ذلك، 
لعام الدراسي لط;ب مدرسة إليھا خ;ل الشھر ا�ول من العام الدراسي كنوع من تھيئة ال 16,000في  المعلمون حيث سيتطرقالمدارس. 

 .الجديد

 
 الطفل حماية

 طفل مليون 7,3 من أكثر أن اليمنفي  ا7نسانية Kحتياجاتحيث كشفت عملية المراجعة الشاملة ل الدائر النزاع جراء كثيراً  اليمن أطفالتأثر 
 1,309عقد جلسات توعية حول القضايا ا-ساسية لحماية الطفل لعدد  بالتقرير المشمولة الفترة خKلتسنى  وقد. الحماية خدمات إلى بحاجة

مديريات في محافظتي صعده والحديدة. تم  6رجال) في المجتمعات المضيفة والمتضررة من النزاع في  317نساء +  992شخص بالغ (
من أو'د  12,449+  فتاة 11,416( طفل 23,910 مجموعه امل من خKل الرياضة والفنون والترفيه إيصال خدمات الدعم النفسيكذلك 

، المكK الحديدة ا-مانة، صنعاء، صعدة، مديرية في 22 في وا-سر النازحة جتمعات المضيفةأوساط السكان المتضررين من النزاع والم
 25 + فتيات 25( طفل 50 حضور الفترة أيضاً  نفسشھدت . المتنقلة الصديقة للطفلوأيضاً باستخدام المساحات المجتمعية والمساحات  وعدن
يرجع السبب وراء  .ا-لغام مخاطرب تثقيف جلسات )رجال 30 + نساء 30( مجتمعوأفراد ال أولياء ا-مورن م 60با7ضافة إلى ) أو'د

 الشريكة غير الحكوميةو أن معظم المكاتب الحكومية  إلى حقيقةخ;ل الفترة المشمولة بالتقرير  خاطر ا�لغامبجلسات التوعية  ية وصولمحدود

 .عطلة العيد بسببلمدة أسبوعين  كانت مغلقة

 
  

   لتنميةا "جل ا(تصال
 واللقاءاتوالزيارات المنزلية  جلسات المشورة بواسطةشخص  11,395خKل ا-سبوع الماضي من الوصول إلى  اليونيسف تمكنت

منذ  اWتصال �جل التنمية مكون تدخ;ت فع إجمالي العدد الذي تم الوصول إليه عبرتر، الھذا السبب .التثقيف واWتصال مواد ونشر يةالمجتمع
مجموعه إلى ما  جلسات المشورة والزيارات المنزلية ونقاشات المجموعات البؤرية وا�نشطة المجتمعية التفاعلية والتي شملتاضي مارس الم
تعزيز التوعية المجتمعية في سياق حملة شھدت ا�سابيع المنصرمة تركيز خاص لوقد . النازحين وأفراد المجتمعشخص، شام;ً  366,528

التخزين واWستخدام اlمن للمياه المنزلية، إدارة سوء التغذية الحاد الوخيم ة، الخاصالحم;ت والتحصين الروتيني  العودة للمدرسة ودعم
والمعتدل، الوقاية من واWستجابة لحمى الضنك (خاصةً في محافظة تعز) ع;وةً على الحيلولة دون تجنيد ا�طفال وانفصالھم عن ذويھم 

 92,235شخص في الجوف وصعدة وكذا  78,952تسنى إيصال الرسائل المنقذة للحياة لعدد  . حيثبمخاطر ا�لغامواWتجار بھم وكذا التثقيف 

في  49,086) وأبين وشبوة وأخيراً سناع- الحصنالضالع ( في 80,529وفي ريمة والحديدة  65,726مديريات في إب وتعز إضافة إلى  7في 
     والبيضاء.  ومارب وعمرانصنعاء وذمار 

  

عبر اgذاعة بالنظر إلى أن العديد من المحطات W تزال  السكانالوصول إلى  محدودية ،الفترة المشمولة بالتقرير اتسمت بھاالتحديات التي من 
 تعديل قائمة بضرورةالتحوWت في الوضع ا�مني  دفعت، باgضافة إلى ذلكالقتال.  خ;ل تعرضھا للضررمغلقة بسبب نقص الوقود أو 

     .من النازحينممكن من أجل الوصول إلى أكبر عدد اWتصال �جل التنمية  بأنشطةطق المستھدفة المنا

   
  والدعم اللوجستيا
مداد 

كانت اليونيسف و إلى اليمن.امدادات الطوارئ ن متري من ط 1,822أواخر شھر مارس الماضي، تم ارسال ما مجموعة  تصاعد ا-زمةمنذ 
ويلخص الجدول أدناه  إما بحراً أو عن طريق الجو. إلى اليمن المؤنجميع  منه في جيبوتي ترسللھا  لوجستياً  كزاً مرفي وقت سابق قد أقامت 

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

 عدد الشحنات جيبوتي

الوزن بالطن 
 المتري

طن لالحجم با
 المتري

 388.5 102 5    صنعاء

 917.13 296.1 7    عدن

 1,959.53 653.7 11    الحديدة

 1874 736.5 9    المخا

 148 34 2    المك$

    5,287.165,287.165,287.165,287.16    1,822.31,822.31,822.31,822.3    34343434    ا
جمالي

 

  

  التمويل
العمل ا7نساني  والتي تحمل عنوان بلغت قيمة المناشدة المعدلة لليونيسف ،خطة ا'ستجابة ا7نسانية التي خضعت للتعديل مؤخراً  مع تمشياً 

 فجوة تاركةً  ،لتغطية متطلبات تلك المناشدة دو'رمليون  3,95 تلقت المنظمةمليون دو'ر. وحتى ا-ن،  182,6مبلغاً وقدرة  الطفولةلخدمة 
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كي تساعد في توسيع نطاق ا'ستجابة لKحتياجات ا7نسانية المتزايدة بين إضافية مبالغ أيضاً لتوفير  ھناك حاجة ماسة .4٪86 قدرھا تمويل
  -طفال في المناطق المتضررة من ا-زمة وأسرھم. أوساط ا

  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

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

  
لحصول على ل

مزيد من 
المعلومات، 

يمكنكم التواصل 
  مع:

  كيت روز
  وا'تصالمسؤولة التقارير 

  اليونيسف اليمن
 ا-ردن-عمان 

 798270701 962+تلفون: 
Email: krose@unicef.org  

  جيرمي ھوبكنر  
  نائب الممثل

  اليونيسف اليمن
 ا-ردن-عمان 

 798263037 962+تلفون: 
jhopkins@unicef.org 

  راجات مادھوك
  مدير ا'تصال والمناصرة

  اليونيسف اليمن
  ا-ردن-عمان 

 962798270912+تلفون: 

Rmadok@unicef.org 

  

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

  تحويلھا من بند التنمية إلى صناديق الطوارئ. 

 5  W التعھدات. تشملالمبالغ المعكوسة أع;ه  

 قطاعال

المناشدة  متطلبات
  ا"صلية ا
نسانية

 ديسمبر- يناير(
2015( 

المناشدة  متطلبات
ا"صلية  ا
نسانية

 بعد التعديل  2015

المبالغ 
 5المستلمة

 يةالتمويل فجوةال

نسبة 
 فجوةال

 يةالتمويل

 41,500,000 20,000,000 التغذية
    

16,446,829  

         

25,053,171  
60% 

 58,000,000 7,000,000 المياه وا
صحاح البيئي والنظافة
            

18,795,792  

         

39,204,208  
68% 

 34,000,000 10,000,000 الصحة
            

14,514,636  
    19,485,364  57% 

 12,600,000 12,600,000  حماية الطفل
               

6,191,574 

           

6,408,426  
51% 

 10,500,000 10,500,000 التعليم
                

691,235  

           

9,808,765  
93% 

 26,000,000 0 الحماية ا(جتماعية أثناء الطوارئ
              

1,265,700  

         

24,734,300  
95% 

     ما تم تخصيصه
        

1,687,313  
          

    182,600,000182,600,000182,600,000182,600,000    60,100,00060,100,00060,100,00060,100,000 ا
جمالي (دو(ر أمريكي)
                            

59,593,080 59,593,080 59,593,080 59,593,080     

                        

123,006,920 123,006,920 123,006,920 123,006,920     
66667777%%%%    
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  البرنامج نتائج ملخص

 2015201520152015أھداف ونتائج البرنامج 

        اليونيسف    العنقود

  دفالھ
 2015201520152015    

مجموع 
  نتائج

 2015201520152015    

الھدف 
2015201520152015    

مجموع نتائج 
2015201520152015    

 الصحة

  6خماسي)- (أحادي ا-طفال وشلل الحصبة ضد ھمتطعيمالذين تم  سنوات 5 سن دون # ا-طفال

 
    2,730,000 676,467* 

 39,299 590,000     7د الو'دةبع وما الKتي حصلن على رعاية حوامل، عند الوضع الحوامل لنساءا# 

  المياه وا&صحاح البيئي والنظافة

 3,063,070 3,971,800 5,083,247 4,364,179 8عليھا المتفق للمعايير وفقاً  المياه علىالذين تمكنوا من الحصول  ونالمتضرر السكان# 

 308,977 650,000 386,085 973,785  9النظافةمستلزمات  حقائب ممن حصلوا على ا-شخاص المتضررون# 

  ذيةالتغ

التغذية  مراكز( العKجية الرعايةفي  أدخلواو الحاد التغذية سوء سنوات ممن يعانون من 5 سن دون ا-طفال# 
 10)عيادات خارجية/ عيادات متنقلة/العKجية 

214,794 95,190 214,794 95,190 

 1,176,269 1,198,059 1,176,269 1,600,000 11الدقيقة المغذيات سنوات ممن حصلوا على تدخKت 5 سن دون ا-طفال# 

  حماية الطفل

 12التي تم التحقق منھا الطفل لحقوق الجسيمة ا'نتھاكاتحا'ت  # ونسبة
 

658 
 

658 

 261,287 328,900 261,287 548,168 13النفسي الدعمخدمات  من ونالمستفيد ونالمتضرر ا-طفال# 

 الموت /البدنية ا7صابة من أنفسھم حماية فيةكي عن معلومات إليھم وصلتممن ) كبار+  أطفال( ا-شخاص# 
 14الحرب مخلفات من المتفجرات/ المنفجرة غير الذخائر/ ا-لغام بسبب

500,000 358,254 357,161 358,254 

  التعليم

عدد ا�طفال في سن التعليم المتضررين ممن تمكنوا من التعلم من خ;ل مساحات التعلم المؤقتة والمدارس المعاد 
 15ا بناؤھ

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

عدد ا�طفال خارج المدرسة الذين حصلوا على الدعم gعادة إدماجھم بالمنظومة التعليمية (شام;ً توزيع الكتب 
  16والمستلزمات ا�خرى وفرص التعلم التعويضية)

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

  الحماية ا3جتماعية

 0 245,000 0 356,917 لذين تلقوا مساعدات على شكل حواWت نقدية (بما في ذلك إعانات اgيجار)عدد ا�شخاص المتضررون ا

  جل التنمية6ا3تصال 

 366,528 834,000     الذين وصلت إليھم الحزمة المتكاملة -نشطة ا'تصال -جل التنمية نوالمتضرر لسكانا# 

عام، فقد بلغ إجمالي العدد الذي تم  15 –أشھر  6للفئة العمرية  وبالنسبة-  2015بة منذ يناير من لقاح الحص شھر والذين تم إعطائھم جرعة واحدة على ا-قل 59-6عن عدد ا-طفال بين عمر  يمثل الرقم* ھذا 
  الفترة. حصلوا على جرعات اللقاح ضد شلل ا-طفال خKل نفس  قدمليون طفل دون الخامسة  4,4وكان أكثر من .  962,172الوصول إليه 

 

                                                        
  مليون  2,4الھدف ا�صلي لليونيسف عقب المناشدة العاجلة يبلغ   6

  

   384,000الھدف ا�صلي لليونيسف عقب المناشدة العاجلة يبلغ   7

لمؤسسات المحلية للمياه با-نابيب وتقديم الوقود يشمل الحصول على المياه عن طريق صھاريج المياه وشبكات او 2,953,852 ة وصل إلىالعاجل المناشدةالھدف ا-صلي لليونيسف بعد   8
 خKل فترة زمنية قصيرة.  للمياه

  

  عليھا؛ المتفق المعايير تستوفي التي النظافة مستلزمات أسرة ويشمل فقط 55,000العاجلة ھو  المناشدة لليونيسف بعد ا�صلي الھدف  9
  

الزمني  اgطار �ن 144,000 ھو بحسب خطة اWستجابة اgنسانية المعدلة النتيجة تحت ھذه في حين أن ھدف المجموعة 128,503 العاجلة ھو المناشدة بعد ا�صلي لليونيسف الھدف  10
  . 2015ديسمبر  – يناير للمدة كان 214,794 الھدف كما أن ،2015 ديسمبر- أبريل كان

 �ن 913,652 ھو بحسب خطة اWستجابة اgنسانية المعدلة النتيجة تحت ھذه ) بينما كان ھدف المجموعة1,198,059العاجلة ظل كما ھو عند ( المناشدة ما بعد ا�صلي لليونيسف الھدف  11

  )1,198,059لم يتغير ( ا�صلي لليونيسف بينما الھدف 2015ديسمبر  – يناير يغطي المدة كان 1,600,000 الھدف أن حين في ،2015 ديسمبر- أبريل الزمني للمدة اgطار

  .2015مارس  26تصاعد النزاع فيشر يختص بعدد ا�طفال الذين تم التحقق منھم بواسطة آلية المتابعة والرصد وكانوا قد تضرروا من اWنتھاكات الجسمية لحقوق الطفل منذ ھذا المؤ  12

  .والمتنقلة الثابتة الصديقة للطفل ساحاتالم طريق ويشمل خدمات الدعم النفسي المقدمة عن 320,000 العاجلة المناشدة بعد ا�صلي لليونيسف الھدف كان  13

 – يناير عن المدة 500,000 الھدف أن حين في ،2015 ديسمبر- أبريل الزمني كان اgطار �ن 360,000 ھو بحسب خطة اWستجابة اgنسانية المعدلة النتيجة تحت ھذه ھدف المجموعة  14

  .2015ديسمبر 

  66,465سف بعد المناشدة العاجلة لمؤشر المعدل. كان الھدف ا�صلي لليونيا   15

 المدرسة ممن ھم خارج الضعيفة الفئات من أطفال وغيرھم ا-طفال المتضررون من النزاع  16

  


