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22 – 28 يیووليیوو 2015االووضع ااإلنساني في أأررقامم

عناوويینن ررئيیسيیة 

تشعرر االيیوونيیسفف بقلقق عميیقق نظظررااً لززيیاددةة حددةة االعنفف في االيیمنن. حيیثث باءتت •
محاوولة أأخررىى للووصوولل إإلى هھھھددنة إإنسانيیة بالفشلل٬، تارركة شرركاء االعملل 

ااإلنساني عاجززيینن عنن تووسيیع نططاقق االعمليیاتت االمنفذذةة ووذذلكك في االمناططقق االتي 
يیصعبب االووصوولل إإليیهھا ما يیعني حررمانن االعدديیدد منن ااألسرر منن االحصوولل على 

االخددماتت ااألساسيیة االملحة.  
تلقتت االيیوونيیسفف حتى هھھھذذاا االتارريیخ مبلغ 29,2 مليیوونن ددووالرر مقابلل االنددااء •

االذذيي أأططلقتهھ االمنظظمة إإال أأنن االفجووةة االتموويیليیة ما تززاالل شاسعة ووتصلل إإلى 
84%. هھھھناكك حاجة أأيیضاً لمبالغ إإضافيیة يیمكنن أأنن تساعدد في تووسيیع نططاقق 
ااالستجابة لالحتيیاجاتت ااإلنسانيیة االمتززاايیددةة منن جانبب ااألططفالل االمتضرررريینن 
منن ااألززمة ووأأسررهھھھمم. ووفي هھھھذذاا ااألسبووعع قامتت آآليیة االمتابعة وواالررصدد بقيیاددةة 

االيیوونيیسفف بررصدد 90 حاددثة جدديیددةة تتعلقق باالنتهھاكاتت االجسيیمة لحقووقق 
االططفلل تمم االتحققق منن 86 حالة. ووصلل عدددد ااألططفالل االذذيینن لقوواا حتفهھمم حتى 

ااألنن 398 ططفلل فيیما سقطط 605 منهھمم جررحى منذذ بدداايیة االنززااعع.  
تمكنتت االيیوونيیسفف منن إإيیصالل االووقوودد إإلى محططاتت ضخ ميیاهه االشرربب وواالميیاهه •

االخاصة باالستهھالكك االمنززلي في 7 مددنن. حيیثث تسنى منن خاللل هھھھذذاا االتددخلل 
االووصوولل إإلى 282,856 أأسررةة في االحضرر (1,697,134 شخصص) 

ووتززوويیددهھھھمم بميیاهه االشرربب ااألمنة.  
تمكنتت 10,000 أأسررةة منن االحصوولل على ميیاهه شرربب أأمنة ووذذلكك بفضلل •

أأقررااصص تنقيیة االميیاهه االتي ووززعتهھا االيیوونيیسفف في االمحافظظاتت ااألكثرر تضررررااً 
مثلل االحدديیددةة ووعمرراانن ووصنعاء.  

حصلل ما يیززيیدد عنن 1,400 ططفلل ووأأكثرر منن 2,000 اامررأأةة حاملل وومررضع •
على مكمالتت االمغذذيیاتت االددقيیقة خاللل هھھھذذاا ااألسبووعع عبرر االمررااكزز االمتنقلة 

االمددعوومة منن االمنظظمة.  
خاللل ااألسبووعع االفائتت٬، قامتت االيیوونيیسفف ووباقي االشرركاء بإجررااء تحليیلل تقيیيیمم •

مخاططرر على مستووىى االمدديیرريیاتت في مسعى للحيیلوولة ددوونن تفشي االحصبة كما 
بددأأتت بتنفيیذذ حمالتت للحدد منن اانتشارر ددااء االحصبة. كذذلكك٬، تمم تلقيیح ما يیززيیدد 

عنن 25,000 ططفلل تتررااووحح أأعماررهھھھمم بيینن 6 أأشهھرر إإلى 15 عامم بيینن أأووساطط 
االسكانن االناززحيینن ضدد االحصبة. 

ااألشخاصص االذذيینن يیحتاجوونن لمساعددااتت إإنسانيیة عاجلة:  

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

7,000,000 شخصص سيیتمم إإيیصالل االمساعددااتت إإليیهھمم منن 
قبلل االيیوونيیسفف خاللل 2015 منهھمم 5 مليیوونن ططفلل تخطططط 

االيیوونيیسفف االووصوولل إإليیهھمم في 2015 

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 
29,2 مليیوونن ددووالرر (%84 فجووةة تموويیليیة) 
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االووضع االعامم ووااالحتيیاجاتت ااإلنسانيیة 
تشعرر االيیوونيیسفف بقلقق شدديیدد بسببب تصاعدد حددةة االنززااعع في كافة مناططقق االيیمنن ووتززاايیدد أأعدداادد االقتلى وواالجررحى منن االمددنيیيینن – ووخاصة في االمحافظظاتت 

االجنووبيیة منن االبالدد. ووكانتت آآليیة االمتابعة وواالررصدد االتي تقووددهھھھا االيیوونيیسفف قدد تمكنتت خاللل هھھھذذاا ااألسبووعع منن ررصدد االززيیاددةة في أأعدداادد ااألططفالل االذذيینن 
. ووعلى مستووىى االبلدد  1قتلوواا ووجررحوواا حيیثث ووصلل االعدددد إإلى 398 وو605 على االتوواالي٬، فيیما تمم تجنيیدد 377 آآخرريینن منن قبلل االجماعاتت االمسلحة

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.  

تسعى االيیوونيیسفف بمعيیة باقي االشرركاء إإلى تووسيیع االجهھوودد االررااميیة إإلى ااستعاددةة خددماتت االررعايیة االصحيیة وومرراافقق االميیاهه ووأأنظظمة االصررفف االصحي إإلى 
جانبب تووفيیرر االمأووىى االططاررئئ لألسرر االناززحة. حيیثث أأصبحتت قددررةة االسكانن على االووصوولل إإلى االمساعددااتت ااإلنسانيیة بشكلل أأمنن مسألة حررجة. ووفي 
االووقتت االررااهھھھنن٬، ما ززاالتت االمناططقق ااألكثرر تضررررااً تتسمم بصعووبة االووصوولل إإليیهھا نظظررااً النعدداامم ااألمنن ووشحة االووقوودد٬، ووتحدديیددااً محافظظاتت عددنن ووتعزز 

ووصعددةة.  

ررغمم ااإلعالنن عنن ووقفف إإططالقق االنارر منن قبلل أأحدد أأططرراافف االنززااعع بتارريیخ 26 يیووليیوو٬، إإال أأنن االهھددنة ااإلنسانيیة االمتووقعة لمم تتحققق نظظررااً الستمرراارر 
االغاررااتت االجوويیة وواالقتالل في شتى مناططقق االبالدد ااألمرر االذذيي يیددفع بالمززيیدد منن ااألسرر نحوو دداائررةة االيیأسس وواالعووزز. حيیثث تشيیرر االتقدديیررااتت أأنن ما يیززيیدد عنن 

21 مليیوونن شخصص٬، منهھمم 10 مليیوونن ططفلل تقرريیبا٬ً، ما ززاالوواا يیكابددوونن تبعاتت ووعووااقبب هھھھذذهه االحرربب.  

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. ووعقبب عووددةة عدددد محدددد منن االمووظظفيینن االددووليیيینن 
إإلى االيیمنن مططلع شهھرر مايیوو االماضي٬، تسعى ااألممم االمتحددةة لززيیاددةة مستووىى تووااجدد االمووظظفيینن االددووليیيینن في االيیمنن بهھددفف تسهھيیلل ووتيیسيیرر جهھوودد تووسيیع 

نططاقق ااالستجابة ااإلنسانيیة لتشملل كافة مناططقق االبالدد.  

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 وواالصيیانة. 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 

ااستمرراارر نقصص االووقوودد خاللل ااألسبووعع االماضي أألقى بظظاللهھ على جهھوودد تقدديیمم االخددماتت االصحيیة ووتنفيیذذ ااألنشططة ووأأثرر كثيیررااً في هھھھذذاا االصدددد. حيیثث 
تسببب ذذلكك في تعططيیلل عملل االمرراافقق االصحيیة وواالمستشفيیاتت ووسلسلة االتبرريیدد كما أأعاقق عمليیة تووززيیع ااالمددااددااتت ددااخلل االبلدد ووجهھوودد خاررجج االجددرراانن 
ووتنفيیذذ االخددماتت االصحيیة االمتنقلة ناهھھھيیكك عنن االحدد منن قددررةة االعامليینن االصحيیيینن للووصوولل إإلى أأعمالهھمم. ووكانتت االيیوونيیسفف ووباقي االشرركاء قدد قامتت 

خاللل ااألسبووعع االماضي بإجررااء تحليیلل تقيیيیمم مخاططرر على مستووىى االمدديیرريیاتت في مسعى للحيیلوولة ددوونن تفشي االحصبة كما بددأأتت بتنفيیذذ حمالتت للحدد 
منن اانتشارر ددااء االحصبة. كذذلكك٬، تمم تلقيیح ما يیززيیدد عنن 25,000 ططفلل تتررااووحح أأعماررهھھھمم بيینن 6 أأشهھرر إإلى 15 عامم بيینن أأووساطط االسكانن االناززحيینن ضدد 

االحصبة. 

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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منذذ بدداايیة االنززااعع٬، قددمتت االيیوونيیسفف االددعمم االالززمم لضمانن ااستمرراارريیة تقدديیمم االخددماتت منن جانبب االمرراافقق االصحيیة خاصة ما يیتعلقق بالررعايیة االصحيیة 

ااألووليیة ووااالمددااددااتت االصحيیة كي يیستفيیدد منهھا أأكثرر منن 1,5 مليیوونن شخصص في 270 مستشفى ووعيیاددةة وومررفقق صحي منتشررةة في 14 محافظظة. 
ووحتى ااالنن تقددرر االيیوونيیسفف عدددد االذذيینن ااستفاددوواا منن تلكك ااالمددااددااتت بما يیصلل إإلى 500,000 شخصص. باإلضافة إإلى ذذلكك٬، حصلتت 13,000 اامررأأةة 

حاملل وومررضع على ررعايیة االحووااملل ووما بعدد االووالددةة بووااسططة االعيیاددااتت االمتنقلة بيینما تمم عالجج 14,500 ططفلل منن ااإلصاباتت االمتعلقة بالططفوولة. 
بددووررهھھھا٬، ساعددتت االفررقق االمتنقلة في تططعيیمم ما يیززيیدد عنن 65,400 ططفلل ددوونن االخامسة بأددوويیة تقوويیة االمناعة االررووتيینيیة.  

إإذذاا ااستمرر االووضع في االتددهھھھوورر٬، يیخشى أأنن يینززلقق أأكثرر منن 1,8 مليیوونن ططفلل إإلى بررااثنن سووء االتغذذيیة. ووكانن أأكثرر منن 119 ططفلل ددوونن االخامسة قدد 
خضعوواا لفحصص سووء االتغذذيیة خاللل ااألسبووعع االماضي بيینما تمم فحصص 416 أأخرريینن للتأكدد منن مددىى ااصابتهھمم بسووء االتغذذيیة االحادد ووذذلكك في محافظظاتت 

عمرراانن وواالبيیضاء وومارربب وواالجووفف. شملتت تلكك االفحووصاتت أأيیضاً ااألسرر االناززحة وواالمجتمعاتت االمضيیفة بووااسططة االعيیاددااتت االمتنقلة االمددعوومة منن 
االيیوونيیسفف. كما حصلل 7,400 ططفلل ددوونن االخامسة على مكمالتت فيیتاميینن (أأ) ووذذلكك في محافظظاتت حجة ووصنعاء ووذذلكك خاللل االفتررةة االتي يیغططيیهھا 

االتقرريیرر.  
  

باالستفاددةة منن االعيیاددااتت االمتنقلة٬، قامتت االيیوونيیسفف بتووفيیرر مكمالتت االمغذذيیاتت االددقيیقة لعدددد 1,470 ططفلل إإضافة إإلى 2,071 اامررأأةة حاملل وومررضع 
خاللل االفتررةة ذذااتهھا. ووعمووما٬ً، تمم عالجج 66,000 ططفلل مصابب بسووء االتغذذيیة االحادد االووخيیمم منن خاللل إإعططائهھمم أأغذذيیة عالجيیة ُمعددةة لالستخدداامم منذذ 
مططلع هھھھذذاا االعامم. ووعلى مستووىى االبلدد ككلل٬، جررىى تووززيیع ما مجمووعة 198ططنن مترريي منن ااألغذذيیة االعالجيیة االجاهھھھززةة لالستخدداامم في 19 محافظظة 

يیمنيیة ااستفادد منهھا 15,250 ططفلل مصابب بسووء االتغذذيیة.  

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. حيیثث لمم يیتسنى خاللل االفتررةة االمشموولة بالتقرريیرر االبددء بجمع االنفايیاتت االصلبة في عددنن نظظررااً لضررااووةة االقتالل. كما ساهھھھمتت إإجاززةة االعيیدد أأيیضاً 
في إإبططاء االعمليیاتت ووخاصة تووززيیع اامددااددااتت االميیاهه ووااإلصحاحح االبيیئي وواالنظظافة.  

ووخاللل االفتررةة ذذااتهھا٬، تمكنتت االيیوونيیسفف منن إإيیصالل ميیاهه االشرربب ااألمنهھ إإلى 282,856 أأسررةة في االحضرر (1,697,134 شخصص) ووذذلكك في مددنن 
صنعاء وواالحدديیددةة ووعمرراانن ووعددنن وولحج ووأأبيینن ووصعددهه عبرر تووفيیرر االووقوودد لمضخاتت ميیاهه االشرربب ووااالستخدداامم االمنززلي. ووفي االحدديیددةة٬، تددعمم 

االيیوونيیسفف االحكوومة منن خاللل تززوويیددهھھھا بالووقوودد االالززمم لجمع االنفايیاتت االصلبة وواالتخلصص منهھا بشكلل مستمرر ووبالتالي ااستفاددةة 550,000 شخصص منن 
تلكك االجهھوودد. تووااصلل االمنظظمة أأيیضاً تسيیيیرر عررباتت نقلل االميیاهه لخددمة أأكثرر منن 10,900 ناززحح لجأوواا إإلى االمددااررسس ووفي أأووساطط بعضض االمجتمعاتت 
االمضيیفة. قامتت االيیوونيیسفف خاللل نفسس االفتررةة كذذلكك بتووززيیع أأقررااصص تنقيیة االميیاهه لعدددد 10,000 أأسررةة في االمحافظظاتت ااألكثرر تضررررااً وومنهھا االحدديیددةة 

ووعمرراانن ووصنعاء.  

االتعليیمم 
اانعدداامم ااألمنن ووااستمرراارر االقتالل ما ززااال يیمنعانن ااألططفالل في سنن االتعليیمم منن االعووددةة إإلى االمددررسة. ووعلى االررغمم منن إإعدداادد االخطططط االخاصة بالحصصص 
االتعوويیضيیة االتي سُتددررسس ألكثرر منن 600,000 ططفلل في االصفووفف 9-12 وواالتي كانن منن االمقرررر أأنن تبددأأ في 25 يیووليیوو٬، إإال أأنن تلكك االحصصص لمم 

تبددأأ بعدد. حتى االمددااررسس االتي ال تأوويي ناززحيینن تعتبرر غيیرر جاهھھھززةة في االووقتت االررااهھھھنن للبددء بتلكك االددررووسس نظظررااً الستمرراارر االقتالل ووغيیابب ااألمنن ووأأيیضاً 
االتهھدديیددااتت االكامنة االمتمثلة بالذذخائرر غيیرر االمنفجررةة. االتحدديي االررئيیسي ااالخرر يیتمثلل بططباعة االمقررررااتت االخاصة بالحصصص االتعوويیضيیة بسببب اافتقارر 

ووززااررةة االترربيیة وواالتعليیمم لألموواالل االالززمة لذذلكك. بعدد اانقضاء شهھرر ررمضانن٬، ددعمتت االيیوونيیسفف عمليیة ااستئنافف ااألنشططة االتعليیميیة وواالتررفيیهھيیة لألططفالل 
االناززحيینن في محافظظة إإبب وواالتي تجمع بيینن ااألنشططة االنفسيیة وواالترربوويیة معاً. حيیثث ووصلتت تلكك ااألنشططة إإلى ما مجمووعة 834 ططفلل خاللل هھھھذذاا 

ااألسبووعع (397 أأووالدد + 437 بناتت) يیتووااجددوونن في أأحدد االمخيیماتت االخاصة بالناززحيینن. وومنذذ بدداايیة االنززااعع٬، شارركك 1,126 ططفلل (534 أأووالدد + 
592 بناتت) منن نفسس االمحافظظة في ااألنشططة االتعليیميیة وواالنفسيیة. عدددد االمددااررسس االتي ما ززاالل االووصوولل إإليیهھا غيیرر ممكنن هھھھي نفسس االمددااررسس االتي 
ذذكررتت في ااألسبووعع االماضي ددوونن ززيیاددةة أأوو نقصانن: 248 مددررسة متضررررةة٬، 68 محتلة منن قبلل جماعاتت مسلحة إإلى جانبب 270 مددررسة ما 

ززاالتت تستخددمم كمأووىى منن قبلل ااألسرر االناززحة.  

حمايیة االططفلل 
ااستمرراارر االصررااعع سيیكوونن لهھ تأثيیرر ضارر على ااألططفالل مما يیتسببب لهھمم في ضيیقق نفسي فضال عنن ززيیاددةة خططرر تعررضهھمم لسووء االمعاملة ووااالستغاللل 

وواالتجنيیدد في االنززااعاتت االمسلحة. فخاللل االفتررةة االمشموولة بالتقرريیرر٬، تمم ااإلبالغغ عنن ما مجمووعهھ 90 حاددثة اانتهھاكك جسيیمم لحقووقق االططفلل٬، تمم االتحققق منن 
86 حاددثة. ووقدد تضرررر جررااء ذذلكك ما مجمووعهھ 222 ططفلل (حيیثث قتلل 93 ططفال بيینما تعررضض 78 ططفالَ للتشووهه كما تمم االتحققق منن أأنن 51 ططفلل 
(بنيینن) قدد تمم تجنيیددهھھھمم أأوو ااستخدداامهھمم منن قبلل االجماعاتت االمسلحة). ووقعتت أأكثرر منن 77 في االمائة منن ووفيیاتت ااألططفالل في أأمانة االعاصمة (مدديینة 

صنعاء) ووحجة ووعددنن ووتعزز ووصعددةة. ووكانتت االمناططقق االثالثة ااالوولى منن حيیثث تجنيیدد ااألططفالل هھھھي عددنن٬، أأمانة االعاصمة ووشبووةة٬، حيیثث تمم االتحققق 
منن 61 في االمائة منن حاالتت االتجنيیدد في تلكك االمناططقق ووحيیثث االقتالل على أأشددهه. حاددثة أأخررىى جررىى االتحققق منهھا خاللل االفتررةة االمشموولة بالتقرريیرر 
تمثلتت باالعتددااء على أأحدد االمستشفيیاتت. ووكانتت محافظظة تعزز االووااقعة جنووبب االبالدد ووااحددةة منن أأكثرر االمناططقق تضرررراا في االفتررةة االتي يیغططيیهھا هھھھذذاا 

االتقرريیرر حيیثث حالل االقتالل االعنيیفف ددوونن تمكنن االمووظظفيینن منن تنفيیذذ االبرراامج. وومنذذ بددء االنززااعع٬، لقي ما مجمووعهھ 398 ططفال حتفهھمم فيیما ُجررحح ٬605، 
حسبب أأليیة االمتابعة وواالررصدد. 
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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. ووعلى مدداارر ااألسبووعيینن االماضيیيینن٬، ااستكملتت االيیوونيیسفف تمرريینن ااإلعدداادد االسرريیع للملفاتت وواالذذيي 
يیستهھددفف مجتمعاتت االمهھمشيینن في 11 مدديیرريیة ددااخلل مدديینة صنعاء حيیثث تشيیرر االنتائج إإلى أأنن 2,403 شخصص منن بيینن تلكك االمجتمعاتت قدد نززحوواا 

بسببب االنززااعع فيیما تووفى 5 آآخرروونن ووجررحح 36 منهھمم. ووبشكلل عامم٬، قدد تكوونن نتائج نشاطط إإعدداادد ملفاتت هھھھؤؤالء ددوونن االووااقع نظظررااً للصعووباتت االمتمثلة 
بالووصوولل إإلى تلكك االمجتمعاتت.  

ااالتصالل ألجلل االتنميیة  
كغيیررهه منن االقططاعاتت ااألخررىى٬، تأثررتت أأنشططة االتووعيیة االتي كانتت مقررررةة تحتت مكوونن ااالتصالل ألجلل االتنميیة بسببب االقضايیا ااألمنيیة. فقدد ددمررتت عددةة 

محططاتت إإذذااعيیة فيیما ااضططررتت ااألخررىى إإلى االتووقفف بسببب نقصص االووقوودد. ووخاللل االفتررةة االمشموولة بالتقرريیرر٬، تمكنتت االيیوونيیسفف منن االووصوولل إإلى 
12,720 شخصص منن خاللل جلساتت االمشووررةة وواالززيیاررااتت االميیدداانيیة ووااللقاءااتت االمجتمعيیة وواالموواادد االخاصة باالتصالل وواالتثقيیفف وواالمعررفة. منن ناحيیة 

أأخررىى٬، ووصلتت االتددخالتت تحتت هھھھذذاا االمكوونن منذذ بدداايیة االنززااعع إإلى ما مجمووعة 194,895 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 

وواالبيیضاء. ترركزز تلكك االررسائلل على االووقايیة منن ووإإددااررةة ااألمررااضض وواالتغذذيیة٬، االتحصيینن االررووتيیني٬، االنظظافة٬، 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 أأنن بددأأتت ااألززمة في أأووااخرر شهھرر ماررسس االماضي٬، تمم ااررسالل ما مجمووعة 1,249ططنن مترريي منن ااالمددااددااتت االعاجلة إإلى االيیمنن. تمم كذذلكك إإيیصالل 
إإمددااددااتت االميیاهه ووااإلصحاحح االبيیئي وواالنظظافة ألكثرر منن 3,000 أأسررةة (21,000 شخصص). ووهھھھناكك شحنة إإضافيیة تبلغ 225 ططنن مترريي/ 370 مترر 
مكعبب منن موواادد االتغذذيیة االعالجيیة االجاهھھھززةة لالستخدداامم ووصلتت إإلى ميیناء االحدديیددةة كي يیستفيیدد منهھا 17,307 ططفلل يیعانوونن منن سووء االتغذذيیة. ووكانتت 
االيیوونيیسفف قدد ااررسلتت ررحلتيینن جوويیتيینن مستأجررتيینن مباشررةة إإلى صنعاء عنن ططرريیقق جيیبووتي تحملل 92 ططنن مترريي منن االموواادد االططبيیة وواالتغذذوويیة 
ووإإمددااددااتت االميیاهه وواالصررفف االصحي وواالنظظافة. عالووةة على ذذلكك٬، تمم ااررسالل خمسس شحناتت إإلى عددنن تحملل 207 ططنن مترريي منن ااإلمددااددااتت االططبيیة٬، 
بما في ذذلكك االمحاقنن ووٍعدددد االِقبالة ووااألغذذيیة االعالجيیة االجاهھھھززةة لالستخدداامم. أأيیضاً أأررسلتت أأحدد عشرر شحنة إإلى االحدديیددةة حجمهھا 788 ططنن مترريي عباررةة 
عنن صنادديیقق االسالمة ووأأووعيیة االووقوودد ووقططع االقماشش االمشمع٬، ووحقائبب ااألسررةة ووعددةة االحفاظظ على االكرراامة ووااألغذذيیة االعالجيیة االجاهھھھززةة لالستخدداامم. 
فيیما خمسس شحناتت أأخررىى أأررسلتت إإلى االمخا تحملل 134 ططنن مترريي منن ااإلمددااددااتت االططبيیة٬، بما في ذذلكك ااألغذذيیة االعالجيیة ووإإمددااددااتت االميیاهه وواالصررفف 

االصحي وواالنظظافة. شحنة ووااحددةة أأررسلتت إإلى ميیناء االمكال تحملل 28 ططنن مترريي منن االمؤؤنن االططبيیة ووإإمددااددااتت االميیاهه وواالصررفف االصحي وواالنظظافة. 

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

لخددمة ااألططفالل لعامم 2015. ووحتى ااألنن٬، تلقتت االمنظظمة مبلغاً قددررهه 29,2 مليیوونن ددووالرر لتغططيیة متططلباتت تلكك االمناشددةة٬، تارركًة فجووةة تموويیلل قددررهھھھا 
 .٪842

 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

%20,000,00041,500,0005,743,55635,756,44486االتغذذيیة

%7,000,00058,000,0008,982,78525,017,21574االميیاهه ووااإلصحاحح االبيیئي وواالنظظافة

%10,000,00034,000,0003,350,21554,649,78594االصحة

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

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

%026,000,000262,50625,737,49499االحمايیة ااالجتماعيیة أأثناء االططووااررئئ

6,066,602ما تمم تخصيیصهھ

60,100,000182,600,00029,214,322153,385,67ااإلجمالي (ددووالرر أأمرريیكي)
884%

للحصوولل على 
مززيیدد منن 

االمعلووماتت حوولل 
االتقرريیرر٬، يیمكنكمم 

كيیتت ررووزز 
مسؤؤوولة االتقارريیرر ووااالتصالل 

االيیوونيیسفف االيیمنن 
عمانن -ااألررددنن

هھھھيیليینن قاضي 
مدديیررةة االعمليیاتت االميیدداانيیة وواالططووااررئئ 

االيیوونيیسفف االيیمنن 
عمانن -ااألررددنن

جيیررمي هھھھووبكنرر 
نائبب االممثلل 

االيیوونيیسفف االيیمنن 
عمانن -ااألررددنن

ررااجاتت ماددهھھھووكك 
مدديیرر ااالتصالل وواالمناصررةة 

االيیوونيیسفف االيیمنن 
عمانن -ااألررددنن

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 
مجموعع نتائج 2015االهھدفف 2015 2015

االصحة

2,730,000253,324  # ااألططفالل ددوونن سنن 5 سنووااتت االذذيینن تمم تططعيیمهھمم ضدد االحصبة ووشللل ااألططفالل (أأحادديي – خماسي) 

590,00013,486  # االنساء االحووااملل االالتي حصلنن على ررعايیة حووااملل٬، عندد االووضع ووما بعدد االووالددةة

االميیاهه ووااإلصحاحح االبيیئي وواالنظافة

4,364,1792,750,7353,971,8001,708,039# االسكانن االمتضرررروونن االذذيینن تمكنوواا منن االحصوولل على االميیاهه ووفقاً للمعايیيیرر االمتفقق عليیهھا

973,785180,575650,000148,953# ااألشخاصص االمتضرررروونن ممنن حصلوواا على حقائبب مستلززماتت االنظظافة

االتغذيیة

# ااألططفالل ددوونن سنن 5 سنووااتت ممنن يیعانوونن منن سووء االتغذذيیة االحادد ووأأددخلوواا في االررعايیة االعالجيیة 
214,79466,498214,79466,498(مررااكزز االتغذذيیة االعالجيیة /عيیاددااتت خاررجيیة/ عيیاددااتت متنقلة)

1,600,000214,4591,198,059214,459# 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

548,168137,767328,900137,767# ااألططفالل االمتضرررريینن االمستفيیدديینن منن خددماتت االددعمم االنفسي

# ااألشخاصص (أأططفالل + كبارر) ممنن ووصلتت إإليیهھمم معلووماتت عنن كيیفيیة حمايیة أأنفسهھمم منن ااإلصابة 
500,000277,135357,161277,135االبددنيیة/ 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 
292 (137 أأووالدد 904,326توززيیع االكتب وواالمستلزماتت ااألخرىى ووفرصص االتعلم االتعويیضيیة) 

292 (137 أأووالدد 542,000وو154 بناتت)
وو155 بناتت)

االحمايیة ااالجتماعيیة

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

ااالتصالل ألجل االتنميیة

834,000163,134  # االسكانن االمتضرررروونن االذذيینن ووصلتت إإليیهھمم االحززمة االمتكاملة أأنشططة ااالتصالل ألجلل االتنميیة
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