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أرقام في اإلنساني الوضع  2015 يوليو 7-ونيوي 24  
   

 األشخاص الذين يحتاجون لمساعدات انسانية
 : عاجلة

 

 إنسانية، مساعدات إلى يحتاجون مليون 21

 طفل ماليين 9,9 منهم

 

  نازح 1,300,000 هناك

 

فيما  طفل 287 منهم قتلوا، شخص 3,260

 426 فالشخص يمثل األط 15,811جرح 

 منهم
 

لمساعدات في  شخص بحاجةمليون  20,4 

 والصرف الصحي والنظافة مياه الخدمات  جانب
  

شخص بحاجة لخدمات الرعاية  مليون 15,2

 الصحية األساسية 
 

 1,3 شخص بحاجة للغذاء منهم مليون 1,6

 لخطر سوء التغذية عرضةطفل  مليون
 
 

 :2015 في اليونيسف تحتاجه الذي التمويل

 أمريكي دوالر مليون 182,6
 

 المبالغ المستلمة

 (فجوة تمويلية %86)مليون دوالر  24,6

 عناوين رئيسية 
 

 طوارئالمن إجراءات  3 المستوى بتفعيل يوليو الجاري 1 قامت اليونيسف في 
 مستوى المؤسسات على الدعم من مستوى أعلى حشد بغية الشركاتفي 

نظام المستوى الثالث  معبما يتماشى و اليمن، في الراهنة للتجاوب مع األزمة
 .الوكاالت عبر الدائمة المشتركة للجنة

 

 على. األساسية االجتماعية الخدمات تقديمل على جهود مدمر أثر لألزمة كان 

 في 25)مرفق  3,652من أصل  صحي فقمر 900 ، هناكالمثال سبيل
 2,6 تاركة   األمن، وانعدام النزاع بسبب الروتينية اللقاحات تقدم تعد لم( المائة

 2,5 هناك وبالمثل،. الحصبة عرضة  لمرض سنة15 سن دون طفل مليون
  1,3فيما  المياه عن طريق المنقولة األمراض لخطر معرضون طفل مليون
 ؤديي أن يمكن الذي الحاد التنفسي الجهاز التهاب خطر يواجهون طفل مليون
 .الرئوي االلتهاب إلى

 
 

 سوء من يعانون طفل 2,103 عالج جرى ،لتقريربا المشمولة الفترة خالل 
 في متنقلةال صحيةال فرقالو اليونيسف تدعمها التي المرافق في الحاد التغذية

 .حجةمأرب و عمران، المحويت، ريمة، الحديدة، محافظات
 

 حقائب على نازحة أسرة 2,981 من أكثر وخالل ذات الفترة، حصلت 
 محافظة ذلك في بما ،تضررا   ألكثرا المناطقوذلك في  النظافة مستلزمات

 حجة محافظةو( أسرة 1,291) عمران محافظة ،(أسرة 510) صعدة

 (.أسرة 1,180)
 

 األسبوعين مدى على اليونيسف المدعومة من النفسي الدعم أنشطة وصلت 

 صديقةمساحة  17 خالل منفتاة  8,418صبي و 10,900إلى  الماضيين
 .مرانوع وأبين الضالع محافظات في للطفل

 

 تقرير الوضع
 اإلنساني في

 اليمن
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 اإلنسانية واالحتياجات العام الوضع

 

 أصل من 20 الحاضر الوقت حيث يوجد في. ضعفا   الفئات األكثر في أوساط السكان على مدمرو سلبيبشكل  اليمن في المتصاعد يؤثر النزاع
 الصحة خاصة العامة، الخدمات وانهيار الدالب في التحتية للبنية النطاق واسع تدمير إلى أدى مما القتال، من تضررت اليمن في محافظة 22

 لمكتب وفقا  و. إنسانية مساعدات إلى حاجةب - السكان من المائة في 80 أي -شخص مليون 21,1أكثر من  أصبح. كما واالصحاح البيئي والمياه

من . أخرين 15,811اصابة  حتفهم ناهيك عن شخص 3,260 عن مساكنهم بينما لقي شخص مليون 1,3 فقد نزح اإلنسانية، الشؤون تنسيق
 كان من الصعوبة بمكان ،المتمثلة بصعوبة الوصول للتحديات إلى نظربالو. أخرين 426طفل وإصابة  287، تأكد مقتل هذه الحصيلةبين 

 طريق عن لةالمنقو األمراض لخطر عرضة طفل مليون 2,5 هناك حاليا  قرابة. بكثير ذلك من أعلى األرجح على هوو الفعلي العدد من التحقق
 أكثر أحد الصحة قطاعيعتبر و. واإلصحاح البيئي المياهفي مجال  المساعدة إلى حاجةب شخص مليون 20,4 في الوقت الذي يوجد فيه المياه

 نساءمن ال الخامسة وعدد سن دون طفل مليون 1,6 كما أن. أساسية صحية رعاية دون شخص مليون 15,2 في ظل وجود تضررا   القطاعات
 والمالريا الضنك حمى ذلك في بما - المعدية األمراض بدورها. الحاد التغذية سوء من الوقاية أو عالجال لخدمات المرضعات بحاجة أو لالحوام

 بسبب ال يفي بالغرض واألدوية والوقود الغذاءما يتوافر من ، من ناحية أخرى. الضنك حمىب حالة 8,000 د إصابةبدأت باالنتشار مع تأك –
 احتياجاتها من المائة في 90 تورداألزمة تس قبلكانت  للبلد، بالنسبة سيما ال عات خطيره،وما لذلك من تب الواردات، على لمفروضةا القيود

وكانت اليونيسف قد قامت . في كثير من المناطق األمن نعدامال نظرا  نظرا  للتحديات المتمثلة بالوصول  مقيدة اإلنسانية االستجابة تظل. الغذائية

 مستوى لرفع الالزم يالعالم الحشد جهود لتسهيل أشهر 6 لمدةو لشركاتل الطوارئ إجراءات من 3 مستوىال الجاري بتفعيل يوليو 1ي ف

 .اليوم نفس فيعبر الوكاالت و الدائمة المشتركة للجنة 3المستوى  مع اعالنوقد تم ذلك على نحو يتماشى . المتفاقمة اإلنسانية لألزمة االستجابة

 

 والتنسيق اإلنساني العمل دةقيا
 الموظفين من قليل عددبعيد عودة  صنعاء في عملياته استأنف في اليمن والذي طريالق   اإلنساني العمل فريق مع بالتنسيق اليونيسف تعمل

 االستجابةوسيع نطاق وت تسهيل أجل من اليمن داخل الدوليين الموظفين تواجد لزيادة المتحدة األمم تسعىو الماضي. مايو 12 في الدوليين
 والتغذية والتعليم الطفل وحماية واإلصحاح البيئي المياه دور القيادة لمجموعات اليونيسف تتولىمن جانبها،  .البالد مناطق جميع لتشمل اإلنسانية

 صحة. ، كما أن المنظمة تعتبر عضوا  فاعال  ضمن عنقود الصنعاءخارج  من يةالتنسيق هامهام تاستأنف كانت قد وكلها

 

 اإلنساني استراتيجية العمل
مقارنة   – السكان مجموع من المائة في 80) اليمن داخل شخص مليون 21 أن إلى اإلنسانية الحتياجاتالمراجعة العامة ل تشير تقديرات عملية

ايدت االحتياجات اإلنسانية لألطفال على كذلك، تز .اإلنسانية مساعدةال أو لحمايةل بحاجة( ونة األخيرةفي اآلالنزاع  تصاعد قبل المائة في 61بـ
لشكل من أشكال  حاجةبأصبحوا  طفل مليون 9,9 هناك ما مجموعةمستوى القطاعات كافة بشكل كبير طيلة األشهر الثالثة المنصرمة. ف

شنت في  للنزاع الدائر. نتيجة المساعدة مليار دوالر  1,6لحشد  وناشدت يونيو الماضي 19وكانت خطة االستجابة االنسانية المعدلة لليمن قد د 
 مليون شخص هم اآلن بحاجة ماسة للعون اإلنساني.    11,7إليصال المساعدات لقرابة 

 
 البرنامج الستجابة موجز تحليل

 

 والتغذية الصحة
 المجال في العاملين ة حركةعرقل إلى كما أدى والمستشفيات الصحية للمرافق التحتية وتدمير للبنيةجسيمة  أضرار مادية النزاع في الحاق تسبب
 جعلمما  ،بشكل كبير األساسية الصحية الخدمات تقديم عطل ذلك جهود وقد. الرعاية يسعون للحصول على الذين وتعقيد الوصول ألولئك الطبي

 مليون 2,6 بنحو يقدر ما هناك. التغذية سوءكذلك و اآلن حتى ممكنة منها الوقاية الزالت التيو الفتاكة لألمراض عرضة األطفال من الماليين

 يواجهون طفل مليون 1,3 منهم اإلسهال أمراض لخطر معرضون أخرون 2,5 في حين يوجد الحصبة عاما   عرضة لمرض 15 سن دون طفل
 .الرئوي االلتهابتسبب  أن يمكن التيو الحادة التنفسية العدوىب اإلصابة خطر

 
 وفي أوساط نازحة أسر فيها وجدي التي المناطق في الخدمات تقديم على لماضيينا األسبوعين وكانت اليونيسف قد ركزت جهودها طيلة

 المتنقلة العيادات قامت الجهود، تلك من وكجزء. وظائفها المعهودة عن أداء الصحية المرافق فيها توقفتالتي  المناطقوكذا  المضيفة المجتمعات

رعاية  حصلن على 1,409 منها ،المطلوبة الرعايةعلى  النساء من 1,672لت كما حص. المختلفة الطفولة أمراض طفل ضد 37,000 بمعالجة
ائفها في المحافظات في أداء وظ التبريد غرف جميع استمرت ،ككل البالد وعلى مستوى. الوالدة بعدما  الرعاية على حصلن 55و الحوامل
 ،المديريات مستوى علىأما . التبريد سلسلة على للحفاظالالزمة  ةالبشري والموارد بالوقود والمتمثل اليونيسف الدعم المقدم من تواصلبفضل 

 غرفة أو منطقة أقرب إلى المديرات تلك من اللقاحات نقل تملذلك، . غرف تبريد في الخدمة بدون( 333 أصل من) البالد مديرية في 87هناك 

( عن تقديم المائة في 25) صحي فقمر 3,652 أصل من 900 حواليإلى توقف  الميدان واردة منال تقاريرالآخر تشير . في المحافظة تبريد
 الوصول يمكنالتي  المحافظات فيخارج الجدران  طعيمعلى القيام بحملة ت والشركاء اليونيسف اتفقت لذلك،. النزاع بسبب الروتينيةاللقاحات 

 التي المتنقلة الصحية الفرق خالل من الروتينية تشهرا  بالمستضدا 12سن  دون طفل 2,400 تلقيح تم الماضيين، األسبوعين وخالل. إليها
 .العام دون طفل 219,000 من أكثر تستهدفو وصنعاء والحديدة حجةفي محافظات  خارج الجدرانحمالت التطعيم  أ ستهلت. اليونيسف تدعمها

 
 8ات الـيالمديرحيث أن . الضنك حمى شار وباءضرورية للغاية الحتواء انت استجابة إطالق دون عدن في اآلخذ في التدهور األمني الوضعحال 

 الحكومية الصحية المكاتب إغالقب تلك المديريات في األمن انعدام تسبب وقد. الحاالت معظم ذاتها التي أبلغت عن هي النزاع من ا  تضرر كثرألا
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 المحاوالت من الرغم علىو. الحياة ددتهالصحية ما لم يصل الوضع إلى مرحلة  خدماتال من الذهاب للحصول على الناسخوف تعالوة على 
بمجرد أن  حملةال لطرح الشركاء معتبذل  الجهود تزال ال ذلك، مع. الدائر النزاع بسبب النطاق واسعة توعية حملةب يتسنى القيام لم المتعددة،

 5,416 مجموعه ء فحص سوء التغذية لماإجرا من وشركاؤها اليونيسف تمكنت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .بذلك األمنية الظروف تسمح
( من الفتيات1,035و بنين 1,076) طفل 2,103 مجموعه ما كما جرى عالج. ومأرب وعمران حجة محافظاتفي  الخامسة سن دون طفل

 ريمة، الحديدة، محافظات في اليونيسف تدعمها التي متنقلةال صحيةال فرقالو الثابتة المرافق باستخدام الحاد التغذية سوء من يعانونممن كانوا 

 األسبوعين قد حصلوا على مدار( بنات 1325بنين و 1,219) سنوات 5 سن تحت طفل 2,544 وكان .حجةمأرب و عمران، المحويت،
 محافظات في الفوليك وحمض الحديد مكمالتعلى  والمرضعات الحوامل من النساء 1,798 بينما حصلت( أ) فيتامين مكمالتاألخيرين على 

 من 168 لعدد واألمهات الرضع وصغار األطفال تغذية المشورة حول تقديم أيضا ليونيسفل كما تسنى. ومأرب وتعز والبيضاء عمرانو حجة
 الصحية الخدمات تقديم متنقلةال فرقال تواصلفقد  واب، تعز محافظتي فيأما . المحافظات تلك في المعتدل التغذية سوء من يعانون الذين األطفال

على صعيد متصل، . الماضيين األسبوعين خالل المحافظتين هاتين في نازحة أسرة 570 وصلت الخدمات لعددحيث  النازحة لألسر التغذويةو
 الحاد في حين التغذية سوء فحصالخامسة ل سن دون طفل 123خضع  سنوات من الديدان بينما 5 سن دون طفل 158 مجموعه ماتم معالجة 

مجال تغذية  في المشورةعلى  مهاتمن األ 132 . كذلك، حصلتالفوالتو الحديد على مكمالت المرضعاتو الحوامل النساءمن  32 حصلت
 .الضنك وحمى المالريا من الوقايةمعلومات حول طرق و واالصحاح البيئي النظافة األمومة، رعايةبما في ذلك  –الرضع وصغار األطفال 

 

  والنظافة واإلصحاح البيئي المياه
 لمؤسساتل الوقود من رلت 82,000مجموعه  ما حيث قدمت المنظمة. البالد أنحاء جميع في مدن لعدة الوقود توفير دعم سفاليوني تواصل
 إمدادات شبكةبمشترك  مليون من أكثر يوجد فيهاوالتي  – لحج محافظة فيمدينة الحوطة و أبين محافظة في زنجبارفي عدن و للمياه المحلية
 األكبر هو ذلك المتمثل التحدي يزال لكن ال. منها والتخلص الصلبة النفايات معلج تنظيف حملةب لبدءل عدن حاليا  في المناقشات وتجري. المياه

 منها نظرا  لما والتخلص الشوارع في تراكمت التي القمامة جمع للتمكن من المحلية المفاوضاتمواصلة  يتطلب األمر الذي الوصول، صعوبةب
في  والتحسين النظافة وصناديق القمامة جمع شاحنات لتشغيل الوقود من خالل توفير اليونيسف دعماستمر . جمةيئية صحية وب مخاطر تسببه من
 مدينتي إلى وكذلك لحج، محافظةفي  وتوبن الحوطة مديريتي الى المياه نقل ، جرىالماضيين األسبوعين خالل وفي. وصنعاء الحديدةمدنيتي 

 عمران في النازحين تؤوي مدارس أربع في جتمعيةم مياه خزانات تركيب أيضا   تم. شخص 4000 من كثرأل المياه توفيرل وصنعاء عمران
 تركيب فقد تواصل حجة، محافظة من وعبس حيرانمديريتي  أما في. نازح طفل 1,250 بنحو يقدر لخدمة ما صنعاء مدينة في مدارس وثالث
حجة  مديريات في أربعكما شهدت (. مارس 26 منذ نازح 1,870 من وأكثر) اضافية ازحةنأسرة  280 منها ستفيدلي المياه المجتمعية اتخزان

إلى  يونيو منذ المستفيدة من ذلك نازحةال األسر عدد إجمالي وبالتالي، يصل نازحة،أسرة  2,800 لتصل إلى المياه تنقية أقراص توزيع استمرار
 أسرة.  10,000

 
 ذلك في بما ،تضررا   األكثر المناطق ضمن النظافة مستلزماتعلى  نازحة أسرة 2,981 من أكثر صلتح التقرير، التي يغطيها الفترة خاللو

المصنوعة  المياه فلترات توزيعجرى  بالتوازي،(. أسرة 1,180) حجة محافظةو (أسرة 1,291) عمران محافظة ،(أسرة 510) صعدة محافظة
. عمران محافظة في أسرة 885إضافة إلى  أبين فيأسرة  61و صعدة في 510 امنه – نازحة أسرة 1,456 مجموعه ما إلى السيراميكمن 

 مدينة في نازحة أسرة 140إلى جانب  عمران محافظة في نازحة أسرة 40 منها تالتي استفادو العامة الصحة تعزيز أنشطةوتواصلت كذلك 
في  المفتوحة المناطق فيتعيش  مهمشة نازحة أسرة 181 لخدمةجديد من الزنك  مؤقت مرحاض 60 بناء اليونيسف دعمتبدورها، . صنعاء

 .عمران محافظة وكليهما في ن،دامومديرية ال خمرمدينة  فيالضحاد 

 

 التعليم
 نحو كما يوجد. أخرى مدرسة 234 تضررت بينماالنزاع  جراء أبوابها مدرسة 3,600 من يقرب ماأغلقت فقد  والتعليم، التربية لوزارة وفقا  
ستجابة لدعوة المناصرة التي وكنوع من اال. المسلحة الجماعات قبل من أنها محتلة قالي   مدرسة 68و خدمة من قبل النازحينمدرسة مست 249

، يوليو 25 قبل المدارس إخالء على االتفاق تم للنازحين، بديل مأوى إليجاد في عنقود التعليم والشركاء التربية وزارةبمعية  اليونيسف أطلقتها

 األدلة اإلرشادية بلورة على وشركاؤها اليونيسف تعمل ،غضون ذلك في. 12و 9 لمقرر لبدء تدريس الدروس التعويضية للصفوفوهو الوقت ا
 50 بتدريب اليونيسفكذلك، تقوم . والتعليم بصياغتها بالشراكة مع التعاون الدولي األلماني التربية وزارةوالتي شرعت  للحصص التعويضية

 1,500 حواليل لتقديم تلك الخدماتصعدة  من واثنان عدن منمنهم  اثنان النفسي، الدعم تقديمأساليب  حول ومدرب سومدر اجتماعي يأخصائ
 ككبار مدربين.  هؤالء من 50سيتم اعتماد  ،الجاري يوليو 10 وبحلول. طفل

 

 الطفل حماية
 2015 مارس منذ الطفل حقوق بانتهاكات المتعلقة التقارير في ظل تزايد عدد والنساء األطفال فادحة بين خسائرفي  المستمر النزاع يتسبب

بتقديم  وشركاؤها اليونيسفلذلك، تقوم . الذي طال أمده والتشرد االستقرار وعدم العنف نتيجة الذي يواجه األطفال الكبير النفسي الضغطو
 .يةوالترفيه والفنية ةيالرياضاألنشطة وللطفل  يقةالصد المساحات خالل من المتضررة المحلية والمجتمعات لألطفال النفسي الدعمخدمات 

 
 صديقة مساحة 17 خالل منفتاة  8,418و فتى 10,900 اليونيسف تدعمها التي النفسية األنشطة جنى ثمار الماضيين، األسبوعين مدى علىو

 98و امرأة 68إلى  الطوارئ حاالت في لالطف حماية قضايا حول توعيةال جلسات وصلت وبالمثل،. وعمران وأبين الضالع محافظات في للطفل
تمكنت خاللها من إيصال  النازحين وساطأل ميدانية ةزيار 49بـ وشركاؤها اليونيسف قامتفقد  تعز، فيأما . الجنوبية أبين محافظة في رجل

 30كما تخلل الزيارات توزيع طفل.  1,180 إضافة إلى البالغين من 1,190 أنشطة التوعية في مجال حماية الطفل في حاالت الطوارئ لعدد
وصلت الرسائل  حيث النزوح مجتمعاتاستهدفت  األلغام بمخاطر فذت جلسات تثقيفن   عمران،في محافظة و. توعوي ملصق 750و فنون حقيبة
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. اضيينالم األسبوعين وذلك خالل المجتمع فرد إضافي من أفراد 769 فضال ،(من البنين 502و البناتمن  276) طفل 778 مجموعه إلى
 ،أطفال عشرةمقتل وتشوه  من التحقق تمحيث  األخيرين األسبوعين في الطفل لحقوق ا  جسيم انتهاكا   16 مجموعه ما وثقت قدكانت اليونيسف و

 لكت كانت نتيجة. رسامدال إحدى على هجوم ناجم عن واحد انتهاكبينما  اإلنسانية، المساعدات وصول منعلها صلة ب نتهاكاتاال من تلك خمسة

 جسيما   انتهاكا   507 مجموعه ما توثيق تم قدف مارس،في  النزاع تصاعد منذأما (. فتاة 15بنين و 22) طفال   37 مجموعه ما تضرراالنتهاكات 
 . 1فتاة 232صبي و 898منها وأثرت على  التحقق حالة جرى 413 منها الطفل، لحقوق

 
  التنمية ألجل االتصال

وتمثلت  المجتمع أفرادفرد من و نازح 171,949ما مجموعة  إلىمنذ تصاعد النزاع في مارس الماضي  وصلت التدخالت تحت هذا المكون
 من الوقاية على الرسائل تركز، التحديد وجه علىو. بمشاركة األفراد أنفسهمو الطفل وحماية والرعاية للحياة المنقذة الرسائل من متكاملة حزمةب

 اإلصابات من والوقايةوالحيلولة دون انفصال األطفال عن ذويهم  الصحة تعزيز الروتيني، التحصين تعزيز األساسية، والتغذية األمراض وإدارة

صعدة إضافة إلى محافظتي الجوف و( في 27,872إلى )المنقذة للحياة  وصلت الرسائل ،وإجماال   .المنفجرة غير الذخائر عن الناجمة
وأبين  -حيصه وسناع -( في الضالع 30,136( في ريمه والحديدة عالوة على )40,332) وكذاإب وتعز  مديريات في 7 ( في49,891)

 صنعاء وذمار ومارب وعمران والبيضاء. محافظات فيشخص ( 23,718) وعددوشبوة ولحج 
 

لى ع شريكة مدني مجتمعمنظمات  8ممن يعملون مع  المجتمع وقادة الدينية الرموز من 440و يمجتمع متطوع 1,453 حصل ما مجموعه
هؤالء األشخاص  اركويش. الطوارئ حالة االتصال من أجل التنمية في ألنشطةوالمنهجيات المناسبة  األساسية الرسائلدورات إرشادية حول 

 واإلقبال ةوعيتوال الروتينية التحصين خدمات تعزيز األمراض، تفشي وإدارة من الوقاية ذلك في بما اإليجابية، الممارسات تعزيز في بفاعلية
 المياه استخدامتعزيز و المنزلية المياه سالمة فيها بما العامة الصحة تعزيز األطفال، وصغار الرضع تغذية تعزيز ،المتنقلة خدماتال علىلمتزايد ا

كنقاط اتصال  أيضا   يعملون كما. المنفجرة غير الذخائر بسبب والوفاة اإلصابة وتجنب الحيلولة دون انفصال األطفال عن فضال   بالكلور، المعالجة

 التي يةواالتصال التوع مواد من سخةن 35,000 من أكثر وكانت. المتنقلة الصحية العيادات مثل المتوفرة الخدماتب مجتمعاتهم فيما يتعلق مع
 ك بعضكما تم تشار. المتضررين السكانها من قبل واستخدام هالنشر الصحة وزارة بمن فيهم للشركاء قد تم توزيعها رئيسيسلوك  14 تغطي
 تستمر، بالتوازي. هناك يمني الجئ 5,000 من لخدمة أكثر الكون تحت هذا تدخالتال لتسهيل جيبوتيفي  طريالق   المكتب مع إلكترونية النسخ

( إذاعات 3) وصنعاء( محافظة كل في محطةبواقع ) لحج عدن، الحديدة،كٍل من  في النظافةو لصحةل المعززة الرسائل بثب إذاعية محطات ست
 ، كتقدير تحفظي. ومستمعه مستمع مليون 2,8 إجمالي رسائلها إلى تصلل

 

                                                        
 طفال. بعض االنتهاكات الجسمية لحقوق الطفل قد تؤثر على أكثر من طفل واحد. على سبيل المثال، حالة انفجار لغم قد تلحق األذى بالعديد من األ 1 
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 التمويل
تلقت  اآلن، حتى. مليون دوالر 182,6 ما مجموعه 2015 لعام لليونيسفتصل قيمة المناشدة المعدلة  ،اإلنسانيةخطة االستجابة  مع تمشيا  

 .٪86 قدرها تمويل فجوة تاركة   ،مناشدةال تلك لتغطية متطلبات دوالر مليون 24,6 قدره مبلغا   المنظمة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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 واإلتصال

 اليونيسف اليمن
 األردن -عمان 
 798270701 962+تلفون: 

Email: krose@unicef.org 

 هيلين قاضي
 ة والطوارئمديرة العمليات الميداني

 اليونيسف اليمن
 األردن -عمان 
 798270937 962+ تلفون: 

 hkadi@unicef.org 

 جيرمي هوبكنر
 نائب الممثل

 اليونيسف اليمن
 األردن -عمان 
 798263037 962+ تلفون: 

jhopkins@unicef.org 

 راجات مادهوك
 مدير اإلتصال والمناصرة

 اليونيسف اليمن
 األردن -عمان 
 962798270912+تلفون: 

Rmadok@unicef.org 

 

 قطاعال

المناشدة  متطلبات
 األصلية اإلنسانية

 
 (2015 ديسمبر -يناير)

 

المناشدة  متطلبات
 األصلية اإلنسانية
بعد  2015

 التعديل 

المبالغ 
 المستلمة

 فجوةال
 يةالتمويل

نسبة 
 فجوةال

 يةالتمويل

 %87 36,250,052 5,249,948 41,500,000 20,000,000 التغذية

 %93 53,652,459 4,347,541 58,000,000 7,000,000 والنظافة اإلصحاح البيئيالمياه و

 %90 30,656,549 3,343,451 34,000,000 10,000,000 الصحة

 %68 8,659,508 3,940,492 12,600,000 12,600,000 حماية الطفل

 %93 9,803,680 696,320 10,500,000 10,500,000 التعليم

 %98 25,493,839 506,161 26,000,000 0 الحماية االجتماعية أثناء الطوارئ

   6,588,816   غير مخصصة

 %86 157,927,270 24,672,730 182,600,000 60,100,000 اإلجمالي )دوالر أمريكي(



  يونيسف:   2015يوليو  7-يونيو 24تقرير وضع األزمة في اليمن                                                                                               

6 
 

 
 أ لحقالم

 البرنامج نتائج ملخص

 2015أهداف ونتائج البرنامج 

  اليونيسف العنقود

 الهدف

 2015 

 مجموع نتائج

 2015 

 
 2015الهدف 

مجموع نتائج 

2015 

 الصحة
الذين  سنوات 5 سن دون # األطفال

 وشلل الحصبة ضد همتطعيمتم 
 2خماسي( –)أحادي  األطفال

 
  

2,730,000 217,994 

الالتي حصلن على  الحوامل لنساءا# 
د بع وما رعاية حوامل، عند الوضع

   3الوالدة
590,000 

                
11,452  

 المياه واالصحاح البئي والنظافة

الذين تمكنوا  ونالمتضرر السكان# 
 للمعايير وفقا   المياه علىمن الحصول 

 4عليها المتفق
4,364,179 2,208,254 3,971,800 1,214,270 

ممن حصلوا  ناألشخاص المتضررو# 
 5النظافة مستلزمات حقائب على

973,785 156,268 650,000 128,471 

 التغذية

 أدخلواو الحاد التغذية سوء سنوات ممن يعانون من 5 سن دون األطفال# 

دات عيادات خارجية/ عيا/التغذية العالجية  مراكز) العالجية الرعايةفي 
 6(متنقلة

214,794 33,014 214,794 33,014 

 المغذيات سنوات ممن حصلوا على تدخالت 5 سن دون األطفال# 

 7الدقيقة
1,600,000 206,353 1,198,059 206,353 

 حماية الطفل

 %80 8التي تم التحقق منها الطفل لحقوق الجسيمة االنتهاكاتحاالت  عدد ونسبة
413 

(81%) 
80% 413 (81%) 

 126,662 328,900 126,662 548,168 9النفسي الدعمخدمات  من المستفيدين المتضررين األطفال #
 الموت /البدنية اإلصابة من أنفسهم حماية كيفية عن معلومات إليهم وصلتممن ( كبار+  أطفال) األشخاص# 

 10الحرب مخلفات من المتفجرات/ المنفجرة غير الذخائر/ األلغام بسبب
500,000 275,619 357,161 275,619 

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

 11بناؤها 
126,748 20,644 77,000 13,631 

شامالً توزيع الكتب مة التعليمية )وعدد األطفال خارج المدرسة الذين حصلوا على الدعم إلعادة إدماجهم بالمنظ

  12والمستلزمات األخرى وفرص التعلم التعويضية(
904,326 0 542,000 0 

 الحماية االجتماعية 
 0 245,000 0 356,917 نقدية )بما في ذلك إعانات اإليجار(الحواالت ال تم مساعدتهم من خاللن الذين وعدد األشخاص المتضرر

 االتصال ألجل التنمية

 الذين وصلت إليهم حزمة أنشطة االتصال ألجل التنمية نورالمتضر لسكانا# 
  

834,000 163,134 

     
                                                        

 مليون دوالر 2,4دة العاجلة يبلغ كان الهدف األصلي لليونيسف عقب المناش 2 
 

 دوالر 384,000كان الهدف األصلي لليونيسف عقب المناشدة العاجلة يبلغ   3

ة العاجل المناشدةبعد  كان الهدف األصلي لليونيسفللمؤسسات المحلية للمياه. و ةقصير لمده زمنيةيشمل الحصول على المياه عن طريق صهاريج المياه وشبكات المياه باألنابيب وتقديم الوقود  4 

 2,953,852 يبلغ
 

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

 للمدة كان 214,794 الهدف أن حين في ،2015 ديسمبر -أبريل الزمني كان اراإلط ألن 144,000 هو بحسب خطة االستجابة اإلنسانية المعدلة النتيجة بخصوص هذه هدف المجموعة  6

 128,503 ةالعاجل المناشدة بعد األصلي لليونيسف الهدف وكان ؛2015ديسمبر  – يناير
 

  أن حين في ،2015 ديسمبر -أبريل الزمني كان اإلطار ألن 913,652 هو بحسب خطة االستجابة اإلنسانية المعدلة النتيجة بخصوص هذه هدف المجموعة  7

 (1,198,059) كما هو ةالعاجل المناشدة بعد األصلي لليونيسف الهدف وكان ؛2015ديسمبر  – يناير للمدة كان 1,600,000 الهدف
 

 فترة منها خالل التحقق على وشركاؤها ستعمل اليونيسف التي ةالمحدد الحاالت من لعدد ولكن الحاالت، جميع إلى تشير ال" تحديدها تم التي الحاالت'شهري،  بشكل المؤشر الرفع بهذا سيتم  8

 .واحد شهر
 

 320,000 ةالعاجل المناشدة بعد األصلي لليونيسف الهدف كان. والمتحركة الثابتة الصديقة للطفل المساحات طريق تشمل خدمات الدعم النفسي المقدمة عن  9
 

  أن حين في ،2015 ديسمبر -أبريل الزمني كان اإلطار ألن 360,000 هو تجابة اإلنسانية المعدلةبحسب خطة االس النتيجة بخصوص هذه هدف المجموعة  10

 ؛2015ديسمبر  – يناير للمدة كان 500,000 الهدف
 

 66,465المؤشر المعدل. كان الهدف األصلي لليونيسف بعد المناشدة العاجلة  11 

 المدرسة خارج األطفال من الضعيفة الفئات من وغيرهم المتضررون من النزاع 12 
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