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 *الشركاء بمعية اليونيسف استجابة                    
        

                           

 

 رئيسية عناوين

 71 الى الكوليرا بوباء اإلصابة حاالت عدد وصول والسكان العامة الصحة وزارة أكدت 

 7,6 عن يقل ال ما هناك الماضي. أكتوبر نهاية حتى محافظة 11 على موزعة حالة

 عشرة. الخامسة دون أطفال تقريبا %40 منهم الوباء لهذا عرضة شخص مليون
 

 الالزم لدعما تقديم تتضمن الكوليرا لوباء متكاملة استجابة خطة الشركاء اليونيسف تنفذ 

 مارساتم تحسين الى إضافة االستجابة اتوقدر للوباء الترصد قدرات وتحسين لتعزيز

 ألساسيةا الرسائل نشر عن ناهيك بهما المرتبطة التحية والبنية البيئي واالصحاح المياه

 للخطر. المعرضة المتجمعات أوساط في بالنظافة المتعلقة
 

 ديمتق بغية النزاع من المتضررة صعدة محافظة في إضافية متنقلة فرق 10 تدشين تم 

 من صعوبة األكثر الحدودية المديريات من 9 في األساسية والتغذوية لصحيةا الخدمات

 طفل. 65,000 عن يربوا ما الى الوصول منها ويتوقع اليها الوصول حيث
 

 ان يتوقع حيث للخطر عرضة األكثر النازحين الى الخدمات إيصال جهود تصاعدت 

 النظافة عدة على والجوف والضالع حجة محافظات في نازح 16,000 قرابة يحصل

 ونازحة نازح 2,575 سيستفيد كما المقبلة. الثالثة األشهر مدار وعلى شهريا   الشخصية

 لمدعومةا البيئي واالصحاح للمياه المحسنة التحتية البنية من طفل 1,280 منهم األقل على

 اليونيسف. من
 

 2016 أكتوبر
 

  ماليين 9,9 
  إجمالي من المتضررين األطفال عدد هو

 متضرر شخص مليون 2,21
 

  مليون 1,4
  بين من النازحين األطفال عدد هو

  مليون 3,2
 حول العمل لمجموعة عشر الحادي )التقرير لنازحينا عدد إجمالي

 الحماية( كتلة السكان، حركة
 

 التغذية سوء لخطر عرضة خامسةال دون طفل 370,000

 الوخيم الحاد
 

 المياه مجال في لمساعده بحاجة شخص مليون 19,3

  البيئي واإلصحاح
 

 الصحية الرعاية لخدمات بحاجة شخص مليون 14,1 

  األساسية
 

 2016 لعام اليونيسف مناشدة

  دوالر مليون 180
 

 *2016 العام خالل المتوفرة المبالغ
  دوالر مليون 137,7

 التمويل وضع
 

 
 

 املبلغ إلى باإلضافة الحالي للعام املناشدة مقابل املستلم التمويل تتضمن املتوفرة املبالغ*

 السابق العام من املرحل
 

 2016 إلى مرحلة ميلون 59,7 تثناءباس 

 

 الوضع تقرير

 في اإلنساني

 اليمن

  أكتوبر 2016

 

 الوضع في أرقام

 

  القطاع/الكتلة اليونيسف

 هدف
 اليونيسف**

 النتائج
  التراكمية

 

 هدف
 الكتلة**

 النتائج
  التراكمية

 همتزويد مت الذين املتضررين السكان عدد
 5,062,569 6,384,984 4,324,673 5,186,000  نةحمس بيئي إصحاح وخدمات مياه مبصادر

 اتاملستلزم على حصلوا الذين األطفال عدد
 333,081 522,710 316,437 360,000 للتعلم األساسية

 جرى الذين اخلامسة دون األطفال عدد
   4,853,083 5,039,936  األطفال شلل ضد تلقيحهم

 استفادوا الذين اخلامسة دون األطفال عدد
 4,023,003 276,000 4,023,003 4,000,000 الدقيقة املغذيات تدخالت من

 الدعم خدمات يتلقون الذين األطفال عدد
 451,210 399,594 393,913 279,716 النفسي

 التفاصيل. من للمزيد اإلنساني األداء متابعة جدول  إلى الرجوع يرجى *

  تخضع والكتلة اليونيسف أهداف **
 
 املقبلة. الوضع تقارير  في تحديثها وسيتم للمراجعة حاليا
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  اإلنسانية االحتياجات + الوضع على عامة نظرة
 

 

  ًاصحي خطر يشكل بات ما اليمن في الكوليرا وباء تفشي حقيقة الماضي أكتوبر من 6 في رسميا والسكان العامة الصحة وزارة أكدت
 ءدب .صلً أ الهشة نيةوطال الصحية المنظومة على الضغوط من المزيد إلقاء عن ناهيك األطفال وخصوصاً  السكان حياة يتهدد إضافياً 
 العدد لوصول نظراً  متسارع بشكل تصاعد المصابين عدد نأ غير صنعاء العاصمة احياء أحد في مؤكدة حالة 11 لدى بالظهور الوباء

 وثبتل مرتبط هأن على العدوى مصدر الصحية السلطات حددت وقد أكتوبر. شهر نهاية حتى محافظة 11 في موزعة مؤكدة حالة 71 إلى
 يقطنون نسمة مليون 7,6 عن يقل ال ما هناك البيئي االصحاح ممارسات ملئمة عدم إلى إضافة األسواق من المشتراه واألغذية المياه

 قايةالو في للمساعدة القطاعات ومتعددة عاجلة استجابة إلى ويحتاجون بالمرض اإلصابة لخطر عرضة باتوا ممن المتضررة المناطق
 أوسع. نطاق على يتفشى ال حتى لوباءا جماح وكبح المرض من

 
 صنعاء في عزاء( قاعة( القاعات احدى تعرضت حيث النزاع تصاعد منذ دموية الهجمات أكثر أحد الماضي أكتوبر من الثامن شهد

 واصابة شخص 140 يزيد ما مقتل عن الهجوم أسفر وقد عزاء. مراسم يحضرون الذي األشخاص اآلالف تواجد اثناء جوية لغارات
 اجلةالع الطبية واالمدادات الدعم تقديم إلى اليونيسف سارعت حيث عاجل بشكل الدولي اإلنساني المجتمع تجاوب وقد اخرين. 550

 العاصمة. مانةأ في المختلفة للمستشفيات
 

 ظهراً  11,59 حتى أكتوبر 19 بتاريخ ظهراً  11,59) ساعة 72 دامت التي الهدنة على كثيراً  معقودة اآلمال فيه نتكا الذي الوقت في
 تتوقف لم هالكن المناطق بعض في القتال حدة تراجعت حيث السابقة الهدنة لفترات النمط نفس النار إطلق شهد فقد أكتوبر( 22 يوم من

 .البلد في المناطق بعض إلى للوصول اإلنسانية المنظمات امام العراقيل من ريالكث خلق المسلحة المواجهات تواصل تام. بشكل
 

 1(2015 نوفمبر اإلنسانية، االحتياجات على عامة )نظرة المتضررين السكان عدد تقديرات

 2015 مارس اإلنسانية: االستجابة انطالق
 )مليون( فتيات )مليون( أوالد )مليون( نساء )مليون( رجال )مليون( اإلجمالي 

 5.5 5.7 4.2 5.1 20.5  المتضررين السكان اجمالي

 5 5.2 4.5 4.6 19.3 بيئي وإصحاح مياه – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 4.1 4.2 3.1 2.7 14.1 صحة – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 1.1 1.1 0.8 - 3 تغذية – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 3.6 3.8 - - 7.4  طفل حماية – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 1.3 1.6 0.02 0.04 3 تعليم – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان
 
 

 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
 

 والكتلة والتغذية لتعليموا البيئي واإلصحاح المياه كتلة قيادة تتولى كما اإلنساني للعمل القُطري الفريق مع بالتنسيق العمل اليونيسف تواصل

 وحماية ئيالبي حاحواإلص للمياه الفرعية الكتل باتت الصحة. كتلة ضمن كعضو الفعال دورها استمرار عن ناهيك الطفل لحماية الفرعية

 نشطت كما وإب(. عدن الحديدة، صنعاء، )صعدة، ةالخمس الميدانية المكاتب جميع في مفعلة الوطني دون المستوى على والتغذية الطفل

 اإلنساني لدعما مركزي قيادة في اليونيسف استمرار مع هذا يأتي والحديدة. وإب عدن في الوطني دون المستوى على للتعليم الفرعية ةالكتل

  صعدة.و إب من كل   في

 

 طرف خالل من أو-للوصول الفرصة تسنح كلما-الميدانيين الموظفين خالل من البرامج تنفيذ متابعة المنظمة تواصل ،ذلك إلى باإلضافة

 نيةالف اراتالوز مع شراكات في ودخلت النزاع فترة طوال جيدة عمل وعالقات السياسي حيادها على اليونيسف حافظت وقد هذا ثالث.

   تحيز. أي دون اإلنسانية المساعدة إيصال بُغية الوطني دون المستوى على الحكومية والهيئات

 

 اإلنساني العمل استراتيجية
 اإلنسانية ستجابةاال خطةو يتماشى وبما اإلنساني العمل في األطفال تجاه الجوهرية بالتزاماتها لليونيسف اإلنسانية االستراتيجية تسترشد

 والحماية. ياإلنسان الوصول تقييد بعدم والدولي واإلقليمي القُطري المستوى على اليونيسف جانب من مستمرة الدعوات ذلك،ل .2016 لليمن

 اليونيسف تعكفو اإلنساني للعمل القطري الفريق جانب من عليها والمصادقة للمراجعة خضعت قد لليمن اإلنسانية االستجابة خطة وكانت

  لذلك. تبعا   ومؤشراتها أهدافها تحديث على حاليا  

 

 المضيفة معاتوالمجت النازحين مثل ضعفا   األكثر للفئات األساسية االجتماعية الخدمات توافر ضمان مسألة عينيها نصب اليونيسف تضع

 الوضع يف الحاصل التدهور تحديدا   الحكومية للنُظم دعمال تقديم دعن الحسبان في المنظمة تأخذ كما النزاع. من المتضررين السكان وباقي

 املةمتك ُحزمة المنظمة تقدم بالتوازي، األساسية. االجتماعية الخدمات في انقطاع أي حدوث عدم ضمان أجل من الموارد ونقص االقتصادي

 متنقلةال العيادات خالل من والمرضعات الحوامل والنساء الخامسة دون لألطفال والعالجي الوقائي بشقيها والتغذوية الصحية الخدمات من

 ألدواتا ومجموعة منةاآل المياهب النازحة األسر بتزويد أيضا   المنظمة تقوم الصحية. المرافق بواسطة أو المجتمعية االيصالية األنشطةو

 لدراسةا لوازم توفير نباج إلى ةعالجي حصص وتدريس المدارس فتح إلعادة الحكومية السلطات مع وتعمل الشخصية بالنظافة الخاصة

                                                 
  1.   خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 2016 المعدلة ال تستند إلى المراجعة العامة لالحتياجات اإلنسانية بعد التعديل. حيث اتفق الفريق القطري للعمل اإلنساني على أن سيناريو الخطة اإلنسانية ما يزال ينطبق على الوضع الحالي



                             2016 أكتوبر                                                                                                                   اليمني الوضع تقرير 

3 

 من ساقو قدم على وأسرهم لألطفال النفسي الدعم خدمات تسير المدارس. يحتلون الذين للنازحين بديل مأوى عن البحث جهود وتشجيع

 األسر جهيوا الذي المالي االنكشاف مخاطبة إلى اليونيسف تسعى كذلك، للطفل. الصديقة والمساحات المجتمعية والمرافق المدارس خالل

 .اليمن في الفئات تلك تحديدا   تستهدف التي النقدية المنح خالل من ضعفا   األكثر

 

 المياه كتلة اءشرك الحكومية غير المنظمات إلى إضافة العالمية الصحة ومنظمة اليونيسف يضم الكوليرا حول مشترك عمل فريق تشكيل تم

 اليونيسف ستفيدت حيث للكوليرا. المتكاملة االستجابة خطة بتنفيذ المعنية السلطات ودعم اليومية األعمال تنسيق أجل من البيئي واإلصحاح

 للطوارئ التأهب أجل من البيئي/الصحة( واإلصحاح المياه كتلتيك) الحالية التنسيق أطر من الحكوميين والنظراء العالمية الصحة ومنظمة

 استجابة أنشطة موتقدي الصحية المرافق دعم إلى تهدف المختلفة الوكاالت عبر للكوليرا استجابة خطة وضع بعد هذا يأتي االستجابة. وتقديم

     التنمية. ألجل واالتصال والصحة البيئي واإلصحاح المياه تشمل متكاملة
 
 

 البرنامج ستجابةال موجز تحليل
 

 

 التغذية & الصحة
 

 كون خطير جد فالوضع الكوليرا. وباء تفشي عن الماضي أكتوبر من 6 في رسمياً  اليمن في والسكان العامة الصحة وزارة أعلنت
ً  او كلياً  اما خدماتها تقديم عن الصحية المرافق من تقريبا % 54 توقف ظل في االنهيار على اوشكت قد للبلد الصحية المنظومة  3جزئيا

 مبلغوال بها المشتبه الحاالت عدد اجمالي وصل التغذوي. الوضع تدهور مع جنب إلى جنبا البيئي االصحاح وممارسات خدمات تردي –
 المعلومات من المزيد الوباء. فشيت بدء منذ سجلت – وفاة حالة 8 ذلك في بما – مؤكدة حالة 71 وكذا األقل على حالة 2,241 عنها

 .4الموضوع لهذا المكرسة الوضع تقارير خلل من متاحة اليونيسف استجابة إلى إضافة انتشاره ومدى الوباء بخصوص
 

 الصحية لمرافقا تشغيل دعم يتم حيث البلد ربوع كافة في المتكاملة والتغذوية الصحية بالخدمات االضطلع والشركاء اليونيسف تواصل
 ةالنائي المجتمعات في الخدمات استمرارية وضمان
 توالخدما ةالمتنقل الفرق خلل من تضرراً  واألكثر

  المجتمعيين. الصحة يمتطوع ونشر االيصالية
 

 5محافظة 13 في منتشرة متنقلة فرقة 70 تمكنت
 خدمات حزمة تقديم من الماضي أكتوبر خلل

 سواء حد على واألطفال لألمهات وتغذوية صحية
 فرق 10 نشر جرى وقد هذا (.1 الجدول )انظر
 تقديم اله ليتسنى صعدة محافظة في إضافية متنقلة

 من 9 داخل األساسية والتغذوية الصحية الخدمات
 طالشري على الوصول في صعوبة المديريات أكثر

 إضافة طفل 65,000 قرابة وستستهدف حدوديال
 والمرضعات الحوامل النساء من 18,000 إلى

 المقبلة. األشهر خلل
 

 ةالتغذي لسوء المجتمعية اإلدارة ببرنامج االرتقاء
 وقيادة ةالتغذي كتلة جانب من بتنسيق ينفذ الذي الحاد

 ميالعال األغذية وبرنامج اليونيسف تضم مشتركة
 لذلك، للغاية. مهم امر يظل العالمية الصحة ومنظمة

 حوالي فحص الماضي أكتوبر شهر شهد فقد
 شهر 59-6 العمرية الفئة من  6طفل 372,273

 لخل الحاد التغذية بسوء اصابتهم مدى من للتأكد
 طفل 26,360 منهم الروتينية التغذية أنشطة تنفيذ

 فيما الوخيم الحاد التغذية سوء من علجهم جرى
 برامج على آخر طفل 113 المتنقلة قالفر احالت
 تمضاعفا لوجود نظرا الداخلية العيادات في العلج
 مصاب طفل 2,081 عن يقل ال ما وكان هذا طبية.
 التعافي. عملية تسريع وبالتالي البيئي االصحاح ظروف تحسين في لإلسهام الشخصية النظافة عدة على حصلوا قد الوخيم التغذية بسوء
  على علوة

 

 46,513 الديدان من التخلص أقراص وزعت حين في الدقيقة المغذيات مكملت على شهر 59-6 عمر في طفل 25,157 حصل لك،ذ
 امرأة 102,538 حصلت حيث التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة برنامج من ايضاً  والمرضعات الحوامل النساء استفادت كما اخر. طفل

                                                 
  2. طبقا   لنظام مسح توافر الموارد الصحية، 16 محافظة شملها المسح )سبتمبر 2016(

  http://www.unicef.org/appeals/yrmrn_sitreps.html 3 تقارير اليونيسف حول تفشي وباء الكوليرا   
  4 شبوة )1(، الضالع )4(، أبين )2(، الحديدة )6(، حجة )13(، ريمة )3(، المحويت )2(، عمران )5(، صنعاء )4(، البيضاء )4(، مأرب )3(، تعز )11(، صعدة )7(

  5.  شبوة )1(، الضالع )4(، أبين )2(، الحديدة )6(، حجة )13(، ريمة )3(، المحويت )2(، عمران )5(، صنعاء )4(، البيضاء )4(، مأرب )3(، تعز )11(، صعدة )7( 
  6 األرقام تتضمن المستفيدين الذي تم الوصول إليهم خالل الفترة لمشمولة بالتقرير عالوة على البيانات المستلمة من الشهور الماضية ولم يتم الرفع بها في تقارير الوضع السابقة 

 2016 سبتمبر – 2فرقة( 64) المتنقلة الفرق خدمات من المستفيدون :1 جدول
 المستفيدين عدد الخدمات
 طفل 33,880  الروتيني التحصين

 طفل 36,555   الطفولة ألمراض المتكاملة اإلدارة خدمات

 طفل 7,738  الديدان من التخلص
 طفل 7,610   الرئوية االلتهابات عالج

 طفل 7,222  االسهاالت عالج
 طفل 777  الدوسنتاريا عالج

 طفل 249  المالريا عالج
 طفل  12,959  أخرى أمراض معالجة

 ومرضع حامل 29,207  والمرضعات الحوامل للنساء خدمات
  امرأة 6,795   حوامل رعاية

 امرأة 3,624  الوالدة بعد ما رعاية

 امرأة 11,083  الحديد فوالت مكمالت
 امرأة 7,705  الكزاز لقاح

 2016 سبتمبر – اليونيسف من المدعومة القدرات بناء مبادرات :2 جدول  

 المستفيدين عدد النشاط

 لسوء المجتمعية اإلدارة مجال في تدريبهم تم الذين المجتمعيين الصحة متطوعو

 بين(أ الضالع، تعز،) األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة والمشورة الحاد التغذية
340 

 الحاد ةالتغذي لسوء المجتمعية اإلدارة مجال في تدريب تلقوا الذين الصحيون العاملون

 (تعز) األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة والمشورة
18 

 ةالمجتمعي اإلدارة مجال في تنشيطية دورات على حصلوا الذين الصحيون العاملون

 صنعاء،) األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة والمشورة الحاد التغذية لسوء

 (حجة سقطرى،

142 

 ضعالر بتغذية الخاصة المشورة تدريب دورات على حصلن الالتي المجتمع قابالت

 شبوة( الضالع، ،أبين حجة،) األطفال وصغار
78 

 ذيةبتغ الخاصة المشورة حول تنشيطية دورات على حصلن الالتي المجتمع قابالت

 )حجة( األطفال وصغار الرضع
120 

 100 المجتمعيين للمتطوعين المراجعة لقاءات

http://www.unicef.org/appeals/yrmrn_sitreps.html
http://www.unicef.org/appeals/yrmrn_sitreps.html
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 فوالت مكملت على ومرضع حامل امرأة 73,118 حصلت فيما األطفال وصغار الرضع يةبتغذ الخاصة المشورة على ومرضع حامل
 الحديد.

 

 جرعات على طفل 709,308 حصل فقد 7سبتمبر لشهر التكاملية اإليصالية األنشطة من الثانية الجولة استكمال بعد الموحدة للبيانات طبقاً 
 162,082 وحصل الفموي األطفال شلل لقاح جرعة على طفل 162,417 حصل فيما السل ضد تلقيحه تم طفل 34,080 منهم اللقاح
 طفل 94,538 لعدد الروتا ولقاح طفل 161,677 لعدد الرئوية المكورات لقاح جرعات أعطيت بينما الخماسي اللقاح جرعة على طفل
 خر.آ طفل 69,882 على " أ " فيتامين أقراص ووزعت األلمانية الحصبة ضد طفل 94,514 تلقيح إلى فةإضا

 

 800 ليحوا الماضي أكتوبر شهر في شارك حيث والمحلي. الوطني المستويين على القدرات بناء في االستثمار اليونيسف تواصل
 اليونيسف من بدعم المنفذة القدرات بناء مبادرات في محافظات 10 من مجتمع وقابلة صحية وعامل/عاملة مجتمعية متطوع/متطوعة

 ةالناجم الفجوات ردم اجل من المحافظات باقي من الشركاء دعم اليونيسف حشدت فقد مأرب( )منها أخرى مواقع وفي (.2 الجدول )انظر
 صحةال ومنظمات والسكان العامة الصحة وزارة عم وبالتنسيق الدولي البنك مع حالياً  المنظمة تعكف كما المحلية. القدرات تندني عن

 على لمشروعا سينفذ البلد. في الصحية المنظومة وتدهور المتزايدة الطوارئ لحالة للستجابة تشغيلية وخطة مشروع بلورة على العالمية
 يمتقي إلجراء دولي – طنيو استشاري فريق مع التعاقد تم اليونيسف، من وبدعم ذلك، إلى باإلضافة .2018و 2017 العامين مدار

 الصحة استراتيجية نم جزء تمثل والتي الوالدة حديث لصحة الوطنية االستراتيجية بإثراء التقييم عنه سيسفر مما االستفادة يتم كي للوضع
 للسكان. المتحدة األمم مجلس مع بالتعاون اعدت التي اإلنجابية

 

 أمور ينالموظف وتكدس المحلي المستوى على السلطات في واالزدواجية حافظاتالم في الصحة مكاتب بعض لدى الفنية القدرات تدني
 النتائج. استدامة من أيضا تحد ولكنها التنسيق جهود فقد تقوض ال
 

 والنظافة البيئي واإلصحاح المياه
 

 عواصم 8 في طفل مليون 1,2 منهم شخص مليون 2,6 عن يقل ال لما منتظم بشكل المياه إيصال بالتقرير المشمولة الفترة شهدت
 المياه من شخص 77,000 عن يزيد ما استفاد كما .8البيئي واإلصحاح المياه لمنظومات اليونيسف من المقدم الدعم خلل من محافظات

 .9كافية غير نهاأ وأ للمياه منظومات فيها توجد ال تيال المواقع داخل وذلك بالصهاريج المنقولة
 

 على لمياها تنقية فلترات وزعت حيث النزاع من تضرراً  واألكثر النازحة لألسر البيئي واالصحاح المياه اتامداد إيصال أمكن بالمقابل،
 لعشر مياه خزان 70 تسليم كذلك تم الضالع. في أخرى اسرة 550 إلى إضافة تعز في اسرة 195و 10الجوف في نازحة اسرة 1,550
 النازحة االسر حصلت متصل، سياق وعلى حجة. في النازحين مخيمات على أخرى خزانات 3 إلى إضافة تعز محافظة داخل مديريات

 مديريات 10 على أخرى عدة 3,200 وكذا صندوق( 1,229) االستهلكية النظافة أدوات مجموعات على حجة محافظة مخيمات في
 والتي الشخصية النظافة واتأد عدة على حصلوا قد محافظات ثلث في نازح شخص 16,000 قرابة وكان هذا .11تعز محافظة داخل

 .12المقبلة الثلثة األشهر طوال عليهم توزيعها سيستمر
 

 محافظة عبس، )مديرية حسن بني في النازحين تجمع ضمن – وفتاه ولد 1,280 منهم – األقل على نازح 2,575 يستفيد ان المتوقع من
 .13اليونيسف من بدعم مؤقت مرحاض 151 تأهيل إعادة اعمال من حجة(

 

 عن يربو ما امنه يستفيد والتي العاصمة امانة في العادمة المياه معالجة محطة لتشغيل اللزم الوقود توفير في مستمرة اليونيسف منظمة
 ظاتمحاف في الصلبة المخلفات بإدارة والمتمثل المستمر اليونيسف دعم من يزيدون او شخص 143,000 استفاد كما شخص. مليون 1,4

 ةتوعي جلسات البيئي واالصحاح المياه مجال في العاملين شركائها خلل من اليونيسف نظمت ذلك، إلى .14لجوفوا وصعدة البيضاء
 .15محافظات ثلث في فرد 93,000 من ألكثر محتواها وصل الشخصية النظافة بأهمية

 

 الطفل حماية
 

 طفل 37 ةواصاب مقتل من التحقق المسلحة النزاعات في الجسيمية االنتهاكات ورصد بمتابعة المعني القطري المتحدة األمم فريق تمكن
 تلك. األساسية بالخدمات المتمثلة حقوقهم من األطفال حرم ما مدارس ضد اعتداءين جانب إلى فتيات( 5 + أوالد 32)
 

 تعرضوا ممن ت(فتيا 6 + أوالد 12) لهم التخصصية الطبية الخدمات وتقديم طفل 18 حالةإ المنفذين شركاءال عبر اليونيسف دعمت
 المنظمة تولت حيث ،عليهم القبض السعودية السلطات قتال طفل 52 اجمالي من صبي 22 اليمنية لحكومةا سلمتت جسدية. إلصابات

 المتبقية. 11الــ الحاالت بتتبع تستمر ان على أطفال 8 احتياجات وتقييم تسجيل
 

                                                 
http://goo.gl/6590Mo  2016 7 نفذ خالل الفترة 24 إلى 29 سبتمبر. المزيد من المعلومات متاحة ضمن تقرير اليونيسف حول الوضع اإلنساني في اليمن لشهر سبتمبر   

 

  8 الحديدة: 574,000، أمانة العاصمة )مدينة صنعاء(: 1,043,000، عمران: 50,000، حجة: 84,000، صعدة: 563,565، مأرب: 40,000، المحويت: 21,000، )تقريبا 1,2 مليون طفل(
  9 أمانة العاصمة )مدينة صنعاء(: 22,000، حجة: 22,586، تعز: 33,375

  10 9,994 مستفيد من ثالث مديريات )الحزم، الخالق، الغيل(
  11 التعزية، الشمايتين، المخا، المسراخ، المعافر، المواسط، جبل حبشي، حيفان، دمنة خدير ومقبنة. 

  12 حجة: 316 عدة )2,212 نارح ونازحة(، مديرية عبس، الضالع: 550 عدة )3,850 نازح ونازحة(، مديرية الحصين، الجوف: 1,555 عدة )9,994 نازح ونازحة(، مديريات الحزم والخلق والغيل. 
  13 396 أسرة نازحة: 2,575 فرد )668 فتيات، 612 أوالد، 642 نساء، 653 رجال(  

  14 البيضاء: 70,000، صعدة: 64,000، الجوف: 9,990
  15 الضالع: 12,128، حجة: 66,830، شبوة: 14,748

http://goo.gl/6590Mo
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 للطفل الصديقة المساحات أنشطة سياق في المقدمة النفسي الدعم اتخدم من أوالد( 21,822 + فتيات 17,078) طفل 38,900 استفاد
 36 + أوالد 94) طفل 130 تحديد أمكن كما 16محافظة 11 على موزعة مديرية 62 في نفذت التي المجتمع على والقائمة المتنقلة
 الطبية. الخدمات على واالحالة التخصصي النفسي الدعم ومنها الطفل حماية خدمات لهم وقدمت للخطر المعرضين من فتيات(

 

 األمور أولياء من 18,527 إلى إضافة أوالد( 11,755 + فتاة 8,323) طفل 20,078 منهم شخص 38,605 عن يقل ال ما حصل
 مع وبالشراكة متصل، سياق على الطوارئ. في األطفال لحماية الضرورية والمهارات المعارف على ذكور( 10,526+ إناث 8,001)

 إناث+ 77) الجوف في الحكومية غير المنظمات وموظفي المجتمعيين المتطوعين من 220 اكساب تم والعمل االجتماعية الشؤون وزارة
 عاملة/عامل 30 تدريب جرى كما النفسي. الدعم تقديم ذلك في بما الطوارئ في الطفل لحماية للزمةا والمهارات المعارف ذكور( 143

 االحتياجات مع تجاوباً  وذلك الحالة وإدارة االجتماعية الخدمة حول ذكور( 22+ اناث 8) والجوف صعدة في حكمهم في ومن صحي
 ارةوز مع وبالشراكة المسلحة. القوات الجماعات/ من المسرحين األطفال وخصوصاً  النزاع من المتضررين األطفال جانب من المتزايدة
 مخاطر حول ياةللح المنقذة الرسائل لتعزيز توعوية جلسات نظمت االلغام مع للتعامل التنفيذي اليمني والمركز والعمل االجتماعية الشؤون
 داخل مديريات 8 في 17شخص 37,000 من ألكثر ضامينهام وصولت الحرب مخلفات من والمتفجرات المنفجرة غير والذخائر األلغام

  وإب. حضرموت محافظتي
 

 استئناف سيتم يثح األلغام. بمخاطر للتثقيف األساسية الرسائل تغطية لتوسيع الممكنة الوسائل استكشاف على تزال وما اليونيسف دأبت
 منظمات وموظفي المجتمعيين المتطوعين من 95 تدريب رامؤخ تم ان بعد نوفمبر شهر خلل والجوف عمران محافظتي في األنشطة تلك

 مشارك 35 تزويد تم الطفل لحماية الفرعية الكتلة مع التعاون سياق وفي المجال. هذا في ذكور( 59 + اناث 36) المدني المجمع
 والمهارات بالمعارف محلية حكومية غير منظمة 28 في يعملون ذكور( 26+ اناث 9) تعز ومحافظة العاصمة امانة من ومشاركة

 مع للتعامل يالتنفيذ اليمني والمركز والتعليم التربية ووزارة اليونيسف وقعت وقد األلغام. بمخاطر التوعية أنشطة لتنظيم الضرورية
 يف األلغام بمخاطر التوعية أنشطة تنفيذ حيث من المدارس في والمعلمات المعلمين قدرات رفع إلى تهدف مشتركة عمل خطة األلغام

 اقتصادية. ومجدية مستدامة منهجية اتباع خلل من المدارس
 

 الهجرة بتهمة وشبوة عدن في محتجزين ذويه عن ومنفصل مصحوب غير طفل 310 بحوالي المتعلقة الواردة التقارير اليونيسف تتابع
 يهمف بمن المهاجرين نقل تم انه كائهاوشر اليونيسف المعنية السلطات أبلغت األطفال، هؤالء من طفل 99 تسجيل وبعد الشرعية. غير

 تقارير لقتت قد المنظمة وكانت الجيبوتية. السلطات مع يبدو ما على مسبق تنسيق ودون جيبوتي إلى راً سق المصطحبين غير األطفال
 وعليه ية.شمال محافظات إلى معظمهم نقل وتم شغب اعمال عقب مفاجئ بشكل شبوة في المحتجزين المهاجرين عن االفراج مفادها

 المهاجرين مع للتعامل وضوحا أكثر تنسيق وآليات إجراءات إرساء على وشبوة عدن في السلطات لحمل المناصرة جهود تتواصل
 ذويهم. عن والمنفصلين المصطحبين غير األطفال وتحديدا الواصلين

 

 التعليم
 

 وصول وتيسير ويجتر إلى ةالهادف التعليم كتلة وشركاء والتعليم ةالتربي وزارة مع بالتنسيق تنفذ التي المدرسة إلى العودة حملة تتواصل
 وعيةالت وحملت اإلعلمية والحملت مؤقته تعلم فضاءات وانشاء المدارس تأهيل إعادة خلل من الحماية توفر تعلم بيئة إلى األطفال

 التعلم. مستلزمات وتوفير المجتمعية
 

 لخل من أكتوبر شهر في المحسنة التعليم خدمات من واالستفادة التعليم إلى الوصول لاألق على طفل 90,500 استطاع لذلك، تبعاً 
 أكثر منها يستفيد صعدة محافظة في واحدة ومدرسة إب في مدرسة 11 تأهيل إعادة اعمال استكملت اليونيسف. من المدعومة األنشطة

 تخدم دراسية كفصول الستخدامها إب في مؤقتة تعلم حةمسا 11 شيدت حين في النزاع من المتضررة المناطق في طفل 6,800 من
 طفل. 79,660 عن يقل ال لما مدرسية طاوالت توفير جانب إلى طفل 385

 

 المدرسة إلى دةللعو الترويج إلى تسعى التي المجتمعية التعبئة أنشطة تنظيم في اليونيسف من وبدعم والتعليم التربية وزارة شرعت
 معالمجت وافراد واألطفال األمور ألولياء قصيرة رسائل إلى إضافة إذاعية وفلشات رسائل بث تضمنت ةإعلمي حملة مع بالتزامن

 بالحملة. المستهدفين
 

 

 االجتماعية الحماية
 

 اسرة 6,136 حصلت حيث أكتوبر شهر خلل 18تعز في والثانية( األولى )المرحلة اإلنسانية النقدية للتحويلت اليونيسف برنامج تواصل
 المرحلة ضمن اسرة 5,530 إلى إضافة (3,798 افرادها )عدد األولى المرحلة ضمن اسرة 633 منها النقدية التحويلت على مستفيدة
 افرادها )عدد اسرة 296 نمابي االسر لمعظم بالنسبة الشهرية النقدية التحويلت من الثانية الدفعة هي هذه (.33,180 افرادها )عدد الثانية

 التقرير. يغطيها التي الفترة باعتبار األولى الدفعة على حصلت (1,614
 

 وضع األنشطة تلك تشمل االجتماعية. الخدمات إلى ضعفا األكثر الفئات وصول تعزيز إلى الهادفة األنشطة لتنفيذ االستعدادات تتواصل
 االخصائيين/ قدرات بناء وكذا الرئيسية القطاعات داخل الخدمات مزودي ضوربح مناصرة جلسات وعقد الحالية الخدمات خرائط

 امانة يف سيستهل األنشطة تلك تجريب المناسبة. الخدمات على اإلحالة مجال في االجتماعية الرعاية صندوق شبكة ضمن االجتماعيين
 أوسع. جغرافي نطاق لتغطي الحقاً  توسع ان على إب ومحافظة العاصمة

 

                                                 
  16 عدن، أبين، حضرموت، إب، الحديدة، حجة، ريمه، البيضاء، لحج، عمران وتعز.

  17 33,633 طفل )17,889 فتيات + 15,744 أوالد( إضافة إلى 3,744 من البالغين )1,788 إناث + 1,988 ذكور(. 
  18 تغطي المرحلة األولى األسر المهمشة في أمانة العاصمة وتعز فيما المرحلة 2 تغطي األسر غير المهمشة في تعز. 
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 ذات قصصوال األفلم ومنها اإلعلمية المواد بلورة على حاليا االجتماعية السياسيات فريق يعكف والتواصل االتصال قسم مع ونبالتعا
 الفريق رنامجب من المستفادة الدروس وتوثيق ضبط يجري كما اإلنسانية. النقدية التحويلت برنامج حول تتمحور التي اإلنساني البعد

 وخطة سانيةاإلن للحتياجات الشاملة المراجعة لعملية واالعداد التهيئة جهود بدعم اليونيسف تقوم ذلك جانب إلى ني.اإلنسا للعمل القطري
 جهة من ةالمنظم بين أيضا تواصل هناك البلد. مناطق عموم في النقدية المعونات تقديم آليات وضع تقييم خلل اإلنسانية االستجابة
 لنزوحا مستوطنات في لألطفال الغذائية التوزيعات لتوسيع أخرى جهة من والعمل االجتماعية الشؤون ارةووز العالمي األغذية وبرنامج
 إب. محافظة في التجمعات ومراكز

 
 

  التنمية جلأل التصالا
 

 األساسية ساتوالممار اإليجابية السلوكيات تعزيز حول األساسية المعلومات إيصال بالتقرير المشمولة الفترة خلل اليونيسف استطاعت
 والمجتمعات النازحين ذلك في بما شخص مليون عن يزيد ما وكان لوجه. وجهة الجلوس ذلك في بما فرد 137,184 لحوالي للحياة المنقذة

 تترافق التي المساجد وخطب المتنقلة والسينما المسرح وانشطة البؤرية المجموعات ونقاشات المشورة جلسات في شاركوا قد المضيفة
 األقل على محافظات 10 في الكوليرا وباء تفشي عن اإلعلن عقب .2016 يناير منذ المنفذة الشخصي والتواصل االتصال أنشطة مع

 الجتماعيةا التعبئة أنشطة تتواصل ذلك، على علوة للوباء. واالستجابة من الوقاية نحو التنمية ألجل االتصال تدخلت تركيز تحول
 الممارساتو الحصرية الطبيعية والرضاعة والتحصين المناسب الوقت في وااللتحاق الفتاه وتعليم المدرسة إلى ةالعود لحملة للترويج
 اآلمنة. المياه واستخدام الشخصية النظافة وتعزيز األطفال وصغار الرضع لتغذية السليمة

 

  اللوجستية والجوانب اإلمداد
 

 وعمران وفوالج والبيضاء صنعاء محافظات في الكوليرا لوباء االستجابة لدعم طبية امدادات بشحن أكتوبر شهر خلل اليونيسف قامت
 وحضرموت وصعدة ولحج والضالع العاصمة وامانة والمهرة وعدن وابين وشبوة وتعز وريمة ومارب والمحويت واب والحديدة وحجة
 تاستهدف التي الجوية الغارة عقب صنعاء لمستشفيات عاجلة طبية امدادات المنظمة شحنت كما دوالر. 0350,00 االجمالية قيمتها تصل
 اثاالث توزيع سبق قد كان فيما المدرسة إلى العودة بحملة الخاصة االمدادات ايصال وأستمر هذ أكتوبر. من الثامن في العزاء صالة

 وطالبة. طالب 90,000 منه يستفيد الذي المدرسي
 

 

 

 التمويل
 

 شهر( 12 لمدة 2016 لعام اإلنسانية المناشدة في الُمبين النحو )على المطلوبة التمويالت

 المناشدة أطلق الذي القطاع
 )بالدوالر( المطلوبة المبالغ

2016 

 )بالدوالر( المتوفرة* المبالغ

2016 
 التمويلية الفجوة

 % بالدوالر

 %45 27,978,727 33,521,273 61,500,000 التغذية

 %24 8,744,149 27,255,851 36,000,000 الصحة

 %26 12,554,539 35,945,461 48,500,000 والنظافة البيئي واالصحاح المياه

 %23 3,175,666 10,824,334 14,000,000 الطفل حماية

 %13- 1,853,301     - 15,853,301 14,000,000 التعليم

 %60- 3,591,853     - 9,591,853 6,000,000 الطوارئ أثناء االجتماعية الحماية

   4,720,614  مخصص غير

 %23 42,287,314 137,712,686 180,000,000 اإلجمالي
 السابق. العام من المرحل الرصيد إلى إضافة الحالية المناشدة مقابل استالمه تم ما تتضمن أكتوبر 24 حتى المتوفرة التمويالت *

 

 2016 نوفمبر 15 في المقبل: التقرير
 

 http://www.facebook.com/unicefyemen :الفيسبوك على اليمن في اليونيسف عنوان

 Yemen @UNICEF :تويتر على اليمن في اليونيسف عنوان

 http://www.unicef.org/appeals/yemen.html :2016 الطفولة أجل من اإلنساني العمل – اليونيسف

 
 

 من مزيد على للحصول

 يمكنكم المعلومات

 :مع التواصل

 ريالنو ميريتشل

 الممثل نائب

 اليمن-يونيسف

 صنعاء

 967+  1211400 تلفون:
mrelano@unicef.org Email: 

 مادهوك راجات  

 والمناصرة االتصال قسم رتيس

 اليمن- يونيسف

 صنعاء

 967+ 712223001 :تلفون
Rmadok@unicef.org :Email 

 سواريز يزابيلا

 التقارير مسؤولة

 اليمن-يونيسف

 األردن

 962+ 796136253 :تلفون
isuarez@unicef.org :Email 

  

  

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

 اليونيسف والشركاء استجابة الكتلة  

*2016أهداف ونتائج البرنامج لعام  2016هدف  االحتياج الكلي   مجموع النتائج 
التغير منذ أخر 

 تقرير
▲▼ 

2016هدف   مجموع النتائج 
التغير منذ 
 أخر تقرير
▲▼ 

        التغذية

 ▲ 181,673 178,562 ▲ 181,673 178,562 319,966 سنوات الذي مت معاجلتهم من سوء التغذية احلاد الوخيم  5# األطفال دون سن 

# النساء احلوامل واملرضعات الاليت استفدن من املشورة املتعلقة بتغذية الرضع وصغار 
 األطفال

2,076,914(2) 313,119 342,324 
▲ 

313,119 342,324 
▲ 

 ▲ 4,023,003 (1)4,000,000 ▲ 4,023,003 (1)276,000 (2)4,298,163 1تدخالت املغذيات الدقيقة الذي حصلوا علىسنوات  5# األطفال دون سن 

        الصحة

 ▲ 420,380 770,000    953,363 # األطفال دون العام الذين مت تطعيمهم ضد احلصبة 

 - 4,853,083 5,039,936    5,039,936 # األطفال دون اخلامسة الذين مت تطعيمهم ضد شلل األطفال 

 ▲ 746,754 815,000    2,387,000 # األطفال دون اخلامسة ممن تلقوا رعاية صحية أولية

 ▲ 281,031 680,000    2,076,000 # النساء احلوامل واملرضعات الاليت حصلن على رعاية صحية أولية

        المياه واالصحاح البيئي

فتيات( الذين مت تزويدهم مبصادر مياه  –أوالد  –نساء  –# السكان املتضررون )رجال 
سنة من خالل تطوير أو إعادة تأهيل أو صيانة البىن التحتية  وخدمات اصحاح بيئي حمح

 3العامة واجملتمعية

8,391,079 6,384,984 5,062,569 

▲ 

5,186,000 4,324,673 

▲ 

 7,5# األشخاص املتضررون الذين حصلوا على مياه آمنة حسب املعايري املتفق عليها )
 يومياً( للشخص لرت 15 –

1,750,000 682,332 1,061,303 
▲ 

100,000 129,159 
 

 ▲ 339,642 500,000 ▲ 528,671 1,382,461 1,750,000 # األشخاص املتضررون ممن حصلوا على عدة مواد النظافة املعيارية

        4حماية الطفل

 ▲ 1,161,735 (4)1,372,933 ▲ 1,161,735 (4)1,372,933 2,473,352 # األطفال يف املناطق املتضررة الذين مشلتهم تدخالت آلية املتابعة والرصد

 ▲ 393,913 (4)279,716 ▲ 451,210 (4)399,594 1,821,656 النفسي # األطفال املتضررون من النزاع املستفيدون من خدمات الدعم

ول كيفية محاية أنفسهم من # األطفال وأفراد اجملتمع الذين حصلوا على املعارف ح
البدنية/ املوت بسبب األلغام/ الذخائر غري املنفجرة/ املتفجرات من خملفات  اتاإلصاب
 احلرب

1,927,153 502,158(4) 910,817 

▲ 

351,511(4) 887,280 

▲ 

        التعليم

ات رصة التعلم من خالل مساح# األطفال املتضررون يف سن املدرسة ممن أحتيحت هلم ف
 م املؤقتة واملدارس املعاد تأهيلهاالتعل

497,200 244,500 134,733 
▲ 

156,000 110,929 
▲ 

 ▲ 245,022 173,000 ▲ 257,214 575,500 1,800,000 # األطفال املتضررون الذين حصلوا على خدمات الدعم النفسي يف املدارس

الذين حصلوا على مستلزمات التعلم األساسية والكتب واألثاث  املتضررين# األطفال 
 5املدرسي إلعادة إدماجهم باملنظومة التعليمية

2,000,000 522,710 333,081 
▲ 

360,000 316,437 
▲ 

        6الحماية االجتماعية

# األفراد ضمن الفئات الضعيفة الذين تلقوا مساعدات على شكل حتويالت نقدية 
 إنسانية يف اليمن 

8,000,000 
  

 34,285 83,880 
▲ 

        جل التمميةألاالتصال 

# السكان املتضررون الذين وصلت إليهم احلزمة املتكاملة من أنشطة االتصال من أجل 
 التنمية

2,000,000 
  

 1,200,000 1,032,103 
▲ 

 

  الحواشي:

 المقبلة. الوضع تقارير ضمن وتحديثها القطاعية األهداف في النظر إعادة يجري لليمن، االنسانية االستجابة خطة مراجعة عملية مع تمشيا   *

 المغذيات بودرة ومكمالت )أ( فيتامين مكمالت تتضمن والتي اليونيسف من المدعومة الدقيقة المغذيات تدخالت تحت الخامسة دون طفل 4,000,000 هو المؤشر هذا تحت اليونيسف هدف  .1

 الخامسة. دون طفل 469,081 يبلغ: هدف إلى للوصول الدقيقة المغذيات ةبودر مكمالت مع فقط ويتعاطى )أ( فيتامين مكمالت تقديم يشمل ال التغذية مجموعة هدف بينما الدقيقة،

 دون األطفال "عدد السكان(. من %8) والمرضعات الحوامل النساء عدد إجمالي إلى استنادا األطفال وصغار الرضع تغذية جانب في مشورة على حصلن الالتي والمرضعات الحوامل النساء عدد .2

  شهر. 59 – 6 العمرية الفئة في األطفال عدد إجمالي تقديرات وفق الدقيقة" المغذيات تدخالت ىعل حصلوا الذين الخامسة

 إعادة ,الروتينية المحددة/الصيانة العمليات ذات القائمة الحضرية المياه منظومات تأهيل/إصالح إعادة خالل من أمنة شرب مياه إلى الوصول من تمكنوا نالذي لألشخاص التراكمية المجمعة األرقام .3

 الى باإلضافة الصيانة,و التشغيل تكاليف وباقي المعالجة لمحطات لكيماويةا المواد الوقود, الغيار, قطع المعدات, توفير ذلك في بما والحضرية الريفية والمجاري المياه لمنظومات التحتية البنية تأهيل

 التشغيلية. النفقات وباقي والوقود الغيار وقطع المعدات شامال   الصلبة النفايات إدارة لخدمات المقدم الدعم من المستفيدين لألشخاص المجمع يالتراكم العدد

 )أكتوبر التمرين إجراء موعد حتى الراهن الوضع يعكس ما وهو متدنية نهاأ على ُصنفت والتي الشركاء وقدرات الوصول إمكانية على الطفل لحماية الفرعية والكتلة اليونيسف اهداف تستند  .4

  لليمن. اإلنسانية االستجابة لخطة النصفية المراجعة إجراء بعد األهداف تحديث يتم وسوف (.2015

 يمكن التي التمويل حدود تغيرت لذلك وفقا   الحماية. مجموعة إلى الغذائية غير /األصنافالمأوى مجموعة من النشاط لتحويل نظرا   2015 هدف عن ملحوظ بشكل يقل 2016 لعام اليونيسف هدف .5

  لليمن. نسانيةاإل االستجابة لخطة النصفية المراجعة خالل الهدف تعديل إمكانية في النظر الحماية كتلة بمعية االجتماعية الحماية قسم يقوم وسوف األهداف. تغيرت وبالتالي، بتوفيرها، المناشدة
 


