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 المجموعةالقطاع/ا  اليونيسف

 هدف

 اليونيسف**

  التراكمية النتائج

 

 المجموعة هدف

** 
  المتراكمة النتائج

 تزويدهم تم الذين المتضررين السكان عدد

  محسنة بيئي إصحاح وخدمات مياه بمصادر
5,186,000 4,324,673 6,384,984 5,062,569 

 المستلزمات على حصلوا الذين األطفال عدد

 للتعلم األساسية
360,000 316,437 522,710 333,081 

 جرى الذين الخامسة دون األطفال عدد

  األطفال شلل ضد تلقيحهم
5,039,936 4,853,083   

 من استفادوا الذين الخامسة دون األطفال عدد

 الدقيقة المغذيات تدخالت
4,000,000 4,023,003 276,000 4,023,003 

 الدعم خدمات يتلقون الذين األطفال عدد

 النفسي
279,716 393,913 399,594 451,210 

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

 المقبلة. الوضع تقارير في تحديثها وسيتم للمراجعة حاليا   تخضع والكتلة اليونيسف أهداف **
 

 

 

 الوضع تقرير

 في اإلنساني

 اليمن

 2016مبرنوف

 رئيسية عناوين
 حتياجاتلال الشاملة المراجعة عملية بتدشين اليمن في اإلنساني للعمل طريالق   الفريق قام 

 من %70 – نسمة مليون 18,8 حوالي أن التقديرات تشير حيث 2017 لعام لليمن اإلنسانية

 ونتيجة  .الحاجة أمس في مليون 310, منهم إنسانية مساعدة إلى بحاجة– تقريبا   السكان عدد

 54,و صحية دةمساع إلى بحاجة نسمة مليون 14,8 هناك يكون أن 2017 في يتوقع لألزمة،

 .2016 بالعام مقارنة كبيرة زيادة وهي تغذوية خدمات إلى بحاجة نسمة مليون

 إجمالي يرفع ما نوفمبر شهر في الكوليرا بمرض إصابة حالة 51 يقل ماال وجود تأكد 

 أكتوبر في الوباء تفشي بدء منذ وذلك محافظة 14 على ةموزع حالة 122 إلى الحاالت

 رعاية منظمة شرعت وقد  .األقل على وفاة حالة 82 عن غاإلبال تم قدو  .الماضي

 في اءالوب من والوقاية لالستجابة متكاملة نشاطات بوضع شركاءهاو )اليونيسف( األطفال

 حاالت تناقص تأكد قد خرا  مؤ أ جريت التي الفحوصات وكانت أولوية. تمثل محافظة 17

 المياه. مصادر إلى الكلور مادة إضافة بعد الحاد المائي اإلسهال

 قرىال أكثر دتتواج حيث الحديدة( )محافظة التحيتا ديريةم في للوضع تقييم اليونيسف أجرت 

 0006, إلى للوصول منظمةال تخطط مشترك مسعى وفي  التغذية. سوء من معاناة ساحليةال

  أشهر. ثالثة يمتد نقدية تحويالت مشروع خالل من وذلك تضررا   األكثر األسر من

 

 مليون 10,3
 إجمالي من المتضررين األطفال عدد

  متضرر شخص نمليو 18,8
  مليون 1,4
 بين من نيعائدالالنازحين/ األطفال عدد

  مليون 3,2
 والعائدين النازحين السكان عدد إجمالي

 (2016 أكتوبر الحماية مجموعة ،11 رقم السكان حركة عمل فريق تقرير)

 

 لسوء المعرضين الخامسة دون األطفال عدد 000،462

 الوخيم الحاد التغذية
 المياه مجال في مساعدة إلى بحاجة نسمة مليون 14,6

 البيئي واالصحاح

 أولية صحية رعاية إلى بحاجة نسمة مليون 14.8
 

 2016 عامل اليونيسف مناشدة مبلغ

 أمريكي دوالر مليون 180

 
 2016 عام المستلمة المبالغ 

 أمريكي دوالر مليون 138,7

 
 التمويل وضع

 
 

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

 السابق العام من املرحل
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 اإلنسانية واالحتياجات للوضع عامة ظرةن

 من مليون 10,3 منهم – المستمرة الراهنة األزمة بسبب وذلك حماية، وإلى إنسانية مساعدة إلى بحاجة اليمن في نسمة 18,8 األقل على هناك

 ال  .20171 املع اإلنساني  للعمل واالحتياجات العامة النظرة في اإلنساني، للعمل القطري الفريق قدره ما بحسب وذلك  وفتيان. فتيات األطفال

 أضف  ت.البيانا جمع في وتحسن محسنة أساليب استخدام عن ناتج هو بل تحسن، وجود إنسانية باحتياجات السكان عدد من المقدر نقص يعكس

 هم الذين نسمة مليون 10,3 لعدد الخصوص وجه على حادة متطلبات تمثل االحتياجات أن يقدر اإلنساني للعمل القطري الفريق بأن ذلك إلى

 مساعدة يحتاجون وهم متوسط احتياجهم يمثل الذين نسمة مليون 8,5 هناك بينما حياتهم، مواصلة و حياتهم إلنقاذ فورية مساعدة إلى بحاجة

   التدهور. من مزيد أي منع أجل من لوضعهخم االستقرار تحقيق من ليتمكنوا

 في إمهال فترة بعطي لم اليمن في نزاعال أن إال ،2017 لعام بالمطلو لالستجابة النطاق تصميم بعمل اإلنساني العمل في الشركاء يقوم بينما

 في ملحوظ ترادجع أي بدون ولكن نوفمبر، 21 إلى 19 من ساعة 48 لفترة هدنة على االتفاق تم فقد  .2016 عام من األخيرة األشهر

 ذلك في بما يدان،الم في للنشاطات التنفيذ تقييد على األمني الوضع عمل لقد  صنعاء. في جديدة حكومة تشكيل تم الشهر نهاية في  االشتباكات.

 وتعز. حجة البيضاء، مارب، محافظات في الخصوص وجه وعلى المواقع، من العديد في وذلك المتابعة، عملية

 البنية ضعف ة،الصح على للمحافظة متدنية لممارسات نتيجة – أكتوبر شهر في عنه المعلن الحاد المائي واإلسهال الكوليرا لمرض االنتشار

 وذلك محافظة، 14 في مؤكدة إصابة حالة 122و وفيات 82 عدد– مناسبة صحية رعاية على للحصول محدودة وقدرة المياه، لخدمات التحتية

 في كوذل الكوليرا، النتشار للتجاوب المتكاملة الخطة تحت والحماية للتجاوب نشاطات اآلن وتجري  أكتوبر. شهر نهاية منذ حالة 51 بزيادة

   مياه.ال لمصادر الكلور مادة إضافة تمت حيثما الحاد المائي اإلسهال حاالت في انخفاظ وجود التقارير آخر بينت وقد  أولوية. ذات محافظة 17

 في اإلنسانية برامجلل التنفيذ قدرة على السلبية نتائجها لها األخيرة األشهر في اليمن في والمالية االقتصادية السياسية، المشاهد في التطورات إن

 يؤدي الذي األمر وتوزيعها، المستلزمات توصيل في طويلة تأخيرات سببت المسئولة الجهات وفي التخليص إجراءات في التغييرات  البالد.

 ذلك، إلى إضافة  الغذائية. للمساعدات البرمجة عملية في الخصوص وجه وعلى – عواقب لها تكون يمكن التي االمدادات في نفص خطورة إلى

 في احسابته من النقدية األموال لسحب وغيرها( المياه، مؤسسات المحافظات، في الصحة مكاتب )مثال، شركاءنا إعاقة على السيولة أزمة تعمل

 عدن، إلى نعاءص مدينة من المركزي البنك ونقل العامة اإلنفاقات لتعليق معقبة وكنتيجة  الحياة. إلنقاذ نشاطات تنفيذ يعيق الذي األمر البنوك،

 اليونيسف. منظمة برامج لتنفيذ الضروريين الموظفين على يؤثر الذي األمر – إيقافها أو الحكومية المرتبات تخفيض تم لقد

 
 (2016 نوفمبر اإلنساني، العمل الحتياجات العامة )النظرة المتأثرين للسكان المقدر (

 اإلنساني بالعمل االستجابة بدء

 
 Total

(Million) 
 Men

(Million) 
 Women

(Million) 
 Boys

(Million) 
 Girls

(Million) 

 5.0 5.3 4.2 4.3  المتأثرين السكان إجمالي

 2.7 2.9 2,3 2.3 10,3 الحاد االحتياج ذوي من الناس 2 

 2.3 2.4 1.9 1.9 8,5  متوسطال االحتياج ذوي من الناس 3 
 0.63 0.6 0.5 0.47 2,2 داخليا النازحين من األشخاص 4

 3.9 4.1 3.2 3,3 14,5 صحية ونظافة صحي صرف مياه،  لخدمات – مساعدة إلىى بحاجة الذين الناس

 4.0 4.2 3.3 3.4 14,8  مقدر( )العدد الصحية الخدمات مجال في – مساعدة إلى بحاجة الذين الناس

 1.7 1.7 1.1 - 4,5  مقدر( )العدد الغذاء مجال في – المساعدة إلى بحاجة الذين الناس

 3.0 3.2 - - 6.2 مقدر( )العدد األطفال حمابة مجال في – مساعدة إلى بحاجة الذين الناس

 1.1 1.2 - - 2.3 مقدر( )العدد التعليم مجال في – مساعدة إلى بحاجة الذين الناس
 

  اإلنساني للعمل والتنسيق القيادة

 لصحي،ا والصرف المياه خدمات مجموعات بقيادة القيام اليمن، في اإلنسانبة لألعمال القطري العمل فريق مع بالتنسيق العمل، اليونيسف منظمة تواصل

 مايةح الصحي، والصرف المياه خدمات مجاالت في الوطني المستوى على الفرعية المجموعات تقوم  األطفال. لحماية الفرعية والمجموعة والتغذية التعليم

 يف التعليمية نشاطاتها الوطنية الفرعية المجموعات وتؤدي وإب(، عدن الحديدة، صنعاء، )صعدة، الميدانية الخمس اتبالمك جميع في بوظائفها االطفال

 وصعدة. إب من كل في اإلنساني العمل مجمعات اليونيسف منظمة تقود ذلك، إلى إضافة  والحديدة. إب عدن، محافظات

 أطراف من ابعمت يك شر طريق عن أو – إليها الوصول امكانية هناك حيثما – الميدانيين الموظفين طريق عن للبرامج التنفيذ بمتابعة اليونيسف منظمة تقوم

 الفرعية ةالحكومي والجهات الفنية الوزارات مع بالشراكة والقيام الجيدة، العمل وعالقات السياسية حياديتها من كل على اليونيسف منظمة حافظت وقد الغير.

   انحياز. بال إنسانية مساعدة إليصال وذلك

 اإلنساني العمل استراتيجية

 وخطة تمشىي وبما اإلنساني العمل في وذلك لألطفال الجوهرية بالتزاماتها اإلنساني للعمل اليونيسف منظمة يجيةاسترات تسترشد

 بدرجة اليونيسف منظمة شاركت لقد فيها، نشط وعضو المجموعة قائد وكونها  .2016 لعام اليمن في اإلنساني العمل في التجاوب

 اإلنساني التجاوب لخطة اإلعداد وفي 2017 لعام اإلنساني العمل الحتياجات العامة ظرةمختصرالن إخراج عملية في النشاط من عالية

                                                 
 .https://goo.gl/3iU2KF اإلنساني للعمل القطري الفريق  .2016 نوفمبر ،2017 اليمن اإلنساني، العمل الحتياجات العامة النظرة1 

  معيشتهم لمواصلة أو حياتهم إلنقاذ فورية لمساعدة بحاجة الذين الناس  الحاد: االحتياج 2 
 .الحاد االحتياج إلى انزالقهم ولمنع وضعهم في االستقرار تحقيق من ليتمكنوا مساعدة إلى بحاجة الذين الناس  متوسط:ال االحتياج 3 
  1016 )أكتوبر (11) رقم التقرير السكانية، للتنقالت العمل فريق الطبيعية. الكوارث أو النزاعات بسبب داخليا النازحين األرقام تشمل 4 

https://goo.gl/3iU2KF
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 اليونيسف منظمة بدأت اإلنساني للعمل التخطيط عملية من وكجزء   .2017 عام بداية في تدشينها سيتم والتي ،2017 لعام اليمن في

 والتي ،2017 لعام لألطفال اإلنساني للعمل الدعوة بإعداد
 
 

 وخطة تمشىي وبما اإلنساني العمل في وذلك لألطفال الجوهرية بالتزاماتها اإلنساني للعمل اليونيسف منظمة استراتيجية ترشدتس

 بدرجة اليونيسف منظمة شاركت لقد فيها، نشط وعضو المجموعة قائد وكونها  .2016 لعام اليمن في اإلنساني العمل في التجاوب

 التجاوب لخطة اإلعداد وفي 2017 لعام اإلنساني العمل الحتياجات العامة مختصرالنظرة اجإخر عملية في النشاط من عالية

 منظمة بدأت اإلنساني للعمل التخطيط عملية من وكجزء   .2017 عام بداية في تدشينها سيتم والتي ،2017 لعام اليمن في اإلنساني

 اإلنساني العمل وثيقة تقدم  .2017 عام بداية في ستدشن والتي ،2017 لعام لألطفال اإلنساني للعمل الدعوة بإعداد اليونيسف

 تمشىي بما وايضا األهداف، تلك إلى الوصول أجل من المطلوبة األموال وتحدد اإلنسانية اليونيسف منظمة لبرامج األهداف لألطفال

   اليمن. في اإلنساني للعمل التجاوب وخطة

 وأن إعاقة، بال في والحماية اإلنساني العمل أداء على للقدرة  والعالمية اإلقليمية رية،القط المستويات على اليونيسف منظمة تناشد

 بن،المحلي النازحين شاملة للخطر، عرضة الناس ألكثر األساسبة االجتماعية الخدمات توفير ضمان على تركيزها في تستمر

 صلة اتذ الوطنية للمنظومات اليونيسف منظمة دعم بعتبرو  بالنزاعات. المتأثرين السكان من وعيرهم لهم المضيفة والمجتمعات

 في االستمرار لضمان الالزمة للموارد والنقص المتدهور الراهن االقتصادي الوضع باإلعتبار األخذ مع الخصوص، وجه على

 ةوالغذاءي لصحيةا العالجية الخدمات من رزمة اليونيسف منظمة توفر  أساسية. اجتماعية خدمات لتقديم توقف بدون العمليات

 أهالي إلى للوصول نشاطات متنقلة، عيادات طريق عن وذلك والمرضعات الحامالت وللنساء عمرا سنة الخامسة دون لألطفال

 منظمة واصلوت  الصحية. وللنظافة السليمة للمياه بأطقم النازحة األسر تقديم يتم  الصلة. ذات صحية ومنشئات المحلية المجتمعات

 توالمنشئا المدارس، طريق عن وأسرهم لألطفال اجتماعي – نفسي دعم تقديم أجل من عالقة ذات السلطات مع ملبالع اليونيسف

 ديمتق خالل من ماليا للخطر  تعرضا األكثر األسر حاالت مواجهة على اليونيسف منظمة وتعمل   لألطفال. مناسبة وأماكن األهلية

   مستهدفة. ألسر مالية هبات

 يرغ المنظمات من وشركاء العالمية، الغذاء منظمة اليونيسف، منظمة بمشاركة الكوليرا اانتشار لمواجهة عمل ريقف إنشاء تم وقد

 شهر في ديثهتح وتم اإلنساني العمل في للتجاوب متكاملة خطة تطوير تم وقد  السلطات. ولدعم اليومي العمل لتنسيق وذلك الحكومية

 حيثما مديرية 29 في )توعية( واتصاالت صحي وصرف مياه نشاطات وتشمل مرحلتين ذات استراتيجية تقدم الخطة وتلك نوفمبر،

 حيثما مشبوهة، حاالت وجود بسبب محتمل خطر هناك مديرية 58 وفي األولى( )المرحلة الكوليرا مرض حاالت وجود تأكيد تم

 ٍ  ة(.الثاني )المرحلة محتكملة خطر وعوامل الماضي في للمرض انتشار حاالت استوطنت

  البرنامج تجاوب لمدى مختصر تحليل
 

  والغذاء الصحة مجال
 على تعمل كلها الدخل، مصادر ومحدودية الغذائي لألمن الفقدان زيادة مع حدتها زادت التي المزمنة للخطر التعرضات حاالت إن

 هناك فإن ،5الغذاء مجال في العاملين والشركاء األخيرة اليونيسف منظمة لتقديرات فوفقا  اليمن. في التغذية سوء مؤشرات رفع

 أو حاملة امرأة مليون 1,1و أطفال مليون 2.2 تقريبا منهم التغذئة، سوء لمنع أو لمعاجة خدمات إلى بحاجة نسمة مليون 4,5 تقريبا

 وءس من يعانون الذين عمرا، سنة الخامسة دون األطفال عدد ارتفع وقد  حاد. نحو على التغذية سوء من يعانون الذين من مرضعة،

 وشركاءها اليونيسف منظمة قامت التقرير، فترة وأثناء  .462,000 إلى 2015 عام في  370,000 نم الحادة الشديدة التغذية

 تم الذين شهرا 59 – 6 من أعمارهم البالغة األطفال عدد إجمالي من الشديدة الحادة التغذية سوء من جديدة حالة 315,000 بتحديد

  البالد. أنحاء جميع في المعتادة األنشطة خالل من وذلك الحادة لتغذيةا لسوء فحصهم

 يف بذلك اإلحاطة تمت كما اليمن، في الملحة االحتياجات من هي الحادة الغذا سوء لحاالت والمعالجة المجهرية المغذيات توفير إن

 نطاق رفع لدعم جهودهم واصلوا وشركاءها اليونيسف ظمةمن 6السكانية. للتحركات العمل فريق بها فام الذي الموقع في التقييم عملية

 نقلوال المشتريات عملية لمعالجة مشتركة مبادرة يمثل ما وهو الحاد، الغذاء سوء معالجة لبرنامج )المجتمعات( األهالي إدارة عملية

 ياداتللع الخارجية، العيادات في لشديدةا الحادة التغذية سوء لحاالت المعالجة لدعم الصحية العمالة لتدريب لإلمداداتـ،، الداخلي

 و راف،واإلش للمتابعة وكذلك  المحلية، المجتمعات مستوى على الصحية والخدمات للتغذية متكاملة رزمة توفير أجل من المتنقلة

 كجزءو ذلك. لزم حيثما الغذائي الوضع تقييم أجل من وذلك والتنقالت، اإلغاثة عمليات لتقييم موحدة (SMART) مسوحات إجراء

 سوء حاالت من حالة 81 إحالة تمت لقد اليونيسف، منظمة قبل من مدعومة نشاطات طريق وعن التقرير، فترة أثناء الجهود، هذه من

 تلقى قدو الطبية، المضاعفات بسبب وذلك العيادات، داخل في معالجة برامج في للمعالجة متنقلة فرق قبل من الشديدة الحاد الغذاء

 كابسوالت طفل 84,209 عدد وتلقى المقادير، )مجهرية( دقيقة مغذية إضافات شهرا 59 إلى 6 بين ما أعمار في طفل 66,907 عدد

 وتلقى الصغار واألطفال للرضع التغذية إرشادات من استفدن ومرضعة حاملة امرأة 113,321 األقل على أن كما  الديدان. لمعالجة

                                                 
 .2016 نوفمير اليمن، في اإلنساني للعمل القطري الفريق اإلنساني، العمل الحتياجات العامة النظرة 5 

 (.2016 سبمبر – يونيو ) الموقع في التقييمات تقارير الوقاية، مجموعة – السكانية للتحركات العمل فريق 6 
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 معالجة برامج في ملتحقين طفل 1،878 لعدد الصحية للنظافة أطقم توفير تم لقد  للحديد. ةمغذي إضافات  النساء تلك من 88,390 عدد

 صابةاإل لخطورة التغذية سوء من يعانون الذين األطفال تعرض احتمال زيادة بالحسبان األخذ مع الشديدة، الحاد الغذاء سوء حاالت

   باألوبئة.

 

 زيادة مع حدتها زادت التي المزمنة للخطر المتعرضين حاالت إن

 رفع على تعمل كلها الدخل، مصادر محدوديةو الغذائي لألمن الفقدان

 اليونيسف منظمة لتقديرات فوفقا  اليمن. في التغذية سوء مؤشرات

 تقريبا هناك فإن ،7الغذاء مجال في معها العاملين والشركاء خيرةاأل

 التغذئة، سوء لمنع أو ةجللمعا خدمات إلى بحاجة نسمة مليون 4,5

 مرضعة، أو حاملة امرأة مليون 11.و طفل مليون 2.2 تقريبا منهم

 دعد ارتفع وقد  حاد. نحو على التغذية سوء من يعانون الذين من

 التغذية سوء من يعانون الذين عمرا، سنة الخامسة دون األطفال

 وأثناء  .462,000 إلى 2015 عام في  370,000 نم الحادة الشديدة

 315,000 بتحديد وشركاءها اليونيسف منظمة قامت التقرير، فترة

 األطفال عدد إجمالي من الشديدة الحادة التغذية سوء من جديدة حالة

 التغذية لسوء فحصهم تم الذين اشهر 59 – 6 من أعمارهم البالغة

  البالد. أنحاء جميع في المعتادة األنشطة خالل من وذلك الحادة

 من هي الحادة الغذا سوء لحاالت والمعالجة الدقيقة المغذيات توفير إن

 التقييم عملية في بذلك اإلحاطة تمت كما اليمن، في الملحة االحتياجات

 إدارة عملية نطاق رفع لدعم جهودهم واصلوا وشركاءها اليونيسف منظمة 8السكانية. لتحركاتا عمل فريق اهب قام الذي الموقع في

 الداخلي والنقل المشتريات عملية لمعالجة مشتركة مبادرة يمثل ما وهو الحاد، الغذاء سوء معالجة لبرنامج )المجتمعات( األهالي

 المتنقلة اتلعيادا ولدعم الخارجية، العيادات في الشديدة الحادة التغذية سوء لحاالت معالجةال لدعم الصحية العمالة لتدريب ،لإلمداداتـ،

 إجراء و واإلشراف، للمتابعة وكذلك  المحلية، المجتمعات مستوى على الصحية والخدمات للتغذية متكاملة رزمة توفير أجل من

 هذه نم وكجزء ذلك. لزم حيثما ئياالغذ الوضع تقييم أجل من لكوذ الت،لتنقوا اإلغاثة عمليات لتقييم موحدة (SMART) مسوحات

 الغذاء سوء حاالت من حالة 81 إحالة تمت لقد اليونيسف، منظمة قبل من مدعومة نشاطات طريق وعن التقرير، فترة أثناء الجهود،

 عدد لقىت وقد الطبية، المضاعفات بببس وذلك العيادات، داخل في معالجة برامج في للمعالجة متنقلة فرق قبل من الشديدة الحاد

 كابسوالت طفل 84,209 عدد وتلقى ،المقادير )مجهرية( دقيقة مغذية إضافات شهرا 59 إلى 6 بين ما أعمار في طفل 66,907

 نىوتلق الصغار واألطفال للرضع التغذية إرشادات من استفدن ومرضعة حاملة امرأة 113,321 األقل على أن كما  الديدان. زالةإل

 معالجة برامج في ملتحقين طفل 1،878 لعدد الصحية للنظافة أطقم توفير تم لقد  للحديد. مغذية إضافات  النساء تلك من 88,390 عدد

 صابةاإل لخطورة التغذية سوء من يعانون الذين األطفال تعرض احتمال زيادة بالحسبان األخذ مع الشديدة، الحاد الغذاء سوء حاالت

 .ألوبئةبا

 وشحة امبانتظ الصحيين للعاملين المرتبات دفع وعدم جزئيا، تعمل أنها أو تعمل ال إما الصحية المنشئات نصف من يقرب ما أن مع

 فاقدين نسمة مليون 14,8 األقل على هناك اليمن. في الصحية الخدمات إلى الناس وصول صعوبة تزداد والمعدات، المستلزمات

 فرق قبل من مقدمة صحية خدمات تمكنت لقد  والفتيان. الفتيات من منهم %55 كافئ، نحو على رعاية على الحصول على القدرة

 صعب مواقع وفي للخطر تعرضا  أكثر هم الذين الناس من آالف إلى الوصول من اليونيسف، منظمة قبل من مدعومة متنقلة،

 رزمة المتنقلة الفرق من فريقا 78 قدم فقد ين/الداخليين،المحلي النازحين من مجتمعات إلى إضافة بالنزاع، ومتأثرة إليها الوصول

   ([.1) رقم جدول ]راجع محافظة 13 على موزعة والغذائية الصحية الخدمات من

 نهاية لولبح المتأثرة. المحافظات عددو المصابة الحاالت عدد ارتفاع استمر أكتوبر، شهر في عنه المعلن الكوليرا لمرض لالنتشار بالنسبة

 15 دون ما ألطفال كانت الحاالت تلك من %60 نسبة من أكثر – حاد مائي كوليرا/اسهال حالة 7،730 األقل على عن اإلبالغ تم نوفمبر، شهر

 (،17) صنعاء (،26) عدن  محافظات: خمس في سجلت كانت الحاالت من ئةالما في 70 – محافظة 14 في حالة 122 تأكيد تم وقد عمرا، سنة

 اإلسهال من 72و الكوليرا مرض من )عشرة شخصا 82 عالقة ذات الوفيات عدد وبلغ   (.13) والحديدة (13) العاصمة أمانة (،16) إب

 اليونيسف منظمة تواصل ية،العالم الصحة منظمة مع وبالتنسيق  .9وتعز البيضاء الحديدة، محافظات في منها األغلبية كانت الحاد(، المائي

                                                 
 .2016 نوفمير اليمن، في اإلنساني للعمل القطري الفريق اإلنساني، العمل الحتياجات العامة النظرة 7 

 (.2016 سبمبر – يونيو ) الموقع في التقييمات تقارير الوقاية، مجموعة – السكانية للتحركات العمل فريق 8 

 .2016 نوفمبر 29 حتى والسكان، العامة الصحة وزارة من لتقارير وفقا9 

 نوفمبر شهر  نقلة،المت القرق خدمات من مستفيدون (:1) رقم جدول

20162016 
 المستفيدين عدد  التلقيحات

 طفل 36,544 المعتادة التلبقيحات

 أوبئة معالجة لخمات المتكاملة اإلدارة
 األطقال

 طفل 37,714  

 طفل 9,634  الديدان من التخلص 

 الرئوي االلتهاب معالجة 
 الرئة( )ذات

 طفل  8,926

 طفل  6,332  االسهاالت معالجة 

 طفل   241  الدزنطاريا مرض معالجة  

 طفل 267  المالريا مرض معالجة  

 طفل  14312, أخرى معالجات  

 الحوامل النساء 31,272  والمرضعات الحوامل النساء خدمات 

 والمرضعات
 امرأة 811,6 الوالدة قبل رعاية 

 امرأة  4,052 الوالدة بعد رعاية              

 حمض ملح مغذي إضافة 
  الحديدي الفوليت

 امرأة 10,966

 امرأة  9,503 الكزاز مرض ضد تحصين 
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 11و التمييه استعادة أمالح من كيس مليون1 المتأثرة المحافظات في توفير تم األقل وعلى ة،يالصح الخدمات المج في والوقاية للتجاوب دعمها

  11.الصحية للمنشئات 10 اإلسهال لمرض أطقم

 إلى والوص أكتوبر، شهر نهاية في وذلك التوعوية اإليصالية الثالثة الدورة واالسكان العامة الصحة وزارة دشنت اليونيسف، منظمة من بدعم

 قاووف  أيام. ستة فترة خالل والغذائية الصحية الخدمات من رزمة بتوفير الفرق وقامت فريق 11،300 رانتش تم وقد  اليمن. في المحافظات لك

 35،964 شاملة لألطفال، منها الوقاية مكني التي الطفولة أوبئة ضد التطعيم من جرعة 620،831 األقل على إعطاء تم األولية، المجمعة للننائج

 87،296و خماسي، لقاح جرعة 141،140 األطفال، شلل ضد حقنة 41،890و فموية قطر جرعة 153،762و ، )السل( الدرن ضد جرعة

 70،736 قديمت وتم  طفل. 59،183 لعدد أ فيتامين وأعطي األلمانية، والحصبة الجدري ضد لقاح 67،893و الروتا، فيروس ضد لقاح جرعة

 في وأطفالهن امرأة 14،000 هناك أن ويقدر  سنة. 49 – 15 بين ما األعمار في للنساء وذلك )الكزاز( التيتانوس ضد التطعيم من جرعة

 المحيطة الصحية النظاقة حيث من األحوال عن النظر بغض اإلنجاب، أثناء المواليد وكزاز األمومي بالكزاز اإلصابة ضد محميين الحمل

   الوالدة. ملياتبع

 

 منظمة وفرت الوطنية، الصحة لمنظومة ودعما

 التشغيل لضمان الوقود من لتر 13،340 فاليونيس

 للتطعيم الموسع للبرنامج التابعة التبريد لغرف

 محافظات في المركزي المستوى على وذلك

 ويجري  وعدن. لحج ذمار، الحديدة، المحويت،

 الشمسية بالطاقة تعمل تبريد وحدات تركيب اآلن

 وبالشراكة  المستهدفة. الصحية ئاتشالمن في وذلك

 تم والتحصينات، للقاحات العالمي التحالف مع

 صعدة تعز، محافظات في مستشارين 9 نتشارا

 إدارة حول فني دعم تقديم أجل من وصنعاء

 نشاطات تمرتاس أنها ذلك إلى أضف  الموسع. التطعيم وبرنامج للتنمية لتصاالتاال برنامج اللقاحات، حولو اللقاحات لحفظ التبريدية السلسلة

 متت  التي تشاطاتال في صحيين وعمال قابالت المحلية، المجتمعات في صحيين متطوعين 1،289 شارك فقد ،نوفمبر شهر في القدرات بناءل

 (.[2) رقم ]جدول محافظات 7 في

 

 الصحية والنطاقة الصحي الصرف المياه،
  سيكون أي اليمن، في ةنسم مليون 5.14 األقل على نكهاف الصحية، والنظاقة الصحي الصرف ،المياه مجموعة قدرته ما وبحسب

 ظافةوالن الصحي الصرف المياه، من األساسية احتياجاتهم تلبية أجل من الدعم إلى بحاجة  للسكان الياإلج العدد نصف من أكثر

 األولوية لها الالزمة والمستلزمات مياه على للحصول الكافية القدرة إن  الحادة. الحاجة مستوى في مليون 2.8 ومنهم الصحية،

 مدع خالل من للمياه المنتظم التوفير ضمان أجل من الجهود اليونيسف منظمة كرست لقد األزمة، ةبداي فمنذ وعليه  القصوى.

 على للحصول دعمهم تم – طفل مليون 2.1 منهم – نسمة ليونم 4.2 األقل على نوفمبر، شهر في  المحلية. المياه شبكات منظومات

 مياه بشاحنات المياة توزيع خدمات إيصال تم تضررت، أنها أو مياه، شبكات توجد ال وحيثما 12محافظات. ست في وذلك المياه

  13الماضي. الشهر خالل نسمة 54،000 لتقريبا

 يف للمخلفات المعالجة محطة لتشغيل يقدم الذي للوقود اليونيسف منظمة من الدعم من نسمة مليون 1,4 من أكثر يستفيد

 يضاءيال محافظتي في اليونيسف منظمة دعم من ،البيضاء في آخرين 0134،00 و صنعاء( )مدينة العاصمة أمانة

 .14وصعدة

 مثل ،العامة الصحة مجال في سلبية قضايا وجود في المساهمات من معالجتها عمليةو للمياه الخزن كفاءة عدم أن ثبت وقد

 النازحين تمعاتمج على الخاص التركير مع ،15للمياه، مرشحات بتوزيع اليونيسف منظمة تقوم  وليرا.الك مرض انتشار

 طقما 1،684 توزيع تم اليمن، في المائي واالسهال الكوليرا مرض النتشار التجاوب خطة وتحت المضيفة. والمجتمعات

 تم أنه كما  حجة. محافظة في النازحين ألسر الكلور مادة وحبوب 16واالستهالكية األساسية الصحية النظافة أطقم من

                                                 
 المتوسطة الحاالت من 400و الشديدة الحاالت من حالة 100 لمعالجة يكفي ما فيه اإلسهاالت معالجة أطقم من طقم كل10 

 /واألعمال الصحي والصرف للمياة الموقع تقارير في وذلك الجهات، بين ما في والتجاوب الكوليرا مرض انتشار حول المعلومات من المزيد توجد 11 

 https://goo.gl/CQx4bhالصحية

  .000،165 ذمار ؛930،63،5 إب ؛000،84 حجة، ؛000،50 عمران ؛000،043،1 صنعاء( )مدينة العاصمة أمانة ؛000،574 الحديدة12 

   .750،5 صنعاء محافظة ؛586،22 حجة ؛500،25 صنعاء( )مدينة العاصمة أمانة 13 
 .000،64 وصعدة 000،70 البيضاء 14 

 حجة محافظة المحرق، خيران في ازحةالن األسر من 760،1 لعدد للمياه مرشحات توزيع تم15 

 األشياء. من مختلفة اختيارات على والمستهلكة األساسية الصحية النظاقة أطقم تحتوي16 

 2016 نوفمبر – اليونيسف منظمة قبل من مدعومة االقدرات لبناء نشاطات  (:2) ولجد 

Activity  of No.
Beneficiaries 

 حول المشتركة ندةاألج حول المجتمعات من المطوعين تدريب تم   
 عمران، )محافظات الصغار واألطفال رضعال وتغذية والهجرة التحركات
  وتعز( شبوة الضالع، البيضاء،

688 

 الواألطف الرضع وتغذية والهجرة التحركات حول صحيين عمال تدريب تم 
  (الضالعو البيضاء تس)محافظ الصغار

100 

 )محافظتس الصغار واألطفال الرضع تغذية حول قابالت  تدريب تم
 (مأرب محافظة) الصغار واألطفال الرضع والضالع( البيضاء

20 

 390  المحلية المجتمعات من للمطوعين مراجعة اتاجتماع

 محافظة) الخرائط ووضع الميدانية اللمسوحات حول قابالت تدريب تم 
 (البيضاء ومحافظة العاصمة أمانة مأرب،

91 

https://goo.gl/CQx4bh
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 ثالت وفي 17طقم( 1،000) تعز محافظة في رياتيمد 10 في واالستهالكية يةاألساس الصحية النظافة أطقم توزيع

 .18طقم( 6،000) الجوف محافظة في مديريات

 ذات المحافظات من محافظة 17 في الكوليرا النتشار المتكاملة التجاوب خطة تحت والحماية التجاوب نشاطات ستستمر

 ناتعي من أخذ ما آخر فإن الصحية، افةوالنظ الصحي والصرف اهالمي مجموعات من الشركاء عنه أبلغ وكما  األولوية.

 تمت تيال المناطق تلك في الحاد المائي االسهال حاالت في ملحوظ انخفاض هناك نأ تبين المتأثرة، المواقع في المياه من

   المياه. مصادر إلى الكلور مادة إضافة فيها

 

 األطفال حماية

  تأثرا. المناطق كثرأ تعز محافظة كانت التقرير، فترة أثناء  اليمن. في القائم للنزاع نتيجة صابونوي   قتلوني   األطفال زال ما
 ،المسلحة النزاعات في الجسيمية االنتهاكات ورصد بمتابعة المعني ،القطري المتحدة األمم فريق تمكن نوفمبر، شهر في
 ز،تع في كانوا عنهم اإلبالغ تم الذين المصابين ونصف ،فتيات( 15 و فتيان 13) طفال 28 واصابة مقتل في التحقق من
 المدارس على الهجمات ذلك، إلى أضف  وصنعاء. صعدة حجة، الحديدة، محافظات في المتبقية الحاالت حدثت بينما

 سالمدار على الهجمات من واحد فحادث األساسية، الخدمات على الحصول من األطفال إعاقة في استمرت والمستشفيات
  تعز. محافظة في كانا وكالهما التقرير، فترة أثناء  مامنه التحقق تم المستشفيات على آخر احدوو

 

  لبعيد.ا المدى على الضيق أو الضرر من حمايتهم أجل من وذلك اجتماعي – نفسي لدعم للعنف المعرضون األطفال يحتاج
 لمجتمعات،ا أهالي وحشد المحلية المجتمعات من المنبثقة االجتماعية – النفسية العالجية التوجهات تدعم اليونيسف منظمة
 تم بر،نوفم شهر ففي معات.والمجت األشخاص مستويين على موجودة ثابرةوم قدرات موارد، على للبناء منها سعيا وذلك
 في نشاطاتب للقيام والمهارات المعلوماتب الذكزر( من 105و اإلناث، من 75) المجتمعات من متطوع 180 إعداد

 من 19،875) طفال 39،930 تلقى لذلك نتيجة  لألطفال. بيئيا مناسبة أماكن هيئةت بغية ،متنقلة نشاطات أو المجتمعات
 من  محافظة. 13 على موزعة مديريات 66 في االجتماعية – النفسية للمعالجة دعما الفتيات( من 20،055و الفتيان
 والعمل االجتماعية الشئون )وزارة اليونيسف منظمة شركاء قبل من الفتيات من 150و الفتيان من 198 تحديد تم هؤالء

 27،962 األقل على هناك  الشخصي. اإلرشاد ذلك في بما للطفل حماية خدمات هؤالء تلقى وقد إنترسوس( ومنظمة
 حاالت في لألطفال الحماية حول ومهارات معرفة تلقوا اآلباء من 10،575و األطفال من 17،387 منهم نسمة،

  الطوارئ.
 ما في ،جودهابو يشتبه أو بعد، تنفجر لم التي /الذخائروالمقذوفات باأللغام تلوث وجود ثبت حيث اليمني، السياق وفي
 غير األلغام لمخاطر وقائي إجراء يوجد ال األلغام، لنزع نشاطات عنها تغيب ما غالبا التيو ،محافظة 15 عن اليقل

 من متطوع 117 تدريب تم الماضي الشهر أثناء  إلصابات.ل مجنملة مخاطر وتقليل الناس حياة لحماية وذلك ،التوعية
 وأصبح األلغام لمخاطر التوعية حول والشركاء اليونيسف منظمة قبل من حكومية غير منطمات وموظفي المجتمعات

 المجتمعات أعضاء من عضو  150،815 إلى حياةال إنقاذ أساليب رساالت لنشر والمهارات بالمعلومات مهيأون هؤالء
 )منهم الراشدين من 26،382 وكذلك الفتيان( من 62،707 و الفتيات من 61،726) أطفال 124،433 منهم المحلية،
 وذلك وتعز، مأرب عمران حضرموت، محافظات في مديرية 36 على موزعين رجل( 17،012و امرأة 9،370
   األلغام. إزالة لعمل التنفيذي والمركز والشبات والعمل االجتماعية الشئون ارةوز إنترسوس، منظمة مع بالشراكة

 الفتيان، من 109و  الفتيات من 11 )منهم مرافقة بال أو منفصل إثيوبيا طفال 120 عدد تحديد تم التقرير، فترة أثناء
 يوبيا،إث إلى طوعيا بأمان إعادتهمو المصلحة أفضل تحديد وإجراءات يتمشى بما ومساعدتهم وتوثيقهم مقابلتهم وتمت
 .للهجرة الدولية المنظمةو الدنماركي الالجئثين مجلس ،اليونيسف منظمة بين ما مشترك جهد ضمن وذلك

 

 التعليم
 

 منها اليمن، في بالنزاع مباشرة مدرسة 1،600 من أكثر تأثرت ،2016 ونوفمبر 2015 مارس بين ما الفترة في
 من محتلة أصبحت مدرسة 23و داخليا لنازحينل مأوي أصبحت مدرسة 176 كليا، أو جزئيا متضررة مدرسة 1،412

 تحقيق ضمان أجل من الدعم إلى بحاجة المدارس، خارج طفل ملينونين عن يقل ال ما هناك و  مسلحة. جماعات قبل
   أمورهم. وأولياء مدرسيهم إلى باإلضافة ،التعليم في حقهم

 

                                                 
   مقبنة. خدير، دمنة حيفان، حبشي، جبل المواسيط، المعفر، المسراخ، المخاء، الشمايتين، التعزية، 17 

 والغيل. الخالق الحزم، مديريات18 
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 الوصول نم نوفمبر شهر في اليونيسف منظمة تمكنت البلد. أنجاء جميع في بنشاطات المدرسة إلى العودة حملة تتواصل
  وفعاليات. محسنة تعليمية مات\بخد طفل 225،398 إلى
 محسوبة مالية هبات إعطاء تم اإلجمالي العدد هذا ومن مدرسة، 179 في تأهيل( )إعادة الترميمية األشغال استكمال تم

 تلك وأصبحت البسيطة اتالترميم بعض إجراء أجل من واستخدمت المدرسة، في ملحق طالب رأس لكل بالتساوي
 تعلم مساحة 154 تشييد تم ذلك، إلى ضافةإ  بالنزاع. المتأثرة المناطق في طفل 170،351 الستقبال يئةمه المداسر
  طفل. 4،620 الستضافة وشبوة، الضالع لحج، محافظات في خيام تركيب فتم مؤقتة،
 والخامسة ة،الرابع الفصول في للطلبة المدرسية الكتب بطباعة والتعليم التربية وزارة قامت اليونيسف منظمة من بدعم

 ممكن. وقت أقرب في المحافظات في توزيعها وسيبدأ والسابعة
 224 سيقدمه والتي المدارس، في االجتماعية – النفسية للمعالجة دعم مأرب محافظة في طفل 5،600 تقريبا سيتلقى
 نوقمبر. شهر في اليونيسف منظمة قبل من تدريبهم تم مدرس

 

 االجتماعية الحماية
 أي نبدو اليمن في األسر أفقر من آالف تركت االجتماعية، الرعاية صندوق مثل االجتماعية، الحماية برامج تعليق مع

 ،2015 عام نهاية من وابتداء  للمخاطر. للتعرض القابلية حالة وإلى الشديد الفقر إلى قادهم الذي األمر دخل، مصدر
  ظتين:محاف في وذلك اإلنسانية النقدية للتحويالت برنامج وخاصة عامة مؤسسات مع بالشراكة اليونيسف منظمة دشنت
 ضمان علىو األساسية احتياجاتها لتلبية األسر تلك المشروطة غير الشهرية التحويالت تساعد  وتعز. العاصمة أمانة

 االجتماعية. الخدمات على حصولها

 )الذي اإلنسانية يةالنقد للتحويالت اليونيسف برنامج من نيةالثا للمرحلة تنفيذها اليونيسف منظمة واصلت نوفمبر شهر في
  تعز. جيب في بالنزاع تأثرا األكثر األسر من 5،600 تغطية إلى هدفي الذيو (،2016 أغسطس شهر في تدشينه تم

 غير نقدية مساعدة تلقت سنة( 18 دون ما العمر في طفل 184 منهم شخص، 318 )أو أسرة 68 التقرير، فترة أثناء
 المرحلة تحت وذلك شخص، 3120 أو أسرة 520 لعدد إنسانية نقدية مبالغ توزيع تم الوقت، نفس وفي  وطة.مشر

 19المهمشين. من المتممة للمجموعة األولى،

 كونهاو  وتقييم. مراقبة عملية إلى باإلضافة للتظلم، آلية وضع تم الخدمة، لهذه المحاسبة ووجود الجودة ضمان أجل من
 أي عن لإلبالغو الفعل ردود لتبادل للمستفيدين ةفمنص لتظلمل آلية توفر فهي ،االجتماعية الرعاية صندوق قبل من مدارة
  .االجتماعية الرعاية صندوق من فرع أي زيارة طريق عن أو مجاني تلفون خط طريق عن إما لديهم، هموم أو قضايا

 تسجيل وتم الشكاوي كل معالجة تمت  تظلم. 304و شكوى 117 االجتماعية الرعاية صندوق تلقى نوفمبر شهر في
 المستقبل. في التمويل من المزيد توفر وبشرط انتظار، قائمة في االستئناف طلبات

 اإلنسانية لنقديةا التحويالت برنامج من الثالثة الدورة تأجلت ،اليونيسف منظمة في الداخلية اإلجراءات في تغييرات وبسبب
 (.2016 ديسمبر شهر )في عةالراب الدورة مع دمجها وسيتم

 عزيزهاوت االجتماعية الرعاية صندوقل اإليصال شبكة استعادة أجل من الجهود اليونيسف منظمة تواصل ذلك، إلى أضف
 لبالغا االجتماعية الرعاية صندوق شبكة ألعضاء للشبكة اجتماع عقد نوفمبر، شهر نهاية في  النزاع. أوقات في حتى

 الغذاء، الصحة، )أي، الموجودة االجتماعية للخدمات خارطة وضع تم حيث صنعاء، ةمحافظ من عضوا 50 عددهم
 لتلك حالةلإل نظيرة ما آلية على االتفاق وتم الصحية( والنظافة الصحي الصرف المياه، شبكةو األطفال، حماية التعليم،
 على ركزالم الميداني والعمل تدريبيةلا العمل ورش ترتيب تم  والمحافظة. المديرية مستويين على وضعها وتم الخدمات
 ويناير 2016 ديسمبر شهر في النعقادها وتعز إب صنعاء، محافظات في البيانات وجمع اإلحالة اإليصال، نشاطات
2017. 

 التحويالت برنامج في العمل لشركاء فني دعم بتوفير اليونيسف منظمة في االجتماعية السياسات فريق قام نوفمبر شهر وفي
 النقدية تحويالتلل مشروع تدشين إلى تهدف والتي الحديدة، محافظة في للوضع تقييم عملية وتمت  تعز. من اآلتين يةالنقد

 األجل اتذ للمشروع ويخطط  شديد. نحو على التغذية بسوء تأثرت والتي التحيتا، مديرية في أشهر لثالثة اإلنسانية
  المديرية. لتلك الساحلية القرى في األسر أفقر من أسرة 6،000 وسيستهدف 2017 عام يناير شهر في يدشن أن القصير
  .2017 عام بداية في وذلك االجتماعية الرعاية صندوق لمشروع الطارئة لالستعادة اآلن جارية استعدادات أيضا هناك

 

                                                 
 أعلى من يعانون الذين وهم المدن، خارج ضواحي وفي فقيرة مناطق في تعيش ما غالبا اليمن، في مهمشة ديمغرافية مجموعة إلى يشير المهمشون اسم 19

 والفقر البطالة معدالت
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  التنمية ألجل االتصال
 

 متطوع 1،341 بها قام لوجه وجها للخوض ونشاطات مهمة بمعلومات نسمة 98،407 إلى الوصول تم نوفمبر شهر في
 ممارساتالو اإليجابية السلوكيات تبني لتشجيع كوذل المجتمعات وقادة الدينيين ينالقياددي من 15،772و االمجتمعات من

 في شاركوا قد ،المضيفة والمجتمعات النازحين ذلك في بما ،شخص مليون 1.1 من أكثر وكان .للحياة المنقذة األساسية
 أنشطة عم ترافقت التي المساجد وخطب المتنقلة والسينما المسرح وانشطة البؤرية المجموعات ونقاشات المشورة جلسات
 أولوية إعطاء تم محافظات 10 في لكوليراا وباء تفشي عن اإلعالن عقب .2016 يناير منذ المنفذة الشخصي التفاعل

 ماعيةاالجت التعبئة أنشطة تتواصل ذلك، على عالوة .له تجابةواالس الوباء من الوقاية  ألعمال التنمية ألجل التصالل
 حصريا عيةالطبي والرضاعة والتحصين المناسب الوقت في وااللتحاق البنات وتعليم المدرسة إلى العودة لحملة للترويج

 .اآلمنة للمياه االستخدامو الشخصية النظافة وتعزيز ألطفالا وصغار الرضع لتغذية السليمة والممارسات

 

  )اللوجستية( اإلمداد وسبل التموين
 

 لخدمات ماتمستلز طبية، مستلزمات شملت والتي التموينية اإلمدادات بإرسال التقرير فترة خالل اليونيسف منظمة قامت
 ونيسفالي منظمة نشاطات لدعم هامة أشياء إلى باإلضافة التعليم ومستلزمات الصحية، والنظاقة الصحي الصرف المياه،

 :التالي النحو على وذلك ،الميدانية
 

 متر 1،074,19 متري، طن 292،269) الحديدة ميناء إلى شحنها تم مدرسية، أطقم تحمل صغيرتين سفينتين 
 مكعب(.

 للطي. قابلة كبيرة مياه خزانات عشرة اإلسهاالت، وباء لمعالجة أطقم تحمل صنعاء إلى عمان من مستأجرة طائرة 

 متر 630,94 متري، طن 206،735) عدن إلى إرسالها تم طبية، ومستلزمات جاتعال تحمل صغيرة سفينة 
 مكعب.

 
 وينيالتم اإلمداد إيصال في تأخيرات سببت المسئولة الجهات فيو الجمركي، التخليص اجراءات في التغييرات إن 

 أجل نم كبيرة جهود بذل وشركاءها اليونيسف منظمة تواصل  والغذائي. الطبي التموين الخصوص وجه وعلى والتوزيع
 داخلها. وفي البلد ىلإ اإلنسانية لإلمدادات المقيد غير للوصول وتطالب وضعت التي لإلجراءات التطبيق

 
 

 التمويل
 شهرا( 12 ولفترة 2016 لعام المناشدة في تحديدها تم )كما التمويلية المتطلبات(

 المناشدة فطاع
 2016 لعتم المتطلبات

 أمريكي )دوالر
 2016 عام المتاحة األموال

 أمريكي( )دوالر
  التمويل في الفجور

 % أمريكي( )دوالر

 %45 968،416،27 032،083،34 000،500،61 الغذاء

 %22 263،841،7 737،158،28 000،000،36 لصحية االخدمات

 والنظافة الصحي الصرف المياه،
 الصحية

000،500،48 096،964،37 904،535،10 22% 

 %22 244،105،3  - 756،894،10 000،000،14 األطفال حماية

 %10- 803،369،1 - 803،369،15 000،000،14 التعليم

 حاالت في االجتماعية الحماية
 الطوارئ

000،000،6 830،592،9 -   867،592،3 -60% 

  867،614،2 - 867،614،2  مخصصة غير

 %23 879،321،41 121،138,678 000،000،180 اإلجمالي

 .السابق, العام من المرحلى األموال إلى باإلضافة المناشدة، بحسب المحصلة األموال تشمل وهي نوفمبر، 24 تاريخ حتى المتوفرة األموال *
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  2016 ديسمبر 15 في  -تاليال التقرير
UNICEF Yemen Facebook: www.facebook.com/unicefyemen 
UNICEF Yemen Twitter: @UNICEF_Yemen 
UNICEF HAC, 2016: www.unicef.org/appeals/yemen.html 
 
 
 

Who to contact for 
further infor-
mation: 

Meritxell Relaño 
Deputy Representative 
UNICEF Yemen 
Sana’a 
Tel: +967 967 1211400 
Email: mrelano@unicef.org     

Rajat Madhok 
Chief of Communications 
UNICEF Yemen 
Sana’a 
Tel: +967 712223001 
Email: rmadok@unicef.org   

Isabel Suarez 
Reports Specialist 
UNICEF Yemen 
Amman, Jordan 
Tel: +962 796136253 
Email: isuarez@unicef.org 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/isuarez/Documents/UNICEF/Sitreps/160731%20Sitrep/www.facebook.com/unicefyemen
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 مختصر لنتائج البرنامج المحققة 
 

 وشركائها التنفيذيون منظمة اليونيسف تجاوب المجموعات   

 * 2016مستهدفات البرنامج والنتائج المحققة في عام  
االحتياجات 

 اإلجمالية
المستهدف عام 

2016 
إجمالي  

 النتائج

المتغير منذ   
التقرير 
 السابق
▲▼ 

مستهدف عام  

2016 
إجماليي 

 النتائج الكلية

المتغير 
منذ  

التقرير 
 السابق
 ▲▼ 

        الغذاء 
عدد األطفال ما دون الخامسة سنة عمرا الذيثن تمت معالجتهخم لسوء  

 الغذاء الحاد الشدسد 
966،316 178،562 215،000 ▲ 178،562 215،000** ▲ 

االستشارات في تغذية عدد النساء الحوامل والمرضعات المستفيدات من 
 الرضع واألطفال الصغار.

 

914،076،2(2) 
313،119 455،645 ▲ 313،119 645،455  ▲ 

عدد األطفال ما دون الخامسة عمرا الذين استفادوا من تدخالت أعطيت  

 (2)لهم فيها مغذيات دقيقة 
163،298،4(2) 276،000(1) 4،089،910 ▲ 000،000،4 (1) 910،089،4  ▲ 

        الخدمات الصحية

 ▲ 422،515 770،000    953،363 عدد األطفال ما دون أول سنة عمرا الذين تم تطعيمهم ضد الحصبة. 
الذين تم تطعيمهم ضد شلل  ما دون الخامسة سنة عمراعدد األطفال 

 األطفال
5،039،936    5،039،936 4،853،083 - 

 ▲ 902،088 815،000    2،387،000 عدد األطفال الذين يتلقونم رعاية صحية أولية.

 ▲ 466،487 680،000    2،076،000 عدد النساء الحوامل والمرضعات الالتي يتلقين رعاية صحية أولية 

        المياه، الصرف الصحي والنظافة  الصحية
عدد السكان المتأثرين )رجال، نساء، فتيان وفتيات( والذين تم توفير لهم 
مصادر مياه محسنة وخدمات صحية بيئية من خالل تطوير، إعادة تأهيل 

 (3) (3)البنية التحتية المحلية والعامة وصيانتها 
8،391،079 6،384،984 5،232،261 ▲ 5،186،000 4،494،365 ▲ 

عدد السكان المتأثرين القادرين على الحصول على مياه آمنة بحسب  

 لتر للشخص الواحد في اليوم الواحد. 15إلى  7.5المعايير المتفق عليها )
1،1750،000 682،332 1،133،613 ▲ 100،000 133،200  

عدد السكان المتأثرين الذين تم تم إعطاءهم أطقم نظافة صحية أساسية  
 معتادة.

1،1750،000 1،382،461 581،180 ▲ 500،000 351،334 ▲ 

         (4حماية األطفال ) 

في المناطق المتأثرة بالنزاع والتي تمت تغطيتها بتدخالت  األطفالعدد  
 متابعة ورصد لالنتهاكات

2،473،352 
1،372،933 

(4) 
1،161،735 - 933،372،1 (4) 1،161،735 - 

المتأثرة بالنزاع الذين يتلقون دعم معالجة نفسية األطفال في المناكق 
 إجتماعية.

1،821،656 
(4  )

399،594 
508،743 ▲ 716،279 (4) 433،843 ▲ 

عدد األطفال وأعضاء المجتمعات الذين يتلقون معرفة لحماية أنفسهم من 
 اإلصابة/الوفاة من األلغام أو المقذوفات التثي لم تنفجر بعد.

1،927،153 502،158 (4) 1،061،632 ▲ 511،351(4) 1،038،095 ▲ 

EDUCATION        
عدد األطفال في سن الدراسة الذين تم حصولهم على قدرة التعليثمن عن 

 طريسق أماكن مؤقنة للتعلم وإعادة تأهيل المدارس المتضررة
497،200 244،500 309،704 ▲ 156،000 285،900 ▲ 

عدد األطفال المتأثرين الذين يتلقون في المدارس دعم خدمات معالجة  
 .االجتماعيةالحاالت النفسية 

1،800،000 575،500 267،334 ▲ 173،000 245،022 - 

عدد األطفال المتضررين الذين يحصلون على مستلزمات تدريسية، أثاصث 
 للفصول المدرسية وذلك إلدخالهم في النظام التعليمي.

2،000،000 522،710 512،315 ▲ 360،000 347،772 ▲ 

(6)SOCIAL PROTECTION        
عدد األشخاص األكثر عرضة للخطر الذين تم الوصول إليهم بتحويالت 

 نقدية في اليمن,
8،000،000    34،285 84،198 ▲ 

C4D        

عدد الناس المتأثرين الذين تم الوصول إأليهم من خالل جهود 
 االلتصال/التواصل من أجل التنمية.

2000،000    1،200،000 1،130،510 ▲ 

 
Footnotes: 

 الشديد. الحاد الغذا لسوء معالجتهم تمت الذين عمرا سنة الخامسة دون ما األطفال حاالت عدا ما نوفمبر، ،23 حتى المتراكمة النتائج(*)
  المتاح. للتمويل والتوفير االحتياجات الرتفاع تجاوبا 2016 العام وسط في الغذائثية النشاطات نظاق توسيع تم (**)

 الغذاء لمجموعات المستهدف  غذائي. كمتمم الدقيقة المغذسات من ورشات )أ( فيتامين تشمل اليونيسف منظمة قبل من المدعومة الدقيق الغذاء تدخالت حيث عمرا، سنة الخامسة دون طفل 000،000،4 اليونيسف منظمة ل المستهدف كان (1) 

  عمرا سنة الخامسة دون ما طفل 081،469 اليستهداف الدفيفة المغذيات من برشات االغذائية التكملة إال االعتبار في يأخذون وال )أ( للفيتامين الغذائية التكملة تشمل ال الشريكة
 الذين عمرا سنة الخامسة دون ما األطفال لعدد التقدير  السكان(. عدد من %8) والمرضعات الحوامل للنساء اإلجمالي للعدد على بناء تم الصغار واألطفال الرضع تغذية في االستشارات من المستفيدة والمرضعات الحوامل النساء لعدد التقدير (2)   

 عمرا. سنة 59 - 6 بين ما لألطفال اإلجمالي العدد على بناء دقيقة متممة مغذيات إلعطاءهم التدخل تم

 وصرف مياه اتلشبك التحتيىة بنيات تأهيل بإعادة والقيام والتشغيل، للصيانة معتادة أنظمة لها التي حاليا الموجودة الحضرية المياه شبكات إصالح خالل من نةآم شرب مياه على للحصول القدرة لديهم الذين الميه مصقد سكان عدد إجمالي (3)

 غيرهاو وقود غيار، قطع المعدات، توفير خالل من وذلك الصلبة، بالمخلفات العادمة المياه إدارة لخدمات الدعم من المستفيدين الميه مصقد سكان عدد و المجاري( )مساه للمعالجة  كيماوي، مواد وقود، غيار، قطع المعدات، توفير شاملة صحي،
 التشغيل. تكاليف من

   آنذاك، القاءم الوضع يعكس الذي األمر (،2015 )أكتوبر العملية فترة أثناء متدني وىمست في وضعهم تم والذي وقدراتهم، الشركاء وصول قدرة على مبنية هي الفرعية األطفال حمالية ومجموعة اليونيسف منظمة مستهدفات (4)
 تغير هناك كان المجموعات في التغيير لهذا باومصاح الحماية. مجموعة تحت لتكون المساعدات/اإليواء من الغذائية غير األشياء مجموعة من انتقل النشاط هذا أن إذ ،2015 بعام مقارنة متدنيا 2016 لعام اليونيسف لمنظمة المستهدف كان (6) 

 المستهدف. في تغيير وبالتالي لها، المناشدة يمكن التي األموال حدود في


