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 2015ديسمبر  29 – 16  
   

األشخاص الذين يحتاجون لمساعدة 
 إنسانية عاجلة: 

 

 :منهم مليون 21,1

 طفل ماليين 9,9 

مجموعة الحماية، وهذه اإلحصائية )نازح  مليون 2,5

 لي(تصاعد النزاع الحا ومنذتتضمن األعداد قبل 
 

عرضة لخطر ل دون الخامسة طف مليون 0,3

 سوء التغذية الحاد الوخيم

دون الخامسة يتوقع اصابتهم بسوء طفل مليون  1

  التغذية الحاد المعتدل
 

المياه  لمساعده في مجالشخص بحاجة  مليون 19,3

 ئي والنظافةواالصحاح البي
 

 

شخص بحاجة لخدمات الرعاية مليون  15,2 

  الصحية األساسية

 
 

 المبالغ المستلمة

 (فجوة تمويلية %34)مليون دوالر  119,8

 (مليون $ 182,6: 2015)إجمالي المبالغ المطلوبة لعام 
 

 

 عناوين رئيسية 
 
 

  تمكنت اليونيسف خالل الفترة المشمولة بالتقرير من الوصول إلى

داً واألخطر أمنياً في تعز أكثر المناطق المتضررة واألشد تعقي

 .ةوصعد

 

 في تعز مثالً، دعمت اليونيسف تشغيل المنظومة المحلية للمياه ف

كما حصلت شخص  124,000التي تصل خدماتها ألكثر من 

اسرة في المدينة على التحويالت النقدية اإلنسانية. أما في  4,103

صعده، فقد تم ربط خزانات المياه المؤقتة بمنظومة المياه هناك 

 ة. عيادات متنقل 5في حين تم تدشين 

 

  أطلقت اليونيسف ُحزمة الدعم التربوي لألطفال النازحين في

محافظتي إب وحجه. حيث تم تأسيس سبعة فصول دراسية مؤقتة 

عالوة على توزيع  ةالنازحين الواقع في منطقة منجوريفي مخيم 

 684المستلزمات بينما تلقى تحتوي على حقيبة مدرسية  1,200

 طفل خدمات الدعم النفسي. 

تقرير الوضع 
 اإلنساني في

 اليمن
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 الوضع واالحتياجات اإلنسانية لمحة عامة عن
 

، مما فاقم من الوضع اإلنساني 22محافظة يمنية من أصل  20حتى بات يغطي  2015توسعت رقعة النزاع في اليمن منذ أواخر مارس 
 وجهود التعافي.الحرج أصالً. كما أن القيود المتعلقة بالوصول ومحدودية القدرات الحكومية تمثل عائقاً أمام وصول المساعدات اإلنسانية 

 
كما انهارت الُبنية مليون طفل، بحاجة لمساعدة إنسانية بشكل أو بأخر.  9,9مليون شخص، منهم  21,1نتيجة لذلك، أضحى ما ال يقل عن 

ي أشهر من الغارات المتواصلة والقصف والقتال الميداني، خاصة القطاع الصح 9التحتية االجتماعية والخدمات األساسية في البلد بعد 
يفتقرون القدرة على الوصول إلى الخدمات مليون شخص حالياً  15الحكومي وخدمات المياه والصرف الصحي في ظل وجود أكثر من 

 مليون أخرين من خدمات المياه واإلصحاح البيئي.  19,3الصحية األساسية ناهيك عن حرمان 
 

مليون نازح ونازحة نصف هؤالء  2,5عدد النازحين في الوقت الراهن تتواصل عملية نزوح األسر بسبب استمرار القتال حيث بلغ إجمالي 
 تقريباً يتخذون من المدارس والمرافق المؤقتة والخيام مأوى مؤقت لهم فيما البعض يقطنون العراء ويعانون من شدة االزدحام وتردي خدمات

 . 1اإلصحاح البيئي
 

فرصة طال  2015ديسمبر  15مؤقت إلطالق النار خالل الفترة ابتداء من  مثل االتفاق الذي توصل إليه أطراف النزاع بإعالن وقف
 انتظارها من جانب الجهات العاملة في المجال اإلنساني وذلك حتى يتسنى لها الوصول إلى مناطق البلد التي لم يسبق لهم الوصول إليها في

 شهدتها مناطق معينة مما أثر على جهود االستجابة اإلنسانية.  مع ذلك، تخلل تلك الهدنة بعض األعمال العدائية التياألشهر الماضية. 
 

. كذلك، 2كانت هناك بعض التطورات خالل الفترة الماضية ومنها االرتفاع في أسعار واردات الغداء قياساً بما كان عليه الوضع قبل األزمة
سلع األساسية مرتفعة عموماً، مما زاد من حدة الفقر وسوء ظلت واردات الوقود عند النصف مقارنة بالوضع قبل األزمة فيما ظلت أسعار ال

للتخفيف من الوضع اإلنساني الُمزري، واصلت اليونيسف دعم عدة قطاعات التغذية بين أوساط السكان في الفئات األكثر عرضة للخطر. 
 الطفل والحماية االجتماعية. مختلفة منها، وال تقتصر على، الصحة والتغذية والمياه واإلصحاح البيئي والتعليم وحماية 

 
 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة

والتغذية المياه واإلصحاح البيئي  مجموعات تتولى قيادةكما في اليمن  القُطري اإلنساني العمل فريق مع التنسيقب عملها اليونيسفتواصل 
 التعليمحماية الطفل وو للمياه واإلصحاح البيئي مجموعاتيس وكانت المنظمة قد قامت بتأس. حماية الطفلل ةالفرعي المجموعةكذا ووالتعليم 

ناهيك عن ، لهامكاتب ميدانية  فيهافي جميع المناطق التي يوجد  ةفرعية للتغذي مجموعاتإضافًة إلى  في عدن على المستوى دون الوطني
 الصحة. مجموعة ضمنكعضو  فاعل لعب دور استمرارها في

     
 مركز دعم للحفنظ علىأخذ زمنم المبندرة  المنظمةتواصل ، نوفمبر 15 عمله منذ ف  إب والذي بدأ ليونيسفليد الدعم الجدإلى جننب مركز 

 الخالقاالستخدام وشركنء محليين، المراقبة عن بعد  من خاللمج اتنفيذ البرمسنر ورصد  مراجعة تستمر ف كمن ف  صعدة.  الجهود اإلنسننية

امتالكهن  أثبتتالت  لتنويع وتوسيع الشراكنت مع المنظمنت غير الحكومية المحلية  الرامية تتواصل الجهودازي، بنلتوللتكنولوجين اإللكترونية. 

 على األرض.تنفيذ برامج إنسننية طنرئة ل ات المطلوبةقدرلل
 

 استراتيجية العمل اإلنساني

ا يتماشى مع االلتزامات المنقذة للحياة بم اإلمداداتو تالخدماتقديم  مرتكزة على في مجال العمل اإلنساني ليونيسفااستراتيجية  تبقى
 الصحية الخدمات من متكاملة حزمة ويتضمن ذلك توفير. األطفال في حالة الطوارئ عالتعامل معند التي تحكم عمل المنظمة الجوهرية 
 الخدمات توسيع الطفولة، ألمراض لمحتم تفشي التأهب ألي حاالت ،واألطفال الوالدة وحديثي لألمهات وخدمات التحصين والتغذوية
 اليونيسف بالمثل، تقدم. اآلمنة والنظافة المياه مرافق توفير خالل من النازحة األسر ودعم التغذية سوء من يعانون الذين لألطفال العالجية
 أماكن عن البحثاستراتيجيات دعم وتوفير لوازم المدرسة وكذا  وتدريس حصص تعويضية المدارس فتح إلعادة ةالحكوم ئها فيشركاالدعم ل

 ،األطفال واجهها التي النفسية المعاناةب منها اعترافاً و. المدرسة إلى عودةاألطفال من ال مكنحالياً بما ي المدارس للنازحين الذين يحتلون بديلة
كما توسع . للطفل صديقةال المساحات كذل في بما المجتمعية والمرافق المدارس خالل من النفسي الدعم خدمات لتقديم لشركاءا اليونيسف تدعم

 أسرهم،و ضعفاً  األكثر األطفال إلى للوصول ميدانية مكاتب التي يوجد فيها المناطق جميع المبذولة في الجهودمن  ئهاوشركا اليونيسف

يلحقه  راً لما قدونظ من إجمالي عدد السكان. %10أي حوالي  – مليون شخص 2,5الذين وصل عددهم حتى اآلن إلى  لنازحينا وصاً صخ
كذلك، كبيرة على األطفال، فقد تسنى إيصال المنح النقدية آلالف األسر المستهدفة من أوساط الفئات األكثر ضعفاً في اليمن. الفقر من أثار 

لتي لم ا الثغرات تحديدو ةمبكرال اإلغاثة جهود وفعالية الجغرافية لهشاشةا نقاط حول جديدة أدلةاستخالص المعطيات و جمع اليونيسف تواصل
القُطري لألمم  يواصل الفريق األطفال، حياة إلنقاذ اإلغاثة جهودفيه  تسعىالذي  حينالفي و. من تغطيتها للحياة المنقذة التدخالت تتمكن

تحدة على المتحدة جهود المناصرة من اجل الوصول إلى المناطق المعزولة، خاصة تلك التي يفرض عليها حصار. كما يجدد قادة األمم الم
 حمايةضمان  أجل من والتفاوض للنزاع سلمي حلبلورة بالعمل ُبغية  التزامهمالمركز الرئيسي المستوى القُطري والمكتب االقليمي و

                                                        
 (2015ديسمبر  10التقرير السادس لمجموعة العمل حول حركة السكان بقيادة المفوضية السامية لشئون الالجئين ومنظمة الهجرة الدولية ) 1 

 (2015ديسمبر  14ق المسنعدات اإلنسننية، اليمن: لمحة عن شحننت وواردات األغذية )حتى مكتب تنسي 2 
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حيث قامت اليونيسف ببلورة مناشدتها منتصف يناير خطة االستجابة اإلنسانية  ومن المتوقع اإلعالن عن نية.اإلنسا والمواقع اإلمدادات

 وفقاً لذلك. 2016انية ألجل األطفال لعام اإلنس
 

 

 ركزمع مزودي الخدمات الحكوميين لتحسين قدراتهم في مجال االستجابة لألزمة الحالية. حيث تبشكل وثيق العمل  المنظمةتواصل بالتوازي، 
الت  تعنن  اإلمدادات والخدمنت للمحنفظنت  توجيه تحديد األنشطة ذات األولوية وبطريقة تضمن استراتيجيتهن اإلنسننية إلى ف  سينق اليونيسف

الطوارئ المؤسسية  المستوى الثالث من إجراءاتقيام اليونيسف بتفعيل  المنصرم يوليو 1وقد شهد تاريخ  .ةمرتفع نزوح سكنن  مستوينت من
  لألزمة الراهنة في اليمن. الستجابةا بهدف والتي تهدف إلى حشد أعلى مستوى ممكن من الدعم المؤسسي

 

 البرنامج ستجابةا ملخص
 

 والتغذية الصحة
 

 

أكثر من  مخلفاً دفع النزاع الحالي بالمنظومة الصحية في اليمن إلى حافة االنهيار بما في ذلك البنية التحتية 

 أن والشركاء اليونيسف عن صادرة تقديرات أظهرتمليون شخص دون رعاية صحية أساسية.  15,2

. 20163 عام خالل الوخيم الحاد التغذية لسوء ُعرضة سيصبحون الخامسة دون طفل 320,000 حوالي
 .األزمة قبل طفل 690,000 بـ مقارنة المعتدل الحاد التغذية بسوء اصابتهم يتوقع أخر طفل مليون إلى إضافة

 

 الحوامل والنساء األطفال فيهم بمن ،50,000 عن يزيد لما والتغذوية الصحية الخدمات تقديم ديسمبر 29-16 الفترة خالل لليونيسف أمكن

 من حجة، في 38و الحديدة في 4 منها الخارجية العيادات في جديد عالجي برنامج 42 تدشين جرى أيضاً،(. الجدول أنظر) والمرضعات
 أخرى وخمس الجوف في متنقلتين عيادتين تأسيس تم كما. والوخيم الحاد ذيةالتغ بسوء المصابين الخامسة دون لألطفال العالج تقديم اجل

 .صعده محافظة في النار إطالق وقف فترة خالل
 

 60 بتدريب المنظمة قامت لذلك،. لليونيسف بالنسبة أولوية المحلية القدرات بناء مسألة تظل األزمة، قبلالتي دأبت عليها  منهجيتها مع تمشياً 
 تدريبية دورات ُنظمت كما. والرصد المتابعة أنظمة حول ذمار في 20و حجة في شخص 40 منهم والمديريات المناطق وىمست على مراقب

 افتتاح والنتيجة وإب تعز محافظتي في صحي عامل 78 لعدد األطفال وصغار الرضع وتغذية الحاد التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة مجال في
. اليونيسف نفذتها التي التدريب أنشطة من صحي عامل 43 استفاد صنعاء، محافظة وفي. المقبلة األيام في جديدة خارجية عالجية عيادة 42

 .مجتمعيين كمتطوعين للعمل الجوف محافظة في شخص 197 تدريب جرى ذلك، على عالوة
 

 الخدمات الصحية والتغذوية المقدمة بواسطة 73 فرقة متنقلة )16-29 ديسمبر 2015( 

 14,142 األطفال الذين تم فحصهم للتأكد من اصابتهم بسوء التغذية الحاد في محافظات صنعاء، الحديدة، تعز وعدن )6,861 ذكور + 7,281 اناث(

األطفال المصابون بسوء التغذية الحاد )944 ذكور + 1,263 اناث( والذين جرى احالتهم على برامج التغذية العالجية في محافظات 

 الحديدة، حجة، المحويت، ريمة، لحج، عدن، شبوة، الضالع، أبين، أمانة العاصمة، صنعاء، عمران، ذمار وتعز.
 2,207 

أمهات األطفال دون الخامسة الالتي حصلن على المشورة في مجال تغذية الرضع وصغار األطفال في محافظات عمران، الحديدة، حجة، 
 ريمة، عدن، لحج، الضالع وأبين.

2,370 

 3,167 األطفال ضمن الفئة العمرية 6-59 شهر الذين حصلوا على فيتامين )أ( ومكمالت المغذيات الدقيقة.

 2,339 األطفال الذين حصلوا على أقراص التخلص من الديدان. 

 31,240 النساء الحوامل والمرضعات الالتي حصلن على مكمالت الحديد/الفوالت
 

 
 

ة التي يغطيها التقرير بزيارة المرافق المتواجدة في المناطق الريفية والحضرية داخل محافظة قام موظفو قسم الصحة في اليونيسف خالل الفتر
ين إب وذلك لمتابعة األنشطة الصحية والتغذوية المتكاملة خارج الجدران. وكان تدهور الوضع األمني في تعز قد زاد من عدد النازحين القادم

في االحتياجات المتعلقة بالحماية والعون. فقد وصل إجمالي عدد النازحين في محافظة إب إلى محافظة إب وما يترتب على ذلك من زيادة 

يسكنون في مرافق عامة ومنها المدارس. وعليه، تقوم اليونيسف ببلورة خطة خاصة لتقديم الخدمات  2,349منهم  40,000حالياً إلى 
 الصحية للنازحين الذين يتخذون من المرافق العامة مأوى لهم.

 

 
 

  والنظافة واإلصحاح البيئي المياه
 

 

مليون شخص لن يتمكنوا من الحصول على  19,3تشير تقديرات اليونيسف والشركاء أن ما ال يقل عن 
عتبار استمرار النزاع وصعوبة إعادة الخدمات ، على ا2016خدمات مياه وإصحاح بيئي أمنه خالل 

والبنية التحتية إلى سابق عهدها. بدورها، تبقى اليونيسف ملتزمة بتحسين إمدادات المياه وخدمات اإلصحاح 
 البيئي جنباً إلى جنب مع تقديم مجموعة أدوات النظافة الشخصية لمن يحتاجون إليها بانتظام. 

                                                        
، المسح الشنمل لألمن الغذائ  2014. تم االحتسنب على أسنس نتنئج المسوحنت التنلية: المسح الصح  والديموغراف  2016اليمن  –طبقنً للمراجعة الشنملة لالحتينجنت اإلنسننية المحدثة  3 

 . 2015/ 2014ومسوحنت الرصد والتقييم الموحد لإلغنثة والتحوالت  2014

 أكثر من 15,2 مليون شخص

 بحاجة إلى الرعاية الصحية األساسية

 أكثر من 19,3 مليون شخص

ال يستطيعون الحصول على خدمات مياه 
 وصرف صحي أمنه )تقديرات 2016(
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مليون شخص يحصلون على تلك الخدمات  2المؤسسات المحلية للمياه والتي تقدم خدماتها لحوالي قرير دعم واصلت اليونيسف خالل فترة الت

مشروع مياه  28من خالل منظومات البنية التحتية في محافظات البيضاء، الحديدة، أمانة العاصمة، عمران، صعدة وتعز باإلضافة إلى دعم 
نازح ونازحة والمجتمعات المضيفة لهم بمياه  94,236شخص. عالوة على ذلك، تم تزويد  147,397ريفي في محافظة صعدة يستفيد منها 

تعز، بما في الشرب والمياه الخاصة باالستخدام المنزلي عبر صهاريج نقل المياه ويتوزع هؤالء في أمانة العاصمة ومحافظات صعدة وأبين و
 ذلك مدينة تعز المحاصرة. 

 
ن توفير راً بالنزاع الحالي داخل محافظة تعز، تمكنت اليونيسف بمعية المؤسسة المحلية للمياه هناك موفي إحدى المناطق األكثر تضر

شخص. أما في صعده، فتعمل اليونيسف مع  124,000لتر من الديزل لضخ المياه إلى المدينة كي تصل المياه إلى ما ال يقل عن  60,000
الً عن الخزانات الرئيسية التي تضررت جراء النزاع. الشركاء لتركيب خزانات مياه مجتمعية مؤقته بد  

 

شخص في محافظتي أبين وحضرموت في حين وزعت عدة أدوات النظافة  29,059على صعيد أخر، تم توزيع عدة النظافة األساسية لعدد 
ا على عدة النظافة وحضروا طالب وطالبة في اثنتين من مدارس حجة قد حصلو 880فرد في محافظة تعز. وكان  798االستهالكية لعدد 

شخص في محافظتي أبين وتعز  6,726فلتر لتنقية المياه ليستفيد منها  1,263جلسات توعية حول نفس الموضوع. وغير بعيد، أمكن توزيع 
تركز  ظافةمستفيد ومستفيدة. نفذت المنظمة كذلك جلسات توعية لتعزيز الن 5,765خزان مياه في أبين تخدم حوالي  53عالوة على تركيب 

متطوع  40شخص في محافظتي حجة وأبين، كما تم تدريب  40,620على النظافة الشخصية وغسل اليدين والتخزين األمن للمياه حضرها 
 مجتمعي من محافظة حجة في مجال تعزيز النظافة. 

 
مستفيد ومستفيدة(، وتوفير مواد  501,015واصلت اليونيسف دعم جهود جمع النفنينت الصلبة والتخلص منهن ف  كٍل من عدن وصعدة )

تمكين المحطة من النظنفة للفئنت المستهدفة ف  محنفظت  تعز وصعده. كمن تدعم منظمة الطفولة تشغيل محطة معنلجة المينه العندمة ف  صنعنء ل

مستفيد/مستفيدة. 1,400,000مواصلة خدمنتهن لحوال    

 
 

 

 تعليمال
  

 

 3,584مليون طفل في سن التعليم على البقاء خارج المدرسة بسبب إغالق  1,8اجبر تصاعد النزاع قرابة 

يون طفل مل 1,6. إضافة إلى ذلك، لم يلتحق 2014/2015مدرسة طوال شهرين خالل العام الدراسي 
مدرسة فتح أبوابها إال أن  14,500خارج المدرسة حالياً بالتعليم حتى األن. منذ نوفمبر الماضي اعادت 

طفل خارج المدرسة،  383,000انعدام األمن تاركة أكثر من مدرسة أخرى ما تزال مغلقة بسبب  1,500
 7في معظم المناطق المتضررة، منها  %35خاصة في محافظتي صعده وتعز. ظلت نسبة الحضور عند 

 مديريات في حجة ومأرب وتعز.
 

ف ُحزمة الدعم التربوي الذي يستهدف لضمان اتاحة الفرصة أمام األطفال النازحين من الفئات الضعيفة لاللتحاق بالتعليم، أطلقت اليونيس
األطفال في محافظتي إب وحجة. حيث قامت المنظمة خالل فترة التقرير بدعم مكتب التربية في محافظة حجة لتحديد األطفال داخل مخيم 

حقيبة  1,200توزيع خيام الستخدامها كفصول دراسية مؤقته و 7النازحين في مديرية منجوريه ممن هم في سن التعليم إضافة إلى توفير 
م مدرسية بمستلزماتها. حيث تم تشكيل فريق عمل لتحديد المعلمين/المعلمات الراغبين بالتطوع للعمل في مخيم النازحين والذين سيتم تدريبه

في مجال  في مجال تسيير الفصول الدراسية المؤقتة. وفي محافظة إب، تمكنت اليونيسف وإحدى المنظمات غير الحكومية من تقديم الدعم

 طفل نازح. 648القراءة المبكرة والدعم النفسي لعدد 
 

حقيبة مدرسية بمستلزماتها على األطفال المتضررين في  28,200في سياق برنامج العودة إلى المدرسة المنفذ من قبل اليونيسف، تم توزيع 
 محافظات أخرى. 10للتوزيع في  حقيبة أخرى في طريقها 237,000محافظات إب وحجة وصنعاء خالل ذات الفترة وهناك 

 

 
 

 الطفل حماية
مليون طفل بحنجة لخدمنت الحمنية، بمن ف  ذلك  7,3خلف النزاع الدائر وتفنقم معنننة الفئنت الضعيفة حوال  

فل. حيث شهدت انتهنكنت حقوق الطفل الدعم النفس  العنجل وبنق  الجوانب األخرى ذات العالقة بحمنية الط

مصحوبة بضغوط نفسية متزايدة بسبب النزاع الذي طنل أمده وحنلة عدم  2015زيندة مضطردة منذ منرس 

 االستقرار والنزوح. 

 

 أكثر من 1,8 مليون طفل أُجبروا

على البقاء خارج المدرسة منذ بداية 
 األزمة

 أكثر من 383,000 طفل 

 ما يزالون خارج المدرسة

 أكثر من 7,3 مليون طفل

 بحاجة إلى خدمات الحماية 
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تقدم اليونيسف خدمنت الدعم النفس  للسكنن المتضررين من النزاع والمجتمعنت المضيقة والننزحين. وخالل فترة التقرير، حصل 24,783 
طفل4 في إب وتعز والحديدة وحجة واألمانة وحضرموت وعدن والضالع وأبين على تلك الخدمات من خالل المساحات الصديقة للطفل الثابتة 

والمتنقلة التي تخللها أنشطة رياضية وفنية وترفيهية. ومن بين تلك الحاالت، تم إحالة 148 طفل5 على خدمات مناسبة منهم ضحايا عنف 
جسدي أو انفصال أو أنهم غير مصحوبين والبعض دون شهادات ميالد. باإلضافة إلى ذلك، تلقى 3,733 شخص6 على معلومات ومهارات 

لشئون متعلقة بحماية الطفل أثناء الطوارئ، ومن ذلك الحيلولة دون استخدامهم أو تجنيدهم من قبل جماعات أو قوات مسلحة. وكانت وزارة ا

االجتماعية والعمل قد نظمت بدعم من اليونيسف دورة تدريبية لعدد 30 اخصائي اجتماعي7 حول إحالة األطفال الذين تم تحديد احتياجهم 
 لخدمات مالئمة. 

 

اما في المجتمعات المتضررة من النزاع ومجتمعات النزوح، فقد شارك 44,032 شخص في جلسات التوعية بمخاطر األلغام8. وبهدف تقديم 
غام دورة النار، نظم المركز التنفيذي للتعامل مع األل إطالقللحياة ورسائل توعوية حول مخاطر األلغام أثناء وقف رسائل أساسية منقذة 

تدريبية حضرها 21 موظف من وزارة الشئون االجتماعية والمنظمات غير الحكومية9 حيث يتوقع أن يستفيد من هذا النشاط حوالي 17,188 
 شخص10.

 

-16ه خالل الفترة عني بمتابعة ورصد االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في النزاعات المسلحة والشبكات التابعة لتمكن الفريق القُطري الم
حاالت في محافظة تعز نظراً لما ينطوي على ذلك  6تم الرفع بها. ولم يتسنى التحقق من  58حالة من إجمالي  39ديسمبر التحقق من  29

اقي حادثة تم التحقق منها. وسوف تولي آلية الرصد والمتابعة األولوية لمسألة التحقق من ب 29بين حالة من  16من تحديات حيث تم رصد 
الحاالت والرفع بالنتائج ضمن التقرير المقبل11. وكانت تلك الفترة قد شهدت وقوع 4 حوادث في صعده أدت إلى مقتل 26 طفل وتشوه 3 

 أخرين. 

 
 

 االجتماعية  اتالسياس
 

النقدية غير المشروطة المقدمة لألسر األكثر ضعفاً، تسنى لليونيسف تقديم العون لتلك األسر حتى تتمكن من تغطية  بفضل التحويالت

ديسمبر حيث وصلت إلى  19احتياجاتها األساسية مثل الغذاء والماء والمأوى. وكانت المنظمة قد دشنت المساعدات النقدية في تعز بتاريخ 
. 13إضافة إلى ثالث مديريات ريفية 12يرةا في ذلك المديريات المحاصرة و/أو التي تعاني أوضاع أمنية خطأسرة داخل المدينة بم 4,103

ة ومن خالل الشراكة مع بنك األمل لتوزيع المساعدات النقدية وصندوق الرعاية االجتماعية )فرع تعز( لتولي آلية الشكاوى والتظلمات ومنظم
الت في محافظة تعز بمثابة تحدي كبير بسبب استمرار األعمال العدائية وتواجد الجماعات المسلحة همة شباب للرصد والتحقق. وكانت التدخ

 وانقطاع وسائل االتصال إلى جانب عدم امتالك المستفيدين لوثائق الثبوتية. 
 

مستفيدة. وبذلك يرتفع أسرة  4,971يواصل بنك األمل في مدينة صنعاء صرف المساعدات النقدية حيث وزعت التحويالت النقدية على 
تقريباً(. بلغت قيمة المساعدة النقدية التي تم  63,518أسرة )إجمالي أفرادها  9,074إجمالي عدد األسر التي حصلت على تلك المساعدة إلى 

 أمريكي. $100لاير يمني أي ما يعادل  21,500توزيعها في كلتا المحافظتين مبلغ 
 

ظة تعز أيضاً. ومن نات البيومترية )البصمات( للتحقق منها على أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا في محافوفي أمانة العاصمة، يجري أخذ البيا
ة االجتماعية حتى خالل استمرار التعاون بين اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي إلحالة قائمة األسر الضعيفة وكذا التعاون مع صندوق الرعاي

ام القسائم والمساعدة النقدية المنفذ من قبل برنامج األغذية.يتسنى تضمين تلك القائمة في نظ  
 

 
  التنمية ألجل االتصال

 

 بالنظر إلى تدهور األوضاع المعيشية بسبب األزمة الراهنة، أضحت المشاركة المجتمعية مسألة حاسمة لتعزيز أثر التدخالت اإلنسانية. وقد

إجمالي  يرتفع وبذلكشخص،  247,105لومات الهامة وتعزيز السلوكيات اإليجابية لعدد اليونيسف خالل فترة التقرير من إيصال المعتمكنت 
األنشطة المتعلقة وكذا من خالل  خالل جلسنت المشورة والزينرات المنزلية ونقنشنت المجموعنت البؤريةاشراكهم  تم نالذي ألشخاصعدد ا

، التطعيم والرضنعة (المالرين، حمى الضنك، اإلسهنل والكوليرا)األمراض وتفش  الوقنية من  بالممارسات الهامة المنقذة للحياة، بما في ذلك

                                                        
 أوالد. 11,365فتنة &  13,416منهم  4 

 أوالد 80فتنة &  68منهم  5 

 رجل  862امرأة &  718أوالد &  1,265فتنة &  888منهم  6 

 رجل من تسع محنفظنت  21نسنء &  9منهم  7 

 رجنل( من محنفظنت البيضنء والضنلع والمكال وحجة 6,549نسنء &  3,835من البنلغين ) 10,384أوالد( وكذا  90618,فتنة &  14,742طفل ) 33,648منهم  8 

 ، التعزية، القنهرة والمظفر ف  تعزصنلةموظفون من مديرينت  9 

 جنل(ر 2,842نسنء &  1,432من البنلغين ) 4,274أوالد( إضنفة إلى  6,265فتنة &  6,649طفل ) 12,914منهم  10 

 حنالت(، صنعنء بمن فيهن األمننة )حنلتين( وأيضنً البيضنء )حنلة( 3حنالت(، مأرب ) 8حنالت(، صعده ) 9بنق  الحنالت الت  تم التحقق منهن وقعت ف  عدن ) 11 

 القنهرة والمظفر وصنله 12 

 ع ومقبنهوسنممنوية  13 
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إلى  لمينهل االستخدام اآلمن األطفنل، تعزيز النظنفة، غسل اليدين،صغنر تغذية الرضع ول المالئمة ممنرسنتالوكذلك الحصرية  الطبيعية

ونشر الرسنئل الهنمة حول قضنين حمنية  مدرسةال لحملة العودة إلىشخص منذ تصنعد النزاع. كذلك، تواصل اليونيسف الترويج  885,235

 .بمخنطر األلغنم التثقيفو االتجنر بنألطفنل الحيلولة دون انفصنل األطفنل عن ذويهم، منع تجنيد األطفنل،الطفل، ومنهن 
 

 التوريد والدعم اللوجستي 
 

 إمدادات الطوارئ إلى اليمن. من طن متري 3,026.7منذ تصاعد األزمة أواخر مارس الماضي، تم إرسال أكثر من 
  

 التمويل
 

بعد  ليونيسفالتي أطلقتها ابلغت قيمة المناشدة  ،(2015)والتي خضعت للتنقيح في يونيو  2015لعام  خطة االستجابة اإلنسانية مع انسجاماً 
مليون  119,76 حتى األن تلقت المنظمة. يون دوالرمل 182,6مبلغاً وقدرة  الطفولةالعمل اإلنساني لخدمة  والتي تحمل عنوانالتعديل 

لتوفير  بشكل خاص وهناك حاجة ملحة .14(2015ديسمبر  21)حتى  ٪43 تمويل قدرها فجوة تاركةً  ،لتغطية متطلبات تلك المناشدة دوالر
لبقاء أطفالها على قيد اء المؤن الضرورية لألسر األكثر فقراً لتمكينها من شر المقدمة لتحويالت النقديةيمكن االستفادة منه في إطار اتمويل 
  الحياة.

 المبالغ المطلوبة القطاع
 الفجوة التمويلية المبالغ المستلمة

 % دوالر % دوالر

 %9 3,935,519 %91 37,564,481 41,500,000 التغذية

 %22 7,631,018 %78 26,368,982 34,000,000 الصحة

 %45 25,843,983 %55 32,156,017 58,000,000 المياه واإلصحاح البيئي والنظافة

 %31 3,904,336 %69 8,695,664 12,600,000 حماية الطفل

 %31 3,236,726 %69 7,263,274 10,500,000 التعليم

 %76 19,694,927 %24 6,305,073 26,000,000 الحماية االجتماعية أثناء الطوارئ

 1,403,441 - ما تم تخصيصه
   

 %34 62,843,068 %66 119,756,932 182,600,000 اإلجمالي )دوالر أمريكي 

 *التمويالت المستلمة ال تشمل التعهدات
 

 http://www.facebook.com/unicefyemen: الفيسبوكعلى  اليمن في اليونيسفنوان ع
 UNICEF Yemen@ :تويترعلى  ناليم في اليونيسفعنوان 

 
 

للحصول على 
مزيد من 

المعلومات، 
يمكنكم التواصل 

 مع:

 كيت روز
 واالتصالمسؤولة التقارير 
 اليونيسف اليمن

 األردن-عمان 
 798270701 962+تلفون: 

Email : krose@unicef.org 

  
 

 راجات مادهوك
 مدير االتصال والمناصرة

 اليونيسف اليمن
 األردن-عمان 

 962798270912+ن: تلفو
Rmadok@unicef.org 

 

                                                        
 مليون دوالر إضنفية من 2,5. كمن تم تحويل 2015مليون دوالر يتوقع استخدامهن خالل  6والر من برامج التنمية لصنلح النداء العنجل، منهن حوال  مليون د 17تم إعندة برمجة حوال  من ذكر أعاله،  إضنفة إلى  14 

 وارئ.صننديق الط بند التنمية لصنلح

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

 2015أهداف ونتائج البرنامج 

 اليونيسف المجموعة

 الهدف

2015 
 مجموع نتائج

2015 
 2015الهدف 

مجموع نتائج 

2015 

 الصحة

-)أحادي األطفال وشلل لحصبةا ضد همتطعيمالذين تم  سنوات 5 سن دون # األطفال
 15خماسي(

 
  

2,730,000 4,685,088 

 16د الوالدةبع وما الالتي حصلن على رعاية حوامل، عند الوضع الحوامل لنساءا# 
  

590,000 236,742 

 المياه واإلصحاح البيئي والنظافة

 17عليها قالمتف للمعايير وفقاً  المياه علىالذين تمكنوا من الحصول  ونالمتضرر السكان# 
4,364,1

79 
4,500,489 3,971,800 3,761,851 

 416,321 650,000 501,108 973,785 18النظافةمستلزمات  حقائب ممن حصلوا على األشخاص المتضررون# 

 التغذية

 الرعايةفي  أدخلواو الحاد التغذية سوء سنوات ممن يعانون من 5 سن دون األطفال# 
 19(عيادات خارجية/ عيادات متنقلة/ية التغذية العالج مراكز) العالجية

214,794 158,409 214,794 158,409 

 20دقيقة مغذياتعلى شكل  سنوات ممن حصلوا على تدخالت 5 سن دون األطفال# 
1,600,0

00 
4,089,794 1,198,059 4,089,794 

 حماية الطفل

 21التي تم التحقق منها الطفل لحقوق الجسيمة االنتهاكاتحاالت  # ونسبة
 

1,074 
 

1,074 

 372,965 328,900 372,965 548,168 22النفس  الدعمخدمات  من ونالمستفيد ونالمتضرر األطفال# 

 من أنفسهم حماية كيفية عن معلومات إليهم وصلتممن ( كبار+  أطفال) األشخاص# 
 مخلفات من المتفجرات/ المنفجرة غير الذخائر/ األلغام بسبب الموت /البدنية اإلصابة

 23حربال
500,000 469,270 357,161 469,270 

 التعليم

عدد األطفنل ف  سن التعليم المتضررين ممن تمكنوا من التعلم من خالل مسنحنت التعلم المؤقتة 

 24والمدارس المعند بننؤهن 
126,748 31,690 77,000 17,677 

ظومة التعليمية عدد األطفنل خنرج المدرسة الذين حصلوا على الدعم إلعندة إدمنجهم بنلمن

  25)شنمالً توزيع الكتب والمستلزمنت األخرى وفرص التعلم التعويضية(
904,326 556,849 542,000 373,487 

 الحماية االجتماعية

عدد األشخنص المتضررون الذين تلقوا مسنعدات على شكل حواالت نقدية )بمن ف  ذلك 

   إعنننت اإليجنر(
245,000 66,556 

 تنميةجل الألاالتصال 

 الذين وصلت إليهم الحزمة المتكاملة ألنشطة االتصال ألجل التنمية نوالمتضرر لسكانا# 
  

834,000 885,235 
 

                                                        
  مليون 2,4 يبلغ العاجلة المناشدة عقب لليونيسف األصلي الهدف  15
  384,000 يبلغ العاجلة المناشدة قبع لليونيسف األصلي الهدف  16

 الوقود وتقديم باألنابيب المياه وشبكات المياه صهاريج طريق عن المياه على الحصول ويشمل 2,953,852 إلى وصل العاجلة المناشدة بعد لليونيسف األصلي الهدف  17
 . قصيرة زمنية لمدة للمياه المحلية للمؤسسات

  عليها؛ المتفق المعايير تستوفي التي النظافة مستلزمات فقط ويشمل أسرة 55,000 هو العاجلة مناشدةال بعد لليونيسف األصلي الهدف  18
 ألن 144,000 هو المعدلة اإلنسانية االستجابة خطة بحسب النتيجة هذه تحت المجموعة هدف أن حين في 128,503 هو العاجلة المناشدة بعد لليونيسف األصلي الهدف  19

 . 2015 ديسمبر – يناير للمدة كان 214,794 الهدف أن كما ،2015 ديسمبر-أبريل انك الزمني اإلطار
 المعدلة اإلنسانية االستجابة خطة بحسب النتيجة هذه تحت المجموعة هدف كان بينما( 1,198,059) عند هو كما ظل العاجلة المناشدة بعد ما لليونيسف األصلي الهدف  20
 لم لليونيسف األصلي الهدف بينما 2015 ديسمبر – يناير المدة يغطي كان 1,600,000 الهدف أن حين في ،2015 ديسمبر-أبريل لمدةل الزمني اإلطار ألن 913,652 هو

 .(1,198,059) يتغير

 26في النزاع تصاعد منذ الطفل حقوقل الجسمية االنتهاكات من تضرروا قد وكانوا والرصد المتابعة آلية بواسطة منهم التحقق تم الذين األطفال بعدد يختص المؤشر هذا  21
 .2015 مارس

 .والمتنقلة الثابتة للطفل الصديقة المساحات طريق عن المقدمة النفسي الدعم خدمات ويشمل 320,000 العاجلة المناشدة بعد لليونيسف األصلي الهدف كان  22
 500,000 الهدف أن حين في ،2015 ديسمبر-أبريل كان الزمني اإلطار ألن 360,000 هو المعدلة اإلنسانية االستجابة خطة بحسب النتيجة هذه تحت المجموعة هدف  23
 .2015 ديسمبر – يناير المدة عن
 66,465 العاجلة المناشدة بعد لليونيسف األصلي الهدف كان بعد التعديل: المؤشر   24
 المدرسة خارج هم ممن الضعيفة الفئات أطفال من وغيرهم النزاع من المتضررون األطفال  25


