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  لمحة عامة عن الوضع واحتياجات ا�نسانية
 

من قبل كافة  متواصلة ا!نسانيعمال العدائية واسعة النطاق وانتھاكات القانون الدولي ا� وما تزالمر عام منذ تصاعد النزاع في اليمن 
حل سياسي  إلىالمجتمع الدولي للتوصل  الجھود والدعوات المتكررة من جانبوعلى الرغم من  .يع مناطق الب)دأطراف النزاع في جم

 ،ل0طفالبالنسبة و .2015مارس  أواخرنصفھم من المدنيين منذ  ،شخص قتيل 6,200سقط أكثر من  فقد ،والوقف الفوري ل0عمال العدائية
تسبب النزاع في نزوح  من ناحية ثانيه، .خرين حتى يومنا ھذاآ 1,300جرح أكثر من طفل حتفھم و 900فقد لقي ما 9 يقل عن 

  أضعاف عما كان عليه الحال قبل ا�زمة. 6زيادة قدرھا وب شخص 2,400,0000
في  مليون 21,1 إلى 2014شخص في ديسمبر مليون  15,9بفعل ا9زمة من  إنسانيةزاد عدد ا�شخاص الذين باتوا بحاجة الي مساعدات 

لمساعدة ا لشكل من أشكال بحاجة باتواالذين  ا�شخاصن عدد إلى أ أشارفي اليمن قد  ا!نساني. وكان الفريق القطري للعمل 2015يونيو 
ً إن أكثر ا9حتياجات إ .مليون شخص 21,2 إلى 2015قد ارتفع في نھاية  إنسانية ھي تلك المتعلقة بمحدودية الوصول للخدمات  لحاحا

  والخدمات التعليمية وسبل العيش. وا!ساءةالحماية ضد العنف و خدمات المياه وا9صحاح البيئيو غذويةالصحية والت
  

  2016مارس    
      

  إنسانية عاجلة: مساعدة بحاجة إلى ا�شخاص 
  

  منھم: شخص مليون 21,1
 طفل م"يين 9,9 

  أطفال) %31(نازح  مليون 2,4
  )مجموعة الحماية ،فريق عمل حركة السكانالتقرير السابع ل(
  

عرضة لخطر سوء التغذية ل دون الخامسة طف 320,000
  الحاد الوخيم

  

المياه  لمساعده في مجالشخص بحاجة  نمليو 19,3
  ئي والنظافةوا9صحاح البي

  

شخص بحاجة لخدمات الرعاية الصحية مليون  14,1 
  ا�ساسية 

  
  : 2016التي تحتاجھا اليونيسف خ"ل المبالغ 

  مليون دور  180

  

  :2016في  المبالغ المستلمة

  بالمائة فجوة تمويلية) 82مليون دور ( 32,1

  
   *الوضع الكلي للتمويل                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   2015مليون دور مرحلة من  59,7باستثناء                   

 عناوين رئيسية  
 

 وما يزال 2016مارس  26 فياليمن في تدويل النزاع  علىمضى عام  •

م"يين  10قرابة  يوجد حالياً ا�طفال.  خصوصاً  ،على حافة الھاوية البلد
رغم من استمرار العنف وبال الي مساعدة إنسانية عاجلة.طفل بحاجة 
 واصلت ان اليونيسف فروضة على الوصول ونقص التمويل، إوالقيود الم

 تقديم استجابة متكاملة في كافة مناطق الب"د.
 

ع"ن وقف شامل ل<عمال العدائية افقت أطراف النزاع في اليمن على إو •
الس"م  محادثات جولة تنطلقن توقع أأبريل الحالي. كما ي 10تداء من اب

شھد الخامس عشر من  ،من نفس الشھر. في غضون ذلك 18المقبلة في 
في أحد أكثر الھجمات دموية  طف"ً  22 ما  يقل عنمارس الماضي مقتل 

ً  ،2015منذ مارس  الحادثة التي خلفت ورائھا أكبر عدد من  وھذه تقريبا
 الضحايا المدنيين.

 

 المنقذةوالشركاء جھودھم المشتركة لتوفير المساعدة  تواصل اليونيسف •

الحياة في مديريات تعز وصعدة المتضررة من النزاع. حيث تم خ"ل شھر 
توزيع  إلىإضافة  الع"جيةتغذية البرامج  افتتاح العديد منمارس الماضي 

 8,400المدرسية على  اللوازمتوزيع  ،عدة نظافة 9,400 عن ما يزيد

سرة أ 2,182زيع التحوي"ت النقدية ا�نسانية على وكذا تو مدرسة
  مستفيدة. 

  

تقرير الوضع 

ناليم انساني في  

 إجمالي المطلوب
 المطلوب

مليون  180180180180
 دور
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طراف النزاع لوقف ا9عمال مارس عن اتفاق أ 23قد أعلن في حمد أولد الشيخ  إسماعيلالمتحدة الي اليمن  ل0ممالمبعوث الخاص ل0مين العام  وكان
بلة والتي ستستضيفھا الكويت ابتداًء من جولة مباحثات الس)م المق لعقد كمقدمةبريل الحالي اء من منتصف ليل العاشر من أابتد ذلكالعدائية بشكل شامل و

الروح الوطنية والتفاھم للتوصل الي تسوية سياسية والتحلي بحسن النية والمرونة وروح التوافق  ا�طرافحث المبعوث ا9ممي  كما .بريل الجاريأ 18
منذ  كثر الھجمات دمويةانت محافظة حجة على موعد مع أحد أك ،مارس 15وتحديدا في  ،ا!ع)نقليلة من ھذا  أياموقبل  .ن النزاع الحاليللخروج م

  .طفل 22 بينھم ،شخص 119كثر من تصاعد النزاع الحالي حيث قتل أ
  
 

  والتنسيق ا�نساني العمل قيادة
  

كذا ووالتغذية والتعليم المياه وا!صحاح البيئي  مجموعات تتولى قيادةكما في اليمن  ا!نسانيللعمل  القُطري فريقال مع التنسيقب عملھا اليونيسفتواصل 
 مجموعاتوكانت المنظمة قد قامت بتأسيس  ناھيك عن استمرارھا في لعب دور فاعل كعضو ضمن مجموعة الصحة. حماية الطفلل ةالفرعي المجموعة

 فيھافي جميع المناطق التي يوجد  ةفرعية للتغذي مجموعاتإضافًة إلى  في عدن على المستوى دون الوطني التعليمالطفل و حمايةو للمياه وا!صحاح البيئي
وقد تحقق ذلك بنجاح على صعدة. و كٍل من إب في الجھود ا�نسانية دعملمركز لتأسيس دور الريادة التي لعبت  المنظمة تعتبر اليونيسفو. لھامكاتب ميدانية 

محلي موظف  12موظفين دوليين) في مركز الدعم في إب وكذا  3موظفاً (منھم  23تين خDل شھري نوفمبر وفبراير على التوالي حيث أصبح ھناك مرحل
  في صعدة.

  

ا اSتصاSت نولوجيتكل القيام بالمتابعة عن بعد واSستخدام المبتكر ،محليينشركاء  من خDلمج اتنفيذ البرمسار ورصد  مراجعة اليونيسفتواصل كذلك، 
 على اZرض.تنفيذ برامج إنسانية ل ع المنظمات غير الحكومية المحليةلتنويع وتوسيع الشراكات م الرامية تتواصل الجھود ،بالتوازي. متنقلةال
  

  استراتيجية العمل ا�نساني
  

استراتيجية ث)ثية طري في اليمن بيضطلع المكتب القُ  ،لذلك .2016يونيو 30حتى  2015 تم تمديد العمل بالمستوى الثالث والذي كان قد سبق تفعيله في
. ينصب ما يرد من بيانات وفقحقوق الطفل ضمان بقاء النظم الوطنية الرئيسية مفعلة والقيام بمناصرة  ،: توسيع ا9ستجابة المتكاملة للطوارئا�بعاد

 في مجال العمل ا!نساني ليونيسفااستراتيجية  تبقى ،لذلك المجتمعات المضيفة،النازحين وأُسرھم و التركيز بشكل خاص على مخاطبة احتياجات ا�طفال
 المقدمة الع)جية الخدمات توسيع ،وا�طفال الو9دة وحديثي ل0مھاتوالتدابير الوقائية  والتغذوية الصحية الخدمات من متكاملة حزمة توفير مرتكزة على

مع  اليونيسفتعمل  ،على صعيد متصل. ومرافق النظافة النقية المياهبزويدھا ت خ)ل من النازحة سرا� ودعم تغذية سوء من يعانون الذين ل0طفال
ُ إلى جنب مع تشجيعوتوفير لوازم المدرسة  وتدريس حصص تعويضية المدارس فتح !عادة ةالحكوم ئھا فيشركا  مأوى بديل عن البحث جھود جنبا

 ذلكومن  ،المجتمعيةسرھم من خ)ل المدارس والمرافق وأُ  يجري تقديم خدمات الدعم النفسي ل0طفال كما حالياً. المدارس للنازحين الذين يحتلون
ً  ا�كثر ا�طفال إلى للوصول المناطق جميع المبذولة في الجھودمن  ئھاوشركا اليونيسفتوسع  أيضاً، .المساحات الصديقة للطفل  وصاً صخ ،سرھمأُ و ضعفا

ا�كثر ضعفاً في  ا�سر المستھدفة من أوساط ا9سر فقد تسنى إيصال المنح النقدية 9Qف ،كبيرة على ا�طفاله الفقر من أثار يلحق راً لما قد. ونظلنازحينا
اليونيسف في الحياد السياسي والحفاظ على ع)قات عمل مع الجھات الفنية والوزارات على  واصلت ،تنازع السلطات الحكومية في اليمن في ظل اليمن.
تم تشاطر خطط العمل المتجددة  ،مستوى عال من التنسيق نسانية دونما تحيز. وللحفاظ علىيين المركزي ودون المركزي لتقديم المساعدات ا9المستو

   لليونيسف والتوقيع عليھا من قبل كافة الوزارات المعنية.
  

  

 البرنامج ستجابةا ملخص
 

  والتغذية الصحة
إ9 ان  ،الذي يصعب التنبؤ به ا�منيبالرغم من القيود المتعلقة بالنقل في مناطق النزاع ونقص الوقود والوضع 

مھاتھم وباقي السكان المتضررين من نازحين وأال ل0طفالاليونيسف واصلت دعم تقديم الخدمات الصحية والتغذوية 
الصحية  الُنظممن ا9ستراتيجيات تشمل فيما تشمل دعم  مزيجوضعت اليونيسف والشركاء  ،وفي ھذا الصدد .النزاع

الي جنب مع دعم تقديم الخدمات من خ)ل الفرق المتنقلة المنتشرة في  تقديم خدماتھا جنباً  متابعةلمساعدتھا على 
ودعم خارج الجدران المجتمعية التي تستھدف المناطق النائية  أنشطةمن خ)ل  وأيضالمناطق المتضررة غالبية ا

  .لمرافق الصحيةا
  

المجتمعية لسوء التغذية الحاد من خ)ل  ا!دارةبرنامج  أنشطةتابعت اليونيسف خ)ل الفترة المشمولة بالتقرير تصعيد 
جمالي عدد عيادات برامج التغذية الع)جية المتاحة الي يرتفع إ ذلكع)جية في العديد من المرافق الصحية وبموقع جديد لبرامج التغذية ال 146افتتاح 

قد قامت اليونيسف بمعية . و1فرقة منتقلة عاملة لتمكينھا من تقديم حزمة من الخدمات الصحية والتغذوية 136دعمت اليونيسف  ،وفي ذات السياق .466,2
تم  )3طفل 24,481تقريبا من ھؤ9ء ( %35 ,شھر للتأكد من اصابتھم بسوء التغذية الحاد 59- 6بين عمر  2طفل 486,70قل عن بفحص ما 9 يالشركاء 

طفل  5,475) ومكم)ت المغذيات الدقيقة في حين حصل طفل على فيتامين (أ 6,949حصل  ،ذلكالي  با!ضافة .سوء التغذية الحاد الوخيم ع)جھم من
المجتمعية لسوء التغذية الحاد حيث  ا!دارةوالنساء الحوامل والمرضعات من برنامج  ا�مھاتاستفادت  ،بدورھا .التخلص من الديدانخر على كبسو9ت آ

من  34,791في الوقت الذي حصلت فيه  ا�طفالشھر على المشورة الخاصة بتغذية الرضع وصغار  59دون  ا�طفال أمھاتمن  11,920حصلت 
    .الفو9تات على مكم)ت الحديد/مرضعلاامل ووحال النساء

  

توسيع نطاق  ،جديدةالع)جية التغذية البرامج  العديد من بناء القدرات المدعومة من اليونيسف خ)ل الفترة التي يغطيھا التقرير في تأسيس أثمرت مبادرات
مبادرات بناء الرئيسية ل ا�نشطةومن بين  .والمتطوعين/ المتطوعاتتعزيز قدرات العاملين الصحين المحليين  وكذاتغطية البرامج التي تأسست في السابق 

  :القدرات تلك ما يلي
  

                                                        
  1 طبقاً لتقارير الواردة من 82 فرقة متنقلة  

  2 34,597 أوSد + 35,889 فتيات 

  3 11,217 أوSد + 13,264 فتيات 

 شخص مليون 1,14

 رعاية على الحصول عليھم يتعذر
 )ئمةم صحية

 الخامسة دون طفل 000,320

 التغذية بسوء ا!صابة لخطر عرضة
 الوخيم الحاد
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 ،بما في ذلك ا�دارة المجتمعية لسوء التغذية الحادة المتكاملة (حول التغذي 4عاملة صحية في خمس محافظاتعامل/ 305تدريب  •
 73برنامج تغذية عDجية جديد ( 146ھذا التدريب افتتاح  ن ثماروكان م). والبرمجة الحساسة للتغذية Zطفالتغذية الرضع وصغار ا

  من صعدة وصنعاء. ة الي توسيع مستوى التغطية في كلٍ ) إضاففي تعز 73منھا في أمانة العاصمة + 

حول ا�دارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد وتغذية  5متطوعات الصحة المجتمعيين في خمس محافظاتمن متطوعي/ 304تدريب  •
  الرضع وصغار اZطفال.

  مدربة في الدورات التنشيطية حول ا�دارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد.مدرب/ 19عامل/عاملة صحية وكذا  101إشراك  •

برنامج ا�دارة المجتمعية  "أدوات رصد"ورشة  ضمنمن مسئولي الصحة في المديريات ومشرفي التغذية في المناطق  14مشاركة  •
  اد.لسوء التغذية الح

عقد دورة تنشيطية Sستعراض مسح منھجية الرصد والتقييم الموحد لeغاثة والتحوSت في محافظة الحديدة والتي تDھا عمل ميداني  •
  .(تدشين المراحل اZولى للمسح)

  الرعاية المنزلية لgمھات وحديثي الوSدة. تقديم قابلة مجتمعية في مجال 25تدريب  •

 ،سلسلة التبريد الحفاظ علىغية بُ الصحي تقديم الدعم الحيوي للقطاع باليونيسف  استمرت ،رافق الصحية في اليمنلتداعي الخدمات والم ونظراً 
حيث شھد شھر مارس الماضي شحن  .ا9شراف والمتابعة ومواصلةنقل وتوريد المستلزمات عبر المناطق المختلفة من الب)د المساعدة في 

 .حالياً  يجري توزيعھاواليمن  إلىمليون جرعة من لقاح المكورات الرئوية  1,1الي  با!ضافة الا�طفمليون جرعة لقاح ضد شلل  1,48
ت كما بدأ .6مراض داخل المرافق الصحية في ث)ث محافظاتمن ا�طفل  297,2مكن ع)ج حوالي أ ،ومن خ)ل دعم المرافق الصحية

حيث  ،ل0مھات الرعايةتقديم ب المتمثلعملھن  �داءن على المعدات ال)زمة وحصل ونيسفالي يد ن تدربن علىل)تي سبق ألمجتمع ااقاب)ت 
الي تقديم  با!ضافةومواليدھن على رعاية ما بعد الحمل  أخرىم أُ  2,489م على رعاية ما قبل الو9دة في حين حصلت أُ  4,444حصلت 

  .7عملية و9دة 1890المساعدة خ)ل 
  

وشمال  ا�وسطلمنطقة الشرق  ا!قليميفي اليمن والمكتب  ونيسفنظم المكتب القطري للي ،لشراكةفي ا نيسففي سياق استراتيجية اليوو
منظمة الصحة العالمية وممثلين عن فريق برنامج التحصين ، فريقيا ورشتي عمل في مجال التحصين بحضور التحالف الدولي للقاحاتأ

  .الموسع في اليمن
  
  

   والنظافة وا�صحاح البيئي المياه
  

النظيفة للمحتاجين  المياه وإتاحةوا9صحاح البيئي على توفير  المياهفي مجال  ونيسفالي استراتيجيةتقوم 
والعمل على استعادة الخدمات المفقودة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق المتضررة من 

وا9صحاح البيئي  همن خدمات الميا ا�ساسيةغير قادرين على تلبية احتياجاتھم  مليون شخص في اليمن حالياً  19,3حى قرابة ضفقد أ .النزاع
  بفعل النزاع الدائر.

  

مليون شخص من خ)ل الدعم المقدم من اليونيسف  1,8مكن خ)ل شھر مارس الماضي توفير المياه وبشكل منتظم لحوالي مع ذلك، أ
مليون  7,3 إلىليھم منذ مطلع العام لي عدد ا�شخاص الذين تم الوصول إجمايرتفع إ ذلكوب .8محافظات 6المحلية للمياه في للمؤسسات 

 27,000سر يستفيد منھا ما يربو عن مياه مصنوع من السيراميك على ا�ُ  فلتر 967,3تم توزيع  ،ولضمان توفير مياه عالية الجودة .شخص
  . 9شخص

  

محطة  تقوم اليونيسف بدعم ،ذلك. لوانتشارھا مراضا�لوقاية من تفشي ا من حيث قصوى أھميةالبيئي 9 شك حاسمة وذات  قضاياه ا9صحاح
مليون شخص  1,4وھي مبادرة يستفيد منھا ما 9 يقل عن  ،مياه المجاريلمانة العاصمة عبر تزويدھا بمحطة ضخ معالجة المياه العادمة في أ

أُسرة نازحة.  982لخدمة محافظة حجة) تواجد النازحين في مديرية عبس ( كناممرحاض في أ 491ما تم تركيب ك .من قاطني مدينة صنعاء
في المديريات  474,5منھم  –10شخص في ث)ث محافظات 00058,حوالي النظافة الشخصية ل أدواتجرى توزيع  ،على ذات الصعيد

ثر تلك التدخ)ت شارك فيھا أتعزيز كنوع من النظافة  بأھميةلتوعية ل منتظمة تجلساوبشكل متصل، تم تنفيذ  .المتضررة من النزاع في تعز
  .سر النازحة في محافظة حجةمن أفراد ا�ُ  17,695الي  با!ضافةفرد من محافظة صعدة  11,914حتى ا9ن 

  
 الطفل حماية

  

 .القلق ومشاكل صحة نفسية طويلة ا�مد ذلكاء النزاع الدائر ومن تداعيات خطرة جر ا�طفاليواجه 
حيث حصل ما 9 يقل عن  ا�ولويةتقدم اليونيسف خدمات الدعم النفسي في المناطق ذات  ،استجابة لذلك

المساحات  أنشطةالمحافظات المتضررة من النزاع على تلك الخدمات عن طريق  فيطفل  78,349

                                                        
  4 أمانة العاصمة، صنعاء، صعده، البيضاء و إب

  5 البيضاء، الحديدة، مارب، صنعاء وتعز 

  6 ذمار، إب وعمران  

  7 حجة، ريمه وذمار

  8 أمانة العاصمة، عمران، حجة، صعده، أبين ولحج

  9 محافظة صعدة

  10  صعدة: 3,967 عدة أدوات النظافة وزعت على 27,769 شخص- في تعز: 5,474 عدة النظافة اZساسية وزعت في (مديريات: القاھرة – المظفر – صالة) – في حجة: عدة النظافة الشھرية اSستھDكية على 5,242 أسرة

 شخص مليون 3,91

 صحي وصرف مياه خدمات إلى بحاجة

 طفل مليون 4,7 من أكثر

 المختلفة حمايةال خدمات إلى بحاجة
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حالة �طفال عرضة للخطر وجرى تقديم خدمات  176تسنى تحديد  ،ذلك إلى با!ضافة .على المجتمع والمتنقلة الصديقة للطفل القائمة
مجتمعية ال نشطةا�من خ)ل  11شخص 222,180صال المعلومات المنقذة للحياة لعدد خ)ل الفترة المشمولة بالتقرير إي تمكما  .المناسبة لھم

  والذخائر غير المنفجرة والمتفجرات من مخلفات الحرب. ا�لغاممن مخاطر  أنفسھمية حماية تعريفھم بكيف ذلكمدرسية بما في وال
  

مراقب  25تدريب تم  –تقارير موثوقة حول ا9نتھاكات الجسيمة للطفل  لرفع الرئيسيةلية ، وھي اQليه المتابعة والرصدلدور شبكة آ يزاً تعز
التحقق  ، جرىخ)ل شھر مارس الماضيون موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية. م 12وكذا  محلية ينتمون الي منظمات غير حكومية

 أطفال 6وحادثة اعتداء على مدارس). كما استفاد  أطفالحالتي تجنيد واستخدام  ،حالة قتل وتشوه 20حادثة انتھاك جسيمة (منھا  23من 
  .نيسفمنقذة للحياة من جانب اليوالطبية التدخ)ت ال منضحايا 9نتھاكات جسيمة 

  
 تعليمال

  

نزوح  ،2015/2016مدرسة خ)ل معظم العام الدراسي  1,600تسبب ا9غ)ق المستمر لما يزيد عن 
 387,000سر واستمرار القتال وغياب ا9من في معظم مناطق الب)د في حرمان ما يزيد عن آ9ف ا9ُ 

   الھش أص)ً.النظام التعليمي  تحدياتا�مر الذي زاد من  ،طفل من حقھم في التعليم
  

بتوفير الحقائب المدرسية ومواد التعليم والتعلم  نيسفقامت اليو ،اطفالھا في المدرسة إبقاءثار ا9زمة ومساعدة ا9سر على لذلك، وللتقليل من آ
الي جنب مع توفير مساحات التعلم المؤقتة وتقديم  دة العملية التعليمية في المدارس المتضررة جنباً ودعم جھود وزارة التربية والتعليم لمعاو

  خدمات الدعم النفسي.
  

وسائل  إلى إضافةالنازحين والمتضررين  ا�طفالمن  58,725الحقائب المدرسية لعدد  إيصالمن  نيسفتمكنت اليو ،وخ)ل الفترة ذاتھا
 2016قد قامت منذ يناير  نيسفوكانت اليو .مدارسھا مغلقة معظم الوقت ظلتمحافظات منھا صعدة وتعز والتي  التعليم والتعلم في خمس

منھم في مديريات  17,000 محافظة (أكثر من 13طفل متضرر في  248,000كثر من حقائب المدرسية والمستلزمات على أبتوزيع ال
على  نيسفعملت اليو ،ي سياق تحسين البيئة المادية للمساحات المخصصة للتعلمما ففي صعدة). أ 8,400و تضرراً  ا�كثرمحافظة تعز 

مدرسة متضررة  165تأھيل  إعادةطفل في الوقت الذي تتواصل فيه جھود  9783ستخدامھا كفصول مؤقته يستفيد منھا  إضافيةتوفير خيام 
شھر مارس الماضي تدريب  تم في ،ل تقديم خدمات الدعم النفسيجل بناء القدرات والمعارف المحلية في مجا، ومن أذلكك .محافظات 10في 

  .المعلمات على تقديم ھذا النوع من الخدمات في المدارسمن العاملين الصحيين والمعلمين/ 300
  

تعز  تيفالوضع في محافظ .خ)ل شھر مارس ا�كبراختبارات نصف العام الدراسي التحدي انتھاء فتح المدارس بعد  إعادةمثلت عملية 
 نيسفاستطاعت اليو ،ومن خ)ل العمل مع وزارة التربية وباقي الشركاء، ذلكل .المدراس مغلقة ظلت ،وبالتالي ،منوصعدة ما يزال غير آ

لحاقھم بفرص دھم بالمستلزمات المدرسية لضمان إقامت بتزويكما طفل خارج المدرسة في محافظتين  15,000كثر من الوصول الي أ
  .التعليم

  
  

  اجتماعية  اتسالسيا
  

مانة العاصمة أُسرة في أ 7,255خ)ل فترة التقرير الي  نيسفوصلت المساعدة النقدية المقدمة من اليو
سرة لكل أُ  $100)ت نقدية شھرية بواقع ومحافظة تعز. حيث يتم من خ)ل الشركاء المحليين توزيع تحوي

الغير  ا�شياءمثل غاز الطبخ وباقي  ا�ساسيةسر من تغطية احتياجاتھا تلك ا�ُ  لتمكينشھر أ 6ولمدة 
في محافظة  13سرةأُ  1822,على الدفعة الرابعة من التوزيعات النقدية في حين حصلت  12سرةأُ  9774,حصلت  ،مانة العاصمةففي أ .غذائية

  .9ستعدادات لتوزيع الدفعتين الخامسة في صنعاء والثالثة في محافظة تعزا وتجري حالياً  .14تعز على الدفعة الثانية من تلك المساعدة
  

الدولية وزارة التربية والتعليم في توفير مساعدة غذائية ل0سر  ا!غاثةبالتنسيق مع  نيسفاليو فيھا نجحت ، والتيمانة العاصمةنبقى في أ
لضم  نيسفتجري ا9ستعدادات من قبل اليوف ،في تعزو .15مج المساعدة النقديةل)لتحاق ببرنا يسفنالضعيفة والتي لم تنطبق عليھا معايير اليو

 وإعطاءبالتنسيق مع صندوق الرعاية ا9جتماعية  ذلكن يتم لبرنامج المساعدة النقدية على أ 16نالمھمشي أوساطمن  إضافيةسرة أُ  0002,
  .ل0سر التي سبق تسجيلھا للحصول على المساعدة من الصندوق ا�ولوية

 
  

   التنمية �جل اتصال
  

جمالي العدد إالمنقذة للحياة ما يرفع  ا�ساسيةفرد في الرسائل والممارسات  77,203شراك إلى وإشھدت الفترة التي يغطيھا التقرير الوصول 
 نيسفيوبدعم من الو .محافظة 13فرد في  349,561 إلى 2016من خ)ل وسائل التواصل الشخصي منذ مطلع  إليهالذي تم الوصول 

للمشاركة في حم)ت التنظيف التي شھدتھا  المجتمعحشد  جرى ،متطوعاتنظمات غير حكومية محلية ومتطوعين/ومشاركة من قبل م
تعزيز الرضاعة الطبيعية الحصرية والممارسات  إلى با!ضافةفي عدن  ا�طفالتتبع وتحصين المتخلفين من  ،المناطق المنكوبة في تعز

                                                        
  11 136,821 طفل + 43,410 من البالغين 

  12 34,839 فرد

  13 15,274 فرد

  14  ما مجموعه 7,500 أسرة حصلت على الدفعة الثانية من المساعدة النقدية، منھم 5,222 تم الرفع بھم في التقرير السابق

  RI15: 215 أسرة ، وزارة التربية 215 أسرة 

  16  المھمشين ھم فئة سكانية مھمشة في ويعيشون غالياً في بيوت من الصفيح في ضواحي المدن وتسود بينھم أعلى معدSت البطالة والفقر 

 طفل 000,387 من أكثر

 المدرسة خارج يزالون ما

 شخص م"يين 8

 اجتماعية حماية إلى بحاجة
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من لمياه الشرب وحماية الذات من الحطام المتساقط/الذخائر ، التخزين اQغسل اليدين باستخدام الصابون ،لتكميلية للرضعالم)ئمة للتغذية ا
  غير المنفجرة والتثقيف ال)زم لھذا الخصوص.

  

  وا�مدادالتوريد  
  

اليمن عبر منصة الدعم  إلىارئ مدادات الطوطن متري من إ 4,430رسال ما مجموعة تم إ 2015،مارس  أواخرمنذ تصاعد ا�زمة 
شھدت وقد   .اليمن إلىرحلة طيران لضمان تدفق ا9مدادات  12مركب شراعي و 45جرى استئجار  كما .اللوجيستي الطارئ في جيبوتي

)ت جوية رح 3مينائي الحديدة وعدن في حين جرى استئجار  إلىا9مدادات  !يصالمراكب شراعية  3الفترة المشمولة بالتقرير استئجار 
طفل  850,600قنية لقاح مكورات رئوية تكفي لتلقيح  850,600وزارة الصحة وتشمل  إلىلنقل اللقاحات الي صنعاء والتي سلمت بالفعل 

كرتونة  11,600كثر من ، تم توزيع أذلكع)وة على  .طفل 1,488,000الفموي لتلقيح  ا�طفالقنية لقاح شلل  74,400الي  با!ضافة
 50,000 خزان مياه يستفيد منھا تقريباً  260) وكذا توزيع طفل لمدة شھر 11,600لع)ج ة جاھزة ل)ستخدام (ع)جي غذيةأتحتوي على 

الع)جية الجاھزة ل)ستخدام (والتي  ا�غذيةمن  ا�ولىوكانت الشحنة  .النازحين ا�طفالحقيبة مدرسية على  2,492توزيع  وكذا شخص
عبر جيبوتي دون المرور  كرتون 6,522عدن تحمل على متنھا  إلىرحلة مباشرة  عبرقد وصلت  )ھرطفل لمدة ش 6,522تكفي لع)ج 

  .باستخدام خطوط النقل التجارية ذلكو
  

  التمويل

تلقت  ،مليون دور 180 مبلغاً وقدره 2016لعام  ليونيسفالتي أطلقتھا اقيمة المناشدة  تبلغ ،ا!نسانية خطة ا9ستجابة مع انسجاماً 
 7,59ھناك  ،إضافة إلى ذلك. 17٪82 تمويل قدرھا فجوة تاركةً  ،لتغطية متطلبات تلك المناشدة دو9رمليون  32,1 ا�ن منھا حتى ظمةالمن

  . 2015مليون دو9ر مرحلة من التعھدات مقابل مناشدة 
  

 المبالغ المطلوبة القطاع
 الفجوة التمويلية التمويل المستلم*

 % بالدور % بالدور

 %94 57,661,337 %6 3,838,663 61,500,000 تغذيةال

 %69 24,987,001 %31 11,012,999 36,000,000 الصحة

 %91 44,362,752 %9 4,137,248 48,500,000 المياه واصحاح البيئي والنظافة

 %79 11,038,084 %21 2,961,916 14,000,000 حماية الطفل

 %100 14,000,000 %0 - 14,000,000 التعليم

 %32 1,923,832 %68 4,076,168 6,000,000 الحماية اجتماعية أثناء الطوارئ

    6,077,540  ما تم تخصيصه

 %82 147,895,466 %18 32,104,534 180,000,000 ا�جمالي الجزئي

    59,692,673 دو9ر  مرحل

    91,797,207 دو9ر  إجمالي التمويل المتوفر**

ردو ا�جمالي الكلي  %49 88,202,793 دور %51 91,797,207 دور 180,000,000 

  التمويDت المستلمة S تشمل التعھدات*

  **إجمالي التمويل المتاح يشمل المبالغ المستلمة مقابل المناشدة الحالية إضافة إلى المبالغ المرحلة.

  
  . 2016 مايوفي ا�سبوع ا�ول من شھر  التقرير المقبل:

 

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

  
للحصول على 
مزيد من 

 ,المعلومات

يمكنكم التواصل 
  مع:

  ايزابيل سواريز

  رير مسؤولة التقا

  يونيسف اليمن

  ا�ردن

 796136253 962+تلفون: 

Email : 

isuarez@unicef.org  

  

 

  راجات مادھوك

  مدير اتصال والمناصرة

  يونيسف اليمن

  صنعاء

 712223001 967+تلفون: 

Rmadok@unicef.org  

  ميريتشل ري"نو

  نائبة الممثل

  يونيسف اليمن

  عاءصن

 211400 1 967+تلفون: 

mrelano@unicef.org  

    

                                                        
  17 حتى تاريخ 22 فبراير 2016. 
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  البرنامج نتائج ملخص

*2016أھداف ونتائج البرنامج   

  يونيسف  المجموعة 
 احتياج الكلي

2016 

 ھدف 

2016 

 إجمالي نتائج
2016 

 ھدف 

2016 

 إجمالي نتائج
2016 

   التغذية

 الحاد التغذية سوء سنوات الذي تم معالجتھم من 5 سن دون ا�طفال# 
  الوخيم

319,966 178,562 31,396 178,562 31,396 

# النساء الحوامل والمرضعات ال)تي استفدن من المشورة المتعلقة 
  بتغذية الرضع وصغار ا�طفال

2,076,9142 313,119 40,675 313,119 40,675 

 مغذياتال من استفادوا من تدخ)تسنوات م 5 سن دون ا�طفال# 
 1دقيقةال

4,298,1632 276,000 22,346 4,000,000 22,346 

  الصحة

 3,712 770,000   953,363  الحصبة ضد ھمتطعيمالذين تم  العام دون # ا�طفال

 *4,544,708 5,039,936   5,039,936  # ا�طفال دون الخامسة الذين تم تطعيمھم ضد شلل ا�طفال 

 77,466 815,000   2,387,000  ا�طفال دون الخامسة ممن تلقوا رعاية صحية أولية# 

 73,368 680,000   2,076,000 رعاية صحية أوليةال)تي حصلن على  والمرضعات الحوامل لنساءا# 

  المياه واصحاح البيئي 

الذين تم  فتيات) –أو9د  –نساء  –ون (رجال المتضرر السكان# 
وخدمات اصحاح بيئي ُمحسنة من خ)ل تطوير  مياهمصادر تزويدھم ب

 3أو إعادة تأھيل أو صيانة البنى التحتية العامة والمجتمعية

8,391,079 6,384,984 3,697,013 5,186,000 3,670,457* 

ا�شخاص المتضررون الذين حصلوا على مياه آمنة حسب المعايير # 
  لتر يومياً) 15 – 7,5المتفق عليھا (

1,750,000 682,332 315,530 100,000 64,149* 

 92,475 500,000 96,447 1,382,461 1,750,000  المعيارية النظافةمواد  عدة ممن حصلوا على ا�شخاص المتضررون# 

  حماية الطفل

# ا�طفال في المناطق المتضررة الذين شملتھم تدخ)ت آلية المتابعة 
 والرصد

2,473,352 1,372,933 554,302 1,372,933 554,302 

 221,638 279,716 221,638 399,594 1,821,656 النفسي الدعمخدمات  من ونالمستفيد من النزاع ونالمتضرر ا�طفال# 

 حول كيفية المعارف ا�طفال وأفراد المجتمع الذين حصلوا على# 
 غير الذخائر/ ا�لغام بسبب الموت /البدنية ا!صابة من أنفسھم حماية
 الحرب مخلفات من المتفجرات/ رةالمنفج

1,927,153 502,158 433,975 351,511 433,975 

  التعليم

# اZطفال المتضررون في سن التعليم ممن أُتيحت لھم الفرصة من خDل 
 مساحات التعلم المؤقتة والمدارس المعاد تأھيلھا

497,200 244,500 9,801 156,000 7,059 

حصلوا على خدمات الدعم النفسي في # اZطفال المتضررون الذين 
  المدارس

1,800,000 575,500 17,833 173,000 9,971 

الذين حصلوا على مستلزمات التعلم اZساسية  المتضررين# اZطفال 
 5والكتب واZثاث المدرسي �عادة إدماجھم بالمنظومة التعليمية

2,000,000 522,710 260,038 360,000 248,852* 

تماعيةالحماية اج   

 إنسانية# اZسر الضعيفة التي تلقت مساعدات على شكل تحويDت نقدية 

  6في اليمن

8,000,000 
  

34,285 45,000 

  اتصال �جل التنمية

أنشطة من الذين وصلت إليھم الحزمة المتكاملة  نوالمتضرر لسكانا# 
 ا9تصال �جل التنمية

2,000,000 
  

1,200,000 349,561 

  
  
  

وھو مؤشر يقيس  –(مثل عدد ا�شخاص المتضررين الذين حصلوا على خدمات مياه وإصحاح بيئي محسنة  2015تظھر أعلى كونھا تأتي في سياق برامج قيد التنفيذ وكانت قد بدأت في  البرنامج نتائج * بعض
يناير. باقي  9إلى حملة التحصين الجارية والتي بدأت في في معظمھا نتائج تستند  وكلھا-"لى اللقاح ضد شلل ا�طفال" عدد ا�طفال دون الخامسة الذين حصلوا ع ،برامج المياه الريفية والحضرية كبيرة الحجم)

  النتائج ستتحقق تباعاً. 
بينما ھدف  ،المغذيات الدقيقة ومكم)ت بودرة)ت فيتامين (أ) مكمخ)ت المغذيات الدقيقة المدعومة من اليونيسف والتي تتضمن طفل دون الخامسة تحت تد 4,000,000.  ھدف اليونيسف تحت ھذا المؤشر ھو 1

  طفل دون الخامسة. 276,000ھدف يبلغ: للوصول إلى المغذيات الدقيقة  ن (أ) ويتعاطى فقط مع مكم)ت بودرةمجموعة التغذية 9 يشمل تقديم مكم)ت فيتامي
من السكان). "عدد ا�طفال دون الخامسة  %8استنادا إلى إجمالي عدد النساء الحوامل والمرضعات (انب تغذية الرضع وصغار ا�طفال جعلى مشورة في  ال)تي حصلن. يشمل النساء الحوامل والمرضعات 2

  شھر.  59 – 6مكم)ت المغذيات الدقيقة" وفق تقديرات إجمالي عدد ا�طفال في الفئة العمرية تدخ)ت الذين حصلوا على 
إعادة تأھيل البنية  ,/الصيانة الروتينيةل0شخاص الذي تمكنوا من الوصول إلى مياه شرب أمنة من خ)ل إعادة تأھيل/إص)ح منظومات المياه الحضرية القائمة ذات العمليات المحددة ا�رقام المجمعة التراكمية .3

با!ضافة الى اجمالي العدد التراكم  ,المواد الكيماوية لمحطات المعالجة وباقي تكاليف التشغيل والصيانة ,الوقود ,قطع الغيار ,التحتية لمنظومات الصرف الصحي الريفية والحضرية بما في ذلك توفير المعدات
  شغيلية.ل0شخاص الذين استفادوا من الدعم المقدم لخدمات التخلص من النفايات الصلبة شام)ً المعدات وقطع الغيار والوقود وباقي التكاليف الت

  الصادر عن صندوق الرعاية ا9جتماعية.   2014حماية اجتماعية عاجلة. تقديرات اليونيسف استناداً إلى تقرير الربع ا�خير من  . عدد ا�شخاص بحاجة إلى4
  . 2,497,200يكون إجمالي ا9حتياج الكلي ھو س ،. وعليها!جمالي الكلي ل)حتياج تحت ھذا المؤشر يشمل ا9حتياج الكلي "ل0طفال المتضررين الذين يحصلون على خدمات الدعم النفسي في المدارس". 5
   ا�ھداف. تغيرت ،وبالتالي ،توفيرھاب المناشدةنظراً لتحويل النشاط من مجموعة المأوى إلى مجموعة الحماية. وفقاً لذلك تغيرت حدود التمويل التي يمكن  2015ھو أقل بكثير عن  2016ھدف اليونيسف خ)ل . 6

  
   
  

  
  


