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  الوضع وا�حتياجات انسانية علىعامة  نظرة
  

 والمضي عمال العدائية في اليمنرحب المجتمع ا$نساني الدولي با�تفاق الذي توصلت إليه ا�طراف المتنازعة في أبريل الماضي لوقف ا�
  في محادثات الس.م. 

  

  2016أبريل    
      

بحاجة لمساعدة إنسانية  ذين ھملاا�شخاص 
  عاجلة: 

  

  منھم: شخصمليون  21,1
 طفل م&يين 9,9 

  أطفال) %31نازح ( مليون 2,7
(التقرير الثامن لفريق عمل حركة السكان، مجموعة 

  الحماية)
  

طفل دون الخامسة عرضة لخطر سوء  320,000
  الحاد الوخيم التغذية

  

شخص بحاجة لمساعده في مجال  مليون 19,3
  المياه وا�صحاح البيئي 

  

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

  
  : 2016المبالغ التي تتطلبھا اليونيسف خ&ل 

  مليون دو�ر  180

  

  :2016المبالغ المستلمة في 

  لية)بالمائة فجوة تموي 82مليون دو�ر ( 32,1

  
   *الوضع الكلي للتمويل                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2016مليون دو�ر مرحلة إلى  59,7 علىع&وة                   

 عناوين رئيسية  
 

دخل وقف إط&ق النار الشامل في اليمن حيز التنفيذ منذ أبريل الماضي،  •
تعزز الخطى  مال كبيرة بأنآجديدة من مباحثات الس&م في ظل  وبدأت جولة

باتجاه الس&م الذي طال انتظاره في ھذا البلد. ترحب اليونيسف والشركاء 
بھذا ا�تفاق ووسعت من استجابتھا انسانية في المناطق التي كان فيھا 

رب والبيضاء بما في أالنزاع أشد وطأة وتحديداً: تعز، صعدة، الجوف، م
 .تقييم الوضع التعليمي في كٍل من تعز وصعدة تمكنت من ذلك

 

أبريل الماضي الحملة الوطنية  12- 10دعمت اليونيسف خ&ل الفترة  •
ما يزيد الشاملة للتحصين ضد شلل ا�طفال. حيث نجحت الحملة في تطعيم 

حصل أكثر من  م&يين طفل دون الخامسة ضد شلل ا�طفال بينما 4,6 عن
 فيتامين (أ).  مليون طفل على 3,9

 

من التحوي&ت النقدية انسانية �كثر من قدمت اليونيسف الدفعة السادسة  •
دات حالياً أسرة معرضة للخطر في أمانة العاصمة. وتجري ا�ستعدا 4,700

سيتم استھدافھا خ&ل ا�شھر القادمة في محافظة  يتلزيادة عدد ا�ُسر ال
 تعز. 

 

تم نشر فرق ميدانية تابعة لليونيسف بھدف تقديم الخدمات الصحية  •
أسرة نازحة في عمران كاستجابة عاجلة  107ئة لعدد والتغذوية الطار

شخص في سبع  30,000للسيول العارمة التي الحقت الضرر بقرابة 
  محافظات. 

      

تقرير الوضع 
ناليم ا�نساني في  

 إجمالي المطلوب
 المطلوب

مليون  180180180180
 دو�ر
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ا�عمال العدائية في العديد من  ضبداية الھدنة، إ� أنه ُسجلت بع رغم تأكيد العديد من المصادر الرسمية وغير الرسمية تراجع العنف منذ
من نفس الشھر. مع  18رر أن تنطلق في الكويت بتاريخ أبريل، بعد أن كان من المق 21المناطق مما تسبب في تأجيل مباحثات الس.م حتى 

ذلك، استطاعت اليونيسف وشركائھا الوصول إلى المناطق التي تمثل صعوبة من حيث الوصول إليھا مثل تعز، صعدة، الجوف، مارب 
  والبيضاء. 

  
عام لHمم المتحدة حول ا�طفال والنزاع الممثل الخاص لHمين ال-من السيدة ليلي زروقي كل صدر عنوقف ا�عمال العدائية،  بخصوص 

ك طالبا فيه كافة أطراف النزاع أفريقيا بيان مشتر الوسط وشمنيسف في منطقة الشرق ا�المدير ا$قليمي لليو –س.مة  رالمسلح والدكتور بيت
يع ا�نتھاكات دامھم في النزاع ووقف جما�متثال �لتزاماتھم بموجب القانون ا$نساني الدولي وتسريح ا�طفال الذين تم تجنيدھم واستخ"

باتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية المدارس والمستشفيات وتسھيل وصول ا�طراف كل . كما ناشدا بنات على حد سواءوال بنينالجسمية ضد ال
  المساعدات ا$نسانية لHطفال وكل من ھم بحاجة إليھا"

  
حتى  مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية 21,1خلف النزاع المستمر أكثر من  ي اليمن،ف فريق القطري للعمل ا$نسانيالطبقاً لتقديرات 

مليون نازح طبقا أخر تقرير صادر عن فريق العمل حول حركة  2,7. في حين أن عدد النازحين أخٌذ بالتزايد حيث وصل إلى 2015نھاية 
  لماضي. أضعاف عن العدد المسجل في العام ا 6بزيادة قدرھا  أي- السكان

  
أبريل المنصرم جراء السيول العارمة نتيجة ا�مطار الغزيرة في سبع  13شخص منذ  30,000با$ضافة إلى ذلك، تضرر أكثر من 

حيث تسببت السيول في تدمير البنية التحتية والمحاصيل وفقدان أعدد كبيرة من الماشية. من ناحية ثانية، لم تكن صنعاء وعمران  1محافظات.
سجلت المحافظات الث.ث أعلى رقم من حيث ا�شخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة تتمثل  حيث- منأى عن العنف القائم ومارب في

وقد سارعت اليونيسف إرسال مساعدة عاجلة إلى محافظة عمران بعد الوضع الطارئ حيث قامت بالمأوى والغذاء والمياه وا�صحاح البيئي. 
  ساعدات الصحية والتغذوية. الفرق المتنقلة بتقديم الم

  
  

  والتنسيق انساني العمل قيادة
  

المياه وا$صحاح البيئي  مجموعات تتولى قيادةوفي اليمن  ا$نسانيللعمل  القُطري فريقال مع التنسيق العمل من خ.ل مستمرة في اليونيسف
وكانت  ھا في لعب دور فاعل كعضو ضمن مجموعة الصحة.ناھيك عن استمرار حماية الطفلل ةالفرعي المجموعةكذا ووالتغذية والتعليم 

فرعية  مجموعاتو في عدن على المستوى دون الوطني التعليمحماية الطفل وو للمياه وا$صحاح البيئي مجموعاتالمنظمة قد قامت بتأسيس 
الجھود  دعمل يمركزتأسيس في دور الريادة عبت التي ل المنظمة تعتبر اليونيسف. لھامكاتب ميدانية  فيھافي جميع المناطق التي يوجد  ةللتغذي

  صعدة. و كٍل من إب في ا0نسانية
  

ا تكنولوجيل عد واEستخدام المبتكرلمتابعة عن بُ من خ;ل ا محليينشركاء  من خ;لمج اتنفيذ البر ومتابعة مراجعة المنظمةتواصل  كما
على تنفيذ برامج إنسانية ل ع المنظمات غير الحكومية المحليةوتوسيع الشراكات م لتنويع الرامية تتواصل الجھود ،بالتوازي. متنقلةالاEتصاEت 
 ا�رض.

  

  استراتيجية العمل انساني
  

ة اليونيسف في ياستراتيج تواصل .2016يونيو 30حتى  2015 والذي كان قد سبق تفعيله في للطوارئ تم تمديد العمل بالمستوى الثالث
. كما أن 2016لتزاماتھا الجوھرية تجاه في العمل ا$نساني والتي تتماشى مع خطة ا�ستجابة ا$نسانية لليمن ا�سترشاد باالمجال ا�نساني 

لى عينصب التركيز المنظمة لم تنفك عن الدعوة إلى عدم عرقلة وصول المساعدات ا$نسانية وحماية ا�مدادات والمواقع ا$نسانية. بالمقابل، 
 حزمة توفيروباقي السكان المتضررين من النزاع. تعمل اليونيسف على  النازحين والمجتمعات المضيفة نھمالضعفاء وم مخاطبة احتياجات

لHطفال دون الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات من خ.ل دعم الفرق المتنقلة  والع.جية الوقائية والتغذوية الصحية الخدمات من متكاملة
على صعيد . ومرافق النظافة النقية المياهبزويدھا ت خ.ل من النازحة ا�سر دعم يجري كذلك ية.وأنشطة خارج الجدران والمرافق الصح

جنباُ إلى وتوفير لوازم المدرسة  وتدريس حصص تعويضية المدارس فتح $عادة ةالحكوم ئھا فيشركامع  دون توقف اليونيسفتعمل  ،متصل
سرھم من وأُ  م خدمات الدعم النفسي لHطفالُتقد كماحالياً.  المدارس ذين يحتلونللنازحين ال مأوى بديل عن البحث جھود جنب مع تشجيع

التي -من خ.ل آلية متابعة ورصد ا�نتھاكات الجسيمة لحقوق الطفل .المساحات الصديقة للطفل ذلكومن  ،المجتمعيةخ.ل المدارس والمرافق 
ص البيانات لمراقبة الموضع وتقديم ا�ستجابة ودعوة أطراف النزاع يجرى استخ.-محافظات 10مديرية موزعة على  50تغطى أكثر من 

الية وباقي المعنيين لضمان حماية المدنيين. وبالنظر إلى الوضع غير المثالي ما بعد النزاع والتدھور المستمر في معيشة الناس والھشاشة الم
ضمان وصول المنح النقدية �سر ا�كثر ضعفاً في اليمن. وھناك حاجة وما لذلك من أثر بالغ على النساء وا�طفال، تعمل اليونيسف جاھدًة ل

  لتوسيع نطاق تلك المساعدة لضمان استمراريتھا في المستقبل القريب على أقل تقدير.   
  
ثلُة نظراً لوجود تنازع في السلطات الحكومية في اليمن، تحافظ اليونيسف على الحياد السياسي وتدخل في شراكات مع الحكومة ممو

 بالوزارات الفنية والھياكل الحكومية المحلية لتقديم عون إنساني دون تحيز. وللحفاظ على مستوى عاٍل من التنسيق، جرى تشارك خطط العمل
  المتجددة مع الوزارات المعنية والتوقيع عليھا. 

  

                                                        
  1 الحديدة، عمران، حجة، صنعاء، أبين، المحويت ومارب.
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  البرنامج ستجابةا ملخص
 

  والتغذية الصحة

تواصل اليونيسف والشركاء تنفيذ تدخل أساسي لضمان استمرارية تقديم الخدمات من جانب الفرق المتنقلة 
في المناطق ا�كثر تضرراً، وتنفيذ أنشطة إيصالية تستھدف المجتمعات النائية جنباً إلى جنب مع دعم 

  المرافق الصحية.  
  

. ا$دارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد العمل ببرنامجتابعت اليونيسف والشركاء خ.ل شھر أبريل توسيع 
للتأكد من إصابتھم بسوء التغذية الحاد، جرى ع.ج  2شھر 59- 6طفل في عمر  107,941حيث تم فحص 

طفل صاب  274الحاد الوخيم. ومن أجل تدخ.ت تغذوية متكاملة، حصل من سوء التغذية  3منھم 22,455
فيتامين (أ) ومكم.ت المغذيات الدقيقة في حين طفل على  10,033بسوء التغذية الحاد الوخيم على عدة النظافة الشخصية. أيضاً، حصل، 

  طفل.  6,891قُدمت أقراص التخلص من الديدان لعدد 
  

شھر على المشورة الخاصة  59من أمھات ا�طفال دون  31,186، فقد حصلت أقل حضاً وامل والمرضعات لم يكن ا�مھات والنساء الح
  من الحوامل والمرضعات.  40,739بتغذية الرضع وصغار ا�طفال بينما وزعت مكم.ت الحديد/الفو�ت على 

  
محافظات  8يات والمتطوعين/المتطوعات وقاب.ت المجتمع من من العاملين/العام.ت الصح 757شھدت الفترة المشمولة بالتقرير مشاركة 

في مبادرات لبناء القدرات بدعم من اليونيسف تھدف إلى تدريب العاملين/العام.ت الصحيات والمتطوعين/المتطوعات المجتمعيات في مجال 
  ). 1تعزيز برامج التغذية. (أنظر الجدول ا$دارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد، تغذية الرضع وصغار ا�طفال، متابعة النمو و

  
أبريل الماضي على موعد مع الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل ا�طفال في اليمن. حيث ُتفيد التقارير ا�ولية نجاح  12-10كنا خ.ل الفترة 

م.يين طفل على أقراص  3,9مليون طفل دون الخامسة على ا�قل ضد شلل ا�طفال وحصول ما يزيد عن  4,6الحملة في الوصول إلى 
 40,000، منھم من العاملين الصحيين على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات 46,000فيتامين (أ). شارك في الحملة قرابة 

 7غيل في مختص تلقيح. ُنفذت الحملة بدعم مشترك من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. حيث تحملت اليونيسف تكاليف التش
محافظات حيث دعمت أنشطة التواصل والحشد ا�جتماعي، دعم جھود ا�شراف التي قامت بھا وزارة الصحة العامة والسكان، دعم تشغيل 

مليون جرعة لقاح شلل ا�طفال الفموي لغرض الحملة. وفي المك. (محافظة  5,6غرفة التحكم الوطنية لحملة شلل ا�طفال ووفرت 
ص جميع ا�طفال الذي حصلوا على جرعات اللقاح للتأكد من مدى إصابتھم بسوء التغذية الحاد. ا�عمال العدائية حالت حضرموت)، تم فح

  .ن من المديريات داخل مدينة تعزدون تنفيذ الحمة في اثنتي
  

ا�طفال الفموي الثنائي. حيث قامت  من ابريل الماضي مرحلة التحول من لقاح ا�طفال الفموي الث.ثي إلى لقاح شلل 23الـ دشنت اليمن في 
أبريل. كما دعمت المنظمة إعداد  21بتاريخ مليون جرعة لقاح ثنائي جرى توزيعھا على جميع نقاط تقديم الخدمات  1,48اليونيسف بشراء 

  الدليل ا�رشادي للعاملين/العام.ت الصحيات وأنشطة التواصل والتوعية. 
  

ابريل، أرسلت اليونيسف وبشكل عاجل فرق ميدانية إلى محافظة عمران. وبالتعاون مع ا�تحاد  13ت في استجابة للسيول الجارفة التي حدث
  ا�وروبي، قامت الفرق المتنقلة بتفحص المدارس لمعرفة مواطن تجمع النازحين وتقديم الخدمات الصحية والتغذوية لھم.

  
  

                                                        
  إناث 54,850ذكرو +  53,091 2 

  فتيات 12,323أوEد +  10,132 3 

 الخامسة دون طفل 320,000

 التغذية بسوء ابةا$ص لخطر عرضة
 الوخيم الحاد

 شخص مليون 14,1

 الخدمات إلى الوصول ستطيعوني �
 ا�ولية الصحية
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 )2016 بريل(أ اليونيسف من المدعومة القدرات بناء مبادرات :1 الجدول

 
 

 ا�شخاص عدد النشاط

 المجتمعية ا$دارة مجال في المجتمعيين الصحة متطوعي تدريب
 + (تعز ا�طفال وصغار الرضع وتغذية الحاد التغذية لسوء

 صنعاء)

97 

 النمو متابعة مجال في المجتمعيين الصحة متطوعي تدريب
 (تعز) المجتمعي والحشد

124 

 المجتمعية ا$دارة مجال في صحياتال العاملين/العام.ت تدريب
 الضالع) + (لحج التغذية لسوء

46 

 مجال في الصحيات للعاملين/العام.ت تنشيطية دورات تنظيم
 (عمران) الحاد التغذية لسوء المجتمعية ا$دارة

291 

 48 (ريمة) ا�طفال وصغار الرضع تغذية حول القاب.ت تدريب

 في المجتمع من حيينالص والعاملين الصحة متطوعي إشراك
 الدروس حول الحوار تشجيع التقارير، لجمع التقييم لقاءات

 (شبوه) الحلول ومناقشة والتحديات البرنامج قوة نقاط المستفادة،

 متطوعين 123

 عاملين 28/

 صحيين

  السيول من المتضررة المجتمعات داخل الميدانية الفرق بواسطة المقدمة الخدمات :2 الجدول

 )2014 ابريل (عمران،
 

 المستفيدون الخدمة

 نازحة أسرة 107 توعية بجلسات مصحوبة النظافة أدوات عدد توزيع

 أن (ُوجد التغذية بسوء ا$صابة مدى لمعرفة ا�طفال فحص
 الوخيم) الحاد التغذية بسوء مصابون وفتاة ا�و�د من 3

 طفل 189

 ذيةالتغ برامج في الوخيم الحاد التغذية سوء حا�ت تسجيل
 الخارجية العيادات في الع.جية

 أطفال 4

 حامل امرأة 40 الفوليك وحمض الحوامل رعاية

 مرضع امرأة 34 الفوليك وحمض الحوامل رعاية

 امرأة 61 الو�دات تنظيم تدابير

 الخامسة دون طفل 245 الطفولة مراض� المتكاملة ا$دارة

 طفل 13 التحصين

  
  
  

   والنظافة واصحاح البيئي المياه
  

للمؤسسات المحلية مليون شخص بمصادر مياه منتظمة خ.ل شھر ابريل من خ.ل توفير الوقود  2,1تم تزويد 
في  33,375شخص (منھم  52,133كذلك، تواصل نقل المياه بالصھاريج لعدد  4محافظات. 8للمياه في 

. كما 5محافظات أخرى) 3شخص في  18,758ررة من النزاع داخل مدينة تعز إضافة إلى المديريات المتض
، 6شخص 23,000فلتر مياه مصنوع من مادة السيراميك كي يستفيد منھا ما يربو على  3,610محافظات أخرى على موعد �ست.م  3كانت 

  جلسات توعية بأھمية النظافة.  8فرد 329,60في حين حضر  7خزان مياه لخدمة ا�سر النازحة 129كما تم تركيب 
  

اليونيسف، واصلت  ضمان استمرارية خدمات الصرف الصحي والتي ُتعد محورية للوقاية من ا�مراض. لذلك، وبفضل الدعم المقدم من
 4وفي . مليون شخص يقطنون العاصمة 1,4في أمانة العاصمة عملياتھا التي يستفيد منھا حوالي  الصرف الصحي ياهممحطة معالجة 

  . 9شخص 1,128,104محافظات أخرى، دعمت اليونيسف أنشطة إدارة النفايات الصلبة لمنطقة استج.ب تزيد عن 
  

با$ضافة إلى  10في أربع محافظات 31,836صندوق أدوات نظافة لعدد اشخاص يقارب  4,789على صعيد متصل، وزعت المنظمة 
  . 11النازحة في مخيمات محافظة حجهمجموعة ا�دوات ا�ستھ.كية الشھرية على ا�سر 

  

  
 الطفل حماية

  

ومنھم الحكومة  –وسعت اليونيسف خ.ل الشھرين الماضيين برنامج حماية الطفل والشراكات مع المنفذين 
  والمنظمات الدولية والمحلية وبالتالي توسيع التغطية الجغرافية.

  
حالة تجنيد واستخدام  23حا�ت قتل وتشوه،  3حادثة انتھاك جسيمة:  29ريق العمل القُطري المعني بالمتابعة والرصد التحقق من استطاع ف

ومن اجل تحسين قدرات الرصد، قامت شبكة آلية المتابعة والرصد بدمج نشاط وحالة اختطاف واحدة واثنين اعتداءات على مستشفيات. 
فنيي الرسوم المتحركة في أمانة العاصمة تضررين من النزاع داخل المساحات الصديقة للطفل القائمة. كما تم تدريب التعرف على ا�طفال الم

من ا$ناث في تعز  12من الذكور و 27ومحافظة صنعاء على تحليل ورصد ا�نتھاكات الجسيمة المضرة با�طفال. إضافة إلى ذلك، حصل 
منظمات دولية حول اZلية في  9الرصد. كما شھدت الفترة المشمولة بالتقرير قيام اليونيسف بتدريب على تدريب في مجال آلية المتابعة و

  سياق التعاون بين الشبكة وإطار إتاحة المتابعة والرصد بقيادة مكتب تنسيق الشئون ا$نسانية ُبغية متابعة معوقات الوصول. 
  

ا�جتماعي لHطفال الذين تعرضوا للنزاع، واصلت اليونيسف تقديم خدامات الدعم النفسي لمساعدة ا�طفال التغلب على مشاكل الرفاه النفسي و
طفل متضرر من النزاع  81,119من خ.ل أنشطة المساحات الصديقة للطفل المتنقلة والقائمة على المجتمع والتي وصلت لما � يقل عن 

  خ.ل شھر ابريل فقط. 
  

                                                        
  أمانة العاصمة، الحديدة، عمران، حجة، صعده، أبين، لحج ومأرب 4 

  أمانة العاصمة، صعده والجوف 5 

   6  سقطرى: 493 فلتر لخدمة 3,451 شخص، شبوه: 500 فلتر لخدمة 3,500 شخص، الجوف: 2,617 فلتر لخدمة 16,632 شخص

  في محافظتي صعده وحجة 7 

  في محافظات عمران وحجه وشبوه 8 

  مديريات القاھرة، المظفر والتعزية) شخص ( 500,000شخص، تعز:  64,000شخص (مديريات جبلة، الظھار والمشنة)، صعده:  494,104شخص، إب:  70,000البيضاء:  9 

  شخص 16,632استفاد منھا  2,617شخص، الجوف:  3,500صندوق وزعت على  500شخص، شبوه:  11,137يستفيد منھا  1,591شخص، سقطرى:  567يستفيد منھا  81عمران:  10 

   شخص 8,035عده نظافة استھ;كية على  1,115توزيع  11 

 شخص مليون 3,19

 وصرف مياه خدمات إلى بحاجة
 صحي

 طفل مليون 7,4 من أكثر

 حماية خدمات إلى بحاجة
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 200,179استفاد قرابة  حيثوسعاً ملحوظاً في المناطق التي يصعب الوصول إليھا مثل تعز والجوف شھدت أنشطة التثقيف بمخاطر ا�لغام ت
من المعلومات المنقذة للحياة التي ُتظھر كيفية حماية الذات من مخاطر ا�لغام، الذخائر غير المنفجرة والمتفجرات من مخلفات  12شخص

تعز وذلك خ.ل فترة توقف ا�عمال العدائية. وبمناسبة اليوم العالمي للتثقيف بمخاطر  الحرب في المحافظات الشمالية والجنوبية، تحديداً 
لتمكين ا�لغام والمساعدة على نزع ا�لغام الذي يصادف الرابع من ابريل، قامت اليونيسف بدعم المركز اليمني التنفيذي للتعامل مع ا�لغام 

 6شملت الفعالية افتتاح معرض الصور وعرض المركز من رفع الوعي والقيام بجھود المناصرة ال.زمة لحماية المدنيين من اثار النزاع. 
  لقاءات طاولة مستديرة تلفزيونية واثنتين من ا�غاني اللتين ُبثتا في ا$ذاعة والتلفزيون.  7ف.شات تلفزيونية وإذاعية، وعرض 

  
بالتعاون مع وزارة الشئون ا�جتماعية والعمل ورشتي تدريب مكثفتين  –لتزايد ا�حتياجات في المحافظات الجنوبية، نفذت اليونيسف نظراً 

شخص من فروع الوزارة ومنظمات  36حول مواضيع الدعم النفسي/المساحات الصديقة للطفل والتثقيف بمخاطر ا�لغام شارك فيھما 
فظات. بذلك، بات المتدربين مؤھلين ولديھم المعلومات الكافية والمھارات لنقل المعارف التي تلقوھا إلى المتطوعين محا 6المجتمع المحلي من 

  المجتمعيين. 
  

 17على شھادات مي.د حتى تاريخ  13محافظات 4في طفل من أوساط الفئات المھمشة والمحرومة والضعيفة  30,703حصل ما مجموعة 
المتنقلة التابعة لمصلحة ا�حوال المدنية. في نفس الوقت، حصل مجموعة من ا�طفال وا�باء وأفراد المجتمع على  وذلك بواسطة الفرقابريل 

  التوعية المطلوبة بأھمية استخراج شھادات مي.د وكيفية البحث عن الخدمة مستقب.ً. 
  

  
 تعليمال

  

مدرسة لمعظم  1,600ما يزالون خارج المدرسة بسبب استمرار إغ.ق  14لطف 560,000ھناك أكثر من 
نتيجة لغياب ا�من أو لكونھا محتلة من قبل النازحين أو  2015/2016الوقت خ.ل العام الدراسي 

  الجماعات المسلحة. 
  

م الحقائب المدرسية ومواد التعليم والتعلم وكذا للتخفيف من أثر ا�زمة ومساعدة ا�سر على إبقاء أطفالھم في المدارس، قامت اليونيسف بتقدي
اً دعم وزارة التربية والتعليم في جھودھا الرامية إلى إعادة تشغيل المدارس المتضررة. وبھدف إيواء الط.ب النازحين، قامت اليونيسف أيض

   بتوفير فضاءات تعلم مؤقتة وتقديم خدمات الدعم النفسي.
  

كما استطاعت المنظمة نار، قام فريق اليونيسف بتقييم ا�حتياجات التعليمية في بعض مديريات تعز وصعده. من فرصة وقف إط.ق ال اً مستفيد
زيادة مستوى الوصول مقارنة بالشھر الذي سبق حيث وصلت الحقائب المدرسية ومستلزمات التعليم والتعلم وأنشطة إعادة تأھيل المدارس 

وبھدف تحسين البيئة المادية  محافظات. 6طفال النازحين وغيرھم من المتضررين في من ا� 160,779وخدمات الدعم النفسي إلى 
طفل خارج المدرسة ا�لتحاق  74,808والتي سُتتيح لـ  15محافظات 5مدرسة في  59لمساحات التعلم، استكملت اليونيسف إعادة تأھيل 

/معلمة على فرصة تدريب حول مھارات تقديم الدعم النفسي اخصائي/اخصائية اجتماعية ومعلم 1,694بالتعليم. ع.وة على ذلك، حصل 
  لHطفال المتضررين. 

  
مدرسة على ا�قل مغلقة في محافظتي تعز وصعده بسبب الوضع ا�مني. لذلك، قامت اليونيسف بدعم حق ا�طفال في التعليم  919ما تزال 

ن النزاع إضافة إلى تشغيل فصول مجتمعية وتقديم مستلزمات التعليم من خ.ل إنشاء مساحات تعلم مؤقتة داخل المديريات ا�كثر تضرراً م
  والحوافز للمعلمين المتطوعين بالتعاون مع السلطات المحلية والمركزية. 

  
  ا�جتماعية  اتالسياس

  

 المساعدةالخامسة والسادسة من استطاعت اليونيسف خ.ل الفترة التي يغطيھا التقرير إيصال الدفعات 
يجري توزيع تحوي.ت نقدية أسرة على التوالي في أمانة العاصمة.  4,740أسرة وكذا  4,960لعدد النقدية 

ابريل لتسليط الضوء على  23أشھر. وقد ُنظم إيجاز صحفي في  6 منذ شھرالتقريباً في  $100 بما يعادل
  ج أثنين من ا�ف.م القصيرة تحكي إنجازات البرنامج. أيضاً، يجري حالياً إنتاالنجاحات التي حققھا البرنامج. 

  
أسرة فيما تجري ا�ستعدادات حالياً لزيادة عدد  7,443أما في تعز، فقد استطاعت اليونيسف إيصال الدفعة الثالثة من المساعدة النقدية لعدد 

 9وشمل  2014ملھم المسح الذي نفذته اليونيسف عام ممن لم يش 16سيشمل التوسع الُمزمع مبدئين ا�سر المھمشةا�سر المستھدفة ھناك. 
مديريات كما ُيخطط للوصول إلى باقي ا�سر الضعيفة والفقيرة من غير المھمشين والتي تقطن في المديريات التي يصعب الوصول إليھا 

  داخل تعز. 
  

 

                                                        
  من البالغين 5643,1من ا�طفال +  157,023 12 

  صنعاء، عمران، ذمار والحديدة 13 

  طبقاً لبيانات وزارة التربية والتعليم –طفل لكل مدرسة  350أُعيد احتساب العدد المقدر لeطفال النازحين من قبل اليونيسف مؤخراً وعلى أساس متوسط  14 

  تعز، الحديدة، صنعاء، عمران وأمانة العاصمة 15 

  ى فئة مھمشة من السكان في اليمن يقطنون في الغالب ُمدن الصفيح في ضواحي المدن ويعانون من ارتفاع معدEت الفقر والبطالة.المھمشين اسم يطلق عل 16 

 طفل 000,560

 المدرسة خارج يزالون ما

 شخص م&يين 8

 اجتماعية حماية إلى بحاجة
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   التنمية �جل ا�تصال
  

وذلك عبر وسائل  فرد في الرسائل والممارسات ا�ساسية المنقذة للحياة 54,392شراك إلى وإشھدت الفترة التي يغطيھا التقرير الوصول 
قد دعمت جھود الحشد والمشاركة المجتمعية  –بالشراكة مع منظمات مجتمع مدني ومتطوعين  –وكانت اليونيسف  ا�تصال المباشرة.

وتلقيحھم في كافة المحافظات خ.ل حملة التحصين ضد شلل  استجابة �حتياجات النازحين في إب وتعز، بما في تتبع المتخلفين عن التحصين
غسل اليدين باستخدام  ،الرضاعة الطبيعية الحصرية والممارسات الم.ئمة للتغذية التكميلية للرضعتشجيع  إلىبا$ضافة ا�طفال لشھر ابريل، 

ات الجنوبية، تم تعليق بعض ا�نشطة خ.ل ا�سبوع ا�ول بالنظر إلى التحديات ا�منية في المحافظ من لمياه الشرب.، التخزين اZالصابون
  حيث أن الوضع ا�مني قد يعرقل تنفيذ ا�نشطة في تلك المناطق. 

  
  

  وامدادالتوريد  
  

الدعم نقطة اليمن عبر  إلىمدادات الطوارئ طن متري من إ 4,848 هما مجموع إيصالتم  2015،منذ تصاعد ا�زمة أواخر مارس 
 إلىتدفق ا�مدادات استمرار رحلة طيران لضمان  15مركب شراعي و 48 هما مجموع جرى استئجار كما لطارئ في جيبوتي.اللوجيستي ا

استئجرت رحلتي الحديدة في حين  ميناء إلى امدادات الطوارئ $يصالمراكب شراعية  2شھدت الفترة المشمولة بالتقرير استئجار وقد  اليمن.
ضد قنية لقاح  240,284طفل با$ضافة الي  369,800قنية لقاح مكورات رئوية تكفي لتلقيح  369,800 :نعاءلنقل اللقاحات الي ص طيران

طفل،  400,000شلل ا�طفال الفموي لتلقيح قنية لقاح ضد  40,000طفل وكذا  240,284الدفتيريا وفيروس الكبد نوع (ب) تكفي لتلقيح 
طن متري (ث.جات تعمل بالطاقة الشمسية وحقائب مدرسية)  43اء. كذلك، ھناك شحنة تبلغ والتي ُسلمت بالكامل إلى وزارة الصحة في صنع

م في طريقھا بحراً إلى الحديدة على متن سفينة تابعة لمجموعة الدعم اللوجستي. وھناك شحنة ثانية من ا�غذية الع.جية الجاھزة ل.ستخدا
رحلة مباشرة إلى عدن دون ان تمر عبر جيبوتي باستخدام خطوط طيران  طفل لمدة شھر واحد) قد وصلت عبر 9,999(تكفي لتغطية 

 10,734كرتون أغذية ع.جية جاھزة ل.ستخدام (كافية لسد حاجة  10,734تجارية. وكانت الفترة التي يغطيھا التقرير قد شھدت توزيع 
خيمة على  16مجموعة عدة أدوات النظافة و 5,800حقيبة مدرسية و 10,010طفل مصاب بسوء التغذية لمدة شھر واحد) إلى جانب توزيع 

  شركاء التنفيذ داخل اليمن. 
  

  التمويل

تلقت  ،مليون دو�ر 180 مبلغاً وقدره 2016لعام  ليونيسفالتي أطلقتھا اقيمة المناشدة  تبلغ ،ا$نسانية خطة ا�ستجابة مع انسجاماً 
مليون  7,59ھناك  ،إضافة إلى ذلك. 17٪82 تمويل قدرھا فجوةما يترك  ،اشدةتلك المن دو�ر مقابل 669,082,32 ا�ن منھا حتى المنظمة

  .2015مناشدة من  دو�ر مرحلة
  

 المبالغ المطلوبة القطاع
 الفجوة التمويلية التمويل المستلم*

 % بالدو�ر % بالدو�ر

 %91 55,995,145 %9 5,504,855 61,500,000 التغذية

 %75 27,041,998 %25 8,958,002 36,000,000 الصحة

 %84 40,546,928 %16 7,953,072 48,500,000 المياه وا�صحاح البيئي والنظافة

 %63 8,795,832 %37 5,204,168 14,000,000 حماية الطفل

 %96 13,421,958 %4 578,042 14,000,000 التعليم

 %28 1,680,588 %72 4,319,412 6,000,000 الحماية ا�جتماعية أثناء الطوارئ

    151,531  ما تم تخصيصه

 %82 147,330,918 %18 32,669,082 180,000,000 اجمالي الجزئي

    US$ 59,692,673  مرحل

    US$ 91,797,207  إجمالي التمويل المتوفر**

 %49 87,638,245 %51 92,361,755 180,000,000 اجمالي الكلي

  E تشمل التعھداتالتموي;ت المستلمة *

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

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

 

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

  
للحصول على 
مزيد من 

 ,المعلومات

  ايزابيل سواريز

  مسؤولة التقارير 

  يونيسف اليمن

  ا�ردن

  

 

  راجات مادھوك

  مدير ا�تصال والمناصرة

  يونيسف اليمن

  ميريتشل ري&نو

  نائبة الممثل

  يونيسف اليمن

    

                                                        
  17 حتى تاريخ 19 ابريل 2016.
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يمكنكم 
  التواصل مع:

 796136253 962+تلفون: 
Email : 

isuarez@unicef.org  

  صنعاء

 712223001 967+تلفون: 
Rmadok@unicef.org  

  صنعاء

 211400 1 967+تلفون: 
mrelano@unicef.org  
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  البرنامج نتائج ملخص

*2016أھداف ونتائج البرنامج   

  يونيسف  المجموعة 
 ا�حتياج الكلي

2016 

 ھدف 

2016 

نتائج مجموع  

2016 

 ھدف 

2016 

نتائج مجموع  

2016 

   التغذية

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

319,966 178,562 53,275 178,562 53,275 

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

2,076,9142 313,119 71,861 313,119 71,861 

 مغذياتال سنوات ممن استفادوا من تدخ.ت 5 سن دون ا�طفال# 
 1دقيقةال

4,298,1632 276,000 3,930,187 4,000,000 3,930,187* 

  الصحة

 70,962 770,000   953,363  الحصبة ضد ھمتطعيمالذين تم  العام دون # ا�طفال

 *4,686,395 5,039,936   5,039,936  # ا�طفال دون الخامسة الذين تم تطعيمھم ضد شلل ا�طفال 

 163,910 815,000   2,387,000  # ا�طفال دون الخامسة ممن تلقوا رعاية صحية أولية

 122,337 680,000   2,076,000 رعاية صحية أوليةال.تي حصلن على  والمرضعات الحوامل لنساءا# 

  المياه وا�صحاح البيئي 

الذين تم  فتيات) –أو�د  –نساء  –ون (رجال المتضرر السكان# 
وخدمات اصحاح بيئي ُمحسنة من خ.ل تطوير  مياهتزويدھم بمصادر 

 3يانة البنى التحتية العامة والمجتمعيةأو إعادة تأھيل أو ص

8,391,079 6,384,984 3,804,948 5,186,000 3,778,392* 

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

1,750,000 682,332 419,192 100,000 64,149 

 124,311 500,000 154,889 1,382,461 1,750,000  المعيارية النظافةمواد  عدة علىممن حصلوا  ا�شخاص المتضررون# 
  حماية الطفل4

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

2,473,352 1,372,933 554,302 1,372,933 748,104 

 302,757 279,716 221,638 399,594 1,821,656 النفسي الدعمات خدم من ونالمستفيد ون من النزاعالمتضرر 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/ المنفجرة

1,927,153 502,158 433,975 351,511 634,154 

  التعليم

# ا�طفال المتضررون في سن التعليم ممن أُتيحت لھم الفرصة من خ;ل 
 مساحات التعلم المؤقتة والمدارس المعاد تأھيلھا

497,200 244,500 93,749 156,000 80,990 

# ا�طفال المتضررون الذين حصلوا على خدمات الدعم النفسي في 
  المدارس

1,800,000 575,500 102,672 173,000 94,671 

الذين حصلوا على مستلزمات التعلم ا�ساسية  المتضررين# ا�طفال 
 5والكتب وا�ثاث المدرسي 0عادة إدماجھم بالمنظومة التعليمية

2,000,000 522,710 262,221 360,000 251,000* 

  الحماية ا�جتماعية

 إنسانيةة # ا�سر الضعيفة التي تلقت مساعدات على شكل تحوي;ت نقدي

  6في اليمن

8,000,000 
  

34,285 45,000 

  ا�تصال �جل التنمية

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

2,000,000 
  

1,200,000 403,953 

  
  
  

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

  النتائج ستتحقق تباعاً. 
بينما ھدف  ،المغذيات الدقيقة ومكم.ت بودرةمكم.ت فيتامين (أ) خ.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 بودرةة التغذية � يشمل تقديم مكم.ت فيتاميمجموع
من السكان). "عدد ا�طفال دون الخامسة  %8وامل والمرضعات (استنادا إلى إجمالي عدد النساء الحجانب تغذية الرضع وصغار ا�طفال على 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  ,تأھيل/إص.ح منظومات المياه الحضرية القائمة ذات العمليات المحددة/الصيانة الروتينيةا�رقام المجمعة التراكمية لHشخاص الذي تمكنوا من الوصول إلى مياه شرب أمنة من خ.ل إعادة  .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
  الوقود وباقي التكاليف التشغيلية.لHشخاص الذين استفادوا من الدعم المقدم لخدمات التخلص من النفايات الصلبة شام.ً المعدات وقطع الغيار و

متاحة في التقرير المقبل. تستند اھداف اليونيسف ولجنة تسيير البرنامج القُطري على إمكانية الوصول مارس، أما ارقام شھر ابريل فيجري ضبطھا وتوحيدھا حتى تكون  31. نتائج المجموعة حتى تاريخ 4
صف سنوية لخطة ا�ستجابة ) وھو ما يعكس الوضع. كما تنوي اليونيسف ولجنة تسيير البرنامج القُطري القيام بمراجعة ن2015وقدرات الشركاء والتي ُصنفت على انھا متدنية حتى موعد إجراء التمرين (أكتوبر 

  ا$نسانية لليمن. 
  . 2,497,200سيكون إجمالي ا�حتياج الكلي ھو  ،. وعليها$جمالي الكلي ل.حتياج تحت ھذا المؤشر يشمل ا�حتياج الكلي "لHطفال 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  2015كثير عن ھو أقل ب 2016ھدف اليونيسف خ.ل . 6

   ف السنوية لخطة ا�ستجابة ا$نسانية.النظر في إمكانية تعديل الھدف خ.ل المراجعة نص –داخل مجموعة الحماية  –وسوف يقوم قسم الحماية ا�جتماعية 
   
  

  


