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ا�شخاص الذين يحتاجون لمساعدة 
  إنسانية عاجلة: 

  

  :منھم مليون 21,1

 طفل م�يين 9,9 

مجموعة الحماية، وھذه ا�حصائية (نازح  مليون 2,5
  تتضمن ا%عداد قبل وأثناء تصاعد النزاع الحالي)

  

ل دون الخامسة باتوا عرضة طف مليون 0,3
  لخطر سوء التغذية الحاد الوخيم

دون الخامسة يتوقع اصابتھم بسوء طفل مليون  1
   التغذية الحاد المعتدل

  

شخص بحاجة لخدمات المياه  مليون 20,4
  ئي والنظافةوا1صحاح البي

  

  

شخص بحاجة لخدمات الرعاية مليون  15,2 
  الصحية ا%ساسية 

  
  

  :2015 في اليونيسف اجهتحت الذي التمويل

  أمريكي دو"ر مليون 182,6
  

  المبالغ المستلمة

  )فجوة تمويلية %35(مليون دو"ر  118,756،957
  

  

 عناوين رئيسية  
 

في توفير حلول عاجلة  ةساعدللمضاعفت اليونيسف من جھودھا  •
للتخفيف من ا3ختناقات التي ظھرت مؤخراً بخصوص إمدادات الوقود 

 ياه. وصھاريج نقل الم

فرقة متنقلة من تقديم ُحزمة خدمات صحية وتغذوية  93استطاعت  •
نزوح سكاني حيث أمكن المناطق التي ذات الخاصة  ،لCمھات وا�طفال

امرأة  43,000طفل وما يزيد عن  35,000الوصول إلى أكثر من 
 حامل. 

النفسية ومشاكل  العنف القائم، بما في ذلك الضغوط ثارآللتخفيف من  •
 من طفل 20,000يزيد عن استفاد ما ، ة المدىحة النفسية بعيدالص

 . خدمات الدعم النفسي التي تقدمھا اليونيسف

حقيبة مدرسية  27,000في سياق برنامج "العودة للمدرسة"، تم توزيع  •
على ا�طفال المتضررين فيما تجري ا3ستعدادات حالياً لتوزيع 

 حقيبة أخرى.  237,000

، ي]ت النقدية اZنسانية المنفذ من قبل اليونيسففي إطار برنامج التحو •
شخص في مدينة صنعاء من تلك التحوي]ت. ومن  34,153استفاد 

نھاية العام  معأسرة أخرى في تعز  10,000توقع الوصول إلى الم
 الجاري.

 

 

  

تقرير الوضع 
 ا+نساني في

 اليمن
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  لمحة عامة عن الوضع وا"حتياجات ا+نسانية
  

مليون طفل.  9,9، منھم 2015لى مساعدة إنسانية بسبب تصاعد النزاع في اليمن منذ مارس مليون شخص بحاجة إ 21,1بات ما يقارب من 
ناھيك عن التسبب في  من ناحية أخرى، تسببت الغارات المتواصلة والقصف والقتال الميداني في تدمير وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية

والمياه وا�صحاح البيئي.انھيار الخدمات العامة، وخاصة خدمات الصحة العامة   
مليون شخص حالياً للوصول إلى الخدمات الصحية  15ما تزال المنظومة الصحية في اليمن على حافة ا1نھيار في ظل عدم قدرة ما يزيد عن 

 ا%ساسية. 
ا اليابسة في ن اللذين ضرببا�ضافة إلى تبعات النزاع الحالي، تواصل بعض المناطق جھودھا للتعافي من ا%ضرار التي خلفھا ا1عصاري

أسرة تقريباً في شبوة وحضرموت وسقطرى ما تزال  3,322نوفمبر الماضي. حيث كانت المنظمة الدولية للھجرة قد ذكرت في تقاريرھا أن 
 نازحة بعد تعرض المناطق التي كانوا يسكنون فيھا �عصارين متتاليين. 

مقارنة بالشھر السابق، إ1  %24ا%خيرة، ارتفع حجم الواردات من ا%غذية بمقدار  ا%سابيع وبفعل التطورات ا�يجابية التي شھدتھا البلد في
فقط من  %46أن حجم ا�مدادات التجارية من الغذاء والوقود وا%دوية ما تزال غير كافية لتلبية الطلب عليھا. حيث تشير التقديرات أن 

لمعاناة لدى دى استمرار انعدام السلع ا%ساسية مثل المياه والكھرباء والدواء إلى تفاقم ااحتياجات الوقود مغطاة حالياً. على صعيد متصل، أ
ر لوظائفھم وا1فتقار الغذاء في ظل فقدان الكثي أسعارالتصاعد الكبير في  أدىالسكان والذين يعيشون أصEً في ظروف معيشية متردية. كذلك، 

، واصلت ني المزريللتخفيف من الوضع ا�نساء التغذية بين أوساط الفئات ا%كثر ضعفاً. ولفرص العمل في زيادة مساحة الفقر ومعد1ت سو
التعليم وحماية ، على سبيل الذكر 1 الحصر، الصحة والتغذية والمياه وا�صحاح البيئي ودعمھا المقدم لعدة قطاعات مختلفة ومنھااليونيسف 

 الطفل.
  

  والتنسيق ا+نساني العمل قيادة
المياه وا�صحاح البيئي  مجموعات تتولى قيادةكما في اليمن  القُطري ا�نساني العمل فريق مع التنسيقالعمل من خEل  يونيسفالتواصل 

 والتعليم ية للمياه وا�صحاح البيئيفرع مجموعاتوكانت المنظمة قد قامت بتأسيس . حماية الطفلل ةالفرعي المجموعةكذا ووالتغذية والتعليم 
 فاعل لعب دور ناھيك عن استمرارھا في، لھامكاتب ميدانية  فيھافي جميع المناطق التي يوجد  ةفرعية للتغذي مجموعاتًة إلى إضاف في عدن
  الصحة. مجموعة ضمنكعضو 

      
مركز  ظ علىللحفاتواصل اليونيسف أخذ زمام المبادرة ، نوفمبر 15 عمله منذ في إب والذي بدأ ليونيسفلمكتب الدعم الجديد  باZضافة إلى

ا3ستخدام وشركاء محليين، المراقبة عن بعد  من خ]لمج اتنفيذ البرمسار ورصد  مراجعة تستمر فيكما في صعدة.  الجھود اZنسانية دعم
 أثبتتتي اللتنويع وتوسيع الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية  الرامية تتواصل الجھودبالتوازي، للتكنولوجيا اZلكترونية.  الخ]ق

 على ا�رض.تنفيذ برامج إنسانية طارئة ل ات المطلوبةقدرامت]كھا لل

  
  استراتيجية العمل ا+نساني

التي ا يتماشى مع ا1لتزامات الجوھرية المنقذة للحياة بم ا�مداداتو الخدماتعلى تقديم  في مجال العمل ا�نساني ليونيسفاترتكز استراتيجية 
وخدمات  والتغذوية الصحية الخدمات من متكاملة حزمة ويتضمن ذلك توفير. ا%طفال في حالة الطوارئ ععامل مالتعند تحكم عمل المنظمة 

 الذين لJطفال العEجية الخدمات توسيع الطفولة، %مراض محتمل تفشي التأھب %ي حا1ت ،وا%طفال الو1دة وحديثي لJمھات التحصين
 �عادة ةالحكوم ئھا فيشركا اليونيسف تدعمكما . اKمنة والنظافة المياه مرافق توفير خEل من ازحةالن ا%سر ودعم التغذية سوء من يعانون

 للنازحين الذين يحتلون بديلة أماكن عن البحثدعم استراتيجيات وتوفير لوازم المدرسة وكذا  وتدريس حصص تعويضية المدارس فتح
 اليونيسف تدعم ،ا%طفال من الكثير واجھھا التي النفسية المعاناةب منھا اعترافاً و. لمدرسةا إلى عودةا%طفال من ال مكنحالياً بما ي المدارس

 اليونيسفكما توسع . للطفل صديقةال المساحات ذلك في بما المجتمعية والمرافق المدارس خEل من النفسي الدعم خدمات لتقديم لشركاءا
ً  ا%كثر ا%طفال إلى للوصول ميدانية مكاتب يوجد فيھا التي المناطق جميع المبذولة في الجھودمن  ئھاوشركا  وصاً صخ أسرھم،و ضعفا

يلحقه الفقر من  ونظراً لما قد من إجمالي عدد السكان. %10أي حوالي  – مليون شخص 2,3الذين وصل عددھم حتى اKن إلى  لنازحينا
 تواصلكذلك، لمستھدفة من أوساط الفئات ا%كثر ضعفاً في اليمن. كبيرة على ا%طفال، فقد تسنى إيصال المنح النقدية 1Kف ا%سر اأثار 

 لتي لم تتمكنا الثغراتتحديد و ةمبكرال ا�غاثة جھود وفعالية الجغرافية لھشاشةا نقاط حول جديدة أدلةاستخEص المعطيات و جمع اليونيسف
القُطري لJمم المتحدة جھود  يواصل الفريق ا%طفال، حياة �نقاذ اثةا�غ جھودفيه  تسعىالذي  حينالفي و. من تغطيتھا للحياة المنقذة التدخEت

المناصرة من اجل الوصول إلى المناطق المعزولة، خاصة تلك التي يفرض عليھا حصار. كما يجدد قادة ا%مم المتحدة على المستوى القُطري 
 ا�مدادات حمايةضمان  أجل من والتفاوض للنزاع سلمي حللورة تجاه الجھود الرامية إلى ب التزامھمالمركز الرئيسي والمكتب ا1قليمي و

والتي سيتم اطEقھا  2016خطة ا1ستجابة ا�نسانية لعام  لقطري للعمل ا�نساني حالياً على صياغة. حيث يعكف الفريق اا�نسانية والمواقع
  ة. من قبل اليونيسف وكافة المجموعات المعنيبمشاركة فاعلة منتصف يناير المقبل 

  
في سياق ا1ستجابة لEحتياجات العاجلة والوضع المتدھور الذي خلفه ا�عصارين اللذين ضربا اليمن نھاية شھر نوفمبر الماضي، دشن منسق 

الجولة الرابعة لتخصيص مبالغ احتياطية للصندوق المشترك الخاص بالعمل ا�نساني في اليمن للمساعدة في تسريع وتنسيق الشئون ا�نسانية 
  جھود شراء ا�مدادات الضرورية للقطاعات ذات ا%ولوية. وستكون اليونيسف جزء من تلك المخصصات. 
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العمل الوثيق الصلة مع مزودي الخدمات الحكوميين لتحسين قدراتھم في مجال ا1ستجابة لJزمة الحالية. حيث  المنظمةتواصل بالتوازي، 
التي اZمدادات والخدمات للمحافظات  توجيه تحديد ا�نشطة ذات ا�ولوية وبطريقة تضمن ية إلىاستراتيجيتھا اZنسان في سياق اليونيسف ركزت

الطوارئ المؤسسية  المستوى الثالث من إجراءات المنصرم يوليو 6في  وكانت اليونيسف قد فعلت .ةمرتفع نزوح سكاني مستويات تعاني من
  لJزمة الراھنة في اليمن.  1ستجابةا بھدف سسيوالتي تھدف إلى حشد أعلى مستوى ممكن من الدعم المؤ

  

 البرنامج ستجابةا ملخص
 

  والتغذية الصحة
  

  

مما ترك أكثر دفع النزاع الحالي بالمنظومة الصحية في اليمن إلى حافة ا1نھيار بما في ذلك البنية التحتية 
يون شخص دون رعاية صحية أساسية. بدورھا تقوم اليونيسف بتوفير حزمة متكاملة من مل 15,2من 

تمكنت خEل الفترة المشمولة  قدمتنقلة  فرقة 93 الخدمات الصحية والتغذوية للفئات المحتاجة. وكانت
 أكثر إلى الوصول أمكن حيث سكاني وحنز تشھد التي المناطق في خاصة وا%طفال لJمھات وتغذوية صحية خدمات ُحزمة تقديم منبالتقرير 

  (أنظر الجدول). حامل امرأة 43,000 عن يزيد وما طفل 35,000 من
  

 الخدمات الصحية والتغذوية المقدمة بواسطة الفرق المتنقلة (2- 15 ديسمبر) 
 15,564 ا%طفال الذين حصلوا على اللقاحات الروتينية 

ا%طفال الذين حصلوا على خدمات ا�دارة المتكاملة %مراض الطفولة (2,723 تم معالجتھم من ا�سھا1ت، 3,766 عولجوا من ا1لتھابات الرئوية، 1,667 تم معالجتھم من الدوسنتاريا، 813 
 عولجوا من المEريا بينما تم معالجة 6,915 بواسطة أقراص التخلص من الديدان با�ضافة إلى معالجة 4,691 من أمراض أخرى). 

20,575 

النساء الحوامل الEتي حصلن على خدمات الصحة ا�نجابية (3,577 حصلن على خدمات رعاية الحوامل، 1,825 حصلن على الرعاية ما بعد الو1دة في حين حصلت 32,629 امرأة على 
 مكمEت الحديد كما جرى تطعيم 5,577 امرأة ضد الكزاز). 

43,608 

*التقارير الجزئية الواردة من 72 فرقة متنقلة منھا: 13 فرقة في عدن (2 فرق في عدن-خمس فرق في أبين-2 فرق في شبوه-2 فرق في الضالع-2 فرق في لحج)، 25 فرقة في الحديدة (ست فرق في الحديدة-11 فرقة في 
 حجه-6 فرق في ريمة-2 فرق في المحويت)، 17 فرقة في صنعاء (2 فرق في صنعاء-2 فرق البيضاء-9 فرق في عمران- 4 فرق في ذمار)، 13 فرقة في تعز، 4 فرق في صعدة (4 فرق في الجوف).

  
  

  

  

يث تضاعف عدد ا%طفال دون الخامسة المعرضون يعتبر الوضع أكثر خطورة بالنسبة لJطفال تحديداً. ح
 19,875 1د وخفض عدد الحا1ت المصابة، قامت اليونيسف بفحصلخطر ا�صابة بسوء التغذية الحا

للتأكد من مدى إصابتھم بسوء التغذية الحاد من خEل خدمات التغذية الروتينية المقدمة لJطفال في  2طفل
إلى برامج  3طفل مصاب بسوء التغذية الحاد 2,135حيث تم إحالة  محافظات صنعاء، الحديدة، تعز وعدن

من أمھات ا%طفال دون الخامسة على المشورة  4,732. من ناحية أخرى، حصلت 4التغذية العEجية
 4,588وكذا تقديم مكمEت المغذيات الدقيقة وفيتامين (أ) لعدد  5الخاصة بتغذية الرضع وصغار ا%طفال

امرأة  29,686طفل على أقراص التخلص من الديدان. وكانت  6,130ي حين حصل طفل دون الخامسة ف
خEل الفترة  6كرتون يحتوي على مواد التغذية العEجية 12,000حامل ومرضع قد حصلن على مكمEت الحديد/الفو1ت فيما جرى توزيع 

  المشمولة بالتقرير. 
  

وم اليونيسف بتدريب ومتابعة المتطوعين الصحيين المجتمعيين في المناطق المستھدفة نحو بناء قدرات الشركاء المحليين وباقي الشركاء، تق
. وبھدف تحسين القدرات الوطنية وصو1ً إلى إدارة فاعلة لبرامج 7متطوع من ھؤ1ء 120حيث تم خEل ا%سبوعين الماضيين تدريب 

التغذية الحاد ومجال تغذية الرضع وصغار ا%طفال. تم أيضاً  في مجال ا�دارة المجتمعية لسوء 8عامل صحي 184التغذية، جرى تدريب 
م تنفيذ ورشتي عمل تدريبيتين في كٍل من صنعاء وعمران استھدفتا مكاتب الصحة في المديريات ومشرفي التغذية في تلك المناطق لبناء قدراتھ

  حول أدوات رصد ا�دارة المجتمعية لسوء التغذية.
 

 

  النظافةو وا+صحاح البيئي المياه
  

مليون شخص من  20انھيار خدمات المياه وا�صحاح البيئي والبنية التحتية الخاصة بذلك حرم أكثر من 
ين خدمات فرصة الحصول على خدمات مياه وإصحاح بيئي أمنة. حيث تبقى اليونيسف ملتزمة تجاه تحس

خصية. دادات المياه وا�صحاح البيئي جنباً إلى جنب مع توفير مجموعة ا%دوات الخاصة بالنظافة الشإم
على مجموعة أدوات النظافة. مع ذلك، تظل  650,000مليون شخص في حين حصل ما يزيد عن  3,5حيث أمكن إيصال المياه لحوالي 

تمرار النشاط المسلح. ا1حتياجات أكبر من ذلك بكثير نظراً 1نعدام الوقود واس  
 

                                                        
  فرقة متنقلة. 73من خ]ل الرصد الذي قامت به  1 

  اناث. 10,071ذكور +  9,804منھم  2 

  اناث. 1,125ذكور +  1,010منھم  3 

  وتعزفي الحديدة، حجه، المحويت، ريمة، لحج، عدن، شبوة، الضالع، أبين، أمانة العاصمة، صنعاء، عمران، البيضاء، ذمار  4 

  في صنعاء، عمران، البيضاء، الحديدة، ريمة، عدن، لحج، الضالع وتعز. 5 

  في المناطق المستھدفة في الحديدة، صنعاء وصعده. 6 

  في ذمار.  40في صنعاء وكذا  40في عمران،  40منھا  7 

  في ذمار وصنعاء ومأرب. 104في محافظة حجة،  80منھا  8 

 أكثر من 15,2 مليون شخص

 بحاجة إلى الرعاية الصحية ا%ساسية

 ھناك 319,966 طفل دون الخامسة

عرضة لUصابة بسوء التغذية الحاد 
 الوخيم

 1,000,064 طفل دون الخامسة 

يتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد 
 المعتدل 

 319,966 طفل دون الخامسة

عرضة لUصابة بسوء التغذية الحاد 
 الوخيم
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ما حد من وكانت البنية التحتية للمياه في ستة مجتمعات محلية داخل محافظة صعدة قد تعرضت للدمار م
 ًة ذلك في ا1عتبار، ضاعفتشخص للوصول إلى المياه. أخذ 40,600قدرة السكان البالغ عددھم أكثر من 

نقل المياه اليونيسف من جھودھا من اجل توفير بدائل وحلول عاجلة للمشكلة، بما في ذلك توفير الوقود و
بواسطة الصھاريج. كما تخطط اليونيسف بالشراكة مع منظمة أوكسفام لنقل 4 خزانات مياه9 بد1ً عن 

جة) إلى لك بفضل الھدنة الحالية والتي سمحت بنقل الخزانات من حرض (محافظة حالخزانات السابقة التي أصبحت مدمرة. وقد تسنى ذ
 صعدة. 

 

مليون شخص من خEل دعم المؤسسات المحلية  1,8تمكنت اليونيسف خEل الفترة التي يغطيھا التقرير من إيصال خدمات المياه لما يزيد عن 
مشروع مياه  15شخص) با�ضافة إلى دعم  1,790,987مران وأخيراً صعدة (للمياه في محافظات البيضاء، الحديدة، أمانة العاصمة، ع

نازح ونازحة والمجتمعات المضيفة لھم بمياه  29,562شخص. عEوة على ذلك، تم تزويد  92,973ريفي في محافظة صعدة يستفيد منھا 
في أمانة العاصمة ومحافظتي صعدة وتعز. الشرب والمياه الخاصة با1ستخدام المنزلي عبر صھاريج نقل المياه ويتوزع ھؤ1ء   

 

ھدت الفترة ما تردي مستوى النظافة وا�صحاح البيئي يظل مصدر قلق كونه أحد المسببات الرئيسية وراء انتشار ا%مراض. لھذا السبب، ش
ة زيع عدة النظافة ا1ستھEكيشخص في محافظة الضالع بالتزامن مع تو 3,087ديسمبر توزيع عدة النظافة ا%سرية لما مجموعة  15-2بين 
شخص في محافظة حجة. وكانت  5,920فرد في محافظات عدن وإب وتعز وكذا توزيع عدة المياه ا%ساسية ا%سرية لعدد  13,351لعدد 

ل، أسرة في محافظة حجة. بالمث 668مرحاض يستفيد منھا  270المنظمة قد انتھت من توزيع ا%دوات الخاصة بتركيب المراحيض لعدد 
نفذت أيضاً جلسات توعية ركزت على  شخص في محافظة تعز. 5,320فلتر مياه مصنوع من السيراميك على ما مجموعة  760وزعت 

شخص في محافظة حجة. كما تواصلت عملية جمع النفايات الصلبة  79,972النظافة الشخصية وغسل اليدين والتخزين ا3من للمياه حضرھا 
نعاء لتمكين ن وصعدة. بدعم من اليونيسف جرى توفير الوقود ال]زم لتشغيل محطة معالجة المياه العادمة في صوالتخلص منھا في كٍل من عد

مستفيد/مستفيدة.  1,400,000المحطة من مواصلة خدماتھا بما يخدم   
  
 

 تعليمال

 3,584على البقاء خارج المدرسة فيما اضطرت أكثر من مليون طفل  1,8 اجبر تصاعد النزاع قرابة
مدرسة في المناطق المتضررة من النزاع �غEق أبوابھا طوال شھرين نظراً لكثافة الغارات الجوية وقتال 

  الشوارع فيھا. 
  

  متدنية في بعض المناطق. فمن بين نوفمبر إ1 أن معد1ت الحضور ظلت  1بدأت الدراسة رسمياً في 
في  %35مدرسة، تراوحت نسبة الحضور من  14,500والبالغ عددھا  المدارس التي اعادت فتح أبوابھا

في بعض المناطق المستقرة نسبياً مثل إب وا%مانة.  %90بعض مديريات حجة ومأرب وتعز إلى أكثر من 
 1,094. ھناك حالياً %80-60أما بالنسبة لمعظم المحافظات ا%خرى، فقد تراوحت نسبة الحضور بين 

بب انعدام ا%من أو جراء الدمار الذي لحق بھا، خاصة محافظتي صعدة وتعز، مما أثر مدرسة مغلقة إما بس
مليون طفل في سن التعليم ممن  1,6طفل. إلى جانب ذلك، يقدر وجود حوالي  383,000على حوالي 

  كانوا اصEً خارج المدرسة حتى قبل 
  النزاع الحالي لم يلتحقوا بعد بالتعليم. 

   

مؤقت  كمأوىمدرسة ما تزال تستخدم  216ھذا بفعل النزاع، منھا مدرسة غير مEئمة للدراسة مطلع العام الدراسي  1,000من  أكثرأضحت 
  ). الجھود المبذولة من قبل اليونيسف والشركاء مدرسة بفضل 400 قد تجاوز ديسمبر (بعد ان كان العدد 15من قبل النازحين حتى 

  

حقيبة مدرسية بالمستلزمات على ا%طفال المتضررين في  27,000عودة إلى المدرسة، تم توزيع في سياق جھود اليونيسف لدعم برنامج ال
 محافظة أخرى. وكان 11درسية إضافية في حقيبة م 237,000محافظتي إب وصنعاء خEل المدة التي يغطيھا التقرير ويجري حالياً توزيع 

عضو في المجالس الطEبية في  725عضو في مجالس اKباء وا%مھات و 681من مدراء المدارس و 75معلم/معلمة با�ضافة إلى  1,482
 197تدريب  كذلك جرىخالية من العنف. وفي مجال تقديم الدعم النفسي وتعزيز مفھوم مدارس  قد حصلوا على تدريب أمانة العاصمة

  لمين/المعلمات في المدارس. مدير مدرسة ومشرف في الجوف حول دعم المع 59مشرف تربوي ومدرب في محافظة الحديدة و
 

 الطفل حماية

زاد الحاجة للحصول على خدمات دعم نفسي  مماتعرض ا�طفال في اليمن لمعاناة رھيبة جراء النزاع الدائر 
مليون طفل بحاجة  7,3أضحى ما يربو عن حيث حماية الطفل المتعلقة بناھيك عن زيادة المخاوف  عاجلة

  لخدمات الحماية. 

تعمل اليونيسف على تعزيز خدمات الدعم النفسي من خ]ل المساحات الصديقة للطفل المتنقلة والقائمة على المجتمع. وخ]ل فترة التقرير، 
حصل 20,418 طفل10 من أوساط السكان المتضررين من النزاع والمجتمعات المضيفة ومجتمعات النازحين في 36 مديرية في إب وتعز 

والتي  ومأرب وصنعاء والحديدة وعمران وحجة وحضرموت وعدن على خدمات الدعم النفسي وشاركوا في أنشطة المساحات الصديقة للطفل
 تمثلت بالرياضة والفنون وغيرھا من ا%نشطة الترفيھية ا%خرى.

 

                                                        
9  

  أو3د. 10,511فتيات +  9,907منھم  10 

 1,000,064 طفل دون الخامسة 

يتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد 
 المعتدل 

 أكثر من 1,8 مليون طفل أُجبروا

على البقاء خارج المدرسة منذ بداية 
 ا%زمة

 ما يزيد عن 1,000 مدرسة

تضررت جراء القتال الميداني والقصف 
والغارات ومنھا ما يستخدم كمأوى 

 للنازحين أو محتله من جماعات مسلحة 

 1,500 مدرسة 

ما تزال مغلقة بسبب غياب ا%من أو 
 لكونھا تعرضت %ضرار

 أكثر من 7,3 مليون طفل

 بحاجة إلى خدمات الحماية 
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ُعقدت دورات تثقيف بمخاطر ا%لغام للسكان المتضررين من النزاع ومجتمعات النازحين والتي وصلت إلى 36,430 شخص منھم 28,953 
 طفل11 إضافة إلى 7,477 من البالغين12 موزعين على 11 مديرية في المكE ومحافظة حجة. 

 
بعة له شبكات التااستطاع فريق العمل القُطري المعني بمتابعة ورصد ا1نتھاكات الجسيمة لحقوق الطفل في النزاعات المسلحة بالتعاون مع ال

. حيث كانت محافظة صعدة مسرحاً لغالبية الحوادث التي 2015نوفمبر  29محافظات وذلك منذ  8في  73حادثة من إجمالي  62التحقق من 
ن حيث ). كما شھدت عملية التوثيق والتحقق من ا1عتداءات على المدارس والمستشفيات بعض التحس15) يليھا عدن (28جرى التحقق منھا (

Eفتاه،  26ولد و 44اعتداء على مستشفيات والتحقق منھا. كما تحقق الفريق من مقتل وتشوه  13ثة اعتداءات على مدارس وتم رصد ث
 معظمھم في محافظة صعدة (34).13

 

  ا"جتماعية  اتالسياس
وضع الحالي في . فقد تسبب الا1قتصادي في اليمن دفع بالكثير من ا%سر إلى دائرة الفقر-استمرار غياب ا%من وتدھور الوضع ا1جتماعي

طة المقدمة لJسر إلحاق ضرر كبير بقدرة ا%سر على دفع قيمة احتياجاتھا ومصاريفھا اليومية. لكن بفضل التحويEت النقدية غير المشرو
المأوى. حيث استطاعت اء وا%كثر ضعفاً، تسنى لليونيسف تقديم العون لتلك ا%سر حتى تتمكن من تغطية احتياجاتھا ا%ساسية مثل الغذاء والم

فرد) في أمانة العاصمة من خEل صرف المعونة النقدية  34,153أسرة ضعيفة (حوالي  4,879المنظمة حتى منتصف ديسمبر الوصول إلى 
ات W يمني)، لمساعدتھا في تعزيز قدرتھا على التكيف مع أي صدم 21,500دو1ر أمريكي لكل أسرة (ما يعادل  100البالغ قيمتھا 

 اقتصادية محتملة. 
 

. وكان شركاء المنظمة في تعز وھم 2015أسرة في تعز على تلك المعونة النقدية بحلول نھاية ديسمبر  10,000كما يتوقع أن تحصل 
رنامج (صندوق الرعاية ا1جتماعية، بنك ا%مل ومؤسسة ھمة شعب) قد حضروا بعض ا1جتماعات وجلسات التدريب للتعلم من تجربة ب

حويEت النقدية المنفذ حالياً في أمانة العاصمة. الت  

  
   التنمية �جل ا"تصال

إجمالي  يرتفع وبذلك، شخص 58,425لعدد لسلوكيات ا�يجابية وتعزيز اخEل فترة التقرير من إيصال المعلومات الھامة  اليونيسفتمكنت 
 تسنىحيث شخص.  638,130 مجموعه ما إلى 2015 مارس النزاع في تصاعد منذاشراكھم خEل أنشطة التوعية  تم نالذي %شخاصا

كذا من خ]ل مواد التثقيف و جلسات المشورة والزيارات المنزلية والعروض المسرحية ونقاشات المجموعات البؤرية من خ]ل لليونيسف
الم]ريا، (الوقاية من ا�مراض وتفشي  ا في ذلكالتفاعل مع ا%فراد وا%سر فيما يتعلق ا%نشطة بالممارسات الھامة المنقذة للحياة، بم وا3تصال

فال، تعزيز النظافة، ا�طصغار تغذية الرضع ول الم]ئمة ممارساتالالتطعيم والرضاعة الطبيعية وكذلك ، )حمى الضنك، اZسھال والكوليرا
تحسناً واسعاً من حيث عدد  مدرسةال دة إلىلعوا . وقد شھدت حملةسلوكيات الرعاية والحماية زوتعزيلمياه ل ا3ستخدام اnمن غسل اليدين،

الحيلولة دون انفصال ا�طفال عن  منع تجنيد ا�طفال،حيث احتلت قضايا  ا�طفال الذين التحقوا بالمدارس (أنظر الفقرة الخاصة بالتعليم).
ببث إلى ذلك، استمرت إذاعتي صنعاء وسيئون ا�ولوية. باZضافة  بمخاطر ا�لغام والوقاية من اZصابات التثقيفا3تجار با�طفال،  ذويھم،

  ة العودة إلى المدرسة والرسائل الصحية والتغذوية لتصل إلى ما يزيد عن مليون مستمع/مستمعة. لالرسائل المتعلقة بحم

  
  ةاللوجستي ا+مداد والجوانب 

 59,800من. كما شھدت الفترة نفسھا توزيع الطوارئ إلى الي مداداتإ من متريطن  3,026.7منذ تصاعد ا%زمة في مارس، تم إرسال  
صندوق مواد ترفيھية كجزء  119خيمة و 30صندوق المدرسة في حقيبة،  215إضافة إلى توزيع حقيبة مدرسة (الحقيبة زائداً القرطاسية)، 

) على شركاء 75-010كرتون وصفة ( 300كرتون خاص بالتغذية العEجية و 2,963فيما تم توزيع  من حملة العودة إلى المدرسة. 
ولقاح السل قادمة من جيبوتي إلى  ةالخماسيالمكورات طن متري من لقاح  22,1قد أفرغت  2015لعام  طيران. وكانت آخر رحلة المنفذين
 صنعاء.

   

                                                        
  أو3د. 16,317فتيات +  12,636منھم  11 

  رجال. 4,784نساء +  2,693منھم  12 

  فتيات). 4أو3د &  5فتيات) وتشوه تسعة اخرين ( 15أو3د &  10طفل قتلوا ( 25منھم  13 
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  التمويل

بعد  ليونيسفالتي أطلقتھا اناشدة بلغت قيمة الم ،)2015(والتي خضعت للتنقيح في يونيو  2015لعام  خطة ا1ستجابة ا�نسانية مع تمشياً 
مليون  118,76 حتى ا%ن تلقت المنظمة. مليون دو"ر 182,6مبلغاً وقدرة  الطفولةالعمل ا+نساني لخدمة  والتي تحمل عنوانالتعديل 
يمكن ا1ستفادة منه في تمويل لتوفير  بشكل خاص وھناك حاجة ملحة .14٪53 تمويل قدرھا فجوة تاركةً  ،لتغطية متطلبات تلك المناشدة دو1ر
   لبقاء أطفالھا على قيد الحياة.لJسر ا%كثر فقراً لتمكينھا من شراء المؤن الضرورية  المقدمة لتحويEت النقديةإطار ا

 المبالغ المطلوبة القطاع
 الفجوة التمويلية المبالغ المستلمة

 % دو"ر % دو"ر

 %8 3,520,917 %92 37,979,083 41,500,000  التغذية

 %23 7,845,595 %77 26,154,405 34,000,000 الصحة

 %45 26,028,861 %55 31,971,139 58,000,000    المياه وا�صحاح البيئي والنظافة

 %31 3,903,089 %69 8,696,911 12,600,000  حماية الطفل

 %35 3,690,182 %65 6,809,818 10,500,000 التعليم

رئالحماية ا'جتماعية أثناء الطوا  26,000,000 6,075,859 23% 19,924,141 77% 

 - - - 1,069,741 -    ما تم تخصيصه

 %35 63,843,044 %65 118,756,957 182,600,000    ا�جمالي (دو'ر أمريكي)

  *التمويEت المستلمة 1 تشمل التعھدات
 

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

 

  
للحصول على 

مزيد من 
المعلومات، 

يمكنكم التواصل 
  مع:

  كيت روز
  وا1تصالمسؤولة التقارير 
  اليونيسف اليمن

  ا%ردن-عمان 
 798270701 962+تلفون: 

Email : krose@unicef.org  

  
 

  راجات مادھوك
  مدير ا1تصال والمناصرة

  اليونيسف اليمن
  ا%ردن-عمان 
 962798270912+تلفون: 

Rmadok@unicef.org 

  

                                                        
 مليون دو3ر إضافية من 2,5. كما تم تحويل 2015مليون دو3ر يتوقع استخدامھا خ]ل  6جل، منھا حوالي مليون دو3ر من برامج التنمية لصالح النداء العا 17تم إعادة برمجة حوالي ما ذكر أع]ه،  إضافة إلى  14 

  وارئ.صناديق الط بند التنمية لصالح
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  البرنامج نتائج ملخص

 2015201520152015أھداف ونتائج البرنامج 

        اليونيسف    العنقود

  الھدف
 2015201520152015    

  ئجمجموع نتا
 2015201520152015    

    2015201520152015الھدف 
مجموع نتائج 

2015201520152015    

  الصحة

  15خماسي)- (أحادي ا%طفال وشلل الحصبة ضد ھمتطعيمالذين تم  سنوات 5 سن دون # ا%طفال
   

2,730,000 4,408,314* 

 16د الو1دةبع وما الEتي حصلن على رعاية حوامل، عند الوضع الحوامل لنساءا# 
  

590,000 206,746 

  ح البيئي والنظافةالمياه وا�صحا

 3,555,128 3,971,800 4,251,203 4,364,179 17عليھا المتفق للمعايير وفقاً  المياه علىالذين تمكنوا من الحصول  ونالمتضرر السكان# 

 411,541 650,000 496,419 973,785  18النظافةمستلزمات  حقائب ممن حصلوا على ا%شخاص المتضررون# 

  التغذية

 مراكز( العEجية الرعايةفي  أدخلواو الحاد التغذية سوء سنوات ممن يعانون من 5 سن دون ا%طفال# 
 19)عيادات خارجية/ عيادات متنقلة/التغذية العEجية 

214,794 117,676 214,794 117,676 

 4,086,627 1,198,059 4,086,627 1,600,000 20دقيقة مغذياتعلى شكل  سنوات ممن حصلوا على تدخEت 5 سن دون ا%طفال# 

  حماية الطفل

 21التي تم التحقق منھا الطفل لحقوق الجسيمة ا1نتھاكاتحا1ت  # ونسبة
 

1074 
 

1074 

 348,182 328,900 348,182 548,168 22النفسي الدعمخدمات  من ونالمستفيد ونالمتضرر ا%طفال# 

 /البدنية ا�صابة من نفسھمأ حماية كيفية عن معلومات إليھم وصلتممن ) كبار+  أطفال( ا%شخاص# 
 23الحرب مخلفات من المتفجرات/ المنفجرة غير الذخائر/ ا%لغام بسبب الموت

500,000 408,050 357,161 408,050 

  التعليم

عدد ا�طفال في سن التعليم المتضررين ممن تمكنوا من التعلم من خ]ل مساحات التعلم المؤقتة والمدارس 
 24المعاد بناؤھا 

126,748 31,690 77,000 17,677 

عدد ا�طفال خارج المدرسة الذين حصلوا على الدعم Zعادة إدماجھم بالمنظومة التعليمية (شام]ً توزيع الكتب 
  25والمستلزمات ا�خرى وفرص التعلم التعويضية)

904,326 555,001 542,000 371,639 

  الحماية ا'جتماعية

 34,153 245,000     مساعدات على شكل حوا3ت نقدية (بما في ذلك إعانات اZيجار)عدد ا�شخاص المتضررون الذين تلقوا 

  جل التنمية@ا'تصال 

 638,130 834,000     الذين وصلت إليھم الحزمة المتكاملة %نشطة ا1تصال %جل التنمية نوالمتضرر لسكانا# 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مليون طفل. وقد تغير ذلك 1حقاً لصالح ا%يام الوطنية للتحصين حيث خطط 1ستھداف  2,7على المستوى دون الوطني 1ستئصال شلل ا%طفال من خEل استھداف * الھدف المبدئي استند إلى خطط أيام التحصين 
  .2015من لقاح الحصبة منذ يناير  قلطفل حصلوا على جرعة واحدة على ا% 742,081مليون). ويشمل ھذا  4,4مEيين طفل، وبالتالي تم تطعيم عدد أكبر مما خطط له ( 5

 

                                                        
   مليون 2,4 يبلغ العاجلة المناشدة عقب لليونيسف ا%صلي الھدف  15

   384,000 يبلغ العاجلة المناشدة عقب لليونيسف ا%صلي الھدف  16

  . قصيرة زمنية لمدة للمياه المحلية للمؤسسات الوقود وتقديم با%نابيب المياه وشبكات المياه صھاريج طريق عن المياه على الحصول ويشمل 2,953,852 إلى وصل العاجلة المناشدة بعد لليونيسف ا%صلي ھدفال  17

   عليھا؛ المتفق المعايير تستوفي التي النظافة مستلزمات فقط ويشمل أسرة 55,000 ھو العاجلة المناشدة بعد لليونيسف ا%صلي الھدف  18

 ،2015 ديسمبر-أبريل كان الزمني ا�طار %ن 144,000 ھو المعدلة ا�نسانية ا1ستجابة خطة بحسب النتيجة ھذه تحت المجموعة ھدف أن حين في 128,503 ھو العاجلة المناشدة بعد لليونيسف ا%صلي الھدف  19
  . 2015 ديسمبر – يناير للمدة كان 214,794 الھدف أن كما

 للمدة الزمني ا�طار %ن 913,652 ھو المعدلة ا�نسانية ا1ستجابة خطة بحسب النتيجة ھذه تحت المجموعة ھدف كان بينما) 1,198,059( عند ھو كما ظل العاجلة المناشدة بعد ما لليونيسف ا%صلي الھدف  20

  .)1,198,059( يتغير لم لليونيسف ا%صلي الھدف بينما 2015 ديسمبر – يناير المدة يغطي كان 1,600,000 الھدف أن حين في ،2015 ديسمبر-أبريل

  .2015 مارس 26في النزاع تصاعد منذ الطفل لحقوق الجسمية ا1نتھاكات من تضرروا قد وكانوا والرصد المتابعة آلية بواسطة منھم التحقق تم الذين ا%طفال بعدد يختص المؤشر ھذا  21

  .والمتنقلة الثابتة للطفل الصديقة المساحات طريق عن المقدمة النفسي الدعم خدمات ويشمل 320,000 العاجلة المناشدة بعد لليونيسف ا%صلي الھدف كان  22

  .2015 ديسمبر – يناير المدة عن 500,000 الھدف أن حين في ،2015 سمبردي- أبريل كان الزمني ا�طار %ن 360,000 ھو المعدلة ا�نسانية ا1ستجابة خطة بحسب النتيجة ھذه تحت المجموعة ھدف  23

  66,465 العاجلة المناشدة بعد لليونيسف ا%صلي الھدف كان بعد التعديل: المؤشر   24

 المدرسة خارج ھم ممن الضعيفة الفئات أطفال من وغيرھم النزاع من المتضررون ا%طفال  25

  


