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 أكتوبر 21 تحديث

 نيسفاليو استجابة على اطالعكم وسيتم .اليمن في الكوليرا وباء تفشي عن 2016 أكتوبر في أعلن

 .الغرض لذلك مخصصة أسبوعية وضع تقارير خالل من
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 رئيسية عناوين

 لحكومية،ا النُظم وتردي االقتصادي الوضع تفاقم ظل في بالتدهور ليمنا في التغذوي الوضع يستمر 

 األساسية. الخدمات على الحصول فقدان لخطر عرضة اليمن في واألسر األطفال ماليين جعل ما
 

 لتيا التكمالية اإليصال حملة من الثانية الجولة الماضي سبتمبر 29-24 الفترة خالل اليونيسف دعمت 

 طفل 600,000 استهدفت التي الحملة نُفذت والتغذوية. الصحية والخدمات التحصين خدمات تشمل

 وقد البالد. مناطق كافة في ضعاتوالمر الحوامل النساء من 180,000 عن يربوا وما الخامسة دون

    والمرهق. الواسع الصحي النظام عاتق على الملقى العبء من الحمالت تلك ففتخ
 

 إعادة شهدت قد بالتقرير المشمولة الفترة وكانت وساق. قدم على المدرسة إلى العودة حملة تتواصل 

 من المتضررة المديريات في طفل 4,500 من أكثر لخدمة الجهود تتواصل فيما مدرسة 14 تأهيل

 في للطالب الدراسية الكتب بطباعة الخاصة المواد وتوريد شراء اليونيسف دعمت كما النزاع.

   والسادس. والخامس الرابع الصفوف

 2016 سبتمبر
 

  ماليين 9,9 
  إجمالي من المتضررين األطفال عدد هو

 متضرر شخص مليون 21,2
 

  مليون 1,4
  بين من النازحين األطفال عدد هو

  مليون 3,2
 حول العمل لمجموعة العاشر )التقرير لنازحينا عدد إجمالي

 الحماية( كتلة السكان، حركة
 

 سوء لخطر عرضة خامسةال دون طفل 370,000

 الوخيم الحاد التغذية
 

 مجال يف لمساعده بحاجة شخص مليون 19,3

  البيئي واإلصحاح المياه
 

 الرعاية لخدمات بحاجة شخص مليون 14,1 

  األساسية الصحية
 

 2016 لعام اليونيسف مناشدة

  دوالر مليون 180
 

 *2016 العام خالل المتوفرة المبالغ

  دوالر مليون 136,4

 التمويل وضع
 

 
 إلى اإلضافةب الحالي عاملل املناشدة مقابل املستلم التمويل تتضمن املتوفرة املبالغ*

 السابق العام من املرحل املبلغ
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 الوضع تقرير

 في اإلنساني

 اليمن

 الوضع في أرقام  سبتمبر 2016

 

    ق  ع/  ك        ن  ف

 ه ف
     ن  ف**

   ن  ئج
       ك   

 

 ه ف
   ك   **

   ن  ئج
       ك   

 همتزويد مت الذين املتضررين السكان عدد
 5,348,731 6,384,984 4,214,586 5,186,000  نةحمس بيئي إصحاح وخدمات مياه مبصادر

 اتاملستلزم على حصلوا الذين األطفال عدد
 319,585 522,710 303,074 360,000 للتعلم األساسية

 جرى الذين اخلامسة دون األطفال عدد
   4,853,083 5,039,936  األطفال شلل ضد تلقيحهم

 حصلوا الذين سةاخلام دون األطفال عدد
 3,997,846 276,000 3,997,846 4,000,000 الدقيقة املغذيات تدخالت على

 خدمات على حيصلون الذين األطفال عدد
 412,310 399,594 355,013 279,716 النفسي الدعم

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

  خضعت والكتلة اليونيسف أهداف **
 
 املقبلة. الوضع تقارير  في تحديثها وسيتم للمراجعة حاليا

 

 

@
U

N
IC

E
F

/Y
e
m

e
n
/2

0
1

6
/T

a
iz

/M
a
h
y
o
u
b

 



                           2016 سبتمبر           اليمن في اإلنساني الوضع تقرير 

  

2 

 

  اإلنسانية االحتياجات + الوضع على عامة نظرة
 

 لم الفائت غسطسأ أوائل منذف .ذلك على رتبةتالم الكارثية نتائجال ربنا االكتواء السكان من ماليينال يواصل اليمن، في للنزاع دائم حل إلى للتوصل مؤشرات أي انعدام مع

 زال ما :الحظةم] مقلق بشكل التحتية البنية وتدمير وحجم المدنيين الضحايا عدد من زاد ما والقصف األرض على شتباكاتاالو جويةال اراتغوال العدائية األعمال تتوقف
 المتحدة، ألممل التابعة إلنسانا لحقوق السامية للمفوضية ووفقا   [.إليها الحاجة أشد في هم راحة فترة في للمدنيين يعطي مما الماضي أكتوبر 20 نذم بالفعل ساري القتال وقف

 الفترة خالل 909,6 أصيب فيما قتلي سقطوا قد األقل على مدنيا   980,3 وكان .السابق بالشهر مقارنة المائة في 40 بنسبة أغسطس في المدنيين الضحايا إجمالي زاد فقد

 نانوللق االمتثال حيث من النزاع أطراف كافة تعاون ضرورة على اليمن في نسانياإل العمل شركاءو الدولي المجتمع أكد لذا، .12016 سبتمبر 22و 2015 مارس 26 بين

 المبعوث بادراتم ودعم القتال وقف لضمان األطراف جميع مجددا   اإلنسانية الشؤون منسق دعا كما .البلد في اإلنساني الوضع لتحسين عاجلة تدابير واتخاذ الدولي اإلنساني

 يمن.لا إلى المتحدة لألمم الخاص

 

 وما عدن إلى اءصنع من اليمني المركزي البنك نقل عن مؤخرا   واإلعالن السيولة أزمة بفعل أصال   الصعبة والمالية االقتصادية األوضاع تتفاقم أن يتوقع ذلك، على عالوة

 ستوىم النخفاض نظرا   اليمنية المحافظات معظم في ةشحيح باتت األساسية السلع أن كما العام. القطاع موظفي رواتب صرف وعرقلة وارداتال على تأثير من لذلك

  ذلك. جراء أيضا   وتأثرت منأى في تكن لم اإلنسانية اإلمدادات إيصال جهود .2األمني لوضعا بسبب السلع حركة ةيمحدودو الواردات

 

 منظمة من دعمب المنفذ الصحية الموارد توافر لمسح االولية تائجللن وطبقا   والشركاء. لليونيسف كبير قلق مصدر الوطني يالصح لنظاما إليه وصل الذي الوضع أضحى

 في 37 فيما جزئي بشكل ولكن تعمل أنها أو كاملة   مهامها تؤدي ال المسح شملها ةمحافظ 16 في الصحية المرافق من المائة في 54 من أكثر أن ظهر فقد ،العالمية الصحة

 منظمة معايير حسب القياسي المعدل دون ما وصلت محافظاتال من المائةب 70 في الموظفين تواجد مستويات وأن طاقتها بكامل تعمل تزال ال المستشفيات من فقط المائة

 األشخاص الفأ ترك ما الخدمات تقليص أو إلغالق الصحية السلطات تاضطر السيناريو، هذا ظل في لذلك شخص. 10,000 لكل صحي عامل 22 وهو العالمية الصحة

 غير والتغذوية حيةالص هابرامجل واالنتشار التغطية مستوى توسيع إلى ليونيسفا دفعت العصيبة األوضاع هذه األساسية. الصحية الرعاية على الحصول ىعل قادرين غير

 الدعم من مزيدال إلى الحاجة عن ناهيك الطويل المدى على ةستداملال قابلة غير- مجدية كونها رغم- البرامج هذه لمث من يجعل ما كبير تزايد في اإلنسانية االحتياجات أن

 الوطني. الصحي النظام لتعزيز
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 2015    س  إلن  ن     ال        ن الق

 
 )     (  إل     
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 5.5 5.7 4.2 5.1 20.5  المتضررين السكان اجمالي

 5 5.2 4.5 4.6 19.3 بيئي وإصحاح مياه – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 4.1 4.2 3.1 2.7 14.1 أساسية صحية رعاية – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 1.1 1.1 0.8 - 3 عالجية تغذية – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 3.6 3.8 - - 7.4  طفل حماية مجال في  ساعدةلم بحاجة هم الذين انالسك

 1.3 1.6 0.02 0.04 3  اساسي تعليم – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان
 

 

 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
 

 لحماية الفرعية والكتلة ذيةوالتغ والتعليم البيئي صحاحواإل المياه كتلة قيادة تتولى كما اإلنساني للعمل القُطري الفريق مع بالتنسيق العمل اليونيسف تواصل

 دون المستوى لىع والتغذية الطفل وحماية البيئي واإلصحاح للمياه الفرعية الكتل باتت الصحة. كتلة ضمن كعضو الفعال دورها استمرار عن ناهيك الطفل

 على للتعليم ةالفرعي ةالكتل تنشط كما وإب(. عدن الحديدة، صنعاء، )صعدة، فيها ةميداني مكاتب للمنظمة يوجد التي الخمس المناطق جميع في مفعلة الوطني

  صعدة.و إب من كل   في اإلنساني الدعم مركزي قيادة في اليونيسف استمرار مع هذا يأتي والحديدة. وإب عدن في الوطني دون المستوى
 
 

 حافظت كما لث.ثا طرف خالل من أو-للوصول الفرصة تسنح كلما-الميدانيين الموظفين لخال من البرامج تنفيذ متابعة المنظمة تواصل ،ذلك إلى باإلضافة

 دون ىالمستو على الحكومية والهيئات الفنية الوزارات مع شراكات في ودخلت النزاع فترة طوال جيدة عمل وعالقات السياسي حيادها على اليونيسف

   يز.تح أي دون اإلنسانية المساعدة إيصال بُغية الوطني
 

 اإلنساني العمل استراتيجية
 ذلك،ل .2016 ليمنل اإلنسانية االستجابة خطة مع يتماشى وبما الطواريء في األطفال تجاه الجوهرية تزاماتاإل على لليونيسف اإلنسانية االستراتيجية تستند

 اإلنسانية ةاالستجاب خطة وكانت والحماية. اإلنساني الوصول تقييد بعدم والدولي واإلقليمي القُطري المستوى على اليونيسف جانب من مستمرة الدعوات

 للخطة تبعا   اومؤشراته أهدافها تحديث على حاليا   اليونيسف وتعكف اإلنساني للعمل القطري الفريق جانب من عليها والمصادقة للمراجعة خضعت قد لليمن

  .2016 أكتوبر في نشرها سيتم والتي المعدلة
 

 السكان وباقي ةالمضيف والمجتمعات النازحين مثل ضعفا   األكثر للفئات األساسية االجتماعية الخدمات توافر ضمان مسألة ينيهاع نصب اليونيسف تضع

 من الموارد صونق االقتصادي الوضع في الحاصل التدهور تحديدا   الحكومية للنُظم دعمال تقديم عن أيضا   الحسبان في المنظمة تأخذ النزاع. من المتضررين

 الوقائي بشقيها والتغذوية الصحية الخدمات من متكاملة ُحزمة المنظمة تقدم كما األساسية. االجتماعية الخدمات في انقطاع أي حدوث عدم ضمان أجل

 صحية.ال المرافق بواسطة أو المجتمعية االيصالية األنشطة أو المتنقلة العيادات خالل من والمرضعات الحوامل والنساء الخامسة دون لألطفال والعالجي

 تحف إلعادة الحكومية السلطات مع بالتوازي العملو الشخصية بالنظافة الخاصة األدوات ومجموعة األمنة المياهب النازحة األسر بتزويد المنظمة تقوم

 أيضا   يجري المدارس. لونيحت الذين للنازحين بديل مأوى عن البحث جهود وتشجيع الدراسة لوازم توفير نباج إلى عالجية حصص وتدريس المدارس

 مخاطبة لىإ اليونيسف تسعى كذلك، للطفل. الصديقة والمساحات المجتمعية والمرافق المدارس خالل من معا   وأسرهم لألطفال النفسي الدعم خدمات تقديم

  .اليمن في اتالفئ تلك تحديدا   تستهدف التي النقدية المنح خالل من ضعفا   األكثر األسر يواجه الذي المالي االنكشاف
 

                                                 
  1   مذكرة إيجاز صحفي حول اليمن. المتحدث باسم المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، جنيف، 23 سبتمبر 2016

  2.  تقرير مراقبة األسواق في اليمن، برنامج األغذية العالمي، سبتمبر 2016
 الحالي. الوضع على ينطبق يزال ما اإلنسانية الخطة سيناريو أن على سانياإلن للعمل القطري الفريق اتفق حيث التعديل. بعد اإلنسانية لالحتياجات العامة المراجعة إلى تستند ال المعدلة 2016 لليمن اإلنسانية االستجابة خطة  3 



                           2016 سبتمبر           اليمن في اإلنساني الوضع تقرير 

  

3 

 

 البرنامج ستجابةال موجز تحليل
 

 التغذية & الصحة
 

 خالل من لنزاعا من والمتضررة النائية المناطق في مستدامة خدمات تقديم لدعم المتكاملة التدخالت تنفيذ سبتمبر شهر خالل وشركاؤها اليونيسف واصلت

 يالدول والبنك والتحصين للقاحات العالمي والتحالف اليونيسف مع بالشراكةو .الصحية المرافق ودعم اتمعالمجت إلى اإليصالية والخدمات المتنقلة الفرق

 والسكان العامة الصحة وزارة دشنت العالمية، الصحة ومنظمة

 الجدران خارج للتطعيم المتكاملة الحملة من الثانية الجولة

-24 بين الفترة خالل الحملة تنفذ .والتغذية الصحية الخدماتو

 من ثرأك إلى للوصول وهدفت البالد أنحاء جميع في سبتمبر 29

 180,000 من أكثر إلى إضافة   سنوات 5 دون طفل 600,000

ا   والمرضعات الحوامل النساء من  على حصلوا ممن5طبيعي

 مكمالت ،التطعيم شملت والتغذية الصحية الخدمات من مجموعة

 عالجو التغذية سوء عن والكشف الديدان من لتخلصا فيتامين،ال

 بعد وما الحوامل رعاية خدمات تقديم عن فضال   الطفولة عدوى

 مجتمع 958,9 حوالي إلى األنشطة وصلت .لألمهات الوالدة

 الحملة في شاركو اليمن داخل مديرية 333 في منتشرة محلي

 والذين برنامج مراقب 880 بمساندة صحي عامل 000,34

 10,000 من أكثر مستخدمين دالبال أنحاء جميع على توزعوا

 مناطقال في األطفال إلى لوصولا بهدف أخرى نقل يلةوسو مركبة

 النزاع من عصيب وقت في يالصح التوجه هذا أتيي .النائية

 هال يرثى حالة إلى ويوالتغذ الصحي النظام أوصل الذي اليمني

 .للخطر عرضة والنساء األطفال من الماليين حياة جعل
 

 

 المقام في استهدفت واألطفال لألمهات يةووالتغذ الصحية الخدمات من حزمة 6محافظة 13 في متنقلة ةفرق 64 قدمت بالتقرير، يغطيها التي ةالفتر خاللو

 .(1 الجدول انظر) النازحين األول
 
 

 إصابتهم من للتأكد شهرا   59- 6 سن في 7طفل 377,416 فحص الحاد التغذية سوءل يةمجتمعال دارةاإل برنامج نطاق توسيع إطار فيو الفترة ذات شهدت كما

 الداخلية العيادات في العالج برامج على طفل 59 متنقلةال فرقال أحالت حين في لحادا التغذية سوء من عالجهم جرى طفل 677,22 منهم الحاد التغذية سوءب

 نتحسي على المواد تلك تساعدس حيث الوخيم الحاد التغذية بسوء مصاب طفل 472,1 على النظافة مواد عدة توزيع تم بالتوازي، .طبيةال مضاعفاتال بسبب

 مكمالت على شهرا   59- 6 سن في طفل 553,15 حصل ذلك، إلى باإلضافة .التغذوية التدخالت ندةمسا وبالتالي األسرة مستوى على النظافة ظروف

 من أيضا   والمرضعات الحوامل والنساء األمهات استفادت بدورها، .الديدان من لتخلصا كبسوالت على آخر طفل 557,44 حصل بينما ةالدقيق المغذيات

 مقابل األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة المشورة على ومرضع حامل امرأة 663,66 حصلت حيث لحادا التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة برنامج

 الحديد. فوالت مكمالت على حصلت أخرى امرأة 907,63
 

 

 نتظمةم امدادات على للحفاظ التحصين برنامج دعم في مستمرة اليونيسف

 الخدمة. يدق اللقاحات دتبري سلسلة على والحفاظ البلد إلى القادمة اللقاحات من

 مليون 3,6 سبتمبر شهر خالل العامة الصحة لوزارة اليونيسف قدمت حيث

 جرعة 250,000 جانب إلى الثنائي الفموي األطفال شلل ضد لقاح جرعة

 ،متصل صعيد على األلمانية. الحصبة لقاح جرعة 400,000و خماسي لقاح

 دالتبري غرف استمرار لضمان الديزل وقود من لتر 000,41 المنظمة قدمت

 مهامها. بأداء محافظة 14 في المركزية
 

 

 ءوبنا التدريب أنشطة خالل من المحلية القدرات تعزيز جهود تتواصل

 من العديد بتدري بالتقرير المشمولة الفترة خالل تم فقد .الروتينية القدرات

 من ياتصحال عامالتال/عاملينالو مجتمعال وقابالت المجتمعيين ينمتطوعال

 والمشورة الحاد التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة حول محافظات عشر

    .2 الجدول انظر األطفال، وصغار الرضع بتغذية الخاصة
 

 والنظافة البيئي واإلصحاح المياه
 

 في النظيفة المياه على الحصول من قلاأل على شخص 115,28 والمعطلة المتوقفة يفالر مياه مشاريع تأهيل إعادة ألعمال اليونيسف من المقدم دعمال نمك  

 أعضاء تدريب بعد المشاريع تلك وإدارة لتشغيل مياه لجان تشكيلب المادي التأهيل إعادة اليونيسف عززت المشروع، استدامة لضمانو .8محافظات ثالث

 .اناللج تلك
 

 إلى الوصول 9محافظات عواصم سبع في شخص مليون 2 من أكثر اعةباستط بات المحلية، المياه لشبكات اليونيسف تقدمه الذي الحالي الدعم خالل منو

 المتضررة المناطق إلى للوصول طارئ كإجراء بالصهاريج المياه نقلب اليونيسف تقوم كذلك .األطفال من تقريبا   العدد هذا نصف-للشرب الصالحة المياه

                                                 
  4.  النتائج األولية استنادا إلى التقارير المرفوعة من 58 فرقة متنقلة

  5  ستكون األرقام الموحدة متاح في تقارير الوضع القادمة
  6.  شبوة )1(، الضالع )4(، أبين )2(، الحديدة )6(، حجة )13(، ريمة )3(، المحويت )2(، عمران )5(، صنعاء )5(، البيضاء )1(، مأرب )5(، تعز )11(، صعدة )7(
  7.  تشمل األرقام المستفيدين تم الوصول إليهم خالل الفترة المشمولة بالتقرير وكذلك البيانات التي وردت خالل األشهر السابقة ولم اإلشارة إليها في تقارير الوضع سابقة

  8  الضالع:5,850، صعدة: 7,500، الجوف: 14,765

  9. الحديدة: 574,000، أمانة العاصمة )مدينة صنعاء(: 1,043,000، عمران: 50,000، حجة: 84,000، صعدة: 227,565، مأرب: 40,000، المحويت: 21,000، )تقريبا 0,9 مليون طفل(

 2016        – 4ف ق ( 46)     نق       ق                      1     
            ع          
 طفل 24,651        ن         

 طفل 23,324           أل   ض     ك      إل          
 طفل 4,665                  ص

 طفل 4,425      ئ     ال  ه     عالج
 طفل 5,886   ال ه ال  عالج
 طفل 311       ن      عالج
 طفل 211     ال    عالج

 طفل 7,826  أ  ى أ   ض  ع    
 ومرضع حامل  17,614       ضع             ن  ء      
 امرأه 4,175          ع   
 امرأة 2,239     ال    ع      ع   

 امرأة 6,401         ف ال   ك ال 
 امرأة 4,799    كز ز  ق ح

 2016 سبتمبر – اليونيسف من المدعومة القدرات بناء مبادرات :2 جدول  

 المستفيدين عدد النشاط

 يةالمجتمع اإلدارة مجال في تدريبهم تم الذين المجتمعيين الصحة متطوعو

 األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة والمشورة الحاد التغذية لسوء

 تعز( مأرب، )صنعاء،

225 

 يف تنشيطية دورات على حصلوا الصحيون المجتمعيون الصحة متطوعو
 بتغذية الخاصة والمشورة الحاد التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة مجال

 )شبوة( األطفال وصغار الرضع

76 

 اإلدارة مجال في تدريب دورات على حصلوا الذين الصحيون العاملون

 اروصغ الرضع بتغذية الخاصة والمشورة الحاد التغذية لسوء المجتمعية

 المحويت( و حجة ذمار، )صنعاء، األطفال

140 

 اإلدارة مجال في طيةتنشي دورات على حصلوا الذين الصحيون العاملون
 اروصغ الرضع بتغذية الخاصة والمشورة الحاد التغذية لسوء المجتمعية

 )حجة( األطفال

80 

 غذيةبت الخاصة المشورة تدريب دورات على حصلن الالتي المجتمع قابالت

 شبوة( الضالع، )أبين، األطفال وصغار الرضع
38 

 اصةالخ المشورة حول تنشيطية دورات على حصلن الالتي المجتمع قابالت

 )حجة( األطفال وصغار الرضع بتغذية
80 



                           2016 سبتمبر           اليمن في اإلنساني الوضع تقرير 

  

4 

 نقل خدمة من 10محافظات أربع في شخص 000,79 حوالي استفاد كما طلة.عالم لتحتيةا البنية ذات والمواقع العائدة واألسر النزوح ومستوطنات النزاع من

  النزوح مستوطنات في نازح 806,9 على السيراميك من مصنوعة مياه فلتر 250,2 توزيع تم ذلك، على عالوة   .فقط سبتمبر شهر خالل بالصهاريج المياه

 

 اتالمجتمع داخل سراألو النازحين لخدمة مياه خزان 186 تركيب مع بالتزامن شخص 950,5 منها استفاد الضالع في فلتر 850 وزع فيما حجة في

 .11ةالمضيف
 

 

 العاصمة أمانة يف الصحي الصرف مياه معالجة محطة لتشغيل الوقود اليونيسف توفر ،البيئي االصحاح خدمات إلى الوصول مستوى في تحسينلل منها دعما  

 المستمر اليونيسف دعم من 12محافظات خمس في شخص 410,000 من أكثر يستفيد آخر، جانب من .شخص ليونم 4,1 من أكثر منها يستفيد والتي

  المحافظات. تلك في الصلبة النفايات إدارةب والمتمثل
 

 صحية عيةتو دورات تنظيم تم النزاع، من المتضررة والمجتمعات النازحين أوساط بين وصحية آمنة ظروف ضمان إلى الرامية اليونيسف جهود سياق فيو

 منهم) شخص 000,32 من أكثر على النظافة مستلزمات عدد من عدة 300,5 توزيع تم كما 13محافظات خمس في شخص 000,75 من أكثر حضرها

 توق في ذلك يأتي .االستهالكية النظافة مستلزمات على حجة في النزوح مستوطنات في نازح 442,18 وحصل 14محافظات أربعة في (نازح 140,5

 .(حجة) عبس ومديرية حسن بني في النازحين مستوطنات في قديم مؤقت ضحامر 70 تأهيل وأعادت مرحاض 138 تركيب فساليوني فيه دعمت
 

 الطفل حماية
 

 األطفال ضد ةحادث 31 عن يقل ال ما توثيق المسلح النزاع في الطفل لحقوق الجسيمة االنتهاكات عن واإلبالغ بالرصد المعني القطري العمل قيفر تمكن

 الطبية التدخالت على وإحالتها (بنات 2 أوالد، 7) حرجة صحية حاالت تسع تحديد جرى وقد .منها والتحقق (إناث 12و أوالد 19) وجريج قتيل بين ما

 السعودية العربية المملكة قبل من اعتقلوا طفل 52 عددل الحماية احتياجات وتقييم تسجيلال عملية بدعم اليونيسف تقوم شركائها، خالل منو .للحياة المنقذة

 .الكويت في السالم محادثات خالل عليه االتفاق تم لما إعماال   ،2016 يونيو في يةاليمن حكومةال إلى متسليمه وجرى
 

 17,715و ياتفت 797,13) األطفال من 512,31 تلقى حيث ،15محافظة 13 في مديرية 63 والمتنقلة المجتمعية للطفل الصديقة المساحات أنشطة غطت

 همأن تحديد تم قد طفل 97 وكان .للنزاع تعرضهم استمرار جراء األجل وطويلة اآلنية العواقب على التغلب يف تهملمساعد النفسي الدعم خدمات (أوالد

 واإلحالة المتخصص النفسي الدعم ذلك في بما حماية،ال خدماتب استهدافهم تمو للطفل الصديقة المساحات داخل (إناث 44و األوالد 53) للخطر معرضين

 .الطبية الخدمات إلى
 

 بتثقيف الخاصة والمهارات رفالمعا (أوالد 15 + فتيات 10) اليافعين/اليافعات من 25 إكساب تم المجتمع، مستوى على المحلية القدرات زيادة بهدف

 (ذكور 14 + إناث 28) حكومية غير منظمات لدى وظفوم يةمجتمع /متطوعةمتطوع 42 حضر كما العاصمة أمانة داخل مديريات أربع في األقران

 .الطوارئ أثناء األطفال حماية مجال في التدريب (آباء 146,13 أطفال، 518,5) المجتمع أفراد من 664,18 إلى باإلضافة
 

 

 رسائلها صلتو والتي الحرب مخلفات من اتوالمتفجر المنفجرة غير والذخائر األلغام مخاطرب المتعلقة للحياة المنقذة المعلومات تعزيز جلسات استأنفت

 والنقابة االجتماعية الشؤون وزارة مع بالتعاون وذلك وتعز صنعاء محافظتي في (بالغينال من 5,209و أطفال 694,5) االقل على شخص 903,10 إلى

 :إناث) حكومية غير منظمات في وموظف يةمجتمع ة/متطوعمتطوع 30 تزويد تم السياق، ذات على .النفس علم أخصائيو االجتماعيين ألخصائيينل ةالعام

 نفجرةالم غير والذخائر األلغام مخاطر من لوقايةل للحياة المنقذة األساسية الرسائل إيصال كيفيةب المتصلة والمهارات بالمعلومات (12 ذكور: & 18

 .المكال داخل مديريات خمس في الحرب مخلفات من المتفجراتو
 

 التعليم
 

 

 تشجيع إلى الحملة دفته .تعليمال كتلة في والشركاء والتعليم التربية وزارة مع بالتنسيق اليونيسف من بدعم تنفذ التي المدرسة إلى العودة لةحم تتواصل

 مستلزمات فيروتو المجتمعية التوعيةو اإلعالمية الحملةو مؤقتة تعلم أماكن وإنشاء المدارس إصالح خالل من وقائية تعلم بيئات إلى األطفال وصول وتسهيل

 العام بداية طفل مليون 5,2 من أكثر إلى الحملة تصل أن ويقدر .ترفيهال وأدوات الطالب جلوس وطاوالت المدرسية الحقائب ذلك في بما التعليمية العملية

 .الجديد الدراسي
 

 أكثر يخدم التحتية البنية تحسين .صعدة في واحدة ومدرسة عمران محافظة في مدرسة 14 التأهيل إعادة أعمال من االنتهاء المنصرم سبتمبر شهر في تم

 فيةكي حول النزاع من المتضررة الجوف محافظة في /معلماتمعلمين مجموعة تدريب تم ذلك، على عالوة   .تضررا   األكثر المناطق في طفل 500,4 من

 .األقل على طفل 400,1 مع لتعاملل وهاكتسبا التي المهارات تطبيق لهم يتسنى كي النفسي الدعم تقديم
 
 

 زارةول لتابعةا الكتب طباعة دار على توزيعها ويتم الخارج من الطباعة مواد سبتمبر في وصلت ،الحملة سياق في يأتي الذي اليونيسف من بدعمو ،بالمثل

 للطالب المدرسية الكتب إنتاج من الطباعة دار اإلمدادات تلك ستمكن حيث النزاع بدء منذ اليمن يصل الذي نوعه من األول الدعم هو هذا .والتعليم التربية

  والسادس. والخامس الرابع الصفوف في
 

 االجتماعية الحماية
 

 أسرة 702,1 إلى ديةالنق المساعدة وصلت حيث تعز في المحاصرة للمناطق المقدمة اإلنسانية النقدية التحويالت من الثانية لةالمرح تنفيذ اليونيسف تواصل

 ةلمساعدا من دفعات ست أصل من الثانية الدفعة على المستهدفة األسر حصلت حيث .النزاع من وتضررا   ضعفا   المجتمعات أكثر داخل (شخص 221,10)

 .األطفال لها ليس التي لألسر 17يمني( لاير 10,750) ومبلغ األطفال لها التي لألسر 16يمني( لاير 21,500) بواقع النقدية
 

 في أيام 4 لمدة مدربين تدريب دورة اليونيسف نظمت االجتماعية، الرعاية صندوق قدرات بناءو مؤسسيال عملال تعزيز إلى راميال دعمهال ا  استمرارو

 كةشب أنشطة إلحياء دورات سلسلة من ةواحد هي الدورة هذه .صنعاء محافظةو العاصمة أمانةو تعزو إب في صندوقال اتصال نقاط حضرها العاصمة أمانة

 لحمايةا دعم وتقديم الوصول في مدوره يتمحور اجتماعية رعاية أخصائي/اتصال ةنقط 300 من أكثر تضم والتي واسعةال االجتماعية عايةالر قصندو

                                                 
  10.   عدن: 7,708، أمانة العاصمة )مدينة صنعاء(: 22,000، حجة: 22,586، تعز: 27375

     11.  حجة: 5 خزانات تخدم 376 شخص، صعدة: 90 خزان تخدم 630 شخص، صنعاء )مديرية نهم(: 91 خزان تخدم 2,000 شخص

  12. البيضاء: 70,000، صعدة: 64,000، الضالع: 381,82، أبين: 114,925 و لحج: 80,153  
  13. الضالع: 1,716، حجة: 66,830، أبين: 3,432، شبوة: 2,000 لحج: 1,716

  14. حجة: 450 عدة لصالح 3,140 نازح في مديرية عبس، صنعاء: 500 عدة تخدم 2,000 نازح في مديرية نهم، الضالع 850 عدة لصالح 5,950 شخص في مديرية الحصين الحسين، تعز: 3,500 عدة تخدم 21,000   
  15. عدن، أمانة العاصمة )مدينة صنعاء(، صنعاء، أبين، حضرموت، إب، الحديدة، حجة، ريمة، البيضاء، ذمار، لحج وتعز

  16.  تقريبا   100 دوالر أمريكي وهذا يتوقف على سعر الصرف
  17  تقريبا   50 دوالر أمريكي وهذا يتوقف على سعر الصرف
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 لخدماتل مسح إجراء تشمل فيما تشمل تهشبكو للصندوق داعمه أخرى أنشطة لتنفيذ حاليا   االستعدادات جريت فيما .فقرا   األشد األسر إلى االجتماعية

 ن.الرئيسي الخدمات مقدمي مع المناصرةو التشبيكو مشاورات وتنظيم االجتماعية

 

  التنمية جلأل التصالا
 

 في (نساء هممن % 65) ةالمضيف المجتمعاتو النازحين مخيمات داخل القرار وصناع األمور أولياء من 164,132 ةشاركم الماضي سبتمبر شهر شهد

 الوقاية ذلك في ماب وقائيةال ممارساتالو للحياة المنقذة األساسية الرعايةب المتصلة اإليجابية سلوكياتال وتعزيز همرفامع تحسين بهدف المباشرة جلساتال

 رضاعةال وأهمية والتطعيم المحدد الوقت في بالتعليم لتحاقواال المدرسة إلى العودة تشجيع إلى إضافة الضنك وحمى والجرب اإلسهال حاالت وإدارة من

 ومنع جرةالمنف غير والذخائر المتساقط الحطام عن الناجمة اإلصابات من والوقاية المنزلية لمياهل اآلمن ستخداماالو النظافة وتعزيز لحصريةا الطبيعية

 .هموتجنيد باألطفال االتجار
 

  اللوجستية والجوانب اإلمداد
 

 ولقاحات الروتينية لقاحاتال من مكعب متر 73/طن 36 مجموعه ما تحمالن ءصنعا إلى جيبوتي من جويتين شحنتين بالتقرير المشمولة الفترة خالل انطلقت

 واإلعفاء يصالتخل إجراءات ريغيتف حقيقي د  تح يشكل بات حد إلى مستمر اليمنية الموانئ أوضاع تدهور .والتحصين للقاحات الدولي التحالف من مدعومة

 ميعج إلى اإلمدادات إيصال أمام عقبة تظل التخليص إجراءات تغييرو كثرة ،وعموما   .انئالمو في مخزوناتال عن االفراج أخر الصحة وزارةل الضريبي

 .البالد أنحاء
 

 

 في دوالرال عملة من النقدي المعروض شحة زيادة في تسبب ما أصال   مستقرة الغير العملة تذبذب من عدن إلى صنعاء من مؤخرا   المركزي البنك نقل عمق

 .الوضع هذا جراء سلبا   المحلية المشتريات أنشطة تأثرت كما .البالد
 

 

 الخارجي واالتصال اإلعالم
 

 االلكترونية ماالعال وسائل لدى واسعة أصداء   األطفالب صلةمتال وتلك اليونيسف فعاليات القت فقد ،اليمن في ليونيسفل ياإلعالم رصدال لنشاط وفقا  

 دولية إعالم وسائل ليهاي (060,1) بالعربية ناطقة محلية إعالم وسائل امعظمه رابط 921,1 لتشمل نتاالنتر على اإلعالمية التغطية امتدت حيث .والتقليدية

 وإذاعية تلفزيونية قنوات في األقل على مرة 739 ذلك إلى اإلشارة تمت أيضا ، (.414) باإلنجليزية ناطقة دولية إعالم وسائل ثم (473) العربية باللغة ناطقة

 الساخنة اإلعالمية التغطية .محلية إذاعة 142و ةدولي إنجليزية تلفزيون شاشة 115و ةدولي عربية تلفزيون شاشة 203و محلي ونتلفزي شاشة 279 امنه

 بثتها حيث ديدةالح قرى في حادال تغذيةال سوء من يعانون الذين ألطفالا عن المروعةو ةصورمال التقارير سلسلة رئيسي بشكل هاتأثار سبتمبر شهر خالل

 والمتحدثين فاليونيس ممثل ةنائب تلأد اليمن، في الحرج يوالتغذ لوضعا على المتزايد هتماماال من مستفيدينو لذلك .أخرى إعالم وسائلو سي بي بي قناة

 نقلت كما .عللنزا عاجل حل إيجاد وضرورة الوطنية النظم في الحرج الوضع على الضوء ينسلطم 18الرئيسية اإلعالم وسائل على بيانات عدةب الرسميين

 عبر يةإعالم يلةوس 108 من أكثر 19ةيووالتغذ الصحية لتوعيةل الثانية ملةالح انتهاء عن اإلعالن وتضمنت سبتمبر 30 يوم صدرت التي ةصحفيال المذكرة

 موقع في يمالتعل واقع حول قصة نشرت ،المدرسة إلى العودة حملة مع بالتزامنو .ةوالدولي منها ةالمحلي العربيةب الناطقة اإلعالم وسائل سيما ال اإلنترنت،

 .20المانحة الجهات بدور إقرار تضمنت اليونيسف
 

 التمويل
 

 شه ( 12      2016  ع    إلن  ن      ن ش   ف    ُ       ن   )ع                  ال 

 المناشدة أطلق الذي القطاع
 )بالدوالر( المطلوبة المبالغ

2016 

 ال ()           ف  *       غ

2016 
                 

 %      ال 

 %45 27,980,623 33,519,377 61,500,000 التغذية

 %24 8,745,407 27,254,593 36,000,000 الصحة

 %26 12,551,152 35,948,848 48,500,000 والنظافة البيئي واالصحاح المياه

 %26 3,668,733 10,331,267 14,000,000 الطفل حماية

 %8 1,078,554 12,921,446 14,000,000 يمالتعل

 %59- 3,522,618- 9,522,618 6,000,000 الطوارئ أثناء االجتماعية الحماية

   6,914,537  مخصص غير

 %24 43,587,314 136,412,686 180,000,000 اإلجمالي

 السابق. العام من المرحل الرصيد إلى إضافة الحالية المناشدة مقابل استالمه تم ما تتضمن أكتوبر 9 حتى المتوفرة التمويالت*

 

 2016 نوفمبر 15 في المقبل: التقرير

 http://www.facebook.com/unicefyemen :الفيسبوك على اليمن في اليونيسف عنوان

 Yemen ICEF@UN :تويتر على اليمن في اليونيسف عنوان

 http://www.unicef.org/appeals/yemen.html :2016 الطفولة أجل من اإلنساني العمل – اليونيسف
 

 لمزيد من المعلومات 

 يمكنكم التواصل مع:

 ريالنو ميريتشل

 الممثل نائب

 اليمن-يونيسف

 صنعاء

 967+  1211400 تلفون:
mrelano@unicef.org Email: 

 مادهوك راجات 

 والمناصرة االتصال قسم يسئر

 اليمن- يونيسف

 صنعاء

 967+ 712223001 :تلفون
 Rmadok@unicef.org : Email 

 سواريز يزابيلا

 رالتقاري مسؤولة

 اليمن-يونيسف

 األردن

 962+ 796136253 :تلفون
 isuarez@unicef.org :Email 

  

                                                 
 

  https://goo.gl/nQURBk / Free    18 الشرق األوسط الدولية اليومية &  سي إن إن )في أكتوبر(  :https://goo.gl/ppssN3 / 7days.ae &  بي بي سي )في أكتوبر(  https://goo.gl/WRhmH3  & راديو سوا الدولية

    http://www.unicef.org/media/media_92830.html19  
     https://goo.gl/auOUJ0 20  

http://www.facebook.com/unicefyemen
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:mrelano@unicef.org
mailto:Rmadok@unicef.org
mailto:isuarez@unicef.org
https://goo.gl/auOUJ0
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 البرنامج نتائج ملخص
 

     ن  ف    ش ك ء           ك     

*2016أهد ف  ن  ئج     ن  ج  ع    2016هدف   ال    ج   ك ي       ع   ن  ئج 

   غ    نذ أ   
  ق   
▲▼ 

2016هدف   
    ع 
   ن  ئج

    نذ    غ
 أ    ق   
▲▼ 

        التغذية

 ▲ 155,313 178,562 ▲ 155,313 178,562 319,966 سنوات الذي مت معاجلتهم من سوء التغذية احلاد الوخيم  5# األطفال دون سن 

# النساء احلوامل واملرضعات الاليت استفدن من املشورة املتعلقة بتغذية الرضع وصغار 
 األطفال

2,076,914(2) 313,119 239,786 
▲ 

313,119 239,786 
▲ 

 ▲ 3,997,846 (1)4,000,000 ▲ 3,997,846 (1)276,000 (2)4,298,163 1سنوات ممن استفادوا من تدخالت املغذيات الدقيقة 5# األطفال دون سن 

        الصحة

 ▲ 362,243 770,000    953,363 # األطفال دون العام الذين مت تطعيمهم ضد احلصبة 

 - 4,853,083 5,039,936    5,039,936 األطفال دون اخلامسة الذين مت تطعيمهم ضد شلل األطفال  #

 ▲ 548,309 815,000    2,387,000 # األطفال دون اخلامسة ممن تلقوا رعاية صحية أولية

 ▲ 259,051 680,000    2,076,000 # النساء احلوامل واملرضعات الاليت حصلن على رعاية صحية أولية

        المياه واالصحاح البيئي

فتيات( الذين مت تزويدهم مبصادر  –أوالد  –نساء  –# السكان املتضررون )رجال 
سنة من خالل تطوير أو إعادة تأهيل أو صيانة البىن  مياه وخدمات اصحاح بيئي حمح

 3التحتية العامة واجملتمعية

8,391,079 6,384,984 4,952,482(4) 

 

5,186,000 4,214,586 

▲ 

# األشخاص املتضررون الذين حصلوا على مياه آمنة حسب املعايري املتفق عليها 
 لرت يوميًا( 15 – 7,5)

1,750,000 682,332 1,056,023 
▲ 

100,000 129,159 
▲ 

 ▲ 323,586 500,000  (4)492,249 1,382,461 1,750,000 # األشخاص املتضررون ممن حصلوا على عدة مواد النظافة املعيارية

        4حماية الطفل

 ▲ 1,122,173 (4)1,372,933 ▲ 1,122,173 (5)1,372,933 2,473,352 # األطفال يف املناطق املتضررة الذين مشلتهم تدخالت آلية املتابعة والرصد

 ▲ 355,013 (4)279,716 ▲ 412,310 (5)399,594 1,821,656 النفسي # األطفال املتضررون من النزاع املستفيدون من خدمات الدعم

# األطفال وأفراد اجملتمع الذين حصلوا على املعارف حول كيفية محاية أنفسهم من 
اإلصابة البدنية/ املوت بسبب األلغام/ الذخائر غري املنفجرة/ املتفجرات من خملفات 

 احلرب

1,927,153 502,158(5) 873,415 

▲ 

351,511(4) 849,878 

▲ 

        التعليم

األطفال املتضررون يف سن املدرسة ممن أحتيحت هلم فرصة التعلم من خالل # 
 مساحات التعليم املؤقتة واملدارس املعاد تأهيلها

497,200 244,500 124,782 
▲ 

156,000 100,978 
▲ 

 ▲ 171,495 173,000 ▲ 183,687 575,500 1,800,000 # األطفال املتضررون الذين حصلوا على خدمات الدعم النفسي يف املدارس

الذين حصلوا على مستلزمات التعلم األساسية والكتب  املتضررين# األطفال 
 5واألثاث املدرسي إلعادة إدماجهم باملنظومة التعليمية

2,000,000 522,710 319,718 
▲ 

360,000 303,074 
- 

        الحماية االجتماعية

دية ات على شكل حتويالت نق# األفراد ضمن الفئات الضعيفة الذين تلقوا مساعد
  6إنسانية يف اليمن

8,000,000 
  

 34,285 81,312 
▲ 

        جل التمميةألاالتصال 

# السكان املتضررون الذين وصلت إليهم احلزمة املتكاملة من أنشطة االتصال من 
 أجل التنمية

2,000,000 
  

 
1,200,000 894,622 ▲ 

 

 
  الحواشي:

 المقبلة. الوضع تقارير ضمن وتحديثها القطاعية األهداف في النظر إعادة يجري لليمن، االنسانية االستجابة خطة عةمراج عملية مع تمشيا   *

 هدف مابين الدقيقة، المغذيات ودرةب ومكمالت )أ( فيتامين مكمالت تتضمن والتي اليونيسف من المدعومة الدقيقة المغذيات تدخالت تحت الخامسة دون طفل 4,000,000 هو المؤشر هذا تحت اليونيسف هدف  .1

 الخامسة. دون طفل 469,081 يبلغ: هدف إلى للوصول الدقيقة المغذيات بودرة مكمالت مع فقط ويتعاطى )أ( فيتامين مكمالت تقديم يشمل ال التغذية مجموعة

 الذين الخامسة دون األطفال "عدد السكان(. من %8) والمرضعات الحوامل النساء عدد إجمالي إلى استنادا فالاألط وصغار الرضع تغذية جانب في مشورة على حصلن الالتي والمرضعات الحوامل النساء عدد .2

  شهر. 59 – 6 العمرية الفئة في األطفال عدد إجمالي تقديرات وفق الدقيقة" المغذيات تدخالت على حصلوا

 البنية لتأهي إعادة الروتينية, المحددة/الصيانة العمليات ذات القائمة الحضرية المياه منظومات تأهيل/إصالح إعادة خالل من أمنة شرب مياه لىإ الوصول من تمكنوا نالذي لألشخاص التراكمية المجمعة األرقام .3

 المجمع يالتراكم لعددا الى باإلضافة والصيانة, التشغيل تكاليف وباقي عالجةالم لمحطات الكيماوية المواد الوقود, الغيار, قطع المعدات, توفير ذلك في بما والحضرية الريفية والمجاري المياه لمنظومات التحتية

 التشغيلية. النفقات وباقي والوقود الغيار وقطع المعدات شامال   الصلبة النفايات إدارة لخدمات المقدم الدعم من المستفيدين لألشخاص

   .2016 أغسطس لشهر الوضع تقرير ضمن المرفوعة تلك من أقل البيئي واالصحاح المياه كتلة مؤشرات بعض تبدو فقد سارية، البيانات تنقيح عملية كون .4

 وسوف  (.2015 )أكتوبر التمرين إجراء موعد حتى الراهن الوضع يعكس ما وهو متدنية انها على ُصنفت والتي الشركاء وقدرات الوصول إمكانية على الطفل لحماية الفرعية والكتلة اليونيسف اهداف تستند  .5

  لليمن. اإلنسانية االستجابة لخطة النصفية المراجعة إجراء بعد األهداف تحديث يتم

 اشدةالمن يمكن التي التمويل حدود تغيرت لذلك وفقا   الحماية. مجموعة إلى الغذائية غير /األصنافالمأوى مجموعة من النشاط لتحويل نظرا   2015 هدف عن ملحوظ نحو على أقل هو 2016 خالل اليونيسف هدف .6

  لليمن. اإلنسانية االستجابة لخطة النصفية المراجعة خالل الهدف تعديل إمكانية في النظر الحماية كتلة بمعية االجتماعية الحماية قسم يقوم وسوف األهداف. تغيرت وبالتالي، بتوفيرها،
 


