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 الشركاءو اليونيسف استجابة                    

 رئيسية عناوين
 

 إلى بحاجة مليون 3,7 منهم- اليمن في الغذائي األمن نعداما من يعانون شخص مليون 1,17 بوجود 

 يأتي مجاعة.ال حافة إلى بالفعل وصلت قد البالد تكون – الحياة قيد على للبقاء طارئة غذائية ةمساعد

 وخيمال الحاد التغذية سوء من يعانون الذين الخامسة دون األطفال عدد أيضا   فيه وصل وقت في هذا

 فورية. مساعدة إلى بحاجة اآلن وهم طفل 462,000 إلى
 

  الهروب على شخص 000,55 من أكثر أجبر مما الغربي لساحلا في الضارية المعارك تواصلت 

 زحينالنا لألطفال للحياة المنقذة المساعدة تقديم وشركاؤها اليونيسف واصلت لذلك، منازلهم. من

 ألمنية.ا العوائق بسبب المنال بعيدة المواقع بعض ظلت األساسية. الخدمات إلى باإلضافة وأسرهم
 

   فتعص التي المستمرة األزمة رغمو األطفال شلل من خال يمن وضعية ىعل الحفاظ في منها إسهاما 

 نم خاللها تمكنت األطفال شلل ضد تطعيم وطنية حملة اليونيسف دعمت فقد الصحي بالنظام

 مكمالت توزيع الحملة خالل تم كما المحافظات. جميع في طفل مليون 7,4 من أكثر إلى الوصول

 طفل. مليون 3,4 من أكثر على )أ( فيتامين
 

 داخل صشخ 170,000 من أكثر استفاد الكوليرا، وباءل االستجابة جهود تواصل سياق في 

 .الكلور بمادة المياه تخزين وصهاريج المياه مصادر معاجلة جهود من للخطر المعرضة المجتمعات

 تجلسا عن فضال   المياه وخزانات الشخصية النظافة أدوات مجموعة توزيع أنشطة تعتبر حيث

  المتكاملة. االستجابة من يتجزأ ال جزءا   المجتمعية التوعية
 

 سفاليوني جددتها التي المدارس عدد إجمالي ليصل مدارس ثماني تأهيل إعادة فبراير شهر في تم 

 العام خالل التعليم إلى الوصول فرصة طفل 000,456 من ألكثر أتاح مما مدرسة 618 إلى

 .2016/2017 الدراسي

 2017 فبراير

  ماليين 9,6 
  إجمالي من األطفال من المتضررين عدد هو

 متضرر شخص مليون 8,18
 

  مليون 6,1
  إجمالي من /العائدينالنازحين األطفال عدد هو

   ماليين 3
 حركة حول العمل لمجموعة عشر الثالث )التقرير وعائد نازح شخص

 (2017 مارس الحماية، كتلة السكان،
 

 التغذية سوء من يعانون خامسةال دون طفل 000462,

 الوخيم الحاد
 

 المياه مجال في لمساعده بحاجة شخص مليون 5,41

  البيئي واإلصحاح
 

 الصحية الرعاية لخدمات بحاجة شخص مليون 8,14 

  األساسية
 

 2017 لعام اليونيسف مناشدة

  دوالر مليون 236,6
 

 *7201 مناشدة مقابل المتوفرة المبالغ

  دوالر مليون 85

 التمويل وضع
 

 
 

 

 

 املرحل املابل  لىإ بلإلضلفة الحللي غلعلم املنلشدة مقلبل املستلم اغتمويل تشمل املتوفرة ابلغ امل * 

 اغسلبق اغعلم من

 الوضع تقرير

 في اإلنساني

 اليمن

  فبراير 2017

 

 الوضع في أرقام

 

  القطاع/الكتلة اليونيسف

 هدف
 اليونيسف

 النتائج
  التراكمية

 
 الكتلة هدف

 النتائج
  التراكمية

 مت الذين اخلامسة دون األطفال عدد
 العالجية الرعاية برنامج عيادات إدخاهلم

 الوخيم احلاد التغذية لسوء

323,000 6,394 323,000 6,394 

 جرى الذين اخلامسة دون األطفال عدد
  األطفال شلل ضد تلقيحهم

5,352,000 4,688,208   

 اخلدمات هلم أُتيحت الذين األشخاص عدد
 لتأهي وإعادة وصيانة تشغيل دعم خالل من

 العامة املياه شبكات

4,068,039 609,397 5,492,703 893,194 

 نالذي املتضررة املناطق يف األطفال عدد
 النفسي الدعم خدمات يتلقون

545,814 100,455 682,268 109,026 

 خالل من دعم على حصلوا األطفال عدد
 الدراسة مبستلزمات تزويدهم

560,624 - 704,515 300 
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  اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
 

 يناير رأواخ منذ رقعته اتسعت الذي الميداني القتال أدى وقد هذا فبراير. شهر خالل الغربي الساحل طول على الضارية المعارك تواصلت
 داخل األخرى المواقع من والعديد تعز( )محافظة ذبابو المخا مديريتي من شخص 55,000 نع يزيد ما فرار إلى الجوية والغارات
 أخرى مديريات لىإ تعز محافظة داخل من للنزوح ضطرةم نفسها األسر من الكثير وجدت القتالية. عمالاأل فيها توسعت والتي المحافظة

 حملت على قادر غير أصبح منهم تبقى ومن المخا مديرية سكان غالبية نزح بالمثل، والضالع. وعدن وإب ولحج الحديدة محافظات في
 بالمزيد ىألق مما األصدقاء أو سرةاأل أفراد بعض بيوت في النازحة األسر معظم تعيش .أمانا   أكثر أماكن لىإ واالنتقال المواصالت تكاليف

 الغذائية يرغ واالصناف الصحية والرعاية والماء الغذاء برزي كهذه أوضاع في أصال . الفقيرة المضيفة المجتمعات على المعيشية عباءاأل من
 بعض ىلإ الوصول تعذر أنه غير عاجلة إنسانية مساعدات توزيع شركائها خالل من اليونيسف استطاعت األولويات. ذات االحتياجات كأهم

 الساحل لطو على القتال حدة تصاعد تسبب ذلك، لىإ باإلضافة القتالية. االعمال ثيرتأ تحت واقعة الزالت كونها ضررةالمت المجتمعات
  الحديدة. ميناء عبر للحياة المنقذة اإلنسانية واإلمدادات التجارية االمدادات تدفق عرقلة في الغربي

 

 معاناة عن فبراير لشهر تقريره في كشف قد 1السكان بحركة المعني العمل ريقف وكان حاليا . شخص مليون 2 اليمن في النازحين عدد بلغ
 التي األسباب كأهم األساسية والخدمات الدخل مصادر إلى الوصول تعذر مشكلة التقرير أبرز حيث يعيشونها. التي واألزمة اليمن نازحي
 قيد على ءالبقا أجل من يكابدون نهمأ إال عادوا قد األقل على نازح مليون أن التقرير أوضح كما صليةاأل مناطقهم إلى للعودة النازحين تدفع

 الحياة.
 

 ناطقم كافة شمل الذي المسح ظهرأ حيث فبراير. شهر من 6 في األولية نتائجه عن الغذائي منواأل التغذوي للوضع الطارئ المسح كشف
 انعدام من حاليا   يعانون اليمن سكان من بالمائة 65 أن العالمي األغذية مجوبرنا ليونيسفوا والزراعة األغذية منظمة قبل من وُنفذ البالد

 حوالي هناك الغذائي مناأل انعدام من يعانون شخص مليون 17,1 بين من أن التقرير بين كما األزمة. قبل بالمائة 41بــ مقارنة غذائي منأ
 معدل نأ يعني ما محافظات 4 في "الطوارئ" عتبة التغذية سوء معدالت تجاوزت طارئة. غذائية مساعدة إلى ماسة بحاجة مليون 7,3
 سوء معدل نأ يعني ما "الخطر" عتبة النسبة تجاوزت فقد أخرى محافظات 7 في ماأ بالمئة. 15 عن تزيد بنسبة قفز دق الحاد التغذية سوء

 الفاأل فإن ليك أنطوني اليونيسف لمنظمة التنفيذي لمديرا كدأ وكما بالمائة. 10 عن تزيد بنسبة المحافظات تلك في قفز قد الحاد التغذية
 كبير حد ىلإ األفق في تلوح باتت التي لمجاعةا شبح وأن الوخيم الحاد التغذية سوء بسبب الوشيك الموت خطر يواجهون اليمن أطفال من

 وقوعها. دون للحيلولة أسرع جهود تتطلب
 

 إلنسانيةا للشؤون العام األمين ووكيل السعودية العربية ملكةملل تهزيار خالل ريسيجوت ونيوأنط المتحدة لألمم العام األمين من كال   أصدر
 لمدنيينا وحماية مالسال مباحثات الستئناف عاجلة دعوات لليمن األخيرة زيارة خالل براينأو ستيفن الطوارئ حاالت في اإلغاثة ومنسق
 البالد. مناطق عموم لىإ اإلنسانية المساعدات وصول أمام المجال وإفساح

 

 

 (6201 نوفمبر اإلنسانية، االحتياجات على عامة )نظرة المتضررين السكان داعدأ تقديرات
 2015 مارس اإلنسانية: االستجابة انطالق تاريخ

 
 اإلجمالي
 )مليون(

 رجال
 )مليون(

 نساء
 )مليون(

 أوالد
 )مليون(

 فتيات
 )مليون(

 5 5.3 4.2 4.3 18.8  المتضررين السكان عدد جماليإ

 2.7 2.9 2.3 2.3 10.3 2الحاجة أمس في السكان          

 2.3 2.4 1.9 1.9 8.5  3الحاجة متوسطي السكان          

 0.6 0.5 0.5 0.4 2  4النازحين عدد

 3.9 4.1 3.2 3.3 14.5 )تقديري( بيئي وإصحاح مياه – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان عدد

 4.0 4.2 3.3 3.4 14.8 )تقديري( صحة – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان عدد

 1.7 1.7 1.1 - 4.5 )تقديري( تغذية – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان عدد

 3 3.2 - - 6.2 )تقديري( طفل حماية – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان عدد

 1.1 1.2 - - 2.3 )تقديري( تعليم – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان عدد
 

 

 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
 

 والتغذية التعليمو لبيئيا واإلصحاح المياه مجموعات قيادة تتولىو اإلنساني للعمل القُطري الفريق مع بالتنسيق العمل اليونيسف تواصل

 للمياه الفرعية المجموعة باتت الصحة. مجموعة ضمن فعال دور لعب في هامراراست عن ناهيك الطفل لحماية الفرعية والمجموعة

 صنعاء، دة،)صع للمنظمة ةالخمس الميدانية المكاتب جميع في مفعلة الوطني دون المستوى على والتغذية الطفل وحماية البيئي واإلصحاح

 قيادة كذلك المنظمة اصلتو والحديدة. وإب عدن في الوطني دون المستوى على للتعليم الفرعية المجموعة تنشط كما وإب( عدن الحديدة،

 لفرصةا سنحت كلما-يدانيةالم الطواقم خالل من البرامج تنفيذ متابعة في مستمرة أنها كما صعدةو إب من كل   في اإلنساني الدعم مركزي

                                                 
   1 .التقييم متعدد المجموعات الحتياجات النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة في اليمن- فريق العمل المعنی بحرکة السكان، فبراير 2017

 الحياة قيد على والبقاء أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 2 

 الماسة. الحاجة مربع في انزالقهم دون والحيلولة أوضاعهم تستقر كي لمساعدة بحاجة أشخاص متوسطة: حاجة 3 

 (.2017 )مارس 13 التقرير السكان، حركة حول العمل فريق الطبيعية. والكوارث النزاع ضحايا النازحين األرقام تلك تشمل 4 
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 عم شراكات في ودخلت جيدة عمل وعالقات السياسي حيادها على اليونيسف حافظت وقد هذا .شريك ثالث طرف خالل من أو-للوصول

   تحيز. أي دون اإلنسانية المساعدة إيصال بُغية الوطني دون المستوى على الحكومية والهيئات الفنية الوزارات

 

 اإلنساني العمل استراتيجية
 

 بمواءمة ةالمنظم قامت حيث .اإلنساني العمل خالل األطفال تجاه الجوهرية التزاماتهاب اإلنساني للعمل ليونيسفا استراتيجية تسترشد

 االستجابة خطة تدشين تم .57201 لليمن اإلنسانية االستجابة خطةو يتماشى بما للمجموعة العملياتية االستجابة وخطط االستراتيجية أهدافها

 12بــ يقدر لما للحياة المنقذة المساعدة إليصال دوالر مليار 2,1 بقيمة تمويالت توفير إلى تدعو والتي فبراير 8 في رسميا   لليمن نسانيةاإل

 طالق.اإل على لليمن موحد إنساني نداء أكبر هو وهذا النزاع من متضرر شخص مليون
 

 

 8,9 لعدد ماعيةاالجت الحمايةو طفلال وحماية والتعليم البيئي واالصحاح والمياه والتغذية الصحة مجاالت في للحياة منقذة خدمات تقديم سيتم

 التركيزو التغذية خدمات وتصعيد المتكاملة األنشطة تعزيزب اليونيسف ستقوم كما .فتياتالو والداأل من مليون 9,6 منهم شخص، مليون

 النظم تعزيز لىإ باإلضافة الوالدة حديثي ورعاية التوليدية الرعاية تقديمو األوبئة لتفشي ستجابةاالو اللقاحات من مشترياتها زيادة على

 وتغطية يةالضرور المستلزمات توفير خالل من ذلك في بما تقريبا   االنهيار على شارف الذي الصحي النظام سيما ال الوطنية والمؤسسات

 وعالج من الوقاية نطاق توسيع مع بالتوازي ارالكولي وباء من الوقايةو االستجابة أنشطة تنفيذ كذلك سيتواصل األساسية. التشغيل نفقات

 الوصول من طفل مليون 8,1 نحو تمكين سيتم حين في المياه شبكات تأهيل وإعادة وصيانة تشغيل لدعم أيضا   اليونيسف تخطط التغذية. سوء

 خدمات ذلكك المنظمة توسعس .المدرسية اللوازم وتوزيع مؤقتة تعلم أماكن وتشييد المدارس تأهيل إعادة خالل من مستدام بشكل التعليم إلى

 متابعةال آلية عمل نطاق توسيع مع جنب إلى جنبا   للعنف التعرض جراء الطويل المدى على تظهر قد راضرأ أي تالفيل النفسي الدعم

 .عليه كان مما أكبر بشكلو التوسع من المزيد ةاإلنساني النقدية التحويالت برنامج سيشهد أخرى، ناحية من .والرصد
 

 اعداتالمس وصول أمام المجال إلفساح والدولي واإلقليمي طريالقُ  ىالمستو على اليونيسف جانب من الدعوات استمرار ظل في هذا يأتي 

 النازحين يهمف بمن ضعفا   األكثر للفئات األساسية االجتماعية الخدمات توافر ضمان على التركيز مواصلة مع عوائق دون والحماية اإلنسانية

 النزاع. من المتضررين السكان باقيو المضيفة والمجتمعات

 
 

 البرنامج ستجابةال موجز تحليل
 

 

 التغذية & الصحة
 

 يواجها تيال الهائلة التحديات من الرغم وعلى اليمن. في البري األطفال شلل بفيروس إصابة حاالت أي عن اإلبالغ يتم لم 2006 عام منذ

 اليونيسف نأ إال حاليا   اليمن في الصحي النظام
 ظللحفا المساعي وتابعوا جهدا   يدخروا لم والشركاء

 حيث البلد. في األطفال شلل من خالي وضع على
 مع بالشراكة والسكان العامة الصحة وزارة قامت

 فبراير 20 في العالمية الصحة ومنظمة اليونيسف

 زلمن من األطفال شلل ضد تحصين ةحمل بتدشين
 4,5 عن يربوا ما لتطعيم مأيا ثالثة ولمدة منزل لىإ

 محافظات كافة في الخامسة دون طفل مليون
 ماليين 6 شراء مهمة اليونيسف تولت الجمهورية.

 ماليين 5و الفموي األطفال شلل لقاح من جرعة
 طةأنش نفقات بتغطية وتكفلت أ فيتامين قرص

 جانب إلى االجتماعي والحشد والتواصل االتصال
 6 في والتشغيل شرافواال المتابعة تكاليف دعم

 محافظات.
 

 حيث من ةصعوب األكثر عاتللمجتم الطبية المساعدة تقديم في المنتقلة الفرق ساعدت الصحي النظام تحف التي االنهيار مخاطرل نظرا  
 ما ذلب يستوجب امم الطويل المدى على مستدامة تكون لن البرامج هذه فإن ذلك مع النزاع من تضررا   األكثر لكت اسيم ال ليهاإ الوصول
 من حزمة بتقديم متنقلة فرقة 43 قيام التقرير يغطيها التي الفترة شهدت عاجل. بشكل الصحي النظام قدرات الستعادة الجهود من يكفي

 ضمنها من (1 الجدول )انظر المحافظات تلك في المتواجدين النازحين أخص وبشكل محافظة 12 في واألطفال لألمهات الصحية الخدمات
 تعز(. ة)محافظ موزع مديرية في النازحة لألسر الخدمات تقديم تولت اليونيسف من ومدعومة محافظة كل في الصحة لمكتب تابعة فرقة

 

 الديزل مادة من لتر 104,556 تقديم خالل من وذلك عملها ءأدا في لتستمر التبريد غرف دعم رايرفب شهر خالل اليونيسف واصلت
  الموسع. الوطني التحصين وبرنامج الصحة لوزارة تابعة مخازن فيها جديو محافظة 12 على موزعة

 

 كدللتأ األطفال أولئك فحص تم حيث الحاد التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة برنامج أنشطة من شهر( 59-6) طفل 131,976 نحو استفاد
 حين في الوخيم الحاد التغذية سوء من معالجه تم طفل 15,04 منهم الروتينية التغذية خدمات خالل من الحاد التغذية بسوء اصابتهم من
  تكميلي اطوكنش طبية. مضاعفات وجود بسبب الداخلية العيادات في العالج برامج إلى الوخيم الحاد التغذية سوء من يعانون أطفال 9 حيلأ  

                                                 
 http://ochayemen.org/hrp-/2017 .اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب :2017 لليمن اإلنسانية االستجابة خطة 5 

 

 (.5) تعز (،4) إب (،3) البيضاء (،4) مارب (،6) عمران (،6) صنعاء (،2) المحويت (،4) حجة (2) الحديدة (،4) الضالع (،1) شبوة (،2) أبين التقرير. يغطيها التي الفترة خالل متنقلة فرقة 43 6 

 (2017 )فبراير 6المتنقلة الفرق خدمات من المستفيدون :1 جدول

 المستفيدين عدد الخدمات
 طفل 23,610 الروتيني التحصين
 طفل 27,749  الطفولة ألمراض المتكاملة الرعاية خدمات

 طفل 5,521 الديدان من التخلص

 طفل 7,968  الرئوية االلتهابات عالج
 طفل 4,286 االسهاالت عالج

 طفل 1,339 الدوسنتاريا عالج

 طفل 502 المالريا عالج
 طفل 9,807  أخرى أمراض معالجة

 ومرضع حامل 23,504 والمرضعات الحوامل للنساء خدمات
  امرأة 5,753  حوامل رعاية

 امرأة 2,639 الوالدة بعد ما رعاية

 امرأة 7,842 الحديد فوالت مكمالت
 امرأة 7,270 الكزاز لقاح

http://ochayemen.org/hrp-2017/
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  مليون 4,3 من ألكثر (أ) فيتامين مكمالت تقديم كذلك تم النظافة. أدوات بمجموعة الوخيم الحاد غذيةالت بسوء مصاب طفل 754 تزويد تم 
 الرضع بتغذية الخاصة المشورة من ومرضع حامل امرأة 5.394 استفادت ذاتها الفترة وخالل سنوات. 5 حتى أشهر 6 سن في طفل

 فوالت مكمالت وزعت حين في األطفال وصغار
 ومرضع. حامل امرأة 4.887 على الحديد

 

 متعلقةال المواضيع في القدرات بناء أنشطة استهدفت
 الصحيين والمتطوعين العاملين من 584 بالتغذية

 (.2 الجدول )انظر محافظات 6 في
 

 التابع والتغذية الصحة برنامج أنشطة تزال ال
 شغيلت نفقات توقف بسبب تحديا   تواجه لليونيسف
 أنشطة ذلكك تأثرت الصحي. النظام ضعف أسباب أهم ت عد والتي التقارير رفع وتأخر والتواصل االتصال وصعوبات الصحية المرافق
 وحجة. أبين افظتيمح مديريات بعض في خاصة   األمنية باألوضاع البرامج تنفيذ

 

 األشهر في عليه كانت مما أبطأ بوتيرة لكن باالنتشار 2016 أكتوبر في عنه نالاإلع تم الذي الحاد المائي واالسهال الكوليرا وباء استمر
 بالوباء. مرتبطة ألسباب حالة 103 وفاة تأكيد وتم فيها مشتبه حالة 21,790 عن اإلبالغ تم حيث السابقة.

 

 
 

 

 والنظافة البيئي واإلصحاح المياه
 

 عن يزيد ام اليونيسف ساعدت فقد وتعز والمحويت وصعدة حجة محافظات عواصم في للمياه المحلية للمؤسسات الوقود توفير خالل من
 .7تعز محافظة في غالبيتهم منتظم بشكل الشرب مياه لىإ للوصول شخص 567,000

 

 تفشي نم للوقاية جوهرية ةمسأل تعد الرسمية غير النازحين تجمعات داخل خصوصا   المياه لتخزين المناسبة الطرق حول القدرات تعزيز
 في نازح شخص 6,906 منها يستفيد مياه خزان 60 بتركيب بالتقرير المشمولة الفترة خالل اليونيسف قامت لذلك مراض.واأل األوبئة

 نازح شخص 8,515 منها يستفيد الريفية المستشفيات حدىإ في أخرى خزانات 5 كيبتر إلى باإلضافة ولحج وصعدة ديدةالح محافظات
 صعدة. مدينة داخل فرد 1,179 لخدمة خزانات 2و
 

 التي لطوارئا لحالة ستجابةاال من كنوع البيئي واالصحاح بالمياه خاصة مساعدة بتوزيع اليونيسف قامت اإلسالمية اإلغاثة مع شراكةالب
 الشتداد ظرا  ن المجتمعات لتلك بالنسبة للغاية هامة التدخالت تلك تعز. محافظة في ومقبنة وذباب وموزع والوازعية المخا مديريات تشهدها
 الصحي فوالصر لمياهل المحلية المؤسسة اليونيسف تزود زي،بالتوا الكوليرا. وباء من المتضررة المديريات من وكونها هناك النزاع حدة
 المحلية مؤسسةال تغطيها ال التي للمناطق الصهاريج عبر المياه توفير يتم ثانية ناحية من المياه. ضخ استمرار نلضما بالوقود المخا في

 وكذا نازحة أسرة 6,000 الى الوصول تستهدف والتي النظافة أدوات مجموعة توزيع أنشطة تتواصل الريفية. المناطق من وغيرها
 المستهدفة. المديريات داخل المشاعةو المنزلية المياه وخزانات مصادر معالجة

 

 بمادة ذمارو صنعاء محافظتي في المياه وخزانات مصادر معالجة من االنتهاء تم فقد الكوليرا لوباء لالستجابة الحالية الجهود سياق في
 أقراص توزيع أنشطة سفاليوني دعمت بالكلور المياه معالجة لتدخالت واستكماال   .8للخطر عرضة 171,000 من أكثر يخدم بما الكلور
 مجموعة من عدة 1,060 اليونيسف وزعت متصل سياق وفي ولحج. وذمار وصنعاء وتعز الحديدة في شخص 70,318 على الكلور
 28,228 على االستهالكية النظافة مواد صندوق 53,97 توزيع تم حين في ولحج الحديدة في شخص 7,420 على األساسية النظافة أدوات
 وصنعاء. وإب ءالبيضا في شخص

 

 شخص. 1,100,027 حوالي بعد فيما ستخدم والتي ولحج بينوأ عدن في الحضرية المياه إمدادات منظومات تأهيل إعادة جهود تتوقف لم
 كمالالست محليين شركاء مع اليونيسف تعمل وشبوة ولحج بينوأ وصعدة وعمران الضالعك النزاع من متضررة أخرى محافظات وفي
 األخرى المجتمعات وباقي النازحين ذلك في بما شخص 157,000 عن يزيد ما منها يستفيد ريفي مياه مداداتإ مشروع 23 تأهيل إعادة

 المتضررة.
 

 سرواأل   النازحين من شخص 290 لخدمة ئطوار مرحاض 132 بناء اليونيسف دعمت فقد والنظافة الصحة تعزيز نشطةأل بالنسبة أما

 وإب مرانع في الصلبة النفايات من للتخلص حمالت اليونيسف دعمت مراضاأل نواقل انتشار من للحدو ولحج. الحديدة في المتضررة
 من 158 اليونيسف دربت المحلية القدرات بناء وبهدف ،ذلك على عالوة شخص. 474,000 زهاء األنشطة تلك من يستفيدو وصعدة

 اليونيسف عمتد ،خيرا  أ لحج. وصعدة صنعاء في وليرابالك التوعية لرسائ نشرو النظافة تعزيز من لتمكينهم المجتمعين الصحة متطوعي
 ولحج وذمار وصنعاء بينوأ الضالع في شخص 52,500 من أكثر استهدفت التي بالكوليرا التوعية وحمالت النظافة تعزيز جلسات
 وشبوة.

 

 الطفل حماية
 

 المنفذين الشركاءو والرصد للمتابعة الق طري العمل فريق يبذلها التي المتواصلة للجهود ونتيجة اليمن. في الطفل حقوق انتهاكات تتوقف لم
 في األطفال قلحقو الجسيمة االنتهاكات رصدو متابعة آلية تمكنت الطفل، لحقوق الجسيمة لالنتهاكات للتصدي المحلية المجتمعات بمعية
 محافظة 13 في مسلحة جماعات أو بقوات مرتبطين ألوالد حالة 86 من التحقق التقرير يغطيها التي الفترة خالل المسلح النزاع حاالت

                                                 
  7  مدينة حجة: 84,000 شخص، مدينة صعدة: 62,980 شخص، مدينة تعز: 400,000 شخص، مدينة المحويت: 21,000 شخص

  8  صنعاء: 3,246 شخص وذمار: 167,864 شخص

  2017 فبراير – اليونيسف من المدعومة القدرات بناء أنشطة :2 جدول  

 المستفيدين عدد النشاط

 لسوء المجتمعية اإلدارة مجال في تدريبهم تم الذين المجتمعيين الصحة متطوعو

 (تعز الحديدة،) األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة والمشورة الحاد التغذية
116 

 الحاد ةالتغذي لسوء المجتمعية اإلدارة مجال في تدريب تلقوا الذين الصحيون العاملون

 مارب() األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة والمشورة
57 

 ةالمجتمعي اإلدارة مجال في تنشيطية دورات على حصلوا الذين الصحيون العاملون

 ريمة() األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة والمشورة الحاد التغذية لسوء
20 

 391 إب( تعز، مارب، )عمران، المجتمعيين للمتطوعين المراجعة لقاءات
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 األشهر مدار على المجتمعي الوعي رفع خالل منو وفتاتان(. أوالد 11) طفل 13 إصابة وكذا فتيات( 3 & طفال 9) أخر طفل 12 ومقتل
 18 عن عمارهمأ تقل الذين ألطفالا واستخدام تجنيد من ققالتح عملية تتحسن فقد األطفال الحتياجات الستجابةل قدراته وبناء الماضية
 ممن طفل 150 عن يقل ال لما اصطناعية أطراف فبراير شهر خالل المنظمة قدمت حيث الضحايا مساعدة اليونيسف تواصل كما سنة.

 .األطفال ألولئك الرعاية يمقدم أيضا   خدماته شملت الذي النفسي والدعم الطبيعي عالجال لهم وقدمت أطرافهم وافقد
 

 بالتاليو والبعيد القريب المدى على طفاللأل والعاطفي االجتماعي الرفاه على تؤثر قد اليمن تشهدها التي الراهنة حداثاألو الظروف
 والفرق للطفل الصديقة المساحات خالل من قدمت التي النفسي الدعم أنشطة وصلت ملحة. أولوية بمثابة النفسي الدعم أنشطة صبحت

 تسنى كما بالتقرير. المشمولة الفترة خالل 11محافظة 12 في 10البالغين من 031,1 وقرابة 9طفل 303,48 عن يقل ال ما إلى المتنقلة
 المقام وفي) الطفل حماية وخدمات الفردية المشورة إلى بحاجه (ياتفت 1,030 & أوالد 284) حالة 1,314 تحديد األنشطة تلك خالل

 ذلك، على عالوة العيش(. كسب سبل ودعم المواليد تسجيل وخدمات الطبية اتوالخدم التعليم إلى واإلحالة والنفسي القانوني الدعم األول
 النفسية. األولية اإلسعافات مجال في أقران كمثقفي للعمل (أوالد 217 & فتاة 162) طفل 379 تدريب تم

 

 جتماعييناال واألخصائيين ةلحالا إدارة تمكنت فقد والعمل االجتماعية الشؤون وزارة مع بالتعاون اليونيسف تقدمه الذي الدعم إطار فيو
 متخصصة خدمات على حصلوا 382 منهم (أوالد 406 & فتيات 221) للخطر معرض طفل 627 إلى الوصول من محافظات ثماني في
 أوالد(. 240 & فتيات 142)
 

 األلغام مخاطرب التثقيف حمالت يلي: ما بالتقرير المشمولة الفترة خالل اليونيسف اتدعمه التي األلغام بمخاطر التثقيف أنشطة تضمنت
 للطفل ديقةالص المساحات داخل األلغام طراخمب توعية وجلسات والحديدة حجة في األلغام مع للتعامل التنفيذي اليمني المركز نفذها التي
 ةاالجتماعي الشؤون وزارة بها قامت التي األنشطة تركزت حين في وإب ضرموتحو العاصمة أمانةو عدن في سوسرإنت منظمة نفذتها
 734,93 منهم المحلي المجتمع أفراد من فرد 507,147 إلى الوصول مجتمعة   األنشطة تلك استطاعت تعز. محافظة في مديرية 11 داخل
 الرجال(. من 32,019 & امرأة 21,754) البالغين من 773,53و (أوالد 971,50 & فتيات 763,42) طفل

 

 غير أطفال أنهم على (فتيات 22 & أوالد 91) إثيوبي طفل 113 تحديد تم فقد ،المضمار هذا في المبذولة المشتركة الجهود سياق وفي
 اقتفاء لغرض الحديدة في وسجلوا منهم 99 مع مقابالت أجريت حيث يمنيين( غير مهاجرين )أطفال ويهمذ عن ومنفصلين مصطحبين

 إلى صولهمو بعدو .رفبراي منتصف إثيوبيا إلى اآلمنة لعودةا في بمساعدتهم للهجرة الدولية المنظمة قامت ذلك بعد م.شمله ولم أسر أثر
 بما خرىأ وخدمات نفسي دعم خدمات شكل على إثيوبيا حكومة مع بالتعاونو هناك اليونيسف قبل من دعم األطفال هؤالء يتلقى إثيوبيا
 .بأسرهم همشمل لم ذلك في

 

 خالل ليمنا في الشابة لقياداتا تنمية ومؤسسة اليونيسف منظمة أجرته الذي واالتجاهات والمواقف المعارف استطالع مسح نتائج تشير
 حيث اليمن في األطفال زواج لممارسات واسع انتشار إلى 7201رايرفب في منه االنتهاء تمو محافظات ست في 2016 سبتمبر شهر
 5,44 حوالي أفادت حين في عشرة الثامنة سن بلوغ قبل تزوجن أنهن (سنة 49 إلى 15) المبحوثات النساء من المائةب 5,72 قرابة تأفاد

 محافظات وهي وإب وحجة الحديدة محافظات في كانت المسجلة النسب أعلى أقل. أو عشرة الخامسة سن في تزوجن أنهن المائة في
 النازحين. من كبيرة أعدادا   تستضيف

 

 التعليم
 

 طفل مليون 3,5 يواصلس حيث .2016/2017 الدراسي العام من الثاني الفصل بذلك مستهلة   فبراير في أبوابها فتح المدارس ادتأع
 األربعة األشهر ةمحافظ 13 حوالي في الجمهورية معلمي من المائةب 63 أمضى وقد هذا المتزايدة. بالتحديات تتسم بيئة في تعليمهم يمني

 جزئية ضرارأل تعرضت قد كانت مدرسة 249 كون الصعوبات من الكثير تعاني للمدارس التحتية البنية تزال ال .مرتبات دون األخيرة
مرت حين في  صعدة محافظتي في المستمر القتال إلى األول المقام في ذلك ويرجع- مغلقة مدرسة 680 وهناك بالكامل مدرسة 1,223 د 

 ن.يالنازح قبل من أوىكم تستخدم تزال ما األقل على مدرسة 314 هناك ثانية، ناحية من .وتعز
 

 التعلم ماكنأ وتجهيز توفير مثل التدخالت من حزمة دعم اليونيسف تواصل اليمن ألطفال أفضل تعليم فرص وضمان األزمة أثر لتقليل
 خالل تم يثح المتضررين. ألطفالل مساعدةال وتقديم التربوي النفسي الدعم على المعلمين وتدريب المدرسية الحقائب وتوزيع مؤقتةال

 يصل وبذلك .للتعلم طفل 15,000 أمام الفرصة إتاحة وبالتالي وصنعاء وذمار شبوة محافظات في مدارس ثماني هيلتأ إعادة فبراير شهر
 .همتعليم مواصلة على فلط 46,000 من أكثر ساعد الذي األمر مدرسة 618 إلى اليونيسف من بدعم تأهيلها عيدأ   التي المدارس مجموع

 

 في الحالية الطوارئ حالة من المتضررة المناطق من معلمين بينهم من-تعز في /معلمةمعلم 206 تدريب تم ليةالمح القدرات بناء بهدف

 النزاع. نم تضررا   المناطق أكثر من واحدة في المعلمين بعمل الصلة وثيقة اتمهار وهي النفسي الدعم تقديم مجال في – الغربي الساحل
 .الطوارئ حاالت في للتعليم الدنيا المعايير حول التربوية المؤسسات تدريب تم الضالع، وفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعية الحماية
 

                                                 
  9  22,588 فتيات & 25,715 أوالد

  10 449 امرأة + 582 رجل
  11.الحديدة، حجة، ريمة، عدن، أبين، لحج، حضرموت، عمران، أمانة العاصمة، ذمار، تعز وإب



                           2017 فبراير                                                                                                                                   اليمني الوضع تقرير 

  

6 

 النزاع من ضررا  ت واألكثر ضعفا   األكثر األسر إلى لوصولل تهدف يوالت إلنسانيةا النقدية التحويالت برنامج من الثانية المرحلة تواصلت
 أسرة 5,550 من يقرب ما إلى التحويالت تلك من السادسة الدفعة تسليم فبراير شهر في تم حيث تعز. مدينة داخل المحاصرة المناطق في

 المستفيدين(. مجموع من المائة في 4,97 حوالي أي) شخص 33,300 أفرادها مجموع
 

 الرعاية صندوق فرع مكتب ديرهي   الذي مجانيال مرقال عبر طعن 259و شكوى 141 تلقي اتالتظلم آليةب المتصلة الجهود سياق في تم
 في الطعون سجلت حين في المرفوعة الشكاوى من %92 مجموعة ما بمعالجة المنفذين الشركاء قام وقد تعز. محافظة في االجتماعية

 المستقبل. في إضافية تمويالت فرتو أمل على نتظاراال قائمة
 

 تزويد بهدف فبراير 28 من ابتداء   تدريب ورشتي اليونيسف دشنت االجتماعية، الرعاية لصندوق االنتشار واسعة شبكةال من باالستفادة
 المستهدفة األسر لدى الوعي مستوى رفع (1 :حول الالزمة والمهارات بالمعلومات الميدان في العاملينو الصندوق شبكة ضمن العاملين

 التنمية( جلأل االتصال رسائل خالل )من البيئي واالصحاح والمياه والتعليم ماعيةاالجت والحماية الطفل وحماية والتغذية الصحة مجال في
 المطلوبة. االجتماعية الخدمات لىإ وأسرهم األطفال إلحالة آلية إيجاد (3و المستهدفة لألسر الحالي الوضع عن البيانات أحدث جمع (2و

 صنعاء. محافظة في ضعفا   األكثر األسر افاستهد بقصد الميداني العمل التدريبية الورش هذه بعد سينطلق
 

 

  التنمية جلأل التصالا
 

 تلكو لحياةا المنقذة األساسية الممارسات تعزيزب المتعلقة األساسية معلوماتال وتشارك يصالإ لتقريرا يغطيها التي الفترة خالل أمكن
 المحلية والمجتمعات النازحين أوساط من قرار وصناع رعاية و)مقدم شخص 508,150 من يقرب ما مع والحماية الرعايةب المتعلقة

 األطفال وشلل بةوالحص الكزاز لقاح سيما ال – والتطعيم لوباءل واالستجابة الكوليرا من وقايةال على األساس في التركيز أنصب المضيفة(.
 صاباتاإل وتجنب األلغام بمخاطر ثقيفوالت منزليةال للمياه اآلمن والتخزين بالكلور المياه ومعالجة األطفال وصغار الرضع وتغذية

-لبؤريةا المجموعات نقاشات-المشورة )جلسات المستهدفين مع المباشر التفاعل خالل من ذلك تم المحدد. الوقت في بالتعليم وااللتحاق
 المساجد(. وخطب واإلعالنات المتنقلة السينماو المسرح أنشطة

 

  اللوجستية والجوانب والدعم اإلمداد
 

 

 النظافة ومواد وأدوية طبية إمدادات ظهره على حملي عدن لىإ جيبوتي من 12شراعي مركب إرسال للتقرير يغطيها التي الفترة شهدت
 أمريكي( دوالر 779,182 القيمة: – مكعب متر 490 = متري طن 174) األساسية

 

 التمويل
 

 شهر( 12 لمدةو 7201 لعام اإلنسانية المناشدة في الُمبين النحو )على المطلوبة التمويالت

 المناشدة أطلق الذي القطاع
 )بالدوالر( *المطلوبة المبالغ

7201 

 )بالدوالر( المتوفرة* المبالغ

7201 

 **التمويلية الفجوة

 % بالدوالر

 %79 65,810,984 17,746,778 83,557,762 التغذية

 %66 40,992,297 21,007,703 62,000,000 الصحة

 %5- 1,535,083- 31,834,641 30,299,558 والنظافة البيئي واالصحاح المياه

 %75 15,748,549 5,188,842 20,937,391 الطفل حماية

 %76 24,153,007 7,636,551 31,789,558 التعليم

 %80 6,388,471 1,611,529 8,000,000 الطوارئ أثناء االجتماعية الحماية

   4,633  مخصصة غير مبالغ

 %64 151,553,592 85,030,677 236,584,269 اإلجمالي

 من ستكون المبلغ بعض كون األرقام مراجعة حاليا   يجري السابق. العام من المرحل الرصيد إلى إضافة الحالية المناشدة مقابل استالمه تم ما تتضمن مارس 13 حتى المتوفرة التمويالت *

 .2018 مخصصات   
 

 
 

 7201 أبريل 15 في المقبل: التقرير
 

 http://www.facebook.com/unicefyemen :الفيسبوك على اليمن يونيسف صفحة

 Yemen @UNICEF :تويتر على اليمن يونيسف صفحة

 http://www.unicef.org/appeals/yemen.html :2017 األطفال" أجل من اإلنساني العمل" اليونيسف مناشدة
 
 

 من مزيد على للحصول

 يمكن المعلومات

 :مع التواصل

 فاركي شيرين

 الممثل نائب

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

 مادهوك راجات  

 والمناصرة االتصال قسم يسرئ

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

 سواريز ايزابيل

 التقارير مسؤولة

 اليمن يونيسف

 األردن عمان،

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

  

 البرنامج نتائج ملخص
                                                 

  12 سفينة شراعية تقليدية 

http://www.facebook.com/unicefyemen.ar
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:svarkey@unicef.org
mailto:Rmadok@unicef.org
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 اليونيسف والشركاء المنفذين استجابة الكتلة  

*7201أهداف ونتائج البرنامج لعام   
االحتياج 

 الكلي
7201هدف   مجموع النتائج 

التغير منذ أخر 
 تقرير

7201دف ه  مجموع النتائج 
 التغير منذ أخر تقرير

 

        التغذية

وء التغذية احلاد الوخيم بس املصابون شهر 59-6 يف عمر# األطفال 
 حمدودةزمنية الذين أدخلوا أقسام الرعاية العالجية لفرتة 

461,740 323,000 6,394 5,041 323,000 6,394 5,041 

شهر الذي بات باستطاعتهم  23-0طفال يف سن مقدمو الرعاية لأل# 
الوصول إىل املشورة اخلاصة بتغذية الرضع وصغار األطفال من أجل تغذية 

   سليمة

2,209,935 1,989,000 7,405 5,394 1,392,000 7,405 5,394 

 4,359,739 4,365,659 4,528,100 4,359,739 4,365,659 567,000 4,528,100 تدخالت املغذيات الدقيقة الذي مشلتهم اخلامسة# األطفال دون 

        الصحة

 39,371 39,963 884,000     (1)# األطفال دون العام الذين مت تطعيمهم ضد احلصبة 

 4,688,208 4,688,208 5,352,000     # األطفال دون اخلامسة الذين مت تطعيمهم ضد شلل األطفال 

 39,132 50,611 1,131,000     رعاية صحية أولية يتلقون# األطفال دون اخلامسة ممن 

 13,823 23,068 790,000     صلن على رعاية صحية أوليةحي# النساء احلوامل واملرضعات الاليت 

        المياه واالصحاح البيئي

الذين أُتيحت هلم اخلدمات من خالل دعم تشغيل وصيانة # السكان 
 العامةوإعادة تأهيل شبكات املياه 

 5,492,703 893,194 519,545 4,068,039 609,397 277,385 

 عرب مياه آمنة خدمات على نصلو حي# األشخاص املتضررون الذين 
 حسب املعايري املتفق عليها  صهاريج نقل املياه

 778,053 225,492 -6,955(4) 62,000 14,374 - 

 7,420 38,944 654,000 40,405 130,581 1,379,678  النظافة املعيارية# األشخاص املتضررون ممن حصلوا على عدة مواد 

        حماية الطفل

 حلوادث اليت مت توثيقها والتحقق منها من إمجايل احلوادث املرفوعة# ا

 80%  مرصودة: 

374 
95%  

 
 80%  مرصودة: 

374 
95%  

 
 

 مؤكدة:

354 

 مؤكدة:

354 

 ستفيدون من خدمات الدعمي الذين النزاع# األطفال املتضررون من 
 النفسي

 682,268 109,026 54,806 545,814 100,455 46,235 

# األطفال وأفراد اجملتمع الذين حصلوا على املعارف حول كيفية محاية 
البدنية/ املوت بسبب األلغام/ الذخائر غري  اتأنفسهم من اإلصاب

 املنفجرة/ املتفجرات من خملفات احلرب

 1,684,106 335,799 148,408 1,347,284 334,898 147,507 

   التعليم

# األطفال املتضررون يف سن املدرسة ممن أُتيحت هلم فرصة التعلم من 
ة واملنح النقدي واملدارس املعاد تأهيلها خالل مساحات التعلم املؤقتة

 وتأثيث الفصول 

574,545 548,973 52,294 14,898 417,527 52,785 14,989 

 9,090 15,390 322,397 9,090 15,390 343,108 368,679 خدمات الدعم النفسي يف املدارس يتلقون# األطفال املتضررون الذين 

تعلم ستلزمات المب دعم متثل الذين حصلوا على وناملتضرر # األطفال 
 ومن ذلك احلقائب املدرسية األساسية 

730,087 704,515 300 300 560,624 0 - 

   الحماية االجتماعية)6(  

نقدية لاحويالت الت وصلت إليهمالفئات الضعيفة الذين  من# األفراد 
 نسانية اإل

800,000 

  

 105,000 26,836 26,592 

جل التنميةألاالتصال     

ة لة من أنشط# السكان املتضررون الذين وصلت إليهم احلزمة املتكام
 التنمية جلألاالتصال 

 

  

 1,300,000 350,384 143,508 

 
  الحواشي:

  2017 فبراير 28 حتى األرقام (1)

 المقبلة التقارير في استكمالها وسيتم المراجعة قيد زالت ال األرقام بعض (2)

 1,000 ألقرب محتسبة التغذية أهداف  (3)

 تنقيحها تم الماضية الفترة نتائج (4)

  يناير لشهر الوضع تقرير ضمن بالخطأ رفعت قد كانت المعدلة والنتائج األهداف (5)


