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  2016فبراير  9 –يناير  27   
      

  إنسانية عاجلة: ا�شخاص الذين يحتاجون لمساعدة 
  

  منھم: مليون 21,1
 طفل م�يين 9,9 

  أطفال) %31(نازح  مليون 2,5
مجموعة الحماية، وھذه ا�حصائية تتضمن ا�عداد قبل (

  تصاعد النزاع الحالي) ومنذ
  

سوء  عرضة لخطرل دون الخامسة طف 320,000
  التغذية الحاد الوخيم

دون الخامسة يتوقع اصابتھم بسوء التغذية طفل مليون  1
   الحاد المعتدل

  
المياه  لمساعده في مجالشخص بحاجة  مليون 19,3

  ئي والنظافةوا1صحاح البي
  
شخص بحاجة لخدمات الرعاية الصحية مليون  14,1 

  ا�ساسية 
  

  : 2016التي تحتاجھا اليونيسف خ�ل المبالغ 

  مليون دو#ر  180
  

  المبالغ المستلمة:

  بالمائة فجوة تمويلية) 95مليون دو#ر ( 9.6

  

 عناوين رئيسية  

 

مليون جرعة من لقاح شلل ا�طفال  5,6قدمت اليونيسف لوزارة الصحة العامة والسكان  •
تحصين ضد شلل ا�طفال ويتوقع تسليم الشحنة خ/ل شھر مارس. ھذا وكانت أخر حملة 

منھم في تعز  487,000م/يين طفل، ما يزيد عن  4قد تمكنت من الوصول إلى 
 المتضررة من النزاع.

طفل إلى المدرسة، شرعت اليونيسف ومكاتب التربية في  380,000لدعم عودة  •
مدرسة متضررة في  68المحافظات خ/ل الفترة التي يغطيھا التقرير بإعادة تأھيل 

قرابة  وذمار وإب وصنعاء وتعز. حيث سيستفيد من أعمال البناء والصيانة تلكعمران 
 طفل خ/ل ا�سابيع المقبلة. 6,000

رغم تصاعد حدة النزاع وعدم اQستقرار، إQ أن اليونيسف واصلت العمل مع مصلحة  •
ا�حوال المدنية من أجل الترويج وتعزيز عملية تسجيل المواليد. حيث حصل على ما 

طفل من أوساط الفئات الضعيفة على شھادات مي/د عبر الفرق  21,605عة مجمو
 المتنقلة. 

  

 

تقرير الوضع 
ا*نساني في 

 اليمن
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  لمحة عامة عن الوضع وا#حتياجات ا*نسانية
 

بالنظر إلى استمرار ا�عمال العدائية والقتال . أشھر على تصاعد النزاع 10بعد مرور  ما يزال الوضع ا�نساني في اليمن حرجاً للغاية
  ا يرافقھا من انتھاكات للقانون الدولي ا�نساني، فمن غير المتوقع أن يشھد الوضع أي تحسن في المستقبل القريب.الميداني وم

  
حاجة إلى مساعدة إنسانية بمنھم مليون طفل  9,9مليون شخص، أكثر من  21,2 جعلتُيقدر فريق العمل ا�نساني القُطري أن ا�زمة الراھنة  

 في حينخدمات المياه وا�صحاح البيئي ل مليون شخص بحاجة 19,3 شخاص الذي باتوا بحاجة للمساعدة، ھناك من بين ا�بشكل أو بأخر. 
مليون  7,4أن بسوء التغذية الحاد كما مليون طفل عرضة لخطر ا�صابة  1,3مليون أخرين دون رعاية صحية أساسية وھناك  14,1بات 

  1مليون طفل بحاجة لبعض المساعدات المتعلقة بالتعليم. 2,9ة، يوجد قرابة طفل أخر بحاجة لخدمات الحماية. من ناحية ثاني
  

ناھيك عن تصاعد أسعار السلع والخدمات  إلى اليمن التي تصلواردات الغذاء والوقود  شھدت البلد تراجع في حجم كتبعات لھذه ا�زمة،
 .2015 ديسمبروكذا واردات الوقود وا�غذية مقارنة بشھر  نئ البFدحيث شھد شھر يناير ارتفاعاً في عدد السفن الراسية في موا ا�ساسية. 

أدي ذلك بالطبع إلى زيادة معروض الغذاء والوقود في السوق المحلية، وبالتالي، تراجع ا�سعار. مع ذلك، ما تزال واردات الوقود أقل 
  . 2عما كان في شھور ما قبل ا�زمة %15ب

  
  

ير من المناطق ومعوقات الوصول والصعوبة البالغة أمام الخدمات اللوجيستية، إ1 أن تواجد المنظمات رغم التوتر ا�مني السائد في كث
طبقاً لتقارير مكتب تنسيق الشؤون ا�نسانية. وبفضل العFقات القوية مع  -منظمة 106إلى  68ا�نسانية زاد خFل ا�شھر الستة الماضية من 

(مراقبة من قبل أطراف ثالثة، مركز الدعم اللوجيتسي في جيبوتي)، أمكن لليونيسف الحفاظ على مستوى بل الشركاء المحليين واIليات البديلة 
الصحة والتغذية والمياه وا�صحاح البيئي  -و1 تقتصر على –وتوسيع أنشطتھا في الميدان. كما واصلت المنظمة دعمھا لقطاعات مختلفة منھا 

 جتماعية التي تخدم ا�طفال ضمن الفئات الضعيفة وأسرھم.    والتعليم وحماية الطفل والحماية ا1
  

  
  والتنسيق ا*نساني العمل قيادة

  

المياه وا�صحاح البيئي  مجموعات تتولى قيادةكما في اليمن  ا�نسانيللعمل  القُطري فريقال مع التنسيقبأداء عملھا  اليونيسفتواصل 
حماية الطفل و للمياه وا�صحاح البيئي مجموعاتوكانت المنظمة قد قامت بتأسيس . ماية الطفلحل ةالفرعي المجموعةكذا ووالتغذية والتعليم 

، مكاتب ميدانية فيھا للمنظمة في جميع المناطق التي يوجد ةفرعية للتغذي مجموعاتإضافًة إلى  في عدن على المستوى دون الوطني التعليمو
  الصحة. جموعةم ضمنكعضو  فاعل لعب دور ناھيك عن استمرارھا في

     

 حفاظ علىضط5ع بدور الريادة لل0ا المنظمةتواصل ، 2015 نوفمبر 15 عمله منذ في إب والذي بدأ ليونيسفلالدعم الجديد إلى جانب مركز و

المراقبة لية من آ مستفيدةً شركاء محليين،  من خ5لمج اتنفيذ البرمسار ورصد  مراجعة تستمر فيكما في صعدة.  الجھود ا:نسانية مركز دعم
لتنويع وتوسيع الشراكات مع المنظمات غير  الرامية تتواصل الجھودبالتوازي، . ا0تصا0ت النقالةلتكنولوجيا  الخ5قا0ستخدام وعن بعد 

 على ا�رض.تنفيذ برامج إنسانية طارئة ل ات المطلوبةقدرامت5كھا لل ثبتالتي الحكومية المحلية 

  
  استراتيجية العمل ا*نساني

 

والتدابير  وخدمات التحصين والتغذوية الصحية الخدمات منُحزمة متكاملة تقديم  على في مجال العمل ا�نساني ليونيسفااستراتيجية  ترتكز
 من النازحة ا�سر ودعم التغذية سوءب المصابون لNطفالالمقدمة  العFجية الخدمات التوسع في ،وا�طفال الو1دة وحديثي لNمھاتالوقائية 

وتدريس حصص  المدارس فتح �عادة ةالحكوم ئھا فيشركا اليونيسف تدعم على صعيد متصل،. اIمنة والنظافة المياه مرافقب تزويدھا خFل
 المعاناةب منھا اعترافاً وحالياً.  المدارس للنازحين الذين يحتلون مأوى بديل عن البحثدعم استراتيجيات سة وكذا اروتوفير لوازم الد تعويضية

 ذلك في بما المجتمعية والمرافق المدارس خFل من النفسي الدعم خدمات لتقديم لشركاءا اليونيسف تدعم ،ا�طفال واجھھا التي نفسيةال
ً  ا�كثر ا�طفال إلى للوصولالمبذولة  الجھودمن  ئھاوشركا اليونيسفكما توسع . للطفل صديقةال المساحات  وصاً صخ أسرھم،و ضعفا

من  �سر من أوساط الفئات ا�كثر ضعفاً في اليمنا 1Iفا أمكن استھدافكبيرة على ا�طفال، يلحقه الفقر من أثار  ما قدونظراً ل .لنازحينا
 ةمبكرال ا�غاثة جھود وفعالية الجغرافية لھشاشةا نقاط حول جديدة أدلةاستخFص  اليونيسف تواصلكذلك، . خFل برنامج المنح النقدية

  . من تغطيتھا للحياة المنقذة التدخFت لتي لم تتمكنية االمتبق الثغراتتحديد و
  

 مقيد وحمايةالضمان الوصول غير  أجل من الدعوةالمركز الرئيسي ا1قليمي وو يجدد قادة ا�مم المتحدة على المستوى القُطري  بدورھم
ت اليونيسف على حياديتھا السياسية وعFقاتھا الفنية من وبالنظر إلى تنازع السلطات الحكومية في اليمن، حافظ نية.ا�نسا والمواقع ا�مدادات

وللحفاظ على مستوى مقبول من  خFل العمل مع الوزارات المتخصصة والھيئات دون الوطنية من أجل إيصال العون ا�نساني دون تحيز.
نسانية من اجل ا�طفال ا�مناشدة أطFق ال وقد سبق للمنظمة التنسيق، تم تشاطر خطط العمل المتجددة للمنظمة مع الوزارات ذات العFقة.

بتفعيل  2015 يوليو في قامت  كما 3مليون طفل. 5,2مليون شخص، منھم  7,5تستھدف الوصول إلى التي يناير الماضي و 26في  2016

                                                        
  2016اليمن  –نظرة عامة حول ا0حتياجات ا:نسانية   1

  2 مكتب تنسيق الشؤون ا:نسانية: نظرة حول حركة الم5حة وواردات الوقود خ5ل شھر يناير 2016 (صادر في 13 يناير 2016)   
  http://www.unicef.org/appeals/yemen.htmlللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع  3 



  2016 فبراير 9 - يناير 27                                                                                    تقرير وضع ا�زمة في اليمن   : يونيسف

                                          

3 

 

لNزمة  1ستجابةابغية  عبر الوكا1ت المختلفةمن الدعم  كبيرحشد مستوى  مما أسھم فيالطوارئ المؤسسية  المستوى الثالث من إجراءات
  .2016يونيو  30حتى  3وبالنظر إلى حجم ا1حتياج، فقد أعلن المدير التنفيذي لليونيسف عن تمديد العمل بالمستوى الراھنة في اليمن. 

  
  
  

 البرنامج ستجابةا ملخص
 

  والتغذية الصحة
  

  

جميعھا أسباب تسھم في  الطبيةا�ضرار التي ألحقھا النزاع بالبنية التحتية ونقص ا�مدادات والكوادر 
قد قدر في سياق عملية  الفريق القطري للعمل ا�نساني في اليمنانھيار المنظومة الصحية في اليمن. وكان 

غير قادرين على الوصول إلى  سيصبحون مليون شخص 14,1أن ، 2016لشاملة للوضع في المراجعة ا
من سوء  يحتاجون إلى عFجسمليون طفل وامرأة حامل ومرضع  3وأن  خدمات رعاية صحية كافية،

 التغذية سوءخطر ل ُعرضة سيصبحون الخامسة دون طفل 320,000 في حين أن ،خدمات وقائيةلوالتغذية 
   4.المعتدل الحاد التغذية بسوء إصابتھم يتوقع أخر طفل مليون فيما خFل يمالوخ الحاد

  

، تعمل اليونيسف على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والتغذوية للسكان ا�كثر عرضة 2016في سياق استراتيجيھا ا�نسانية لعام 
كما تظھر في الجدول الذي يلخص نتائج البرنامج، أمكن خFل الفترة  للخطر في اليمن. ومن بين النتائج التي تحققت في مضمار التغذية

شخص، من ضمنھم ا�طفال دون الخامسة، النساء الحوامل والمرضعات  30,000المشمولة بالتقرير، تقديم خدمات تغذوية لما يزيد عن 
ما يتعلق بتصعيد خطة ا�دارة المتكاملة لسوء التغذية  ). أما1فرقة (انظر الجدول  75عبر الفرق المتنقلة التي وصل عددھا إلى  - وا�مھات

في صعده ما يرفع العدد ا�جمالي للعيادات العاملة حالياً  28في حجة،  2في تعز،  14عيادة عFجية خارجية منھا  44الحاد، فقد أُعيد فتح 
  -       عيادة.   2,170في مختلف مناطق الجمھورية إلى 

 )2016 فبراير 9 – يناير 27( متنقلة فرقة 57 بواسطة المقدمة والتغذوية الصحية الخدمات -1 الجدول

 تعز، الحديدة، صنعاء، محافظات في الروتينية التغذية خدمات خFل الحاد التغذية بسوء اصابتھم من للتأكد فحصھم تم الذين ا�طفال
  )إناث 6,629 + ذكور 6,765( وعدن صعده

13,394 

 حجة، الحديدة، محافظات في العFجية التغذية برامج في تسجيلھم جرى والذين الحاد التغذية بسوء مصابونال الخامسة دون ا�طفال
 + و1دأ 592( تعزو حضرموت ،الجوف صعده، مأرب، صنعاء، ،ذمار عمران، أبين، الضالع، ة،شبو عدن، لحج، ريمة، المحويت،

 )فتيات 792

1,384 

 عمران، محافظات في ا�طفال وصغار الرضع تغذية مجال في الطبية ا�ستشارات على حصلن الFتي الخامسة دون ا�طفال أمھات
 وأبين. الضالع لحج، تعز، عدن، ،ريمه الجوف، حضرموت، الحديدة، صنعاء،

6,501 

 3,289  الدقيقة. المغذيات ومكمFت (أ) فيتامين على حصلوا الذين الخامسة دون ا�طفال

 3,794  الديدان من التخلص أقراص على حصلوا الذين ا�طفال

 8,571  الحديد/الفو1ت مكمFت على حصلن الFتي والمرضعات الحوامل النساء

  

 شھدت الفترة المشمولة بالتقرير توحيد البيانات التي خرجت بھا حملة خارج الجدران المنفذة في ديسمبر الماضي. ُنفذت الحملة في كٍل من
من النساء الحوامل والمرضعات حيث تم فحصھم لمعرفة مدى إصابتھم  27,000طفل إلى جانب  72,000المحويت وحجة ووصلت إلى 

بسوء التغذية الحاد مع تزويد ا�طفال دون الخامسة بفيتامين (أ) ومكمFت المغذيات الدقيقة وأقراص التخلص من الديدان في حين حصلت 
  النساء على مكمFت الحديد/الفو1ت. 

  

من العاملين الصحيين والمتطوعين في أنشطة بناء القدرات التي جرت خFل فترة ھذا التقرير حيث تم  185، شارك حوالي من ناحية ثانية
من  25عامل صحي من محافظة تعز حول ا�دارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد وتغذية الرضع وصغار ا�طفال فيما حضر  61تدريب 

 60كما حضر دورة في مجال "أدوات رصد أنشطة ا�دارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد"،  منسقي التغذية في مديرات محافظة إب
متطوع صحة مجتمعي من  39عامل/عاملة صحية من محافظة حجة درة تنشيطية في ا�دارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد. بدورھم، شارك 

  ذه الموضوع. مديرة خو1ن في محافظة صنعاء في اللقاء التشاوري المخصص لھ
   

ا1تصال والتواصل المرافقة لحملتي التحصين ضد شلل ا�طفال والحصبة ا�لمانية.  أنشطة يناير الماضي دعم تنفيذ 9رعت اليونيسف منذ 
فة المديرات (أنظر التقرير السابق). وطبقاً للتقارير ا�ولية، تمكنت حملة شلل ا�طفال من الوصول إلى كا مليون طفل 3,9اللتين وصلتا إلى 

  طفل. النتائج الموحدة والمنقحة سترد في التقرير المقبل.  487,267المتضررة في تعز حيت تسنى تطعيم 
  

يتوقع وصولھا خFل حملة ا�يام التي و الثFثي جرعة لقاح ضد شلل ا�طفال 5,692,200زودت اليونيسف وزارة الصحة بما مجموعة 
جرعة ضد شلل ا�طفال غير المفعل 1ستخدامھا خFل حمFت التحصين الروتيني.  400,000إلى  الوطنية للتحصين في شھر مارس إضافة

                                                        
  .2016اليمن  –نظرة عامة حول ا0حتياجات ا:نسانية  4  ¶

 شخص مليون 14,1

 رعاية خدمات إلى للوصول بحاجة
 مFئمة أساسية صحية

 الخامسة دون طفل 0,00032

 الوخيم الحاد التغذية سوء لخطر
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تتابع المنظمة كذلك شراء وتوزيع ونقل ا�مدادات المتعلقة بصحة ا�م والطفل وغيرھا من المؤن الطبية للمرافق الصحة والمجتمعية في 
ا�دارة حافظات صنعاء وعمران والبيضاء وذمار بإمدادات ا�دوية الخاصة بفي حين يتم تزويد مكاتب الصحة في ممحافظتي إب وتعز 

طفل. وبدعم مشترك من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية،يعكف برنامج  20,000والتي سيستفيد منھا قرابة  المجتمعية لسوء التغذية الحاد
والتي تتضمن ا�ھداف وخطة التنفيذ  2010-2016ية للفترة التحصين الموسع داخل وزارة الصحة العامة والسكان على بلورة خطة خمس
  خFل ا�عوام الخمسة المقبلة فيما يخص ا�نشطة الروتينية والتكميلية معاً.    

  

  
  

  

 

   والنظافة وا*صحاح البيئي المياه
  

 المياه وا�صحاح البيئي بحاجة لتلبية احتياجاتھم ا�ساسية من منفي الي مليون شخص 19,3بات حوالي 
ولمخاطبة تلك ا1حتياجات، تركز إستراتيجية اليونيسف على توفير فرص الوصول إلى  .بفعل النزاع الدائر

  مياه أمنة والعمل على أعادة الخدمات المتوقفة إلى وضعھا الطبيعي. 
  

والتي يستفيد من خدماتھا  وتعزصعده ولحج وعمھا للمؤسسات المحلية للمياه في أمانة العاصمة وعمران اليونيسف خFل فترة التقرير د تابعت
كما تدعم المنظمة المؤسسة المحلية للمياه في ا�مانة لتشغيل محطة معالجة المياه العادمة لتتمكن المحطة من  شخص. 1,317,987قرابة 

مديريات  6مشروع مياه ريفي في  28توفير الوقود لتشغيل  عملية أيضا تواصلت .ستفيدةمستفيد/م 1,400,000مواصلة خدماتھا لحوالي 
  شخص بإمدادات المياه.  147,397داخل محافظة صعده وبالتالي تزويد 

  
ھم في المضيفة ل نازح/نازحة والمجتمعات 47,134 تواصلت أيضاً لخدمة توفير المياه عبر الصھاريج �غراض الشرب وا1ستخدام المنزلي

في حين تم  إناء لحفظ المياه 800 أسرة في مديرية الشمايتين على  200حصلت  أيضاً، تعزوفي محافظة  .تعز وصعده العاصمة ومحافظتي
  . أسرة 41خزان مياه لخدمة  11تركيب 

  

خص في حين شھدت ش 31,073عدة نظافة شخصية لخدمة  5,000فلتر مياه من السيراميك و  5,000 توزيع محافظة صعدهكما شھدت 
 شخص 61,800 ما يزيد عن حضرمن ناحية أخرى،  .نازح ونازحة 8,533شخصية استفاد منھا عدة نظافة  1,219محافظة حجة توزيع 

بتنفيذ اليونيسف جلسات التوعية بالنظافة والتي تركز على النظافة الشخصية وغسل اليدين والتخزين اIمن للمياه  من محافظتي حجة وصعده
عربات  3ومواد النظافة وصيانة  في صعده وتقديم الوقود ال5زم لتشغيل اليومي واصلت اليونيسف دعم صندوق النظافةكاء.بالتوازي، والشر

  طن من النفايات الصلبة كانت متراكمة في أحياء مدينة صعده.. 690نظافة وكذا التخلص من 

 
 

  تعليمال
  

 نظراً المدرسة  على البقاء خارجمليون طفل في سن التعليم  1,8من  أكثرفي اليمن  النزاع تصاعدأجبر 
� ھناكإ1 أن رسمياً،  2015وكانت المدارس قد أعادت فتح أبوابھا في نوفمبر مدرسة.  3,584غFق 

وقد شھدت طفل.  387,000ية لعدد مما أثر على العملية التعليممغلقة  ما تزالمدرسة  1,600 أكثر من
مدارس إضافية في بني حشيش (محافظة صنعاء) بسبب تزايد ا�عمال  3الفترة المشمولة بالتقرير إغFق 

  العدائية ھناك.
  

ي . حيث قامت مكاتب التربية فوا�طفال خارج المدرسةتواصل اليونيسف جھودھا لتنفيذ ُحزمة دعم تربوي تركز على ا�طفال النازحين 
وقد طفل نازح ومتضرر.  16,605بتوزيع الحقائب المدرسية بالمستلزمات على  اب وصنعاء بمعية اليونيسف خFل فترة التقريرمحافظات 

ذلك توزيع معدات الترفيه ومن  - محافظة من ا�شد تضرراً  13متضرر في طفل  169,436 توزيع إمدادات لعددتسنى حتى ھذا التاريخ 
قلم سبورة لجميع  3,000صندوق طباشير و  100,000 ووزارة التربية بتوزيع اليونيسف  قامترر. أيضاً، طفل متض 23,800 على

  المدارس التي تفتقر إلى ا�دوات ا�ساسية للتعليم.  
  

تسع مدارس في الحديدة با�ضافة إلى إعادة تأھيل ب ومكاتب التربية بالمحافظاتاليونيسف  قامت، 2016فبراير  9 –يناير  27خFل المدة 
 5في  سبق ترميمھا 12حمام مدرسي إلى جانب  16جري بناء مدرسة أخرى في عمران وذمار وأب وصنعاء وتعز. وفي محافظة إب، ي 68

   طفل خFل ا�سابيع المقبلة.  5,946أعمال البناء والترميم تلك ستخدم قرابة  مدارس.
  

طفل في محافظات أب، الحديدة، حجة، صنعاء  5,250لتعليمية، وفرت اليونيسف فضاءات تعلم مؤقتة لعدد بھدف ضمان استمرار العملية ا
فضاءات تعلم مؤقتة لNطفال في ضواحي المدينة. كذلك، تدعم اليونيسف نظام  4وتعز. كما قامت المنظمة بمعية مكتب التربية في تعز بتوفير 

طفل خارج المدرسة في حين  1,913لتسجيل  فصل مجتمعي في الحديدة 32حيث قامت بافتتاح  التعليم غير النظامي والفصول المجتمعية
طفل أخر بفصول التعليم غير النظامي بالمحافظة. وبالطبع، تتكفل اليونيسف بدفع مستحقات المعلمين المتطوعين لتدريس  1,787التحق 

من بين الفئات ا�شد ضعفاً. وفي محافظة حجة، تمكنت اليونسيف ومكتب  طفل خارج المدرسة 7,393فصول التعليم غير النظامي التي تضم 
طفل غير ملتحق بالتعليم نظراً لبعد المسافة، غياب ا�من وعدم وجود معلمين. وھناك خطط �عادة  8,500التربية بالمحافظة من تحديد 

    إلحاق ھؤ1ء بالتعليم بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي. 
 

  الطفل حماية

 شخص مليون 19,3 من أكثر

  صحي وصرف مياه خدمات إلى بحاجة

 طفل 387,000

 1,600 �ن المدرسة خارج باقون

 مغلقة سةمدر
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  .5الحماية خدمات إلى بحاجة باتوا طفل مليون 4,7 أن إلى التقديرات تشير اليمن، في الدائر للصراع نتيجة
مديرية  50 في - الدولية الحكومية غير والمنظمات والعمل ا1جتماعية الشؤون وزارة مع شراكةوبال

ً  494,27استفاد حوالي  - محافظات شرع ىموزعة عل  النزاع من المتضررين السكان من 6شخصا
المساحات الصديقة للطفل القائمة على المجتمع والمتنقلة. من بين ھؤ1ء، تم  عن النفسي الدعممن خدمات  والنازحين المضيفة والمجتمعات

 ا1ستجابةعلى ا�قل على   منھم ٪58 وقد حصل. الجنسي فالعنو با�طفال ا1تجار ضحايا خاصة طفل عرضة للخطر، 108تحديد 
  .ربويالت والدعم الصحية والخدمات النفسي الدعم ذلك في بما المطلوبة

  

 تجنيدھم أو ھماستخدام منع ذلك في بما ية الطفل أثناء الطوارئ،حما مجال في ومھارات محافظة معلومات 14شخص من  2,627كما تلقي 
  .ا�طفال وزواج القائم على النوع والعنف وا1تجار المسلحة القوات أو الجماعات قبل من

  

البرنامج اليمني للتعامل  ا1جتماعية، الشؤون وزارة مع بالشراكة المجموعة الفرعية لحماية الطفل بناء قدرات خطة بتنفيذ اليونيسف ساھمت
 الخاصة بالتثقيف والمھارات بالمعلومات المنفذين الشركاء موظفي من ا�قل على 127 والمجلس الدنماركي لFجئين حيت تزويد  مع ا�لغام
 توعيةب اليونيسف قامت كما. وإب صعده محافظتي في الطفل لحقوق الجسيمة ا1نتھاكات عن وا�بFغ والرصد  النفسي الدعم، ا�لغام بمخاطر

 محافظات في 7شخص 431,80 منقذة للحياة والتي وصلت إلىبمخاطر ا�لغام وتزويدھم بالمعلومات ال النزاع من المتضررة المجتمعات من
 بمخاطر التثقيف عمل ريقف مع اجتماعاً  اليونيسيف عقدت الرائدة، الوكالة بوصفھاو. العاصمة وأمانةاء البيض حضرموت، عدن، إب، ،صعده
حيث خلص  وا�طر الزمنية للتنفيذ. الجغرافية اقعوالمو ا�لغام مخاطر من التوعية في مجال المخططة ا�نشطةب ائطخر إعداد أجل من ا�لغام

 ا�لغام مخاطرب في مجال التثقيف مدربين تدريبللتعامل مع ا�لغام يقضي بعقد دورة  التنفيذي اليمني والبرنامج اليونيسف بين اتفاق اللقاء إلى
  ).لم يتأكد الموعد بعد(والتي ستجري في 

  

 أكبر وتسجيل المواليد تسجيل لتعزيز  المدني السجل مصلحة مع العمل اليونيسف تواصل قرار،ا1ست وعدم الصراع تصاعد من الرغم وعلى
 في المتنقلة الفرق خFل من ميFد شھادات  8يفةوالضع ةالمحرومة والمھمشطفل من الفئات   605,21 لذلك، تم منح. ا�طفال من ممكن عدد

  .المواليد تسجيل بأھمية المجتمع أفرادو ا�مور أولياءجرى توعية  حين في المحويت، محافظة
  

 حالة 18 من التحقق تم بالتقرير، المشمولة الفترة خFلف. المسلحة الجماعات قبل من ستخداما1و التجنيد لخطر عرضة اليمن أطفال يزال 1
تھاكات الجسمية لحقوق الطفل أثناء ا1ن ورصد لمتابعة القطري قيفراليقوم  بدوره،. والحديدة أبين في مسلحة جماعاتمع  �طفال منضوين

 في القدرات تعزيز المنظمة واصلت ذلك، على عFوة. تعز في لطف 28 حا1ت على ا�قل تسببت بمقتل وتشويه خمس من التحققالنزاعات ب
  .وعمران وصنعاء صعده في جديد ميداني مراقب 46 مع نشر ا�طفال، ضد الجسيمة 1نتھاكاتمتابعة ورصد ا مجال

  
  ا#جتماعية  اتياسالس

  

 لتحويFتل وھو البرنامج الحكومي – عمله ا1جتماعية الرعاية صندوق عليقدفع ت ،2015 مارس منذ
 ،ةالتقليدي العيش وسبل ا1جتماعيشبكات ا�مان  إلى الوصول محدودية عن فضFً  –ةالمشروط غير النقدية

قد وصلت  ليونيسفوكانت ا. 9ملحة جتماعيةا حماية إلى حاجةال إلى دائرة شخص مFيين 8 من قربي ما
 فيالعاصمة وتعز. ف أمانة في النقدية التحويFت من خFل برنامج) فرد 86,947( الضعيفة ا�سر من 12,421 مجموعه ماإلى   اIن حتى
على ) فرد 52,381( أسرة 7,483 حصلت تعز، في بينما المساعدة، من دفعات ثFث) فرد 34,566( أسرة 4,938 تلقت ،العاصمة أمانة

كي تحصل  نقديةال ةمساعدبال تي لم يسبق تغطيتھاال الضعيفة ا�سرضم  لضمان العالمي ا�غذية برنامج يجرى حالياً التنسيق مع. أول دفعة
  على حصص غذائية من البرنامج أو تسجيلھا في نظام القسائم. 

  

 على رفع تركزس) وإب العاصمة أمانة(أنشطة الشبكة التي تغطي كFً من  المستفيدين. تنمية شبكة أنشطة يللتفع اليونيسيف تستعدأيضاً، 
  .ا1جتماعية الرعاية صندوق من اجتماعيين أخصائيينبإشراف  للطفل الصديقة ا�نفاق وأنماط الطفل رفاھيةحول  الوعي

 

   التنمية �جل ا#تصال
  

 الرئيسية والممارسات الرسائل من خFل العمل معھم وإشراكھم في مجال فرد 66,039 إلى لووصال بالتقرير، المشمولة الفترة لخFأمكن، 
إلى  2016العدد الكلي لNشخاص الذين تم الوصول إليھم من خFل التواصل الشخصي منذ بداية  يرفع مما الرئيسية، للحياة المنقذة
 وتحسين المحلية المجتمعات لتعبئة) مدينةال تعز ذلك في بما( تعز من مديريات ثFث في خاصة جھودكما بذلت . 10شخص 769,248
 وشركاءبالمحافظ  الصحة مكتب من بدعم والجھود اليونيسفتركز جھود . لھا وا1ستجابة المFريا من والوقاية الضنك حمى بشأن رفاالمع

 اليدين وغسل التحصين جداول استكمال وأھمية الروتين التحصين وخدمات التقارير، وإعداد ا�مراض من الوقاية على المدني المجتمع
  .المتساقط الحطام من الذات وحماية المنفجرة غير الذخائر/ا�لغام عن الناجمة ا�صابات ة وتفاديالمنزلي المياه وتخزين بالصابون

  

                                                        
  5 نظرة على ا0حتياجات ا:نسانية – اليمن 2016 

  6 منھم 24,301 أطفال + 3,193 أولياء أمور

  7 منھم 68,388 طفل + 12,043 من البالغين

  8 منھم 8,777 فتيات + 12,828 أو0د 

  9 حسب تقديرات اليونيسف – استناداً إلى تقرير صندوق الرعاية ا0جتماعية للربع الرابع من 2014.

  10 منھم  9,435 من صنعاء وذمار، (12,877) من عدن وشبوه وأبين، (4,569) من الحديدة، (8,708) من صعده والجوف، (30,450) من تعز وإب.

 طفل مليون 4,7 من أكثر

 الحماية خدمات إلى بحاجة

 شخص م�يين 8

 ا1جتماعية الحماية خدمات إلى بحاجة
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  التوريد والدعم اللوجستي
  

 الفترة Fلوخ اليمن. إلى الطوارئ إمدادات من متري طن 4,019 إرسال تم ،2015 عام من مارس شھر أواخر ا�زمة تصاعد منذ
 تم إرسال ذلك، إلى وبا�ضافة. الحاد التغذية سوء التي تستخدم لعFج ةالعFجي ا�غذية من كرتون 30,000 شحن تم بالتقرير، المشمولة

 شحن تم حين في مارس،في  التي ستنطلق التطعيم حملة أثناء استخدامھا وسيتم اليمن إلى الفموي ا�طفال شلل لقاح من عبوة 284,600
 .يالروتين التحصين حمFت 1ستخدامھا خFل شلل ا�طفال غير المفعل لقاح من قارورة 40,000

  
  التمويل

  

 دو1رمليون  9,621,098 اIنحتى  تلقت المنظمة ،2016لعام  ليونيسفالتي أطلقتھا ابلغت قيمة المناشدة  ،خطة ا1ستجابة مع انسجاماً 
مليون دو1ر مرحلة من التعھدات لصالح  59,7 إلى ذلك، ھناك إضافة. 11٪59 تمويل قدرھا فجوة تاركةً  ،لتغطية متطلبات تلك المناشدة

  .2015مناشدة 
  

 المبالغ المطلوبة القطاع
 الفجوة التمويلية *المبالغ المستلمة

 % دو#ر % دو#ر

 %98 60,137,300 %2 1,362,700 61,500,000  التغذية

 %90 32,227,870 %10 3,772,130 36,000,000 الصحة

 %100 48,500,000 %0 - 48,500,000    المياه واXصحاح البيئي والنظافة

 %100 13,990,500 %0 9,500 14,000,000  حماية الطفل

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

 %100 6,000,000 %0 - 6,000,000 اء الطوارئالحماية اQجتماعية أثن

    4,476,768     ما تم تخصيصه

 US$ 180,000,000 US$ 9,621,098 5% US$ 170,378,902 95%  ا*جمالي الجزئي

    US$ 59,692,673   ُمرحل

    US$ 69,313,771  إجمالي المبالغ المتوفرة**

 US$ 180,000,000 US$ 69,313,771 39% US$ 110,686,229 61% ا*جمالي الكلي

  
  *التمويFت المستلمة 1 تشمل التعھدات

 ** إجمالي المبالغ المتوفرة تشمل ا�موال التي وردت مقابل المناشدة الحالية إضافة إلى ما تم ترحيلة من المناشدة السابقة

  
  http://www.facebook.com/unicefyemen: الفيسبوكعلى  اليمن في اليونيسفنوان ع

  UNICEF Yemen@ :تويترعلى  اليمن في اليونيسفعنوان 

  
للحصول على 
مزيد من 

المعلومات، 
يمكنكم التواصل 

  مع:

  سواريز إيزابيل
  التقارير  مختصة

  يونيسف اليمن
  ا�ردن
 796136253 962+تلفون: 

isuarez@unicef.org  

     راجات مادھوك  
  مدير ا1تصال والمناصرة

  يونيسف اليمن
  صنعاء
 712223001 967+تلفون: 

Rmadok@unicef.org  

  ريFنو ميريكسيل
  نائب الممثل

  يونيسف اليمن
  صنعاء
 962798270912+تلفون: 

mrelano@unicef.org 

                                                        
  11 حتى تاريخ 15 فبراير 2016
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  البرنامج نتائج ملخص
 

*2016اف ونتائج البرنامج أھد  

 اليونيسف المجموعة 

إجمالي 
 ا#حتياجات في

2016**  

  الھدف

2016201620162016 

  مجموع نتائج

2016201620162016 
2016201620162016الھدف   

مجموع نتائج 
2016201620162016 

   التغذية

 5,126 178,562 5,126 178,562 319,966  الوخيم الحاد التغذية سوء تم معالجتھم من نسنوات الذي 5 سن دون ا�طفال# 

ساء الحوامل والمرضعات الFتي حصلن على المشورة المتعلقة بتغذية الرضع # الن
 وصغار ا�طفال

2,076,9142 313,119 20,596 313,119 20,596 

 10,890 4,000,000 10,890 276,000 4,298,1632 1دقيقة مغذياتعلى شكل  سنوات ممن حصلوا على تدخFت 5 سن دون ا�طفال# 

مليون  الصحة 14,1 14,1 14,1 14,1     178,562 

 2,087 770,000     الحصبة ضد ھمتطعيمالذين تم  العام سن دون # ا�طفال

 *3,963,881 5,039,936    # ا�طفال دون الخامسة الذين تم تطعيمھم ضد شلل ا�طفال 

 49,193 815,000    # ا�طفال دون الخامسة ممن تلقوا رعاية صحية أولية

 57,070 680,000    رعاية صحية أولية الFتي حصلن على الحوامل لنساءا# 

  19,3مليون المياه واXصحاح البيئي والنظافة

 مياهالذين تم تزويدھم بمصادر  فتيات) –أو1د  –نساء  –ون (رجال المتضرر السكان# 
وخدمات اصحاح بيئي ُمحسنة من خFل تطوير أو إعادة تأھيل أو صيانة البنى التحتية 

 3العامة والمجتمعية

 6,384,984 1,978,292 5,186,000 1,960,769* 

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

 682,332 234,410 100,000 61,649* 

 58,882 500,000 59,003 1,382,461  المعيارية النظافةمواد  عدة ممن حصلوا على ا�شخاص المتضررون# 

  7,4مليون حماية الطفل

 25,000 1,372,933 25,000 1,372,933  # ا�طفال في المناطق المتضررة الذين شملتھم تدخFت آلية المتابعة والرصد

 99,009 279,716 105,753 399,594  النفسي الدعمخدمات  من ونالمستفيد ونالمتضرر ا�طفال# 

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

 502,158 151,776 351,511 151,455 

مليون 3 التعليم   

 # ا�طفال المتضررون في سن التعليم ممن أُتيحت لھم الفرصة من خ5ل مساحات التعلم

 المؤقتة والمدارس المعاد تأھيلھا
 244,500 2,291 156,000 1,691 

 738 173,000 1,428 575,500  # ا�طفال المتضررون الذين حصلوا على خدمات الدعم النفسي في المدارس

# ا�طفال خارج المدرسة الذين حصلوا مستلزمات التعلم ا�ساسية والكتب وا�ثاث 
 المنظومة التعليميةالمدرسي :عادة إدماجھم ب

 522,710 176,370 360,000 169,438 

مليون 8 الحماية اQجتماعية   

 20,391 34,285     5في اليمن إنسانية# ا�سر الضعيفة التي تلقت مساعدات على شكل تحوي5ت نقدية 

  اQتصال �جل التنمية

  ة ا1تصال �جلالذين وصلت إليھم الحزمة المتكاملة �نشط نوالمتضرر لسكانا# 
 التنمية

 
  

1,200,000 248,769 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(مثل عدد ا�شخاص  2015كونھا تأتي في سياق برامج قيد التنفيذ وكانت قد بدأت في  أعلى تظھر. بعض النتائج 2016ا1ستجابة ا�نسانية لليمن  أعدد خطة عند ا1نتھاء من* المؤشرات والنتائج قد تتغير 
 - ، " عدد ا�طفال دون الخامسة الذين حصلوا على اللقاح ضد شلل ا�طفال"ھو مؤشر يقيس برامج المياه الريفية والحضرية كبيرة الحجم)و – محسنة خدمات مياه وإصحاح بيئي حصلوا على ينالمتضررين الذ

  اعاً. يناير. باقي النتائج ستتحقق تب 9التحصين الجارية والتي بدأت في  حملةوكلھا نتائج تستند إلى 

  ، ما لم ُينص على خFف ذلك. 2016اليمن  –** طبقاً للمراجعة الشاملة لFحتياجات ا�نسانية 

ة، بينما ھدف مجموعة ومكمFت رشات المغذيات الدقيقمكمFت فيتامين (أ)  ا�طفال استناداطفل دون الخامسة تحت تدخFت المغذيات الدقيقة المدعومة م 4,000,000.  ھدف اليونيسف تحت ھذا المؤشر ھو 1
  طفل دون الخامسة. 276,000 يبلغ:1 يشمل تقديم مكمFت فيتامين (أ) ويتعاطى فقط مع مكمFت رشات المغذيات الدقيقة بھدف  التغذية

من السكان). "عدد  %8ادا إلى إجمالي عدد النساء الحوامل والمرضعات (الذين حصلوا على مشورة في جانب تغذية الرضع وصغار ا�طفال  استن . يشمل ا�طفال دون الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات2
  شھر.  59 – 6ا�طفال دون الخامسة الذين حصلوا على مكمFت المغذيات الدقيقة" وفق تقديرات إجمالي عدد ا�طفال في الفئة العمرية 

رب أمنة من خFل إعادة تأھيل/إصFح منظومات المياه الحضرية القائمة ذات العمليات المحددة/الصيانة الروتينية، إعادة تأھيل البنية ا�رقام المجمعة التراكمية لNشخاص الذي تمكنوا من الوصول إلى مياه ش .3
كاليف التشغيل والصيانة، با�ضافة الى اجمالي العدد التراكم وباقي تالتحتية لمنظومات الصرف الصحي الريفية والحضرية بما في ذلك توفير المعدات، قطع الغيار، الوقود، المواد الكيماوية لمحطات المعالجة 

  .شغيليةلNشخاص الذين استفادوا من الدعم المقدم لخدمات التخلص من النفايات الصلبة شامFً المعدات وقطع الغيار والوقود وباقي التكاليف الت
  الصادر عن صندوق الرعاية ا1جتماعية.   2014ستناداً إلى تقرير الربع ا�خير من . عدد ا�شخاص بحاجة إلى حماية اجتماعية عاجلة. تقديرات اليونيسف ا4
  ھداف. وفقاً لذلك تغيرت حدود التمويل التي يمكن المناشدة بتوفيرھا وبالتالي تغيير ا�نظراً لتحويل النشاط من مجموعة المأوى إلى مجموعة الحماية.  2015ھو أقل بكثير عن  2016. ھدف اليونيسف خFل 5
  
  


