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 2016يناير  12 – 2015ديسمبر  30  
   

 إنسانية عاجلة: يحتاجون لمساعدة األشخاص الذين 
 

 منهم: مليون 21,1

 طفل ماليين 9,9 
 أطفال( %31)نازح  مليون 2,5

مجموعة الحماية، وهذه اإلحصائية تتضمن األعداد قبل )
 لنزاع الحالي(تصاعد ا ومنذ

 
عرضة لخطر سوء ل دون الخامسة طف 320,000

 التغذية الحاد الوخيم
دون الخامسة يتوقع اصابتهم بسوء التغذية طفل مليون  1

  الحاد المعتدل
 

المياه  لمساعده في مجالشخص بحاجة  مليون 19,3
 ئي والنظافةواالصحاح البي

 
شخص بحاجة لخدمات الرعاية الصحية مليون  15,2 
 ألساسية ا

 
 : 2016التي تحتاجها اليونيسف خالل المبالغ 
 مليون دوالر  180

 
 المبالغ المستلمة:

 بالمائة فجوة تمويلية( 98مليون دوالر ) 3.4
 

 
 

 عناوين رئيسية 
 

  استمروا في الوصول رغم القيود المتعلقة بالوصول، إال أن اليونيسف وشركائها

وانعداماً لألمن حيث تواجه المجتمعات المحلية  إلى المناطق األكثر تعقيداً وتضرراً 

 أليمة، خاصة في تعز. هناك ظروفاً 

 قامت الفرق المتنقلة بتقديم الخدمات الصحية والتغذوية لألطفال أيضاً  في تعزو ،

تم إيصال المياه عبر صهاريج نقل المياه إلى  كماوالنساء الحوامل والمرضعات 

حصلت بعض األسر المختارة التي تعيش  حينفي النازحين والمجتمعات المضيفة 

 في المناطق المحاصرة على تحويالت نقدية.

  حملة الوطنية للوتنفيذ ترويج أنشطة اليناير، دعمت اليونيسف  9ابتداًء من

 على مدارطفل  ماليين 5يتوقع أن تصل إلى أكثر من والتي  الستئصال شلل األطفال

 ع التي يصعب الوصول إليها في تعز.األسابيع المقبلة، بما في ذلك المواق

  األطفال وأسرهم  تجعلعمليات القصف وقتال الشوارع في العديد من مناطق اليمن

للعنف والمرض والحرمان. لذلك، هناك حاجة لضمان الوصول الغير مقيد عرضة 

 مساعدة المجتمعات المحلية األكثر تضرراً. بغية 
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 نسانيةلمحة عامة عن الوضع واالحتياجات اإل
 

إنسانية بشكل  اتبحاجة لمساعد على األقل مليون شخص 21أشهر على بدء النزاع الحالي في اليمن والذي خلف أكثر من  9مرت أكثر من 
. كما فاقمت األزمة الحالية الوضع اإلنساني الحرج أصالً في البلد. من ناحية أخرى تسبب انهيار 22محافظة من إجمالي  20أو بأخر في 

وخدمات المياه األساسية من الحصول على الرعاية الصحية  المواطنينية التحتية االجتماعية والخدمات األساسية في حرمان ماليين الُبن
 . ارسف األطفال خارج المدمئات اآلواإلصحاح البيئي األمنة ناهيك عن 

 

تأثرت  حيث 1.منهم بنين وبنات %31يحتاجون إلى المساعدة والحماية، مليون نازح حالياً في اليمن  2,5وفوق ذلك كله، يقدر الشركاء وجود 
ارتفاع أسعار السلع األساسية والغذاء  معخاصة  –لألسر األكثر ضعفاً بشكل كبير جراء األزمة الحالية آليات التأقلم والمداخيل المنتظمة 

 تعليق البرامج االجتماعية عملها. فظروف كهذه تزيد من رقعة الفقر وسوء التغذية بين أوساط السكان األكثر عرضة للخطر.ووالوقود 
 

عدة قطاعات مختلفة، بما فيها ودون أن تقتصر على، الصحة في ة، تواصل اليونيسف تقديم الدعم للتخفيف من االحتياجات اإلنسانية المتزايد
 والتغذية، المياه واإلصحاح البيئي، التعليم، حماية الطفل والحماية االجتماعية كما تعمل بشكل وثيق مع الحكومة والشركاء المحليين.

 

ظر إلى القيود المتعلقة بالوصول وبيئة العمل الخطرة للغاية. وفي بيان صدر مؤخراً، دعا ممثل ستجابة اإلنسانية تحدياً بالناإل مثلتلطالما 
 –القانون الدولي اإلنساني  الواجب تحت كما يملي عليهم –"كافة أطراف النزاع  وناشداليونيسف في اليمن لتقديم مساعدة عاجلة ألطفال اليمن 

 بات وقتحيث يموت المدنيين بسبب توقف المستشفيات ونقص األدوية في  ودون عوائق القتال للسماح بالوصول إلى المناطق المتضررة من
 عرضة للموت من أمراض يمكن الوقاية منها". فيه األطفال

 
 

 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
 

والتغذية المياه واإلصحاح البيئي  جموعاتم تتولى قيادةكما في اليمن  اإلنسانيللعمل  القُطري فريقال مع التنسيقب عملها اليونيسفتواصل 
 التعليمحماية الطفل وو للمياه واإلصحاح البيئي مجموعاتوكانت المنظمة قد قامت بتأسيس . حماية الطفلل ةالفرعي المجموعةكذا ووالتعليم 

ناهيك عن ، لهامكاتب ميدانية  يهاففي جميع المناطق التي يوجد  ةفرعية للتغذي مجموعاتإضافًة إلى  في عدن على المستوى دون الوطني
 الصحة. مجموعة ضمنكعضو  فاعل لعب دور استمرارها في

    

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

شركاء محليين، المراقبة عن بعد  من خاللمج اتنفيذ البرمسار ورصد  مراجعة فيتستمر كما في صعدة.  الجهود اإلنسانية مركز دعم

التي لتنويع وتوسيع الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية  الرامية تتواصل الجهودبالتوازي، . متنقلةلتكنولوجيا الالمبتكر لاالستخدام و

 على األرض.ية طارئة تنفيذ برامج إنسانل ات المطلوبةقدرامتالكها لل أثبتت
 
 ستراتيجية العمل اإلنسانيإ
 

ا يتماشى مع االلتزامات المنقذة للحياة بم اإلمداداتو الخدماتتقديم  مرتكزة على في مجال العمل اإلنساني ليونيسفاإستراتيجية  تبقى
 والتغذوية الصحية الخدمات من متكاملة حزمة ذلك توفير يشمل. ئالطوارأثناء األطفال  عالتعامل معند التي تحكم عمل المنظمة الجوهرية 

 التوسع في الطفولة، ألمراض محتمل تفشي التأهب ألي حاالت ،واألطفال الوالدة وحديثي لألمهاتوالتدابير الوقائية  وخدمات التحصين
على صعيد . اآلمنة والنظافة المياه مرافق توفير اللخ من النازحة األسر ودعم التغذية سوء من يعانون الذين لألطفال العالجية الخدمات
دعم استراتيجيات وتوفير لوازم المدرسة وكذا  وتدريس حصص تعويضية المدارس فتح إلعادة ةالحكوم ئها فيشركا اليونيسف تدعم متصل،
 التي النفسية المعاناةب منهاوإدراكاً . لمدرسةا إلى عودةاألطفال من ال مكنحالياً بما ي المدارس للنازحين الذين يحتلون مأوى بديل عن البحث

 صديقةال المساحات ذلك في بما المجتمعية والمرافق المدارس خالل من النفسي الدعم خدمات لتقديم لشركاءا اليونيسف تدعم ،األطفال واجهها
 ضعفاً  األكثر األطفال إلى للوصول ميدانية مكاتب يوجد فيهاالتي  المناطق جميع المبذولة في الجهودمن  ئهاوشركا اليونيسفكما توسع . للطفل

ونظراً لما  من إجمالي عدد السكان. %10أي حوالي  – مليون شخص 2,5الذين وصل عددهم حتى اآلن إلى  لنازحينا وصاً صخ أسرهم،و
مستهدفة من أوساط الفئات األكثر ضعفاً في اليمن. كبيرة على األطفال، فقد تسنى إيصال المنح النقدية آلالف األسر اليلحقه الفقر من أثار  قد

لتي لم المتبقية ا الثغراتتحديد و ةمبكرال اإلغاثة جهود وفعالية الجغرافية لهشاشةا نقاط حول جديدة أدلةاستخالص  اليونيسف تواصلكذلك، 
القُطري لألمم  يواصل الفريق األطفال، أرواح نقاذإل اإلغاثة جهودفيه  تسعىالذي وفي الوقت . من تغطيتها للحياة المنقذة التدخالت تتمكن

جل الوصول إلى المناطق المعزولة، خاصة تلك التي يفرض عليها حصار. كما يجدد قادة األمم المتحدة على أالمتحدة جهود المناصرة من 
 حمايةضمان  أجل من والتفاوض للنزاع سلمي حل إلى بضرورة التوصل لتزامهمإالمركز الرئيسي واإلقليمي المستوى القُطري والمكتب 

مناشدتها قد اعدت اليونيسف . وكانت 2016منتصف يناير خطة االستجابة اإلنسانية  ومن المتوقع اإلعالن عن نية.اإلنسا والمواقع اإلمدادات
 وفقاً لذلك والتي ستدشن خالل األسابيع المقبلة.  2016جل األطفال لعام اإلنسانية أل

 
 

 ركزمع مزودي الخدمات الحكوميين لتحسين قدراتهم في مجال االستجابة لألزمة الحالية. حيث تبشكل وثيق العمل  المنظمةتواصل بالتوازي، 
توجيه اإلمدادات والخدمات للمحافظات التي  تحديد األنشطة ذات األولوية وبطريقة تضمن استراتيجيتها اإلنسانية إلى في سياق اليونيسف
الطوارئ  المستوى الثالث من إجراءاتقيام اليونيسف بتفعيل  المنصرم يوليو وقد شهد شهر. ةن مستويات نزوح سكاني مرتفعتعاني م

 لألزمة الراهنة في اليمن.  الستجابةا بهدف عبر الوكاالت المختلفةالمؤسسية والتي تهدف إلى حشد أعلى مستوى ممكن من الدعم 
 

                                                        
 (.2015ديسمبر  10التقرير السادس لمجموعة العمل حول حركة السكان، بقيادة المفوضية السامية لشئون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة ) 1 
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 البرنامج ستجابةإ ملخص
 

 والتغذية الصحة
 

 

رعاية صحية كونون بحاجة لسي مليون شخص 14,1قدر الفريق القطري للعمل اإلنساني في اليمن أن يُ 
 فيرتو من سوء التغذية أو عالجهميستلزم مليون طفل وامرأة حامل ومرضع  3وأن  ،2016 خالل أساسية

 الخامسة دون طفل 320,000 حوالي أن والشركاء اليونيسفكما تشير تقديرات  2.لهم خدمات وقائية
 المتوسط الحاد التغذية بسوء اصابتهم يتوقع أخر طفل مليون وأن ،20163 عام خالل الوخيم الحاد التغذية سوءخطر ل ُعرضة سيصبحون

 .األزمة قبل طفل 690,000 بـ مقارنة
 

 فرقة متنقلة، 77شخص من خالل  50,000 عن يزيد لما والتغذوية الصحية الخدمات تقديمالمشمولة بالتقرير  الفترة خالل لليونيسف أمكن
فرق(.  5فرق( وصنعاء ) 5كما يتوقع إطالق فرق متنقلة جديدة في عمران ) (.الجدول أنظر) والمرضعات الحوامل والنساء األطفال فيهم بمن

طفل  5,700كرتون من األغذية العالجية والتي ستقدم لعدد  4,866افظات عدن، أبين، لحج، حضرموت وشبوه، فيجري توزيع أما في مح
 أسابيع(. 8-4مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم خالل مراحل العالج المختلفة )

 

مراقب تغذية من  35ورشتي تدريب حضرها  ، كان هناك2016من بين أنشطة بناء القدرات المنفذة خالل األسابيع األولى من عام 
مجتمعي من  صحةمتطوع  60 شارك فيهادورة حول اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد  وكذا 4المديريات والمناطق المختلفة في الحديدة

 -  محافظة البيضاء. 

 (2016 يناير 12 - 2015 ديسمبر 30) متنقلة فرقة 77 بواسطة المقدمة والتغذوية الصحية الخدمات
 وعدن تعز الحديدة، صنعاء، محافظات في الروتينية التغذية خدمات خالل الحاد التغذية بسوء اصابتهم من للتأكد فحصهم تم الذين األطفال

 اناث( 8,572 + ذكور 10,122)
18,694 

 حجة، الحديدة، محافظات في العالجية ةالتغذي برامج في تسجيلهم جرى والذين الحاد التغذية بسوء المصابون الخامسة دون األطفال
 (فتيات 039,1 + اوالد 736) وتعز مأرب ،ذمار عمران، صنعاء، العاصمة، أمانة أبين، الضالع، شبوة، عدن، لحج، ريمة، المحويت،

1,775 

 صنعاء، مأرب، ران،عم محافظات في األطفال وصغار الرضع تغذية مجال في المشورة على حصلن الالتي الخامسة دون األطفال أمهات
 وأبين. الضالع لحج، تعز، عدن، ريمة، حجة، الحديدة،

6,782 

 4,700 الدقيقة. المغذيات ومكمالت )أ( فيتامين على حصلوا الذين الخامسة دون األطفال

 2,470  الديدان. من التخلص أقراص على حصلوا الذين األطفال

 29,885 الحديد/الفوالت التمكم على حصلن الالتي والمرضعات الحوامل النساء
 

على دعم غرف التبريد داخل المرافق  2015نظراً النهيار خدمات الصحة العامة ومحدودية الموارد، دأبت اليونيسف منذ أواخر مارس 
ع الثاني من لواح شمسية. حيث أمكن حتى األسبوأمن خالل توفير الوقود وتركيب ية على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات الصح

(. وطبقاً للتقارير التي حصلت عليها اليونيسف، هناك %74غرفة ) 333 أصلغرفة تبريد في المديريات من  246تشغيل  2016يناير 

 غالبيةتقريباً من المرافق الصحية التي يتواجد فيها مواقع ثابتة لبرنامج التحصين الموسع لم تعد تقدم خدمات التحصين الروتيني وأن  25%
 في المديريات األكثر تضرراً من النزاع.  تقعلك المرافق ت

 

تقوم اليونيسف بتمويل تكاليف التشغيل وأنشطة االتصال والتواصل الضرورية لتدشين حمالت التطعيم ضد شلل األطفال والحصبة األلمانية 

مليون طفل دون الخامسة  5ألطفال إلى أكثر من . ومن المتوقع ان تصل حملة التطعيم ضد شلل ا2016يناير  9في  انطلقتوالتي كانت قد 
مانية والتي ستنفذ في مليون طفل( بينما حملة التطعيم ضد الحصبة األل 3,9يناير، تم الوصول إلى  12مديرية )حتى  333 يتوزعون على

المحليون في تعز قد استطاعوا  . وكان العاملون الصحيوناً عام 15أشهر إلى  6مليون طفل تتراوح أعمارهم بين  2,6تستهدف مديرية  62
 . اً في الوقت الراهنالوصول إلى بعض المناطق التي تشهد نزاع

 
 

  والنظافة واإلصحاح البيئي المياه
 

شكل من أشكال من السكان( هم األن بحاجة ل %75مليون شخص ) 19,3تشير التقديرات أن ما ال يقل عن 
 .5المياه واإلصحاح البيئي المساعدة لتلبية احتياجاتهم األساسية من

 

اليونيسف خالل فترة التقرير دعمها للمؤسسات المحلية للمياه في البيضاء  تابعتلضمان إيصال خدمات المياه إلى المجتمعات األكثر تضرراً، 

توفير الوقود لتشغيل  المنظمةشخص. كما واصلت  1,359,887من خدماتها قرابة وأمانة العاصمة وعمران وصعده والمحويت والتي يستفيد 
شخص بإمدادات المياه. باإلضافة إلى ذلك، جرى  147,397مديريات داخل محافظة صعده وبالتالي تزويد  6مشروع مياه ريفي في  28

                                                        
 2016اليمن  –نظرة عامة حول االحتياجات اإلنسانية  2 

، المسح الشامل لألمن الغذائي 2014. تم االحتساب على أساس نتائج المسوحات التالية: المسح الصحي والديموغرافي 2016اليمن  –طبقاً للمراجعة الشاملة لالحتياجات اإلنسانية المحدثة  3 

 . 2015/ 2014ومسوحات الرصد والتقييم الموحد لإلغاثة والتحوالت  2014

 . ذكور 27إناث و 8هم من 4 

 . التقديرات الحالية، خاصة ما يتعلق بالمناطق الريفية، تستند إلى معلومات مصححة من قبل فروع الهيئة العامة إلمدادات مياه الريف.2016اليمن،  –طبقاً للمراجعة الشاملة لالحتياجات اإلنسانية  5 

  شخص مليون 114,

 صحية رعاية إلى للوصول بحاجة
 مالئمة أساسية

 شخص مليون 19,3 من أكثر

  صحي وصرف مياه خدمات إلى بحاجة
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ازح/نازحة والمجتمعات المضيفة لهم في العاصمة ن 53,989توفير المياه عبر الصهاريج ألغراض الشرب واالستخدام المنزلي لعدد 
 بما في ذلك المديريات التي تشهد نزاعاً.  –ومحافظات تعز وصعده 

 

شخص. وفي حجة أيضاً وزعت  11,350عدة مواد النظافة األساسية لصالح  1,659كما شهدت أمانة العاصمة ومحافظة حجة توزيع 

خزان مياه  55من المدارس هناك. أما في مديرية الشمايتين، محافظة تعز فقد تم تركيب  2ي من الطلبة ف 431مجموعة مواد النظافة لعدد 
شخص. كما نظمت اليونيسف دورات توعية في مجال النظافة ركزت على النظافة الشخصية وغسل اليدين  1,447يستفيد منها حوالي 

مرحاض مؤقت تخدم  278. عالوة على ذلك، أمكن تركيب مشارك/مشاركة في محافظة حجه 73,388والتخزين األمن للمياه حضرها 
 فرد في محافظتي إب وحجه. 4,642

  

مستفيد ومستفيدة(، وتوفير مواد  501,015واصلت اليونيسف دعم جهود جمع النفايات الصلبة والتخلص منها في كٍل من عدن وصعدة )

ة الطفولة تشغيل محطة معالجة المياه العادمة في صنعاء لتمكين المحطة من النظافة للفئات المستهدفة في محافظتي تعز وصعده. كما تدعم منظم

 مستفيد/مستفيدة. 1,400,000مواصلة خدماتها لحوالي 
 
 

 تعليمال
 

مجبرين على البقاء خارج المدرسة بسبب إغالق  أنفسهممليون طفل في سن التعليم  1,8من  أكثروجد 

، أعادت المدارس فتح أبوابها رسمياً، مع 2015مدرسة منذ تصاعد النزاع في اليمن. وفي نوفمبر  3,584
راً لكونها محتلة مدرسة حتى هذا التاريخ مغلقة بسبب انعدام األمن، الدمار أو نظ 1,600ذلك ما تزال هناك 

مدرسة في مديريات حضرية في تعز  15من قبل النازحين. وخالل الفترة التي يغطيها التقرير، أعيد فتح 
 387,000أخرى مغلقة وتحديداً في صعده وتعز. كما يوجد حالياً ما يزيد عن  100إال ان هناك أكثر من 
 طفل خارج المدرسة.

 

دعم تربوي تركز على األطفال النازحين من الفئات الضعيفة. حيث قامت المنظمة بدعم مكاتب التربية  تواصل اليونيسف جهودها لتنفيذ ُحزمة
تتبع  في محافظات إب وتعز وحجه لتتبع وتحديد األطفال في سن التعليم بما يكفل الحاقهم بالمدارس أو أماكن بديلة. وقد تسنى حتى هذا التاريخ

)محافظة حجه( وجرى تحديد معلمين/معلمات من  همخيم النازحين في مديرية منجوري يقطنون 1,200طفل نازح، منهم  73,750وتسجيل 

خيمة إضافية مما أتاح لها الوصول  15المتطوعين لتدريبهم على ذلك من قبل اليونيسف. نبقى في محافظة إب، حيث قامت اليونيسف بتركيب 
. وبذلك بلغ إجمالي عدد الخيام التي انشأتها اليونيسف كفضاءات تعلم 2015 خيمة أنشئت منذ نوفمبر 25طفل نازح من خالل  1,554إلى 

طفل ممن فقدوا أضاعوا فرصة الوصول إلى التعليم إما بسبب النزوح أو تضرر مدارسهم  5,100خيمة يدرس فيها أكثر من  137مؤقت 
 األنشطة المعززة للنظافة.مدرسة تستضيف طالب نازحين من  17التي كانوا فيها. عالوة على ذلك، استفادت 

 

حقيبة مدرسية بمستلزماتها على األطفال المتضررين في  79,100في سياق برنامج العودة إلى المدرسة المنفذ من قبل اليونيسف، تم توزيع 
ق متصل، وفي سيا. هاتوزيعيجري حقيبة أخرى  237,000وهناك صنعاء ، حجة، الحديدة، البيضاء، عمران، ذمار وإبابين،  محافظات

صعده ومأرب نظراً  استعداداً إلعادة تأهيلها، باستثناء بذل حالياً الجهود لتقييم األضرار التي لحقت بالمدارس في جميع المناطق المتضررةتُ 

 مدرسة إضافية. 90لصعوبة الوصول. وكانت الفترة التي يغطيها التقرير قد شهدت االنتهاء من تقييم 
 

 الطفل حماية
 

االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في اليمن مستمرة حيث تشير تقديرات الفريق القُطري للعمل اإلنساني أن 

 . 6مليون طفل باتوا بحاجة إلى الحماية بسبب النزاع الراهن 7,4
 

يونيسف جهودها المتمثلة بتقديم الدعم للتخفيف من التبعات النفسية للوضع الراهن على األطفال، واصلت ال

في  7طفل 24,783النفسي للمجتمعات المتضررة من النزاع، النازحين والمجتمعات المضيفة. وخالل األسبوعين المشمولين بالتقرير، حصل 
لصديقة للطفل المتنقلة محافظات إب وتعز والحديدة وحجه واألمانة وحضرموت وعدن والضالع وأبين على تلك الخدمات بواسطة المساحات ا

أو القائمة على المجتمع ومن ذلك األنشطة الرياضية والفنون وغيرها من أنشطة الترفيه األخرى. باإلضافة إلى ذلك، وصلت المعلومات 
مسلحة لعدد  والمهارات المتعلقة بحماية األطفال في الطوارئ بما في ذلك الرسائل المتعلقة بمنع تجنيد األطفال من قبل جماعات أو قوات

 . 8شخص 19,669
 

 16وكانت اليونيسف قد قامت بزيارة مشتركة بصحبة وزارة الشئون االجتماعية والعمل فرع إب لمتابعة تنفيذ المساحات الصديقة للطفل في 
 مديرية داخل المحافظة. حيث جرى تشارك أهم النتائج والتوصيات مع فروع الوزارة في كٍل من إب وصنعاء. 

 

من  9شخص 63,471قدت جلسات توعية بمخاطر األلغام استهدفت المجتمعات المتضررة من النزاع ومجتمعات النزوح شارك فيها كذلك، عُ 
م أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة وتعز وإب وعدن وأبين والضالع والمكال وحجة. وقد قامت مجموعة العمل المعنية بالتوعية بمخاطر األلغا

ف بتطوير مواد توعوية جديدة تركز على جمهور األطفال، وتشمل رسائل تحذيرية متعلقة باألدوات الجديدة المستخدمة والتي تقودها اليونيس
 في النزاع الحالي باإلضافة إلى رسائل إيجابية وصديقة للطفل. 

                                                        
 0162اليمن،  –لمراجعة الشاملة لالحتياجات اإلنسانية ا 6 

 أوالد  11,365فتيات +  13,418منهم  7 

 رجال. 1,468نساء &  1,163أوالد إضافة إلى  9,265فتيات +  7,773منهم  8 

 رجال( 3,368نساء &  2,723من البالغين ) 6,091أوالد( إضافة إلى  32,145فتيات +  25,235طفل )  57,380منهم  9 

 أُجبروا طفل مليون 1,8 من أكثر

 بداية منذ المدرسة خارج البقاء على
 األزمة

  طفل 000738, من أكثر

 المدرسة خارج يزالون ما

 طفل ليونم 4,7 من أكثر

  الحماية خدمات إلى بحاجة
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الة كان قد سبق اإلشارة إليها في ح 19حالة انتهاك جسيمة لحقوق الطفل من بين  13تسنى خالل الفترة التي يغطيها التقرير التحقق من 
حاالت في عدن، حالة واحدة  5حاالت في صعده،  6التقرير السابق ولم تكن قد خضعت للتحقق حينها. كانت تلك الحاالت على النحو التالي: 

من الفتيات، وهناك  3د ومن األوال 5فتيات ناهيك عن تشويه  3أوالد و 4في أمانة العاصمة وحالة واحدة في تعز أدت بمجملها إلى مقتل 
 .10حالة تجنيد أطفال واحدة شملت احد األوالد وكذا اعتداءين على مدرستين واخر استهدف مستشفى

 
 

 االجتماعية  اتالسياس
 

يات الحماية االجتماعية األساسية في تفاقم تبعات النزاع على ماليين تسببت آليات التأقلم السلبية وتعليق آل
األشخاص المعرضين للخطر في اليمن، مما دفعهم إلى حافة الفقر الشديد. وكان صندوق الرعاية 

مليون أسرة  1,5االجتماعية، الذي يعد أهم برنامج حكومي لتقديم التحويالت النقدية الغير مشروطة ويدعم 
ماليين مستفيد مباشر وغير مباشر دون مصدر دخل.  7مما ترك  2015شطته في مارس قد علق أن

بإطالق برنامج التحويالت النقدية الغير مشروطة لتغطية االحتياجات األساسية لعدد من  2015بدورها، قامت اليونيسف في منتصف نوفمبر 

، 2016يناير  12في أمانة العاصمة ثم توسع الحقاً إلى محافظة تعز. وحتى  األسر األكثر تضرراً واألشد فقراً في اليمن. بدأ البرنامج عمله
فرد(. وهناك  81,522أسرة )عدد أفرادها  11,646بلغ إجمالي عدد األسر التي استفادت من التحويالت في كٍل من أمانة العاصمة وتعز 

على دفعتين من التحويالت )عن شهري نوفمبر وديسمبر  فرد( في أمانة العاصمة قد حصلت 34,839أسرة )عدد أفرادها  4,799حالياً 

فرد( على  46,683أسرة )عدد أفرادها  6,669. وفي تعز، حصلت 2016( ويتوقع أن تحصل على الدفعة الثالثة منتصف يناير 2015
، على أن تسلم الدفعة 2016اير فرد( مع نهاية ين 56,000أسرة ) 8,000الدفعة األولى من المساعدة النقدية ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 

 الثانية في شهر فبراير.
 

ة تعد الشراكات عامالً حاسماً في هذا التدخل. فمن خالل التعاون بين الشركاء في تعز )بنك األمل، صندوق الرعاية االجتماعية ومبادرة هم
المدينة مثل القاهرة والمظفر وصاله، عالوة على أسر  شباب( تسنى إيصال المساعدات النقدية لألسر األكثر ضعفاً في المناطق المحاصرة من

مة أخرى في مناطق ينشط فيها النزاع مثل المخا والوازعية. كما مثلت لقاءات التنسيق األسبوعية التي يعقدها الشركاء في تعز وأمانة العاص
 ة أمام البرنامج. منطلقاً أساسياً لتسهيل عملية التنفيذ واتخاذ قرار جماعي ومخاطبة التحديات الماثل

 
  التنمية ألجل االتصال

 

ستدامة جهود المساعدة والتنمية من جانب اليونيسف في اليمن. ومنذ تصاعد النزاع، إتبقى أنشطة االتصال ألجل التنمية أساسية لضمان 

شخص خالل الفترة  78,653منهم شخص،  963,906اليونيسف من إيصال المعلومات الهامة وتعزيز السلوكيات اإليجابية لعدد تمكنت 
األنشطة المتعلقة بالممارسات الهامة وكذا  خالل جلسات المشورة والزيارات المنزلية ونقاشات المجموعات البؤرية المشمولة بالتقرير. ومن

الحصرية  ضاعة الطبيعية، التطعيم والر(المالريا، حمى الضنك، اإلسهال والكوليرا)الوقاية من األمراض وتفشي  المنقذة للحياة، بما في ذلك

امكن إشراك األفراد واألسر  لمياهل االستخدام اآلمن األطفال، تعزيز النظافة، غسل اليدين،صغار تغذية الرضع ول المالئمة ممارساتالوكذلك 

منع الطفل، ومنها  الرسائل الهامة حول قضايا حمايةمناصرة تأمين المدارس ونشر كذلك، تواصل اليونيسف  وإيصال تلك المعلومات اليهم.

حملة . إضافة إلى ذلك، جرى تدشين بمخاطر األلغام التثقيفو االتجار باألطفال الحيلولة دون انفصال األطفال عن ذويهم، تجنيد األطفال،

 االتصال والتواصل التي رافقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل األطفال بغرض حشد األسر لتمكين أطفالها من أخذ اللقاح. 
 

 التوريد والدعم اللوجستي 
 

كما جرى خالل فترة  إمدادات الطوارئ إلى اليمن. من طن متري 3,600.3، تم إرسال أكثر من 2015منذ تصاعد األزمة أواخر مارس 
 90مبكرة، حقيبة تنمية الطفولة ال 229شملت المنفذين شركاء الدوالر أمريكي على  110,000التقرير توزيع إمدادات طوارئ بقيمة 

 كرتون تغذية عالجية.  500مجموعة المدرسة في صندوق إضافة إلى 
 

                                                        
 قامت اليونيسف بالتحقق من تلك األرقام 10 

 وغير مباشر مستفيد ماليين 7

 مباشر

 صندوق برنامج تعليق جراء تضرروا
 االجتماعية الرعاية
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 التمويل
 

 الطفولةالعمل اإلنساني لخدمة  والتي تحمل عنوان 2016لعام  ليونيسفالتي أطلقتها ابلغت قيمة المناشدة  ،خطة االستجابة مع انسجاماً 

. ٪98 تمويل قدرها فجوة تاركةً  ،لتغطية متطلبات تلك المناشدة دوالرمليون  3,4 حتى األن تلقت المنظمة. مليون دوالر 180مبلغاً وقدرة 
 182,6مليون دوالر مقابل مناشدتها األصلية والتي بلغت  143,9على مبلغ وقدرة  2015ديسمبر  21وكانت اليونيسف قد حصلت حتى 

 (. %21مليون دوالر )مما ترك فجوة قدرها 
 

 المبالغ المطلوبة القطاع
 الفجوة التمويلية بالغ المستلمةالم

 % دوالر % دوالر

 61,500,000 التغذية
 

0% 61,500,000 100% 

 36,000,000 الصحة
 

0% 36,000,000 100% 

 48,500,000 المياه واإلصحاح البيئي والنظافة
 

0% 48,500,000 100% 

 14,000,000 حماية الطفل
 

0% 14,000,000 100% 

 14,000,000 التعليم
 

0% 14,000,000 100% 

 6,000,000 الحماية االجتماعية أثناء الطوارئ
 

0% 6,000,000 100% 

 ما تم تخصيصه
 

3,383,821 
   

 %98 176,616,179 %2 3,383,821 180,000,000 اإلجمالي )دوالر أمريكي(

 *التمويالت المستلمة ال تشمل التعهدات
 

 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
 واالتصالمسؤولة التقارير 
 اليونيسف اليمن

 ردناأل-عمان 
 798270701 962+تلفون: 

Email : krose@unicef.org 

  
 

 راجات مادهوك
 مدير االتصال والمناصرة

 اليونيسف اليمن
 األردن-عمان 
 962798270912+تلفون: 

Rmadok@unicef.org 

 

http://www.facebook.com/unicefyemen.ar
mailto:Rmadok@unicef.org
mailto:Rmadok@unicef.org
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 البرنامج نتائج ملخص

 620111أهداف ونتائج البرنامج 

 اليونيسف عةالمجمو

 الهدف

2016 
 مجموع نتائج

2016 
 2016الهدف 

مجموع نتائج 

2016 

 التغذية

 1,775 178,562 1,775 178,562  الوخيم الحاد التغذية سوء سنوات الذي تم معالجتهم من 5 سن دون األطفال# 

 6,782 313,119 6,782 313,119 ار األطفال# النساء الحوامل والمرضعات الالتي حصلن على المشورة المتعلقة بتغذية الرضع وصغ

 4,700 4,000,000 4,700 4,000,000 دقيقة مغذياتعلى شكل  سنوات ممن حصلوا على تدخالت 5 سن دون األطفال# 

 الصحة

 221 770,000    الحصبة ضد همتطعيمالذين تم  العام سن دون # األطفال

 3,954,405 5,039,936   لل األطفال # األطفال دون الخامسة الذين تم تطعيمهم ضد ش

 6,971 815,000   # األطفال دون الخامسة ممن تلقوا رعاية صحية أولية

 7,260 680,000   رعاية صحية أوليةالالتي حصلن على  الحوامل لنساءا# 

 المياه واإلصحاح البيئي والنظافة

وخدمات  مياهتم تزويدهم بمصادر الذين  فتيات( –أوالد  –نساء  –ون )رجال المتضرر السكان# 
  12اصحاح بيئي ُمحسنة من خالل تطوير أو إعادة تأهيل أو صيانة البنى التحتية العامة والمجتمعية

6,384,984 1,919,769 5,186,000 1,919,769 

لتر  15 – 7,5األشخاص المتضررون الذين حصلوا على مياه آمنة حسب المعايير المتفق عليها )# 

 يومياً(
682,332 53,989 100,000 53,989 

 11,350 500,000 11,350 1,382,461 المعيارية النظافةمواد  عدة ممن حصلوا على األشخاص المتضررون# 

 حماية الطفل

 0 1,373,933 0 1,372,933 # األطفال في المناطق المتضررة الذين شملتهم تدخالت آلية المتابعة والرصد

 24,783 279,716 24,783 399,594 النفسي الدعمخدمات  من ونستفيدالم ونالمتضرر األطفال# 

 /البدنية اإلصابة من أنفسهم حماية كيفية عن معلومات إليهم وصلتممن ( كبار+  أطفال) األشخاص# 
 الحرب مخلفات من المتفجرات/ المنفجرة غير الذخائر/ األلغام بسبب الموت

502,158 63,471 351,511 63,471 

 مالتعلي

# األطفال المتضررون في سن التعليم ممن أُتيحت لهم الفرصة من خالل مساحات التعلم المؤقتة 

 والمدارس المعاد تأهيلها
244,500 1,531 156,000 1,531 

 738 173,000 738 575,500 # األطفال المتضررون الذين حصلوا على خدمات الدعم النفسي في المدارس

الذين حصلوا مستلزمات التعلم األساسية والكتب واألثاث المدرسي إلعادة # األطفال خارج المدرسة 

 إدماجهم بالمنظومة التعليمية
522,710 69,102 360,000 69,102 

 جل التنميةألاالتصال 

   الذين وصلت إليهم الحزمة المتكاملة ألنشطة االتصال ألجل التنمية نوالمتضرر لسكانا# 
1,200,000 78,653 

 االجتماعية الحماية

 14,966 315,000   في اليمن  إنسانية# األسر الضعيفة التي تلقت مساعدات على شكل تحويالت نقدية 

 
 

  2016* المؤشرات والنتائج قد تتغير مع استكمال أعدد خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
 

قائمة ذات العمليات المحددة/الصيانة الروتينية، إعادة تأهيل البنية األرقام المجمعة التراكمية لألشخاص الذي تمكنوا من الوصول إلى مياه شرب أمنة من خالل إعادة تأهيل/إصالح منظومات المياه الحضرية ال 12    

الى اجمالي العدد التراكم  باإلضافةر المعدات، قطع الغيار، الوقود، المواد الكيماوية لمحطات المعالجة وباقي تكاليف التشغيل والصيانة، التحتية لمنظومات الصرف الصحي الريفية والحضرية بما في ذلك توفي

 يلية.    شغلألشخاص الذين استفادوا من الدعم المقدم لخدمات التخلص من النفايات الصلبة شامالً المعدات وقطع الغيار والوقود وباقي التكاليف الت


