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 اإلنسانية واالحتياجات الوضع على عامة نظرة
 

 

 الوضع على عامة نظرة
 

 

 والتي اليمن في النزاع أطراف بين السالم مباحثات الماضي مايو شهر خالل تواصلت

 يخالش ولد إسماعيل لليمن المتحدة لألمم الخاص المبعوث صرح وقد الكويت. دولة تستضيفها

 في لكذ يأتي نسبياً". بطيئة بوتيرة كان وإن حتى التقدم بعض المباحثات "حققت بالقول أحمد

 إلى وأدى الماضي أبريل في أعلن قد كان والذي النار إطالق بوقف العمل فيه يستمر وقت

  المدنيين. من العديد ضحيتها راح التي الحوادث بعض تسجيل رغم العمليات حدة في تراجع
 

 بمثابة زال ما اإلنسانية المساعدات وصول أن إال األمني الوضع يشهده الذي التحسن رغم

 مهامال بعض تأجيل أو تعليق في تسببت البيروقراطية ائقوالعو اإلجراءات فتغير تحدي.

 مناطق كافة في عملياتها مواصلة من اليونيسف تمكنت ،شركاء خالل ومن ذلك، مع الميدانية.

  البالد.
 

 ىإل وصل اليمني الريال سعر في مفاجئ تخفيض الماضي مايو شهر من الثاني النصف شهد

 الغذاء أسعار في زيادة مقابل النقدية والسيولة الموارد تراجع إلى أدى ما مسبوق غير مستوى

 العديد في األساسية واألغذية الوقود واردات تراجعت ذلك، إلى باإلضافة األساسية. والسلع

 استمر وإذا .20151 أكتوبر منذ مستوياته أدنى إلى المخزون فيها وصل والتي المحافظات من
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 رئيسية عناوين

 وقف اتفاق أن ويبدو .اليمن في المتحاربة األطراف بين السالم مباحثات الكويت في تتواصل •

 تلك بعض وقوع تسجيل من الرغم على الحوادث عدد في تراجعا   أثمر قد العدائية األعمال

 المدنيين من ضحايا وسقوط اإلمدادات نقل على أثر مما المحادثات من العديد في الحوادث

 وتعز. عدن في خاصة

 والسلع الغذاء أسعار في دراماتيكية زيادة في المحلية العملة لسعر المفاجئ التخفيض تسبب •

 ثحي من أكبر مخاطر اليمنيين من ماليين فسيواجه الشكل بهذا الوضع استمر وإذا األخرى.

  اإلنسانية. أوضاعهم في التدهور من والمزيد الغذائي األمن انعدام

 9,958 وأستهدف أيام ةخمس لمدة أستمر الجدران خارج متكامل نشاط اليونيسف دعمت •

 اليمن مديريات جميع في إليها الوصول يصعب والتي المخدومة غير المجتمعات من مجتمع

 الطفولة أمراض ومعالجة التحصين جرعات األنشطة شملت وقد مديرية. 333 عددها البالغ

  اإلنجابية. الصحة وخدمات الحوامل رعاية وخدمات

 اسعتال للصفين العامة االختبارات لدعم والتعليم ربيةالت وزارة مع حاليا   اليونيسف تعمل •

 مقاعد على الجلوس من طفل 635,000 عن يزيد ما لتمكين (12 )الـ الثانوي الثوالث

 االمتحانات.

  عاجلة: إنسانية لمساعدة بحاجة األشخاص
 

 منهم: شخص مليون 1,21

 طفل ماليين 9,9 

 أطفال( %31) نازح مليون 2,7

 مجموعة السكان، حركة عمل لفريق الثامن )التقرير

 الحماية(
 

 سوء لخطر عرضة الخامسة دون طفل 320,000

 الوخيم الحاد التغذية
 

 المياه مجال في لمساعده حاجةب شخص مليون 19,3

  البيئي صحاحواإل
 

 الصحية الرعاية لخدمات بحاجة شخص مليون 14,1 

  األساسية

 

  :2016 لخال اليونيسف تتطلبها التي المبالغ

  دوالر مليون 180

 

 :2016 في المستلمة المبالغ

 60,7 مليون دوالر )66 بالمائة فجوة تمويلية(
 

 الوضع الكلي للتمويل*
 

 
 2016 إلى مرحلة ميلون 59,7 تثناءباس 
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 خطر ويتهددها ةعالي فقر مستويات من أصال تعاني والتي ضعفاً  األكثر األسر على مدمرة اقتصادية بتبعات ذلك فسيتسبب عليه هو ما على الحال

 "فريق لتشكي األطراف على واقترح القضية هذه إلى تطرق قد اليمن إلى المتحدة لألمم الخاص المبعوث وكان الغذائي. األمن وانعدام التغذية سوء

 لتعليق نظراً و االجتماعية. الرعاية صندوق لدعم نفسه الوقت في الدولي المجتمع داعياً  االقتصاد إلنقاذ الضرورية ابيرالتد التخاذ اقتصادي" عمل

 ضعفاً. ألكثرا األسر تستهدف والتي المشروطة غير اإلنسانية النقدية التحويالت برنامج وأطلقت اليونيسف بادرت فقد ،2015 في أنشطته الصندوق

  للصندوق. الدعم وتقديم البرنامج هذا لتوسيع الخطط عدادإ حالياً  ويجري
 

 تعز في شخص 20 بمقتل األرضية االنزالقات تسببت حيث مهولة. أضرارب والغربية الجنوبية المحافظات شهدتها التي الغزيرة األمطار تسببت

 خارج طالب 240 ورائها مخلفةً  حجة في األقل على نمدرستي وُجرفت والحديدة المحويت في والطرقات الجسور ُدمرت حين في الكثيرين وجرح

 القدرات جاوزيت وبما المياه وإمدادات والوقود الكهربائية الطاقة على الطلب في حاد ارتفاع الصيف فصل يشهد أن يتوقع ذلك، نغضو في المدرسة.

  الخدمات. لتقديم الحالية
 

 للوضع االنتباه نم يكفي ما إيالء ضرورة إلى جينغ جون السيد اإلنسانية الشئون تنسيق مكتب في العمليات مدير نوه اليمن إلى األخيرة زيارته عقب

 حشد إلى دعوت والتي لليمن اإلنسانية االستجابة خطة ودعم الوضع هذا على عاجل وبشكل التركيز لزيادة المانحين مجتمع داعياً  اليمن في اإلنساني

 اليمن في شخص مليون 21,1 عن يزيد ما بات فقد والممتد المتواصل النزاع وبسبب شخص. مليون 13 من أكثر إلى للوصول دوالر مليار 1,8

  طفل. ماليين 10 حوالي منهم إنسانية، لمساعدة بحاجة

 
 

 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
 

 وكذا والتعليم ةوالتغذي البيئي واإلصحاح المياه مجموعات قيادة وتتولى اليمن في اإلنساني للعمل القُطري فريقال بمعية العمل اليونيسف تواصل

 بتأسيس قامت قد المنظمة وكانت الصحة. مجموعة ضمن كعضو فاعل دور لعب في استمرارها عن ناهيك الطفل لحماية الفرعية المجموعة

 التي مناطقال جميع في للتغذية فرعية ومجموعات عدن في الوطني دون المستوى على والتعليم طفلال وحماية البيئي واإلصحاح للمياه مجموعات

  صعدة.و إب من كل   في اإلنسانية الجهود لدعم مركزي تأسيس في الريادة دور لعبت التي المنظمة اليونيسف تعتبرو لها. ميدانية مكاتب فيها يوجد
 

 اكنولوجيتل المبتكر واالستخدام بُعد عن المتابعة طريق عن محليين شركاء خالل من مجاالبر تنفيذ ومتابعة مراجعة كذلك اليونيسف تواصل

 على إنسانية رامجب تنفيذل المحلية الحكومية غير المنظمات مع الشراكات وتوسيع لتنويع الرامية الجهود تتواصل بالتوازي، .متنقلةال االتصاالت

 األرض.
 

 اإلنساني العمل استراتيجية
 

 اليونيسف استراتيجية وتواصل .2016يونيو 30 حتى 2015 في تفعيله سبق قد كان والذي المؤسسية للطوارئ الثالث بالمستوى العمل تمديد تم

 تتوانى مل كما .2016 لليمن اإلنسانية االستجابة خطة مع تتماشى والتي اإلنساني العمل في األطفال تجاه الجوهرية بالتزاماتها االسترشاد ةاالنساني

 ية.اإلنسان والمواقع اتاالمداد وحماية اإلنسانية المساعدات وصول عرقلة عدم إلى الدعوة في والدولي واإلقليمي القُطري المستوى على المنظمة
 

 السكان وباقي يفةالمض والمجتمعات النازحين ومنهم ضعفاً  األكثر للفئات األساسية االجتماعية الخدمات توفير ضمان على التركيز ينصب ،بالمقابل

 الخامسة وند لألطفال والعالجية الوقائية والتغذوية الصحية الخدمات من متكاملة حزمة تقديم على أيضاً  اليونيسف تعمل النزاع. من المتضررين

 ذلكك يجري الصحية. رافقالم وعبر المحلية المجتمعات داخل الجدران خارج وأنشطة المتنقلة الفرق دعم خالل من والمرضعات الحوامل والنساء

 ةلحكوما في ئهاشركا مع توقف دون اليونيسف تعمل متصل، صعيد على .النظافة ومرافق النقية المياهب زويدهات خالل من النازحة األسر دعم

 الذين للنازحين بديل مأوى عن البحث جهود تشجيع مع جنب إلى جنباُ  المدرسة لوازم وتوفير تعويضية حصص وتدريس المدارس فتح إلعادة

 الصديقة المساحات ذلك ومن المجتمعية، والمرافق المدارس خالل من وأُسرهم لألطفال النفسي الدعم خدمات تُقدم كما حالياً. المدارس يحتلون

 صولو انملض اليونيسف تسعى والنساء، لاألطفا على وخيمة تبعات من لهما وما المالي واالنكشاف العيش كسب ُسبل تدهور بسببو للطفل.

   وقت. أقرب وفي عاجل بشكل المساعدة هذه لتوسيع حاجة هناكو اليمن داخل ضعفاً  األكثر األسر إلى النقدية المنح
 

 لحكوميةا والهياكل الفنية بالوزارات ممثلةُ  الحكومة مع شراكات في دخلت حيث السياسي هاحياد على اليونيسف تحافظ النزاع، وبسبب أيضاً 

 التوقيعو المعنية الوزارات مع المتجددة العمل خطط تشارك جرى التنسيق، من عال   مستوى على وللحفاظ تحيز. دون إنساني عون لتقديم المحلية

  عليها.
 

 

 البرنامج استجابة ملخص
 

 والتغذية الصحة

 ةالصحي والمرافق االيصالية واألنشطة المتنقلة الفرق بواسطة الخدمات تقديم مايو شهر خالل تواصل

  النائية. والمناطق النزاع من المتضررة المواقع في المنتشرة المدعومة
 

 لحادا التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة برنامج لتوسيع وشركائها اليونيسف من المقدم الدعم استمرار مايو 23 إلى أبريل 25 بين الفترة شهدت كما

 2شهر 59-6 عمر في طفل 94,904 فحص تم يثح الكتلة. وشركاء العالمية الصحة مةومنظ العالمي األغذية وبرنامج التغذية كتلة مع بالتنسيق

 تم حين في الوخيم الحاد التغذية سوء من 3منهم 20,181 عالج جرى ،الروتينية التغذية خدمات خالل وذلك الحاد التغذية بسوء إصابتهم من للتأكد

 حصل ،ويةالتغذ للتدخالت واستكماالً  .الطبية للمضاعفات نظراً  الداخلية األقسام في العالج برامج على المتنقلة الفرق قبل من طفل 334 إحالة

                                                 
 فتيات 51,248 + أوالد 43,656 2 

 فتيات 11,060 + أوالد 9,121 3 

 الخامسة دون طفل 320,000

 التغذية بسوء اإلصابة لخطر عرضة
 الوخيم الحاد
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 )أ( فيتامين أقراص على شهر( 59-6) طفل 11,600 حصل أيضاً، الشخصية. النظافة عدة على الوخيم الحاد التغذية بسوء صابم طفل 2,389

  طفل. 10,826 لعدد الديدان من التخلص أقراص قُدمت حين في الدقيقة المغذيات ومكمالت
 

 والمرضعات الحوامل النساء من15,048 حصلت ،الحاد التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة برنامج سياق وفي

 فوالت مكمالت على امرأة 23,041 حصلت فيما األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة المشورة على

  الحديد
 

 امرأة 94,000 من وأكثر طفل 64,000 عن يزيد لما وتغذوية صحية خدمات ُحزمة بتقديم متنقلة فرقة 108 قيام بالتقرير المشمولة الفترة شهدت

 (.1 جدول )أنظر النازحين على خاص بشكل ركزتو ضعومر حامل
 

 4(2016 )مايو المتنقلة الفرق أنشطة :1 جدول
  

 بسالسل أضر العدائية األعمال وتواصل األمن وانعدام الوصول معوقات

 اثلةالم التشغيل تحديات ورغم لكن وعدن. تعز محافظتي في خاصة اإلمداد

 بجان في الوطنية القدرات وتعزيز بناء تابعت اليونيسف أن إال أمامها،

 768 بالتقرير المشمولة الفترة خالل شارك حيث التغذية. تدخالت برمجة

 حول القدرات بناء مبادرات في ومتطوع/متطوعة صحية عامل/عاملة

 األطفال وصغار الرضع وتغذية الحاد التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة

 ذلك، إلى إضافة (.2 الجدول )أنظر يةالتغذ برامج زوتعزي النمو ومتابعة

 في متنقلة فرق سبع ُدشنت ،والتغذوية الصحية الخدمات تحسين جلأ ومن

 استهدفت والتخطيط والتقييم المتابعة حول عمل ورش نُظمت كما صعده

 يف الدولية الحكومية غير المنظمات وموظفي المحافظات في الصحة مكاتب

 يموالتقي الرصد مسوحات الستكمال االستعدادات تجري حين في صنعاء

 ائجللنت وطبقاً  التوالي. على وصعده تعز في والتحوالت لالغاثة الموحد

 المديريات داخل تحسناً  التغذية سوء مستويات أظهرت فقد األولية،

  تعز. في النزاع من المتضررة
 

 مايو 21 في والسكان العامة الصحة وزارة دشنت اليونيسف، من بدعم

 المحلية المجتمعات واستهدف أيام 5 استمر متكامل ايصالي نشاط الماضي

 منالي مديريات جميع في إليها الوصول يصعب التي وتلك المخدومة غير

 على الحفاظ إلى وتهدف 2016 خالل والشركاء الصحة وزارة لها خططت أنشطة خمسة ضمن األول هو النشاط وهذا 5مديرية. 333 عددها البالغ

 الحوامل رعاية خدمات تقديم إلى إضافة الرئيسية الطفولة أمراض وعالج التغذية سوء من والتخفيف العام دون األطفال بين تحصين تغطية مستوى

 9,958 لحوالي الصحية الرعاية خدمات من ُحزمة لتقديم نشرهم جراء قد صحية عامل/عاملة 33,448 وكان للنساء. اإلنجابية الصحة وخدمات

 األول النشاط نفيذت مقابل التكلفة كامل اليونيسف مولت وقد الصحية. المرافق استجالب لمنطقة والثالث الثاني المستويين منض تقع محلي مجتمع

  6واالشراف. المتابعة وأنشطة المركزية التشغيل تكلفة ذلك ومن

 

 وزارة لمنظمةا سلمت والتكميلية، الروتينية قاحاتالل توفر لضمان منها وسعياً  البالد. مناطق كافة في التحصين أنشطة دعم اليونيسف تواصل

 تعمل ثالجة 115و أبره مليون 2,4 وكذا خماسي لقاح جرعة 690,900 إلى إضافة الثنائي الفموي األطفال شلل لقاح جرعة مليون 6,18 الصحة

 الصحة وزارة جانب من 2016 أبريل في ُدشن والذي يالثنائ األطفال شلل إلى الثالثي الفموي األطفال شلل لقاح من التحول بعد الشمسية. بالطاقة

 بالتوقيع الماضي مايو 9 في العامة الصحة ووزارة التحول على للمصادقة الوطنية اللجنة قامت – العالمية الصحة ومنظمة اليونيسف من بدعم

 للمرافق المصادقة تزيارا وتقارير التنفيذ بمتابعة صلةالمت والمعلومات البيانات كافة يتضمن والذي اليمن تحول حول الوطني المصادقة تقرير على

  اللقاحات. تخزين ومستودعات الصحية

 

 

  والنظافة البيئي واإلصحاح المياه

 سبع في شخص مليون 2 من أكثر تمكين بُغية للمياه المحلية للمؤسسات الوقود توفير في مستمرة اليونيسف

 شخص 55,128 لخدمة بالصهاريج المياه نقل عملية تتواصل بالمقابل، .7األمنة المياه على الحصول من محافظات

  .8محافظات 4 في
 

 من أكثر منها يستفيد 9محافظات أربع في السيراميك مادة من مصنوع مياه فلتر 4,031 توزيع جرى جودة ذات مياه على الحصول ولضمان

 .10النازحة األسر لخدمة مياه خزان 438 تركيب تم حين في شخص 32,000

 

                                                 
 في 2و ريمه في 3 حجه، في 12 الحديدة، في 4) الحديدة منطقة في 21 أبين(، في 2و  الضالع في 2 شبوه، في 1 عدن، في 3 حضرموت، 3) عدن منطقة في 11 متنقلة: فرقة 101 من الواردة التقارير حسب 4 

  صعده(. في 7) صعده منطقة في 7 إب(، في 3و تعز في 18) تعز منطقة في 21 (،ذمار في 5و البيضاء في 7 صنعاء، في 12 عمران، في 17) صنعاء منطقة في 41 ،المحويت(
 الجوف محافظة مديريات في النشاط تأجل 5  

  المقبل. التقرير ضمن بالنتائج الرفع يتم ان على المتكامل االيصالي النشاط بيانات توحيد حالياً  يجري 6 

  ومأرب تعز صعده، حجة، ن،عمرا الحديدة، صنعاء(، )مدينة العاصمة أمانة 7 

 والجوف تعز صعده، العاصمة، أمانة 8 

  شخص( 4,589 تخدم فلتر 650) حجة (،20,893 تخدم فلتر 2.374) الجوف (،3,500 تخدم فلتر 500) شبوه شخص(، 3,549 تخدم فلتر 507) سقطرى 9 

  وصعدة حجة الحديدة، 10 

 شخص مليون 14,1

 الرعاية خدمات لىع حصلوني ال
 األولية الصحية

 المستفيدين عدد الخدمة

 64,747  لألطفال الروتيني اللقاح جرعات إعطاء

 60,323  الطفولة ألمراض المتكاملة اإلدارة خدمات تقديم

 8,786  االسهاالت من عالجهم تم اللذين

 10,774 الرئوية االلتهابات من عالجهم تم اللذين

 3,335  الدوسنتاريا من عالجهم تم اللذين

 4,668 المالريا من عالجهم تم اللذين

 16,650 الديدان من التخلص أقراص على حصلوا الذين

 16,110 أخرى أمراض من عالجهم تم الذين

 94,738 صحية خدمات على حصلن الالتي والمرضعات الحوامل النساء

 26,176  حوامل رعاية على حصلن الالتي

 17,719 الوالدة بعد ما رعاية على حصلن الالتي

 22,155  الحديد فوالت مكمالت على حصلن الالتي

 28,688  الكزاز ضد لقاح على حصلن الالتي

 جدول 2: مبادرات بناء القدرات بدعم من اليونيسف )مايو 2016(
 األشخاص عدد النشاط

 الحاد التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة حول المجتمعيين الصحة متطوعو تدريب

 )صنعاء( األطفال وصغار الرضع وتغذية

95 

 )تعز، الحاد التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة حول عاملين/عامالت تدريب

 والحديدة( لحج ذمار،الضالع،

251 

 يةالمجتمع اإلدارة مجال في مدربين تدريب على حصلوا الذين الصحيين العاملين

 الصحة مكاتب في التغذية برنامج لدعم وعدن( )مأرب الحاد التغذية لسوء

42 

 ةلإلغاث الموحد والتقييم الرصد منهجية على تدربوا الذين الصحيين العاملين

  صعده( في القادم )المسح والتحوالت

33 

 365 وعمران صنعاء في )يومان( المجتمعيين الصحة لمتطوعي التنسيق لقاءات

 شخص مليون 19,3

 وصرف مياه خدمات إلى بحاجة
 صحي
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 على شخص مليون 1,4 منها يستفيد والتي عملياتها العاصمة أمانة في العادمة المياه معالجة محطة واصلت اليونيسف، من المقدم الدعم بفضل

 اليحو إلى سكانها عدد يصل استجالب منطقة ضمن الصلبة النفايات إدارة جهود اليونيسف عمتد أخرى، محافظات 6 وفي األمانة. سكان من األقل

 متصل، صعيد على .12محافظات سبع في فرد 61,175 إلى وصلت الشخصية النظافة بأهمية توعية جلسات أيضاً  نُفذت 11شخص. 870,000

 األدوات مجموعة 1,610 إلى باإلضافة 13محافظات ثمان في 55,331 يقارب اشخاص لعدد نظافة أدوات صندوق 7,572 المنظمة وزعت

   .حجه محافظة مخيمات في نازحة أسرة 5,518 على الشهرية االستهالكية
 

 

 الطفل حماية
 

 كانتو سبقه. الذي بالشهر مقارنة الماضي مايو شهر خالل االطفال ضد الجسيمة االنتهاكات نسبة تراجعت

 من حققتت قد المسلحة النزاعات في الطفل لحقوق الجسيمة االنتهاكات ورصد بمتابعة المكلفة العمل مجموعة

 مت حين في المسلحة. والجماعات القوات جانب من لألطفال واستخدام تجنيد حالة 13 منها حادثة 16 ووثقت

  الصبية. ألحد عشوائي احتجاز وحالة وتشوه قتل حالتي توثيق

 

 النزاع من المتضررة المناطق في طفل 67,553 تقريباً  حصل والدولية الحكومية غير والمنظمات الحكومة ومنهم المنفذين الشركاء مع بالشراكة

 طفل 139 تحديد الماضي مايو شهر شهد كما النوع. على والقائمة المتنقلة للطفل الصديقة احاتالمس أنشطة خالل من النفسي الدعم خدمات على

  الطبية. الخدمات على واإلحالة النفسي الدعم تشمل حماية خدمات تلقوا 62 منهم للخطر عرضة

 

 وصعده تعز) ومنها والشمالية الجنوبية المحافظات يف األلغام بمخاطر التثقيف أنشطة توسيع الممكن من بات فقد العدائية، االعمال لتوقف نظراً 

 األنشطة تضمنت حيث المجتمع أو المدرسة على القائمة األنشطة خالل من 14شخص 236,633 عن يقل ماال إلى رسائلها وصلت والتي والجوف(

  الحرب. مخلفات من والمتفجرات رةالمنفج غير والذخائر األلغام مخاطر من أنفسهم حماية وكيفية للحياة المنقذة المعلومات تبليغ

 

 لعدد ميالد شهادات قطع الماضي مايو 18 حتى أبريل 25 بين الفترة شهدت حيث المواليد تسجيل أنشطة دعم اليونيسف تواصل ثانية، ناحية من

 عمرانو صنعاء في المدنية األحوال لمصلحة التابعة المتنقلة الفرق بواسطة وذلك والضعيفة والمحرومة المهمة الفئات أوساط من طفل 82,030

 الميالد شهادة على الحصول بأهمية لتعريفهم توعية جلسات حضروا قد المجتمع وأفراد أمورهم وأولياء األطفال وكان والحديدة. وريمة اروذم

  مستقبالً. الخدمة تلك على الحصول لهم وكيف

 

 مطيةن تشغيل إجراءات خمسة إعداد تم لدوليةوا المحلية الحكومية غير والمنظمات صنعاء وجامعة والعمل االجتماعية الشئون وزارة مع بالشراكة

 تلك ستخدمت وسوف األطفال. وعدالة ذويهم عن المنفصلين واألطفال األطفال واستخدام وتجنيد النوع على القائم والعنف األطفال ضد العنف حول

 أدواتك النمطية اإلجراءات تلك ستخدم نساني.اإل العمل بيئات في الطفل حماية مضمار في الفاعلة الجهات جانب من كمرجع النمطية اإلجراءات

 إجراءات من تهاءاالن يتوقع كما والمتابعة. واإلحالة الحاالت تحديد أنشطة تنفيذ عند التكرار لتفادي الفاعلة الجهات كافة بين للتنسيق توجيهية

  لحالة.ا إدارة نظام حول التدريب دليل من جزء تصبح كي االجتماعية الشئون وزارة تنظمها عمل ورشة خالل عليها والمصادقة النمطية التشغيل

 

 التعليم
 

 

 مدرسة 400 قرابة افتتاح إعادة أمكن فقد األخرى، المواتية الظروف من وغيرها العدائية االعمال لتوقف نظراً 

 نأ يتوقع كما المحافظتين. كال في مغلقة تقريباً  مدرسة 530 تبقى ذلك، مع .15وصعده تعز من كل   في مؤخراً 

 مدرسة 1,000 حوالي إغالق استمرار بسبب المدرسة خارج طالب/طالبة 350,000 عن يزيد ما يستمر

 تقريباً  %30 هناك لذلك، مسلحة. تجماعا جانب من استخدامها أو النازحين قبل من احتاللها أو األمن غياب أو إليها تعرضت التي األضرار نتيجة

 حتى أصالً  المدرسة خارج كانوا طفل مليون 1,8 منهم التعليم إلى الوصول على قادرين غير اليمن في التعليم سن في طفل( مليون 2,2 )حوالي

  الحالية. األزمة نشوب قبل

 

 والتدريب لتعلموا التعليم ومواد المدرسية الحقائب بتقديم اليونيسف قامت المدارس، في أطفالهم إبقاء على األسر ومساعدة األزمة أثر من للتخفيف

 ررة.المتض المدارس تشغيل إعادة إلى الرامية جهودها في والتعليم التربية وزارة دعم وكذا المتطوعين من للمعلمين/المعلمات الحوافز وتقديم

 الفترة خالل التالتدخ وصلت وقد النفسي. الدعم خدمات وتقديم مؤقتة تعلم تفضاءا بتوفير أيضاً  اليونيسف قامت النازحين، الطالب إيواء وبهدف

 عشر انيالث حتى التاسع للصفين العامة االمتحانات عقد لدعم الوزارة مع حالياً  اليونيسف تعمل فيما طفل 91,000 من أكثر إلى بالتقرير المشمولة

  االمتحانات. مقاعد على للجلوس طفل 635,000 عن يزيد ما أمام الفرصة إلتاحة

 

  االجتماعية السياسات
 

 لنقديةا التحويالت طريق عن األولوية ذات الضعيفة لألسر النقدية المساعدات توزيع اليونيسف تواصل

  متواصلة. أشهر 6 ولمدة الشهر في أسرة لكل أمريكي دوالر 100 تبلغ والتي الشهرية
 

                                                 
  شخص(. 35,000) ولحج شخص( 110,420) أبين شخص(، 94,910) الضالع شخص(، 64,000) صعده والمشنة(، والظهار جبلة مديريات ذلك في بما شخص 494,104) إب شخص(، 70,000) البيضاء 11 

  ولحج. شبوة سقطرى، أبين، تعز، حجة، الضالع، 12 

 1,409) سقطرى شخص(، 3,570 منها يستفيد عدة 510) أبين شخص(، 8,189 منها يستفيد عدة 1,415) حجة شخص(، 8,077 منها يستفيد عدة 71,18) الحديدة شخص(، 749 منها يستفيد عدة 107) عدن 13 

  شخص, 0,8932 منها يستفيد عدة 2,374) الجوف وأخيراً  شخص( 490منها يستفيد عدة 70) لحج شخص(، 3,500 منها يستفيد عدة 500) شبوه شخص(، 9,863 منها يستفيد عدة

  البالغين. من 48,140 + طفل 188,493 منهم 14 

  المحافظتين. في التربية مكتبي تقارير بحسب 15 

 طفل مليون 7,4 من أكثر

 حماية خدمات إلى بحاجة

 طفل مليون 2,2

 المدرسة خارج يزالون ما

 شخص ماليين 8

 اجتماعية حماية إلى بحاجة
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 29،886 إلى تقريباً  يصل أفراد )بعدد أسرة 4,981 إلى وصلت والتي النقدية التوزيعات من السادسة الجولة اليونيسف استكملت صنعاء، ففي

 من الرابعة الدفعة على حصلوا الذين المهمشين مجتمعات أوساط من فرد( 38,826 )تقريباً  أسرة 6,471 إلى المنظمة وصلت تعز وفي فرد(.

 تغطي باتت ثحي تعز في لها المبدئي الهدف من اليونيسف وسعت وقد الخامسة. الجولة لتوزيع حالياً  االستعدادات تجري حين في النقدية المساعدة

  النشاط. بداية في لها خططت التي تلك غير إضافية مديريات في مهمة أسر

 التي ةالفتر خالل الصندوق تلقى حيث االجتماعية. الرعاية صندوق قيادة تحت والتظلمات للشكاوى آليات إيجاد تم التدخالت، جودة ولضمان

 التركيز مع اإلنسانية النقدية التحويالت حول األسبوعية التنسيق لقاءات خالل ومناقشتها توثيقها جرى والتي تظلماً  70و شكوى 48 التقرير يغطيها

  تعز. من الواردة والتظلمات الشكاوى تلك على خاص بشكل
 
 

 

  التنمية ألجل االتصال
 

 بالسلوكيات المتعلقة الترويجية والمواد الهامة الرسائل خالل من محافظة 15 في فرد 73,812 إلى الوصول التقرير يغطيها التي الفترة شهدت

 530,808 عن يقل ماال شارك ،2016 مطلع ومنذ اليونيسف. تنفذها التي واإلنسانية التنموية األنشطة من وتعزز الرسائل تلك تدعم حيث .اإليجابية

 لىع أساساً  الرسائل تلك تركز األنشطة. من وغيرها المساجد وخطب المسرح وأنشطة البؤرية المجموعات ونقاشات المشورة جلسات في شخص

 عزيزت إلى افةإض األطفال وصغار الرضع لتغذية السليمة والممارسات الحصرية الطبيعية والرضاعة التحصين وأهمية األمراض من الوقاية

 حماية حول الهامة الرسائل نشر خالل من أمنة مدارس مفهوم ومناصرة الدعوة جهود المنظمة تواصل بدورها األمنة. المياه واستخدام النظافة

   األلغام. بمخاطر والتثقيف باألطفال واالتجار ذويهم عن وانفصالهم األطفال تجنيد ذلك ومن الطفل
 

 واإلمداد التوريد 
 

 اللوجيستي الدعم منصة عبر اليمن إلى الطوارئ إمدادات من متري طن 5,556 مجموعة ما إرسال تم ،2015 مارس أواخر األزمة تصاعد منذ

 شهدت وقد اليمن. إلى االمدادات تدفق استمرار لضمان طيران رحلة 19و شراعي مركب 51 مجموعة ما استئجار جرى كما جيبوتي. في الطارئ

 ياللوجست الدعم كتلة تخصان سفينتين إلى إضافة جيبوتي من مستأجرة طيران رحالت 4و شراعية مراكب 3 استئجار بالتقرير المشمولة الفترة

 :صنعاء الي تاللقاحا ةاألربع الجوية الرحالت حملت الدولي. صنعاء ومطار الحديدةو عدن مينائي إلى جيبوتي من الطوارئ امدادات إليصال

 الثنائي الفموي األطفال شلل ضد لقاح قنية 309,300 وكذا طفل 930,900 لتلقيح تكفي )ب( نوع الكبد وفيروس لدفتيرياا ضد لقاح قنية 930,900

 الصحة وزارة إلى بنجاح ُسلمت والتي طفل، 165,000 لتلقيح تكفي العجيلة الفيروسات لقاح قُنية 165,000 وكذا طفل 6,186,000 لتلقيح تكفي

 صنعاء. في

 عالجية أغذية كرتون 34,852 من أكثر سلمت قد المنظمة وكانت .دوالر مليون 3 قيمتها بلغت إمدادات توزيع بالتقرير المشمولة الفترة شهدت

 حقيبة 471,8 توزيع جانب إلى (كامل شهر لمدة التغذية سوء من يعاني طفل 34,852 حاجة لسد )تكفي المنفذين الشركاء على لالستخدام جاهزة

  مربع(. متر 42 & 72) خيمة 29و رضع ميزان 1,918و النظافة أدوات عدة مجموعة 5,800 توزيع عن ناهيك طفل 8,471 على مدرسية
 

 التمويل

 حتى المنظمة تلقت ،دوالر مليون 180 وقدره مبلغا   2016 لعام اليونيسف أطلقتها التي المناشدة قيمة تبلغ اإلنسانية، االستجابة خطة مع انسجاماً 

 من مرحلة دوالر مليون 59,7 هناك ذلك، إلى إضافة .16٪66 قدرها تمويل فجوة يترك ما المناشدة، تلك مقابل دوالر 60,659,173 األن منها

 .2015 مناشدة مقابل التعهدات

 

 المطلوبة المبالغ القطاع
 التمويلية الفجوة المستلم* التمويل

 % بالدوالر % بالدوالر

 %91 55,713,718 %9 5,786,282 61,500,000 التغذية

 %75 26,917,344 %25 9,082,656 36,000,000 الصحة

 %84 40,651,914 %16 7,848,086 48,500,000 والنظافة البيئي واالصحاح المياه

 %62 8,628,711 %38 5,371,289 14,000,000 الطفل حماية

 %96 13,416,321 %4 583,679 14,000,000 التعليم

 %28 1,674,951 %72 4,325,049 6,000,000 الطوارئ أثناء االجتماعية الحماية

    27,662,133  تخصيصه تم ما

 %66 119,340,827 %34 60,659,173 180,000,000 الجزئي اإلجمالي

    US$ 59,692,673  مرحل

    US$ 91,797,207  **المتاح التمويل إجمالي

 %33 59,648,154 %67 120,351,846 180,000,000 عامال اإلجمالي

 التعهدات تشمل ال المستلمة التمويالت*

 المرحلة. المبالغ إلى إضافة الحالية المناشدة مقابل المستلمة المبالغ يشمل المتاح التمويل **إجمالي
 

  .2016 يوليو شهر من األول األسبوع في المقبل: التقرير
 

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

 Yemen @UNICEF :تويتر على اليمن في اليونيسف عنوان
 

 من مزيد على للحصول

 :مع التواصل يمكنكم المعلومات

 ريالنو ميريتشل

 الممثل نائبة

 اليمن يونيسف
 صنعاء

 967+ 1 211400 تلفون:
mrelano@unicef.org 

 مادهوك راجات  

 والمناصرة االتصال مدير

 اليمن يونيسف
 صنعاء

 967+ 712223001 :تلفون
adok@unicef.orgmr   

 سواريز يزابيلا

  التقارير مسؤولة

 اليمن يونيسف
 األردن

 962+ 796136253 :تلفون
isuarez@unicef.org  

  

                                                 
  16 حتى تاريخ 31 مايو 2016.

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

 أهداف ونتائج البرنامج 2016*

  يونيسف  المجموعة 

 االحتياج الكلي

2016 

 هدف 

2016 

 مجموع نتائج

2016 

 هدف 

2016 

 مجموع نتائج

2016 

   التغذية

 الحاد التغذية سوء من معالجتهم تم الذي سنوات 5 سن دون األطفال #

  الوخيم
319,966 178,562 73,456 178,562 73,456 

 المتعلقة المشورة من استفدن الالتي والمرضعات الحوامل النساء #

 األطفال وصغار الرضع بتغذية
2,076,9142 313,119 86,909 313,119 86,909 

 المغذيات تدخالت من استفادوا ممن سنوات 5 سن دون األطفال #

 1الدقيقة

4,298,1632 276,000 3,941,787 4,000,000 3,941,787* 

  الصحة

 114,140 770,000   953,363  الحصبة ضد تطعيمهم تم الذين العام دون األطفال #

 *4,686,395 5,039,936   5,039,936  األطفال شلل ضد تطعيمهم تم الذين الخامسة دون األطفال #

 227,241 815,000   2,387,000 أولية صحية رعاية تلقوا ممن الخامسة دون األطفال #

 146,169 680,000   2,076,000 ةأولي صحية رعاية على حصلن الالتي والمرضعات الحوامل النساء #
  المياه واالصحاح البيئي 

 تم الذين فتيات( – أوالد – نساء – )رجال المتضررون السكان #

 تطوير خالل من ُمحسنة بيئي اصحاح وخدمات مياه بمصادر تزويدهم

 3والمجتمعية العامة التحتية البنى صيانة أو تأهيل إعادة أو

8,391,079 6,384,984 4,811,794 5,186,000 3,778,392* 

 المعايير حسب آمنة مياه على حصلوا الذين المتضررون األشخاص #

 يومياً( لتر 15 – 7,5) عليها المتفق
1,750,000 682,332 502,141 100,000 64,149 

 179,075 500,000 339,386 1,382,461 1,750,000 المعيارية النظافة مواد عدة على حصلوا ممن المتضررون األشخاص #
  حماية الطفل4

 عةالمتاب آلية تدخالت شملتهم الذين المتضررة المناطق في األطفال #

 والرصد
2,473,352 1,372,933 1,046,668 1,372,933 1,046,668 

 370,310 279,716 370,310 399,594 1,821,656 سيالنف الدعم خدمات من المستفيدون النزاع من المتضررون األطفال #

 مايةح كيفية حول المعارف على حصلوا الذين المجتمع وأفراد األطفال #

 منفجرة/ال غير الذخائر األلغام/ بسبب الموت البدنية/ اإلصابة من أنفسهم

 الحرب مخلفات من المتفجرات

1,927,153 502,158 870,787 351,511 870,787 

  التعليم

 لمالتع فرصة لهم أُتيحت ممن المدرسة سن في المتضررون األطفال #

 تأهيلها المعاد والمدارس المؤقتة ميالتعل مساحات خالل من
497,200 244,500 103,630 156,000 82,280 

 في النفسي الدعم خدمات على حصلوا الذين المتضررون األطفال #

 المدارس
1,800,000 575,500 150,715 173,000 142,141 

 يةاألساس التعلم مستلزمات على حصلوا الذين المتضررين األطفال #

 5التعليمية بالمنظومة إدماجهم إلعادة المدرسي واألثاث والكتب

2,000,000 522,710 309,078 360,000 294,032 

  الحماية االجتماعية

 شكل على مساعدات واتلق الذين الضعيفة الفئات ضمن األفراد #

  6اليمن في إنسانية نقدية تحويالت
8,000,000 

  
34,285 45,000 

  االتصال ألجل التنمية

 ةأنشط من المتكاملة الحزمة إليهم وصلت الذين المتضررون السكان #

 التنمية ألجل االتصال
2,000,000 

  
1,200,000 530,808 

 
 

 

 برامج يقيس مؤشر وهو – محسنة بيئي وإصحاح مياه خدمات على حصلوا الذين المتضررين األشخاص عدد )مثل 2015 في بدأت قد وكانت التنفيذ قيد جهود سياق في تأتي كونها أعلى تظهر البرنامج نتائج بعض *

  تباعاً. حققستت النتائج باقي للتحصين. الوطنية الحمالت إلى معظمها في تستند نتائج وكلها-األطفال" شلل ضد اللقاح على حصلوا الذين الخامسة دون األطفال عدد " الحجم(، كبيرة والحضرية الريفية المياه

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

 الخامسة. دون طفل 00276,0 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 األطفال وصغار الرضع تغذية جانب في مشورة على حصلن الالتي والمرضعات الحوامل النساء يشمل .2

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

 ةالبني تأهيل إعادة الروتينية, المحددة/الصيانة العمليات ذات القائمة الحضرية المياه منظومات تأهيل/إصالح إعادة خالل من أمنة شرب مياه إلى الوصول من تمكنوا الذي لألشخاص التراكمية المجمعة األرقام .3

 التراكم لعددا اجمالي الى باإلضافة والصيانة, التشغيل تكاليف وباقي المعالجة لمحطات الكيماوية المواد الوقود, الغيار, قطع المعدات, توفير ذلك في بما والحضرية يفيةالر الصحي الصرف لمنظومات التحتية
 التشغيلية. التكاليف وباقي والوقود الغيار وقطع المعدات شامالً  الصلبة النفايات من التخلص لخدمات المقدم الدعم من استفادوا الذين لألشخاص

 تنوي كما (.2015 )أكتوبر التمرين إجراء موعد حتى الراهن الوضع يعكس ما وهو متدنية انها على ُصنفت والتي الشركاء وقدرات الوصول إمكانية على القُطري البرنامج تسيير ولجنة اليونيسف اهداف تستند  .4

  لليمن. اإلنسانية االستجابة لخطة سنوية نصف بمراجعة القيام طريالقُ  البرنامج تسيير ولجنة اليونيسف

  .2,497,200 هو الكلي االحتياج إجمالي سيكون وعليه، المدارس". في النفسي الدعم خدمات على يحصلون الذين المتضررين "لألطفال الكلي االحتياج يشمل المؤشر هذا تحت لالحتياج الكلي اإلجمالي .5

 األهداف. تغيرت وبالتالي، بتوفيرها، المناشدة يمكن التي التمويل حدود تغيرت لذلك وفقاً  الحماية. مجموعة إلى المأوى مجموعة من النشاط لتحويل نظراً  2015 عن بكثير أقل هو 2016 خالل سفاليوني هدف .6

  .اإلنسانية االستجابة لخطة السنوية نصف المراجعة خالل لهدفا تعديل إمكانية في النظر – الحماية مجموعة داخل – االجتماعية الحماية قسم يقوم وسوف
  

 

 

 

 


