
                                                                                                                                        اليمن في الوضع تقرير

  2018 يوليو

1 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الشركاءو اليونيسف استجابة                    

 

 

 270,000 تطعيم مايو شهر خالل تم

 خالل الفموي الكوليرا بلقاح شخص

 اليمن في نوعها من األولى الحملة

 رئيسية عناوين
 

 أيضا   وليوي رشه خالل 2018 ومايشهر في دةيدلحا لخدا المناطق بعض في لعدنا ذيلا للقتاا استمر •

 ذلك مع بالتوازي ،وليوي من والعشرين الرابع تىح وذلك رةسأ 47,230 زوحن في تسبب الذي األمر

 النازحين مجتمعات تستهدف والتي البيئي واالصحاح المياه مجال في الطارئة ااستجابته اليونيسف تواصل

 بها. المحيطة والمناطق الحديدة في
 

 مايو شهر في اليمن من الجنوبية المحافظات في الكوليرا ضد الفموي التلقيح حملة تنفيذ من انتهائها بعد •

 إجراؤها المقرر من )حيث الشمالية المناطق في الثانية الجولة لتنفيذ التحضيرات اليمن يونيسف بدأت

 فوق. فما معا العمرية الفئة من خرآ شخص 540,595 لحماية تهدف والتي أغسطس( شهر خالل
 

 معلم 143,000 من ألكثر كحوافز قدملت   الالزمة الموارد لتعبئة الرامية جهودها من اليونيسف عززت •

 اليمن. شمال في التعليمية العملية استمرار لضمان تقريبا   دراسيين عامين منذ رواتبهم يتسلموا لم ومعلمة

 عام ضياع طرخ طفل مليون 3,7 يواجه قد سبتمبر في المقرر الجديد الدراسي العام انطالق اقتراب ومع

 .أخر دراسي
 

 وصعدة تعز في المائة في 70 عن تزيد بنسبة األطفال بين اإلصابات عدد في زيادة يوليو شهر سجل •

 21 مقتل المتحدة لألمم التابع القطري العمل فريق وتحقق قوث   حيث يونيو: شهر مع مقارنةبال وحجة

 اعتداءات ةأربع إلى إضافة فتيات( 31 & أوالد 51) أخر طفل 82 وتشوه فتيات( 8 & أوالد 13) طفال  

 وحجة. والحديدة وصعدة تعز في رئيسي بشكل الحاالت تلك سجلت مستشفى. على خروآ مدارس على

 2018 يوليو
 

  ماليين 11.3 
  )تقديري( إنسانية مساعدة إلى بحاجة طفل
 

  مليون 2.22
- 2018 لليمن اإلنسانية ستجابةاال )خطة ةلمساعد بحاجة شخص
 (أوتشا
 

  مليون 1
  النازحين األطفال عدد
 

 

   مليون 4.1
 التعليم مجال في لمساعدة المحتاجين األطفال عدد
 

 الحاد التغذية سوء من يعانون الخامسة دون طفل 000,400

 الوخيم
 

 واإلصحاح المياه مجال في ةلمساعد بحاجة شخص مليون 16

  يالبيئ
  

  األساسية الصحية لرعايةل بحاجة شخص مليون 16.37

 

 *2018 لعام اليونيسف مناشدة
 دوالر مليون 783

 

  التمويل** وضع

 دوالر مليون 783
 

 **2018 في للتمويل الكلي الوضع

 
 

 اإلنساني "العمل بعنوان المنظمة مناشدة بحسب 2018 خالل اليونيسف من المطلوب التمويل *

 ."األطفال أجل من
 
 

 المرحلة والمبالغ العام لهذا الحالية المناشدة مقابل المستلم التمويل تشمل المتوفرة المبالغ **

 األطراف. متعددة أخرى تمويالت وأي

 
 

 الوضع تقرير

 اليمن في اإلنساني

 الوضع في أرقام

 
  القطاع/الكتلة اليونيسف

 2018 نتائج الكتلة هدف *2018 نتائج اليونيسف هدف

 من المستهدفين األطفال عدد :التغذية

 التغذية سوءب المصابين أشهر 59-6 عمر

 مراكز إدخالهم تم ممن الوخيم الحاد

 العالجية الرعاية

276,000 244,117 276,000 244,117 

 الذين الخامسة دون األطفال عدد :الصحة

  أساسية صحية رعاية يتلقون
1,500,000 1,379,756 

 
 

 
 

 عدد البيئي: صحاحواإل المياه

 عالية مناطق في يقطنون الذين األشخاص

 بالكوليرا اإلصابة حيث من المخاطر

 معالجة مياه إلى الوصول وبإمكانهم

5,500,000 4,659,948 7,288,599 4,839,100 

 وأفراد األطفال عدد :الطفل حماية

 تثقيف رسائل إليهم تصل الذين المجتمع

  للحياة منقذة األلغام بمخاطر

1,468,541 997,358 1,684,106 1,039,799 

 الذين المتضررين األطفال عدد التعليم:

 التعليم بلوازم متمثل دعم على حصلوا

 األساسية

473,000 41,701 1,500,000 114,058 

 2018 يوليو – يناير للفترة تراكمية النتائج
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  اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
 

 

 230,47 نزوح في متسببا   أيضا   يوليو شهر خالل 2018 مايو في الحديدة وحول داخل المناطق بعض في اندلع الذي القتال تواصل
 حتى وعمران وذمار صنعاء في حكومية مدارس داخل تعيش تقريبا   نازحة عائلة 300 هناك كانت .1يوليو 24 تاريخ حتى أسرة
 بأحد أضرار إلحاق إلى أدى مما يوليو 28و 26 بين عام ومختبر صحي مركز من بالقرب جوية غارات نفذت .يوليو شهر أواخر
 الشؤون منسقة دفعت تلك الجوية الضربات شدة .الحديدة إلى المياه إمدادات معظم توفر مياه ومحطة الصحي الصرف مرافق

 من المزيد جلتس   كما .الحديدة في السكان يواجهها التي الجسيمة المخاطر من فيه حذرت بيان صدارإل غراندي ليز اإلنسانية
 .البالد غرب شمال صعدة في مياه شبكات على الهجمات

 

 أخرى عوامل مع جنب إلى وجنبا   .مأمونة شرب مياه على الحصول فرص تراجع في المياه شبكات على األخيرة الهجمات تسببت
 األكثر المناطق في يعيشون الذين تقريبا ( نسمة مليون 10) السكان من نسبيا   الكبير والعدد الغزيرة األمطار هطول موسم بدء مثل

 الكوليرا حاالت عدد في الكبيرة الزيادة مع القلق هذا يتزامن .لوباءل ثالثة تفشي موجة من المخاوف تتزايد 2بالكوليرا إلصابةل عرضة
 فيه بدأت وقت في هذا يأتي .3حالة 115 مجموعه ما إصابة تأكيد مع يوليو شهر بداية منذ عنها اإلبالغ تم والتي مخبريا   المؤكدة

 شهر خالل تبدأ أن المتوقع من والتي اليمن شمال في الكوليرا ضد الفموي التلقيح حملة إلطالق الالزمة التحضيرات اليونيسف
 من الشمالية المناطق في ستنفذ التي الحملة تستهدف .الكوليرا وباء من ثالثة موجة تفشي احتمال من التخفيف إلى وتهدف أغسطس

 المدرسين مرتبات توقف أن حيث-شتى بطرق الحرب لهذه األكبر العبء يتحملون األطفال يزال وال هذا شخص. 998,471 اليمن
 الدراسي العام انطالق اقتراب ومع .طفل مليون 7,3 لحوالي التعليمية العملية يقوض قد اليمن شمال في دراسيين عامين من ألكثر
 .األطفال ماليين لتعليم حتمية والمعلمات المعلمين حوافز تصبح سبتمبر في

 

 (2017 ديسمبر اإلنسانية، لالحتياجات الشاملة المراجعة إلى تستند التقديرات) إنسانية لمساعدة المحتاجين المتضررين السكان داعدأل 2018 تقديرات

 2015 مارس اإلنسانية: االستجابة انطالق تاريخ

 
 اإلجمالي
 )مليون(

 رجال
 )مليون(

 نساء
 )مليون(

 أوالد
 )مليون(

 فتيات
 )مليون(

 5.5 5.8 5.4 5.5 22.2  المحتاجين السكان عدد جماليإ

 2.8 3 2.7 2.8 11.3  4ماسة حاجة في السكان 

 0.54 0.56 0.46 0.42 1.98  النازحون

 4.4 4.16 3.9 3.95 16  بيئي وإصحاح مياه – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 4.1 4.3 4 4 16.37  صحة – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 2.3 2.4 2.3 0 7.02  تغذية – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 3.19 3.34 - - 6.53  طفل حماية – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 1.84 2.3 0 0 4.1  تعليم – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 

 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
 

 لبيئيا واإلصحاح المياه مجموعات قيادة المنظمة تتولى كما ،اليمن في اإلنساني للعمل القُطري الفريق مع بالتنسيق العمل اليونيسف تواصل

 الفرعية الكتل باتت الصحة. مجموعة ضمن كعضو فعال   دور   لعب في هامراراست عن ناهيك الطفل لحماية الفرعية والمجموعة والتغذية والتعليم

 عدن الحديدة، صنعاء، )صعدة، للمنظمة ةالخمس الميدانية المكاتب جميع في مهامها وتؤدي لةمفع   والتغذية الطفل وحماية البيئي واإلصحاح للمياه

 اإلنساني لدعما مركزي قيادة المنظمة تواصل أيضا   والحديدة. وإب عدن في الوطني دون المستوى على لتعليما مجموعات تنشط حين في وإب(

   .ثالث طرف من شركاء عبر أو-بذلك األمر سمح كلما-الميدانيين موظفيها عبر البرامج تنفيذ بمتابعة وتقوم صعدةو إب من كل   في
 

 األشد للسكان آنية استجابة تقديم تتيح آلية وهي -الرئيسيين الشركاء بمعية -اليمن في السريعة االستجابة آلية قيادة بدور المنظمة تضطلع كما

  .وحجه ولحج والحديدة وأبين عدن مثل النزاع من تضررا   األكثر المحافظات داخل للخطر عرضة  
 

 اإلنساني العمل استراتيجية
 

 اليونيسف استراتيجية موائمة تم حيث .اإلنساني العمل ثناءأ األطفال تجاه الجوهرية التزاماتهاب اإلنساني العمل في اليونيسف تيجيةاسترا تسترشد

 المفصل النحو على مجموعةلا جانب من الستجابةل الالزمة التشغيل وخطط االستراتيجية هدافاأل مع األطفال" جلأ من اإلنساني "العمل نعنواب

 خدمات إلى الوصول إمكانية تحسين إلى المنظمة تسعى االنهيار شفير على العامة خدماتال كونو .8201 لليمن اإلنسانية االستجابة خطة في

 لسوء المجتمعية الرعاية برنامج يعتوس يعتبر .العام القطاع كوادر قدرات وبناء المطلوبة اإلمدادات توفير خالل من األولية الصحية الرعاية

 واإلصحاح المياه حول استراتيجيتها إدماج بموائمة اليونيسف قامت لذلك إليها. الوصول يصعب التي المناطق في سيما اعنه غنى ال مسألة التغذية

  الطويل. المدى على المحلية المجتمعات لدى الصمود قدرة وتعزيز اآلنية االحتياجات تلبية بُغية الغذائي واألمن التغذية تدخالت مع البيئي
 

 المناطق على الحاد/الكوليرا المائي سهالاإل من الوقايةو التنمية ألجل واالتصال والصحة البيئي صحاحواإل المياه مجال في المتكاملة طةالخ تركز

 بمسائل الوعي ورفع الصحي الصرف منظومات تأهيل وإعادة بالكلور المياه مصادر وتعقيم تسهاالاإل حاالت معالجة إلى إضافة المخاطر عالية

  النظافة. وأهمية
 

                                                 
  أألسر النازحة المسجلة بحسب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في اليمن، مستجدات الوضع في الحديدة، تقرير الوضع رقم 9 للفترة 14-24 يوليو  20181

  2  لمحة سريعة عن كتلة المياه واالصحاح البيئي )يناير – يوليو 2018 (، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في اليمن
  بلغ أجمالي الحاالت المؤكدة مخبريا   في يوليو 37 حالة وفي مايو 23 وفي أبريل 7 حاالت. استنادا   إلى التقارير الصحية لليونيسف.3 

 ليهاع والحفاظ أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 4
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 بينها تدخالت عدة خالل من النزاع من المتضررة المحافظات داخل للخطر عرضة   األكثر األطفال اليونيسف تستهدف الطفل حمايةب يتعلق وفيما

  النفسي. الدعم وخدمات األلغام بمخاطر والتثقيف الطفل حقوق انتهاكات وتوثيق الشمل ولم   األسر وتتبع الضحايا مساعدة
 

 كما .2016 أكتوبر منذ مرتباتهم لموايتس لم نالذي التربوية لكوادرل الحوافز تقديم خالل من سيما ال التعليمي النظام إلنقاذ الجهود المنظمة تبذل

 مؤقتة تعلم مساحات وإنشاء المتضررة المدارس تأهيل إعادةو التعليم جودة وتحسين ومواتية جاذبة تعلم بيئة توفير على جاهدة   اليونيسف تعمل

 التعلم وبيئة التعليمية العملية جودة وضمان المدرسة في األطفال استمرارية وضمان الطالب بين التسرب حاالت من المزيد تفادي بهدف آمنة

 معا .

 

 البرنامج ستجابةال موجز تحليل
 الحاد المائي سهالاإلللكوليرا/ االستجابة

 

 الكوليرا حاالت عدد إجمالي وصل 2017 أبريل 27 في وذلك الكوليرا/الحاد المائي اإلسهال تفشي على عام من أكثر مرور بعد
 0.21 يبلغ وفاة بمعدل) بالوباء مرتبطة وفاة حالة 337,2 منها ،حالة 356,129,1 مجموعه ما 2018 يوليو 3 حتى فيها المشتبه
 هذا .فيها المشتبه الحاالت مجموع من المائة في 8.28 يمثلون الخامسة سن دون األطفال يزال وال .البالد مناطق عموم في (بالمائة
 بما مقارنة) مؤكدة حالة 115 إجماال   وصلت يوليو شهر بداية منذ مخبريا   المؤكدة الحاالت في كبيرة زيادة عن اإلبالغ تم وقد

 (.2017 العام من الفترة نفس خالل حالة 142 مجموعة
 

 منظمة مع بالتعاون اليونيسف تستعد 2018 مايو في البالد من الجنوبي الجزء في الكوليرا ضد الفموي التطعيم حملة تنفيذ نجاح بعد
 سن من أخر شخص 595,540 لحماية اليمن شمال في باللقاح التطعيم من جديدة جولة إلطالق المعنية والسلطات العالمية الصحة

 مطلع تنطلق أن المقرر من والتي الحملة هذه تستهدف .بالكوليرا متوقعة ثالثة تفشي موجة منعو بالوباء اإلصابة ضد فوق فما عام
 .المقبل الوضع تقرير في الحملة مستجداتب نوافيكم وسوف .وإب الحديدة محافظتي في السكان أغسطس

 

 أن اليونيسف تعلمت ،تاريخه حتى للطفولة المتحدة األمم منظمة وأنشطة الكوليرا ضد الفموي التطعيم حملة ضوء وعلى اآلن حتى
 ثبت ذلك إلى باإلضافة .ستيرادالبا المتعلقة التحديات إلى بالنظر حملة أي نجاح مفتاح هو كاف بوقت   لإلمدادات المسبق التأمين
 المناطق في وسريعة فعالة استجابة وتقديم عاجل بشكل الحملة تفعيل أجل من الرئيسيين التنفيذ شركاء مع اتفاقات إبرام جدوى

 .الرئيسية
 

 تكفي إمدادات وتأمين بشراء اليمن يونيسف قامت محتملة ثالثة تفشي موجة ألي للتصدي الحالية التأهب بإجراءات يتعلق وفيما
 والسوائل والزنك الفموية اإلماهة وأمالح اللقاحات ذلك في بما بها حاد مائي اسهالكوليرا/ حالة مليون نصف من أكثر لتلقيح

 وزارة وفي الحكومية الصحة مكاتب وبعض للمنظمة تابعة مستودعات ثالثة في مسبقا   اإلمدادات تلك تأمين تم حيث الوريدية.
 على والتوقيع ومحلية دولية حكومية منظمات مع ديلةب شراكة اتياتفاق على األخيرة اللمسات وضع يجري بالمثل .بصنعاء الصحة
 .لكوليرال ستجابةإلا إطار في الصحة مكاتب بعض مع تفاهم مذكرات

 

 كثفت وقد .اليمن شمال في خاصة   الحملة تنفيذ على السلطات موافقة هو االستجابة هذه تواجه قد التي الرئيسية االختناقات بين من
 وعدد الحملة ستغطيها التي والمناطق هذه التطعيم جولة بتنفيذ للبدء موافقتها عل للحصول السلطات مع تواصلها من اليونيسف
 .المرض تفشي حالة في سيما فعالة استجابة تقديم أمام تحديا   أيضا   يشكالن التسليم ووقت اللقاحات توفر .المستهدفين األشخاص
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 والتغذية الصحة
 

 شركاء مع بالتنسيق الحاد التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة برنامج نطاق توسيعو دعم يوليو شهر خالل وشركاؤها اليونيسف واصلت
 .العالمية الصحة ومنظمة العالمي األغذية برنامج خصوصا   التغذية مجموعة

 

 تنشط حين في) 333 إجمالي من مديرية 325 في متاحة الحاد التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة برامج تبات فقد التغذية كتلة وبحسب
 يستهدف الذي الحاد التغذية سوء/المعتدل الحاد التغذية سوء عالج برامجو مديرية 325 في الوخيم الحاد التغذية سوء عالج برامج
 538,469 و األوالد من 887,459 مجموعه ما فحص 2018 بداية منذ تسنى حيث مديرية. 173 في والمرضعات الحوامل النساء
 منذ فحصهم تم الذين األطفال بين ومن الحاد. التغذية سوء بسبب إصابتهم من للتأكد شهر 59-6 بين أعمارهم تتراوح فتياتال من

 والبالغ 2018 عام هدف من المائة في 50 حوالي) الوخيم الحاد التغذية سوءب مصاب طفل 600,134 أن اتضح 2018 بداية
 2018 عام هدف من بالمئة 20 أي) المعتدل الحاد التغذية بسوء مصاب أخر طفل 478,184 إدخال تم حين في (طفل 000,268
 .يةالعالج التغذية مراكز طفل( 000,910 والبالغ

 

 بسوء مصابين كانوا إذا ما لتحديد 2018 مطلع منذ شهر 59-6 بين أعمارهم تتراوح طفل 269,696,1 من يقرب ما فحص تم
 الوخيم الحاد التغذية بسوء مصاب طفل 130,000 من أكثر اليونيسف عالجت فحصهم تم الذين األطفال إجمالي بين من .التغذية
 كون أكثر األرقام ترتفع أن كذلك اليونيسف تتوقع .يوليو شهر في عنها اإلبالغ تم حالة 20,000 من أكثر بلغت زيادة لتسجيل نظرا  
 الحمالت تنفيذ بعد أكثر حسنسيت العالجية التغذية برامج في لفاطاال لتسجي .التحقق وقيد جارية تزال ال البيانات جمع عملية

 الرصد. منظومات بحسب المائة في 82 حاليا   الشفاء معدل يبلغو .اآلن حتى طفق دةحوا لةوج نفذت ثحي الجدران خارج لمتکاملةا
 

 والفرق الصحية المرافق عبر قدمت والتي (المسحوق) الدقيقة المغذيات تدخالت من العام هذا طفل 579,317 استفاد ذلك إلى
 فيتامين مكمالت على (شهر 59 إلى 6) طفل 1,839,790  حصل مافي (الهدف من المائة في 44) الصحيين والمتطوعين المتنقلة

 "اليوم حملة من األولى الجولة بعد تنفذ لم البلد أن بسبب التاريخ هذا حتى منخفضة تزال ال "أ" فيتامين مكمالت تغطية مستوى ."أ"
ا "أ" فيتامين مكمالت ستكون حيث – األطفال شلل ضد للتحصين الوطني  بشراء اليونيسف قامت وقد هذا .5الحملة تلك من جزء 
 إجراؤها المقرر لحملةا خالل ستستخدم والتي الخامسة دون العمرية للفئة األطفال شلل ضد فموي لقاح جرعة ماليين 5 من أكثر
 الحملة العالمية الصحة منظمة تدعم كما ،والوصول التوعية أنشطة التنمية ألجل االتصال فريق يدعم حين فيو .أغسطس في

 .التشغيلية بالتكاليف
 

                                                 
  تقدم مكمالت فيتامين )أ( خالل البرامج الروتينية )التي تتمتع بمستوى تغطية منخفض( وحمالت األيام الوطنية للتحصين )ذات التغطية العالية( معا .5 
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 من 974,855 استفادت حين في الديدان من التخلص أقراص على شهر 59 حتى 12 بين أعمارهم تتراوح طفل 677,389 حصل
 .(العام الهدف من المائة في 87 حوالي) األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة المشورة خدمات من والمرضعات الحوامل النساء
 ومرضع. حامل 514,115 على الحديد فوالت مكمالت وزعت كذلك

 

 الصحية الرعاية خدمات إلى والمرضعات الحوامل ساءوالن األطفال وصول لتعزيز جهودها اليونيسف واصلت متصل سياق على
 واألطفال لألمهات الصحية الخدمات من مجموعة متنقلة فرقة 50 قدمت حيث .المتنقلة والفرق الروتينية اتبالخدم مسنودة   األساسية

 المتكاملة اإلدارة وخدمات طفل 162,10 لعدد الروتينية اللقاحات الفرق تلك قدمت كما .نازحين ويتأ التي المناطق في سيما
 .6أخر طفل 168,13لـ الطفولة ألمراض

 

 الحصبة ضد العام دون طفل 68,584 تلقيح أمكن المتنقلة والفرق الصحية المرافق على القائمة الخدمات من مجموعة خالل من

 استفاد بينما (المائة في 31 بلغت تغطية نسبة) الخماسي اللقاح طفل 61,205 إعطاء تم افيم (تغطية نسبة بالمائة 54 :1 )جرعة
 خدمات بدورها .(المائة في 60 بلغت تغطية نسبة) الطفولة ألمراض المتكاملة اإلدارة خدمات من الخامسة دون طفل 120,200

 حامل امرأة 985,106 مجموعة ما شملت اإلنجابية الصحة
 .ومرضع

 

 السكان تجاه "المساءلة ارشادات إعداد من التغذية كتلة انتهت
 األدوات مجموعة بجانب بالشركاء الخاصة المتضررين"

 التزاماتهم الشركاء تنفيذ لضمان والرصد المتابعة وأداة
 كما .همتخدمب تقوم الذين السكان تجاه بالمساءلة المتصلة
 المعيارية التدريب مواد حزمة تطويرب الشركاء شرع

 للعاملين المتضررين" السكان تجاه "بالمساءلة الخاصة
 تعميم انسيابية لزيادة التغذية مجموعة في الميدانيين
 في المتضررين" السكان تجاه "المساءلة تحت االلتزامات

 .المجموعة إطار
 

 البيئي واالصحاح هلمياوا يةذلتغوا لصحةا تعاومجم تقوم
 جاهزة االرشادات وباتت الصدد بهذا المشاروات كافة تكملتاس   حيث ن.ليما في لمجاعةا طرمخا نم دللح متکاملة مةزح بتجريب

 لمركزي المجاعة من الحد مةزبح لخاصةا وةلفجا لتحلي عملية نم ءالنتهاا مت كلذ لیإ باإلضافة .القادم الشهر في تجريبها ليتم
 .يةولوألا ذات نيرلعشا  طقلمناا للک ينددلمحا نيئيسرلا ءکارلشوا للخطر المعرضة قعوالما ظممع وتحديد وعدن إب في الدعم

 
  البيئي صحاحواإل المياه

 

 التي المواقع في الخدمات توفير خالل من الطارئة اإلنسانية لالستجابة األولوية إعطاء البيئي واالصحاح المياه برنامج واصل
 .يوليو شهر طوال التغذية وسوء بها المشتبه بالكوليرا حاالت /الحاد المائي باإلسهال اإلصابة حيث من عالية مخاطر على تنطوي

 نفسه الوقت في .وأبين ولحج وتعز الحديدة في للقتال األخير التصعيد نتيجة الجدد النازحين لموجة للحياة المنقذة الخدمات قدمت كما
 بالتنسيق األولوية ذات المناطق في شغيلهات واستمرار المنظومات تلك على الحفاظ بهدف البيئي واالصحاح المياه تدخالت تعزيز تم
 .البيئي واالصحاح والمياه الصحة كتلتي مع

 

 شخص 000,300,3 من ألكثر اآلمنة الشرب مياه توفير اليونيسف واصلت
 مضيفة مجتمعات تضم والتي الحضرية المناطق في طفل 000,600,1 بينهم

 وإب وعمران والحديدة العاصمة أمانة ذلك في بما مدينة 15 داخل ونازحين
 المحلية المياه إمدادات منظومات تشغيل خالل من وصعدة وحضرموت

 ذلك على عالوة   .بالكلور بالتعقيم الخاصة والمواد والكهرباء الوقود وتوفير
 الريف مياه إمدادات برامج من العديد تأهيل إعادة جهود اليونيسف واصلت
 إضافي شخص 000,465,1 فرص تحسين في ساعد الذي األمر والحضر

 وحضرموت وإب وعمران والحديدة العاصمة أمانة في طفل 000,725 بينهم
 مأمونة. شرب مياه إلى للوصول وصعده

 

 استقروا التي األخرى والمحافظات الحديدة من الجدد للنازحين منها إستجابة  
 تعزيز جلسات مع بالتوازي األساسية النظافة مواد بمجموعة تزويدها عبر شخص 281,868  مجموعه ما اليونيسف دعمت فيها

 176 من أكثر بتركيب اليونيسف قامت كذلك، .شخص 617,695 لحوالي (منقولة مياه) طارئة مياه إمدادات وفرت كما النظافة
 شخص. 70,911 منها استفاد 7الحديدة محافظة في ريفية مديرية 11 في مياه توزيع نقطة

 

 في النازحين عائالت من شخص 700 زهاء منها يستفيد طوارئ مرحاض 102 تركيب تم الصحية الظروف تحسين أجل ومن
 الممكنة الجهود كل اليونيسف بذلت الحديدة في المتصاعد النزاع ضوء فيو .والضحي والمنصورية والدريهمي الخوخة مديريات

                                                 
 رعاية على حصلت امرأة 820 منها) امرأة 2,371 لعدد اإلنجابية الصحة خدمات إلى باإلضافة  أخرى. أعراض من 219,2 و الديدان من 990,2 و لمالرياا من 112 و الدوسنتاريا من 299 و إسهال حالة 022,1 معالجة  6

 الكزاز. ضد لقحت حامل امرأة 794و الفوليك حمض كمالتم على حصلن 1,163 الوالدة بعد ما رعاية على حصلن 390و حوامل
  الجراحي وجبل راس وزبيد وبيت الفقية والخوخة وحيس والضحي والمراوعه والمنصورية والدريهمي والتحيتة.7 
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 النفايات إدارة وتحسين المراحيض صيانة ذلك شمل .المراوعة ومديرية الحديدة مدينة في النازحين الستضافة مدرسة 20 لتهيئة
 .المياه لتخزين سي" في "بي خزاني وتركيب المدارس داخل الصلبة

 

 بما الطارئة التدخالت خالل من فرد مليون 2,1 من ألكثر الوصول الشهر هذا خالل البيئي واالصحاح المياه مجموعة استطاعت
 المياه أنظمة لدعم المستمرة التدخالت وصلت عموما   .الحديدة في المتصاعد النزاع نتيجة نازح 000,44 لعدد االستجابة ذلك في

 الوصول الشركاء استطاع حيث التوسع في الكوليرا استجابة واستمرت يوليو شهر خالل شخص مليون 6,2 إلى الصحي والصرف
 .والحديدة عدن في الكوليرا عمل مجموعة تفعيل أيضا تم .للكوليرا االستجابة أنشطة سياق في الشهر هذا شخص 000,430 إلى

 

 مناقشات وإجراء عروض تقديم والبيئة المياه رةوزا في شريك 60 هحضر الذي الصحي والصرف المياه لكتلة المعلوماتي اللقاء شهد
 غير للمنظمات الفنية القدرات وتطوير االستجابة وجديد البيئي واالصحاح المياه تدخالت برمجة في المجتمعية المشاركة بخصوص
 تعمليا تنسيق بفعالية عمتد والتي المحافظات مستوى على بيئي واصحاح مياه اتصال نقطة 22 تحديد تم حيث .الوطنية الحكومية

 لتحليو البيئي واالصحاح المياه مواد رسعاأ حول تبيانا تجمعو مديرية 45 لعدد متقيي عملية کالةو 15 أجرت كما ارئ.لطوا
 .رلألس المقدمة هلمياا تکلفة كلذ في بما اإلمداداد سلسلة

 

 الطفل حماية
 

 (فتيات 8و أوالد 13) طفل 21 مقتل وتأكيد توثيق بالتقرير المشمول الشهر خالل المتحدة لألمم التابع القطري العمل فريق تمكن
 الحاالت تلك سجلت .مستشفى على خروآ مدارس على اعتداءات أربعة إلى باإلضافة (فتيات 31و أوالد 51) أخر طفل 82 وتشوه
 وحجة وصعدة تعز في المائة في 70 من بأكثر األطفال بين اإلصابات ارتفعت كما .وحجة والحديدة وصعدة تعز في رئيسي بشكل

 كمدينة القتال فيها ينشط التي المناطق في خصوصا   كبيرة ا  قيود واإلبالغ الرصد عملية واجهت وقد هذا .يونيو شهر مع بالمقارنة
 هذا منها التحقق تم التي الحاالت تراجع في ساهم ما المتضررة للمناطق إضافية موارد نشر من الرغم على حولها وما الحديدة
 .الشهر

 

 من والمتفجرات المنفجرة غير والذخائر األلغام مخاطر بشأن للحياة المنقدة التثقيف أنشطة يوليو شهر خالل اليونيسف واصلت
 الرسائل تلك وصلت وقد .والمجتمع المدرسة على القائمة األنشطة خالل من رعايتهم على والقائمين األطفال على الحرب مخلفات

 إناث 345,25) البالغين من 223,52 إلى إضافة   (أوالد 799,33 & تياتف 25,345) طفل 833,58 بينهم شخص 056,111 إلى
 .محافظات ست داخل (ذكور 878,26 &

 

 الثابتة للطفل الصديقة المساحات تضم شبكة خالل من يوليو شهر في شخص 133,226 لعدد النفسي الدعم أيضا   اليونيسف قدمت
 (أوالد 241,47 & فتيات 58,971) طفل 212,106 بينهم شخص 996,154 استفاد ذلك جانب إلى .محافظة 12 في المتنقلةو

 الفترة خالل الصحية المرافق في المقدمة النفسي الدعم خدمات من (ذكور 23,809 & إناث 24,975) البالغين من 48,784 وكذا
 11,765 إلى الطوارئ حاالت أثناء الحماية بشأن والمهارات المعارف وصلت اتالمبادر تلك إطار وفي .2018 يوليو حتى يناير

 طفل. 348,8 بينهم شخص
 

 601 & فتيات 426) منهم 1,027 أحيلو للخطر معرضين ألطفال حالة 1,043 تحديد أمكن الحالة إدارة ببرنامج يتعلق وفيما
 .الطفل وحماية الفردية المشورة خدمات إلى (أوالد

 

 التعليم
 

 تدخالت تنفيذ ضمان على بالتقرير المشمولة الفترة خالل التركيز انصب
 والبنية والثانوية األساسية الشهادتين امتحانات إجراء دعم :رئيسية
 لعدد أفضل تعليمية بيئة توفرت خاص وبوجه .المعلم وتدريب التحتية

 خالل  من (فتيات 7,772 & أوالد 7,973) وطالبه طالب 15,745
 إعادة اشغال نفذت كما .تعز في مدرسة 26 داخل مرحاض 130 ترميم
 إلعادة مناقصة عملية وبدأت صعدة في مدارس ألربع الرئيسية التأهيل
 يةتعاقد عملية أيضا   هناك .وشبوة الضالع في أخرى مدارس أربع تأهيل
 واألمور  إب في وأخرى صعدة في واحدة مدرسة تأهيل إلعادة أخرى
 لترشيح لفنيةا تالحتياجاا لتقييم عمليات ريتج بالمثل .الشأن بهذا تتقدم
 فيها لصحيا رفلصوا هلمياا قفرام حإلصال رىخأ سةدرم 417

 .لفط 000,145 ليواح تخالدلتا هذه من يستفيد وفسو
 

 تقديم أساليب حول تعز محافظة موزع مديرية في المدارس ومدراء المعلمين من 60 بتدريب الشهر هذا وشركاؤها اليونيسف قامت
 4,828 احتياجات تلبية على اآلن قادرون المدربون والمدراء المعلمون أصبح التدريب هذا من بنجاح االنتهاء بعد .النفسي الدعم
 شمال في التعليمية السلطات .السنوي هدفها من المائة في 69 حققت قد المنظمة تكون وبذلك (فتيات 095,2 & أوالد 2733) طفل
 المضي خيارات اليونيسف تستكشف لذا .التنفيذ عملية أمام الماثلة التحديات بين من يعد وهذا أولوية النفسي الدعم تعتبر ال البالد
 .عليها الموافقة سبق أخرى ألنشطة وتوجيهها البرمجة إعادة ذلك في بما األنشطة بهذه قدما  
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 لتسهيل وعدن صنعاء في والتعليم التربية لوزارة الدعم اليونيسف قدمت المالية الموارد في الحاد النقص وبسبب ذلك إلى باإلضافة
 .يوليو في والثانوية األساسية الشهادتين امتحانات إجراء

 

 

 التعليمية العملية تقويض في تسبب مما دراسيتين لعامين رواتبهم يتسلموا لم محافظة 12 في العامة المدارس معلمي أرباع ثالثة
 .المسألة لهذه حل إليجاد المناصرة جهود التعليم ومجموعة اليونيسف تواصل وعليه .المحافظات تلك في طفل مليون 7,3 لحوالي

 مثل أخرين إنسانيين وشركاء اليونيسف تعمل ذلك إلى إضافة .دوالر مليون 18 حوالي تأمين في تلك ليونيسفا جهود أثمرت وقد
 المجتمع إلى توصيات لتقديم سياسات مذكرة إعداد على المشاريع دماتلخ المتحدة األمم ومكتب اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
 في الخدمات وتوفير رواتبهم على الرئيسيين المدنية الخدمة موظفي حصول لضمان متكررة بنفقات اليمنية الحكومة لدعم الدولي
 .البالد أنحاء كافة

 ضمن رئيسي كنشاط للمعلمين زفواح دفع بند تضمين خالل من نليما في إلنسانيةا ستجابةلال طتهاخ بمراجعة ملتعليا عةومجم قامت
 فيها يتم التي األولى المرة هذه ت عد .وعدن صنعاء في التربية وزارة مطالب مع شيا  اتم أخرى أنشطة تضمين يجري كما ستجابة.اال
 التعليم لوازم األولوية ذات التدخالت تشمل .التأهب ألنشطة االحتياطي صندوقال مخصصات ضمن التعليم مجموعة شراكإ

 وبرنامج تضررا   األشد المناطق في الطفل على تركز متخصصة برامج وتنفيذ النقل شهادات امتحانات ودعم المؤقتة التعلم ومساحات
 قدرات لتعزيز كامل بدوام متجول منسق توظيف بصدد حاليا   الطفل رعاية منظمة أن كما .المدارس في والبنات للبنين تغذية

 المجموعة.
  

 االجتماعي إلدماجا
 

 وسوف .صنعاء ومحافظة األمانة في 8االجتماعية للخدمات مسح إجراء لإلحصاء المركزي الجهاز مع بالشراكة اليونيسف واصلت
 أيضا   تم .المشروع في الحالة إدارة مكون من ا  جزء تعد والتي اإلحالة أو/و االجتماعية الخدمات تقديم آلية أساس المسح هذا يشكل

 منها التحقق سيتم حالة 647,3 إلى التظلمات عدد تراجع لذلك نتيجة   (.والتظلمات الشكاوى) المظالم بيانات قاعدة وتنظيف مراجعة
 وثائق البرنامج أعد كما .2018 سبتمبر في إجراؤها والمقرر المشروع إطار في االستهداف عملية من الثانية المرحلة خالل

 الوكاالت كافة من شراكة وضمان للمشروع الفعال التنفيذ لضمان تعاون واتفاقيات الخاصة التشغيل وإجراءات الفنية اإلرشادات
 المعنية. والجهات المشاركة

 

 بالعدد اليمن في االقتصادية االجتماعية المستجدات نشرة إلصدار الدولي والتعاون التخطيط وزارة البرنامج دعم ذلك على عالوة  
 عن الناجمة التراكمية االقتصادية الخسائر التقرير أبرز حيث ".والنزاع الحرب ظل في اليمني "االقتصاد عنوان تحت 34 رقم

 .وحدها 2017-2015 الفترة خالل دوالر مليار 6,34 أو اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 1,47 بنحو قدرت والتي النزاع
 في كبيرال عجزال ذلك في بما االقتصاد انكماش استمرار بسبب 2018 عام رأكب بشكل واالجتماعي االقتصادي الوضع تدهور

 المتزايد واالنهيار 9المحلية العملة سعر في الحاد واالنخفاض المتوقفة النفط وإيرادات الضريبية اإليرادات انخفاض بسبب الميزانية
 االيرادية. للقطاعات

 

  التنمية جلأل التصالا
 

 & فتيات 595,88 & رجل 762,107 & امرأة 023,176) شخص 000,460 من يقرب ما إلى الوصول يوليو شهر خالل أمكن
 وممارسات الحصرية الطبيعية والرضاعة للقاحات الترويج في ساهم ما المباشر الشخصي التواصل أنشطة خالل من (أوالد 88005
 في بالصابون اليدين غسل) الكوليرا من للوقاية الرئيسية الممارسات شكلت ذلك إلى باإلضافة .واألطفال للرضع المالئمة التغذية
 تدخالت حزمة من جزءا   (المدارس في العنف ومنع الوالدة قبل العيادات إلى والحضور المنزلية المياه وسالمة الحرجة األوقات
 تلك. االتصال

 

 600 بينهم المجتمعي الحشد مجال في العاملين من 500,6 من أكثر جهود بفضل شخص 000,460 من أكثر إلى الوصول أيضا   تم
 إضافة جماعي نقاش 262,1و منزلية زيارة 435,27 شملت مجتمعية مشاركة جلسات عقد أو تيسير في الدينية الشخصيات من
 وداخل المساجد في جمعة خطبة 139 خالل التوعية أنشطة كذلك نفذت .مجتمعية وفعالية لقاء 934و مشورة جلسة 679,2 إلى

 .فموية إماهة زاوية/تاإلسهاال لعالج مركز 383
 

 التواصل ومهارات معارف اليونيسف عززت للكوليرا ضد الفموي التطعيم من الثانية الحملة لتنفيذ الجارية التحضيرات إطار فيو
 تم كما .التطعيم حملة أهمية إلى باإلضافة الكوليرا من الوقاية طرق حول الدينية الشخصيات من 90و مجتمعي متطوع 212 لدى
 من اإلعالم وسائل جهود مع بالتوازي المباشر التواصل رسائل لتعزيز الشوارع في كبيرة الفتة 200و بيكت 000,75 ونشر طبع
 إلطالق إيجابية بيئة خلق في أثمر ما محليتين وتلفزيون إذاعة محطتي عبر ثتب   التي العامة الخدمة وإعالنات النقاشية البرامج خالل
 .الكوليرا ضد الفموي التطعيم حملة

 

 

 

 

                                                 
  تشمل الصحة والتغذية والمياه واالصحاح البيئي والتعليم وحماية الطفل والحماية االجتماعية.8 

  من 250 لاير يمني لكل دوالر إلى 550 لاير/دوالر في يوليو 9.2018 
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  والتموين إلمدادا
 

 الشهر خالل تسليمها تم التي لإلمدادات اإلجمالية القيمة بلغت
 وحجم بوزن أمريكي دوالر ,138.32945 بالتقرير المشمول
 التوالي على مكعب متر 602 و متري طن 110 ابلغ ينإجمالي

 وصلت (.وبطانيات المياه تعقيم وأقراص الكوليرا لقاحات شملت)
 يتينجو وشحنتين الحديدة إلى وصل شراعي مركب عبر الشحنات
 وشحنتين صنعاء إلى اللوجستي الدعم مجموعة قبل من مسيرتان

 توجد حيث .عدن إلى خرىأو الحديدة إلى واحدة يتينبحر
 تشغيل يجري حين في وصنعاء وإب عدن في جديدة مستودعات
 تخليص عملية تزال ال ذلك مع .الحديدة في مؤقت مستودع
 التخطيط وزارتي اوقفت أن منذ تحدي تمثل الحديدة في اإلمدادات
 لها. المباشر التخليص والصحة

 
 

 الخارجي واالتصال اإلعالم 
 

 .اليمن في األزمة حول صحفية وبالغات بيانات يوليو شهر خالل اليونيسف أصدرت
 بيان فور هينريتا لليونيسف التنفيذية المديرة عن صادر بيان يوليو 2 في نشرت كما

 السبيل هو "السالم أن فيه أكدت أيام أربعة استغرقت التي لليمن زيارتها بعد صحفي
 صحفي بيان ن شر يوليو 3 وفي .اليمن وشباب أطفال ومساعدة تقدم" إلحراز الوحيد
 ضمان إلى يهدف واليونيسف األوروبي االتحاد بين مشترك برنامج إطالق عن فيه أعلن

 الصحيين العاملين من شبكة خالل من والصغار لألطفال الصحية الخدمات أفضل إيصال
 رصف علی يفيةرلا تلمجتمعاا لتحص أن يتوقع لشبکةا هذه لخال نمو .المجتمعيين

 .ودةج وذات متكافئة يةذوتغو ليةأو صحة تمادخ على للحصول أفضل
 

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق في اليونيسف لمكتب اإلقليمي المدير أدلى جانبه من
 الحيوية المياه شبكات على األخيرة الهجمات فيه تناول ببيان يوليو 24 في كابليير يرتخ

 ما تقريبا   الشبكة نصف تضرر حيث .2018 مارس منذ كهذه منشأت على النوع هذا من هجوم ثالث وهو صعدة في للحياة المنقذة
  نقية. شرب مياه إلى الوصول من المنطقة في يمني 000,10 من أكثر حرمان إلى أدى

 
 

 التمويل
 

 التي والتعهدات المساهمات نظير والخاص العام القطاعين من المانحة الجهات لكافة العميق امتنانها عن تعرب أن اليونيسف تود
 ألنشطة جديدين مخصصين يوليو شهر خالل تلقت قد المنظمة وكانت .ممكنة أمرا   الحالية االستجابة تنفيذ سيجعل ما منهم تسلمتها
 المشتركة اإلنسانية صناديقال من كجزء المتحدة لألمم التابع اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب من البيئي واإلصحاح والمياه التغذية
 لليمن.

 

 اليونيسف تواصل الرئيسية البرنامج أنشطة تواجه التي المستمرة التشغيلية والتحديات نياليم للنزاع األفق في تلوح نهاية وجود عدمل نظرا  و
 خاص بشكل اليونيسف ترحب وأنشطتها برامجها استمرارية على الحفاظ أجل ومن .2019 لعام لليمن استجابتها لتمويل التبرعات جمع

  السنوات. ةمتعددالو ةنوالمرب تتسم التي تبالتمويال

 

 (اشهر 12 ولمدة 2018 عامل اإلنسانية المناشدة في محددة هي )كما المطلوبة التمويالت

 الُمناشد القطاع
 التمويل متطلبات

 2018 لعام

 (أمريكي دوالر) 

 مقابل المستلمة المبالغ

 2018 مناشدة

 (أمريكي دوالر)

   أخرى مخصصات مرحل مبلغ

 أمريكي(* )دوالر

 لعام المتوفرة المبالغ

2018 

 أمريكي(*** )دوالر

 التمويلية الفجوة

  النسبة أمريكي دوالر

 91,850,764 47,235,066 44,615,698 113,093,609 التغذية
                

21,242,845  
19% 

 95,013,060 58,061,567 36,951,493 107,264,969 الصحة
                

12,251,909  
11% 

 10%0  0 158,232,609 55,616,479 102,616,131 79,100,000  البيئي صحاحواإل المياه

 26,614,230 8,754,881 17,859,349 33,238,526 الطفل حماية
                  

6,624,296  
20% 

                                                 
 .العام هذا تجاوزها أو هدافاأل جميع إلى الوصول يتم أن المتوقع ومن له مخطط هو كما البيئي واالصحاح المياه تدخالت تسير .2018 عامل البيئي واالصحاح المياه برنامج هدف اليونيسف اوزتتج  10

 يوليو خالل االجتماعي اإلعالم وسائل في تداوله تم ما أبرز

2018 

  تويتر

 ألف 1750 جدد متابعين

 مليون 1.04 انطباعات تغريدات

 انطباع 001,71 تغريده أعلى

 التغريدات إجمالي

 )عربي/إنجليزي(

75 

 مرة 1,800 الذكر مرات مجموع

 فيسبوك

 إجمالي صافي

 للصفحة المتابعين/االعجابات

0021, 

 220,000 الوصول إجمالي

 وصول 006,25 الرئيسي المنشور
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 11%0 0 32,959,155 16,074,896 16,884,259 30,840,473 التعليم

 %37  5,453,679     9,099,591 2,900,497 6,199,094 14,553,270  التنمية ألجل االتصال

 12%0 0 413,769,409 188,643,386 225,126,024 378,090,847 اإلجمالي
 ترغب األطراف متعددة منظمات جانب من اإلضافية المساهمات يشمل أخرى "مخصصات وبند للتعديل( وخاضعة أولية قام)األر 2017 مناشدة مقابل استلمت التي المبالغ ويشمل مرحل" "مبلغ*

  .2018 نتائج تحقيق في باإلسهام
 تُعد والتي المختلفة القطاعات عبر التكاليف يشمل كما أخرى. صصاتمخ وبند المرحل المبلغ إلى باإلضافة الحالية المناشدة مقابل المستلمة التمويالت إجمالي وتشمل مايو 31 حتى متوفرة" "مبالغ**

 لتعزيز الموارد من المزيد حشد كذلك يجري البصرية. والمواد االتصال وأنشطة والمتابعة الميدانية والعمليات ناألم تتضمن التكاليف هذه كاليمن. التكلفة عالية تشغيل بيئة في البرمجة لدعم حيوية

 النقدية التحويالت برنامج ذلك ملويش اإلنسانية. األوضاع عن الناشئة االحتياجات ذلك في بما والبعيد القريب المدى على االحتياجات لتلبية والصحة البيئي واإلصحاح المياه ونُظم االجتماعية الحماية

 .اإلنسانية وغير اإلنسانية الصدمات جراء المحلية المجتمعات على األثر وتخفيف الطارئة
 

 

  

                                                 
 .المخصصات برمجة إلعادة المانحين موافقة لىع للحصول ملحة حاجة هناك الشمال في السلطات مع أعاله المذكورة التحديات إلى وبالنظر ذلك مع .2018 عامل مالتعليب الخاص برنامجها هدف اليونيسف تجاوزت  11
   ألجل االتصالو الطفل وحماية والصحة التغذية في التمويل فجوات تبقى القطاعات. مختلف في الفجوات بين التباين أوجه يخفي الرقم هذا أن إال 2018 تمويالت بحشد يتعلق فيما العام هدفها اليونيسف تجاوزت حين في  12

 .ائمةق التنمية      
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 8201 سبتمبر 28 في المقبل: التقرير
 

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

 Yemen @UNICEF :تويتر على اليمن يونيسف صفحة

 Yemen UNICEF انستجرام: على اليمن يونيسف صفحة
 www.unicef.org/appeals/yemen.html :"2017 األطفال أجل من اإلنساني العمل" بعنوان اليونيسف مناشدة

 

 

 من مزيد على للحصول

 يمكن المعلومات

 :مع التواصل

 فارقي شيرن

 الممثل نائب

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

 سوانجين بيسمارك

  االتصال قسم رئيس بأعمال( )قائم

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

  فيلدز روزالين

 التقارير مسؤولة

 اليمن يونيسف

 األردن عمان، مكتب

 962+ 790 083 484 :تلفون
@unicef.orgrvelds : Email 

 
 

 
  

http://www.facebook.com/unicefyemen.ar
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:svarkey@unicef.org
mailto:bswangin@unicef.org
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 (2018 يوليو – )يناير البرنامج نتائج ملخص - ملحق

 132018 البرنامج ونتائج أهداف
 

 15المنفذين والشركاء اليونيسف استجابة 14الكتلة استجابة 
 الكلي االحتياج
16 

 النتائج مجموع 2018 هدف
 آخر منذ التغير

 تقرير
 لعام اليونيسف هدف

2018 
 النتائج مجموع

 آخر منذ التغير
 تقرير

 التغذية

 أقسام أدخلوا الذين الوخيم الحاد التغذية وءبس المصابون شهر 59-6 عمر في األطفال #
  العالجية الرعاية

400,000 276,00017 130,010 20,493 276,00018 130,010 20,493 

 المشورة إلى الوصول باستطاعتهم بات الذي شهر 23-0 سن في لألطفال الرعاية مقدمو #

  األطفال وصغار للرضع المالئمة تغذيةبال الخاصة
2,300,000 1,404,000 855,974 168,219 1,404,000 855,974 168,219 

 78,179 730,000 317,579 78,179 317,579 730,000  العناصر( متعددة )مساحيق الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #

 12,420 4,177,000 1,839,790 1,789,871 62,339 4,177,000 4,600,000 أ( )فيتامين الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #

 الصحة

 (1) الحصبة ضد تطعيمهم تم الذين العام دون األطفال #
 

   

 
912,560 340,560 

 
68,523 

  األطفال شلل ضد تطعيمهم تم الذين الخامسة دون األطفال #
 

   

 
5,352,000 2,462,015 

 
2,158,446 

 أولية صحية رعاية على يحصلون ممن الخامسة دون األطفال #
 

    

 
1,500,000 789,938 

 
200,120 

 أولية صحية رعاية على حصلني الالتي والمرضعات الحوامل النساء #
 

    

 
811,055 400,133 

 
106,985 

 البيئي صحاحواإل المياه

 شبكات تأهيل وإعادة وصيانة تشغيل دعم خالل من الخدمات لهم أُتيحت الذين األشخاص #

 العامة المياه

 
7,288,599 4,839,100 019

 5,500,000 4,659,948 0 

 0 800,000 891,594 102,627 1,200,273 1,703,359  طارئة آمنة مياه إمدادات على نحصلوي الذين نيالمتضرر األشخاص #

 بناء خالل )من مالئمة بيئي إصحاح خدمات على يحصلون باتوا الذين األشخاص #

 تأهيلها( إعادة أو الطوارئ مراحيض

 
1,223,908 469,325 0 800,000 433,627 2,440 

 )أساسية الشخصية للحماية النظافة مواد عدة على حصلوا ممن نيالمتضرر األشخاص #

 +استهالكية(

 
2,322,981 317,921 0 

800,000 
 (أساسية)

429,186 281,868 

 
5,332,045 2,641,374 0 

3,378,098 
 (استهالكية)

3,378,098 1,158,044 

 ووصلت بالكوليرا اإلصابة حيث من الخطورة عالية مناطق في يسكنون الذين األشخاص #

  المنزلية المياه وتعقيم معالجة تدخالت إليهم

 
4,202,324 4,278,477 0 3,400,000 5,319,06520 1,189,245 

 الطفل حماية

 إجمالي من واإلبالغ الرصد آلية قبل من منها والتحقق توثيقها تم التي لحوادثا نسبة
 المرفوعة الحوادث

 
90% 90% 90% 90% 90% 90% 

 خدمات على يحصلون الذين النزاع من المتضررة المناطق في الرعاية ومقدمو األطفال #

 نفسي دعم

 
682,268 426,287 230,306 594,937 379,893 226,133 

 مخاطر حول للحياة المنقذة التثقيف رسائل إليهم وصلت الذين المجتمع وأفراد األطفال #

 األلغام
 

1,684,106 1,039,799 118,124 1,468,541 997,358 111,056 

 الحالة إدارة ذلك في بما األساسية الطفل حماية خدمات إليهم وصلت الذين األطفال #

 الضحايا ومساعدة
 

12,932 2,297 1,116 10,345 4,890 1,043 

 التعليم

 المدرسية البيئة تحسين خالل من مالتعل   فرصة لهم أُتيحت ممن نيالمتضرر األطفال #

 البديل التعليم وفرص
4,100,000 738,995 283,143 124,271 639,100 142,380 15,745 

 109,742 429,000 70,748 4,828 212,595 1,000,000  المدارس في السالم بناء وثقافة النفسي الدعم خدمات يتلقون الذين نيالمتضرر األطفال #

 ذلك ومن األساسية ميالتعل مستلزماتب تمثل دعم على حصلوا الذين نيالمتضرر األطفال #
  المدرسية الحقائب

 1,500,000 114,058 1,527 473,000 41,701 0 

 ميةالتن ألجل االتصال

 جلأل االتصال أنشطة من المتكاملة الحزمة إليهم وصلت الذين نيالمتضرر السكان #

  21التنمية

      2,200,000(14) 1,078,519 227,801 

 
    

 
4,000,000(4) 5,212,243 232,584 

 إليصال نشرهم جرى الذين المدربون ة/المتطوعونيالمجتمع بالتعبئة نيالمكلف عدد

 بالكوليرا اإلصابة حيث من المخاطر عالية المناطق في السلوك بتغيير الخاصة الرسائل

 
  

 
10,000 7,278 300 

 
 

                                                 
 للمراجعة. حاليا والكتلة اليونيسف استجابة أهداف تخضع  13

 تخضع أهداف استجابة اليونيسف والكتلة حاليا للمراجعة. 14 
 .رةألخيا والتحوالت لإلغاثة الموحد والتقييم الرصد وحمس نتائج علی ء  بنا تلحاالا ددلع النصفية جعةرامال لیإ لمنقحا دفلها ديستن  15
 .المرجع نفس  16

 

 .أغسطس لشهر الوضع تقرير في البيئي واالصحاح المياه مجموعة مستجدات دمج سيتمو مستمرة البيانات مراجعة عملية 17
 .حدتها وتخفيف الكوليرا على القضاء على المستمر التركيز بسبب الهدف تجاوز تم  18
ا الشمال في التعليم سلطات أوضحت وقد .2018 عامل النتائج تحقيق تعوق التي التحديات إلى بالنظر مؤشراتال لجميع 2018 ديسمبر إلى يوليو شهر من ابتداء   األطفال أجل من اإلنساني العمل أهداف تخفيض تم  19   أنه مؤخر 

  في تأخير حدث لذلك نتيجة التعليمية. للتدخالت االحتياجات على القائمة العمل خطة اعتماد بعد يتم لم اآلن حتى .ملسيطرته الخاضعة المحافظات في آخر نشاط أي تنفيذ يقبلوا فلن المعلمين حوافز لقضية التطرق يتم لم ما    

  واألطفال للمعلمين النفسي الدعم أن إلى بوضوح التعليمية السلطات أشارت ذلك إلى إضافة دائمة. شبه دراسية فصول وبناء المتضررة المدارس تأهيل إعادة مثل التعليم إلى الوصول لتسهيل الرئيسية األنشطة بعض تنفيذ    

  طاوالت بشراء المتعلقة العرض اختناقات بسببو أولية. أهداف بتحقيق يسمح لن القدرات كفاية عدم الجنوبية المحافظات إلى الغرض لهذا المخصصة األموال بعض تحويل سيتم وبينما إيقافه. يجب ولذلك أولوية ليس    

ا العام. هذا األهداف إلى الوصول يتم لن وبالتالي 2018 في للتسليم متوفرة الطاوالت لكت تكون فلن فإن الطالب       لوازم من للطوارئ مخزون ا تضمنت واإلمدادات لوصولا حول 2018 لعام األصلية األهداف تضمنت وأخير 

 .2018 في توزيعها يُتوقع ال مؤقتة تعلم كمساحات الستخدامها الخيامو التعلم    
  الحصرية الطبيعية الرضاعة ذلك في بما األطفال وصغار الرضع وتغذية الروتيني والتحصين اآلمنة الوالدة وممارسات الحوامل رعاية خدمات على اإلقبال :التنمية ألجل االتصال جانب في المنظمة تتناولها التي "14الـ الرئيسية "الممارسات تشمل  20

  على طلب وخلق األطفال زواج حول االجتماعية األعراف ومخاطبة الفتاة وتعليم سنوات 6 سن في بالمدرسة االلتحاق على والتشجيع البشرية النفايات من اآلمن والتخلص وتخزينها المنزلية المياه ومعالجة بالصابون األيدي وغسل التغذية سوء من والوقاية     
  واإلماهة التطهير) المنزل في المناسبة الرعاية ممارسات - الغذاء مع المناسب التعامل - بالصابون اليدين غسل - المنزلية المياه تعقيم :الكوليرا استجابة ضمن األربعة" الرئيسية "الممارسات تشمل حين في .وتجنيدهم باألطفال االتجار ومنع المواليد تسجيل     
 (.الصحي المرفق إلى الفورية واإلحالة     

 
 

 


