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 لشركاءا مع اليونيسف استجابة

  القطاع/الكتلة اليونيسف

 اليونيسف هدف
 -يناير نتائج
 2019 أبريل

 الكتلة هدف
 -يناير نتائج
 2019 أبريل

-0 العمرية لفئة من األطفال عدد :التغذية
 الحاد التغذية بسوء المصابين شهر 59

 العالجية التغذية برامج في المسجلين الوخيم

321,750 84,256 321,750 84,256 

 الذين الخامسة دون األطفال عدد :الصحة
 األطفال شلل لقاح على حصلوا

5,352,000 151,132   

 الذين السكان عدد البيئي: واإلصحاح المياه
 شرب مياه على الحصول بإمكانهم بات

6,000,000 4,045,110 

 
7,288,599 

 
4,424,060 

 يقوم ومن االطفال عدد :الطفل حماية
 النزاع من المتضررة المناطق في برعايتهم

 النفسي الدعم خدمات من المستفيدين

794,825 474,619 882,268 483,191 

 الذين المتضررين األطفال ددع :التعليم
 تحسين خالل من التعلم فرص لهم أُتيحت
 البديل التعلم وفرص المدرسية البيئة

 
816,566  

 
64,387 891,352 332,535 

 التقرير هذا نهاية اإلنساني األداء متابعة جدول في موضح األهداف مقابل النتائج شرح *

 2019 أبريل
 

  ماليين 12.3 
  )تقديري( إنسانية مساعدة إلى بحاجة طفل

 

  مليون 1.24
 اإلنسانية لالحتياجات الشاملة المراجعة) ةلمساعد بحاجة شخص
 (أوتشا- 2019 لليمن
 

  مليون 71.1
  النازحين األطفال عدد

 

 

   مليون 7.4
 التعليم مجال في لمساعدة المحتاجين األطفال عدد

 وخيم حاد تغذية سوء من يعانون الخامسة دون طفل 360,000 
 
 

 المياه مجال في ةلمساعد بحاجة شخص مليون 8.17

  يالبيئ واإلصحاح
  

  األساسية الصحية لرعايةل بحاجة شخص مليون 7.19

 

 2019 لعام اليونيسف مناشدة
 دوالر مليون 536
 

  المتوفر* التمويل

 دوالر مليون 222

 2019 لعام للتمويل الكلي الوضع

 
 

 
 

 )طوارئ الحالية المناشدة مقابل المستلمة المبالغ تشمل المتوفرة التمويالت *

 إضافي تمويل إلى إضافة   الماضي العام من مرحل ومبلغ أخرى( وموارد

 .2019 نتائج تحقيق في للمساهمة تخصيصه تم األطراف متعدد
 

 رئيسية عناوين

 

 

 حملة ودشنت اليونيسف دعمت العالمية الصحة ومنظمة والسكان العامة الصحة وزارة مع بالشراكة •
 مديريات 3 الحملة شملت .2019 ابريل 24 بتاريخ انطلقت أيام تسعة لمدة الكوليرا ضد فموي تلقيح
 الحملة نجحت وقد حمالت.ال من النوع هذا بمثل قبل من استهدفت أن يسبق لم العاصمة أمانة في
 من األولى الجرعة هذه تُعد فوق. فما سنة عمر من شخص 1,088,818 مجموعة ما تطعيم في

 تقريباً. أشهر ستة ولمدة المرض ضد المستهدفين تحصين إلى الهادفة الكوليرا ضد الفموي اللقاح
 المقبلة الستة ألشهرا غضون في نفسها الثالث المديريات في أخرى جولة الجولة هذه يعقب وسوف
  سنوات. 3 إلى تصل ولمدة المستهدفين لدى المناعة تعزيز بُغية

 

 طويلة طوابير تشكل إلى اليمن من الشمالية المحافظات داخل والغاز الوقود في الحاد النقص أدى •
 في أيام عدة قضوا أنهم المناطق بعض في األشخاص بعض افاد كما المواد تلك تزويد محطات أمام

 وصلت يرةكب قفزة السوداء السوق في الوقود أسعار شهدت كما المواد. بتلك التزود بانتظار الطابور
 وقد لتر(. 20) للدبة لاير 7,300 والبالغ الرسمي السعر مقابل لتر عشرين لكل لاير ألف 18 إلى
  البلد. في األخرى والخدمات السلع باقي أسعار بزيادة وهدد المواصالت أسعار على بظالله ذلك القى

 

 يقدر ما نزح حيث .للسكان كبيرة نزوح بموجات الماضي فبراير منذ حجة في العنف تصاعد تسبب •
 المحافظة في القطاعات متعددة مهمة تنفيذ اإلنساني المجال في العاملين دفع ما اسرة 68,000 ب

 مارس 22 اإلنسانية المستجدات نشرة )اوتشا: عاجلة. استجابة مساعدة شكل على بدأت أبريل مطلع
  (.2019 ابريل 17 –
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  اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
 

 

 

 أصل من 311 أفادت حيث 2019 الجاري العام مطلع منذ مستمر تزايد في الحاد المائي اإلسهال/بالكوليرا إصابتها المشتبه الحاالت عدد
 284,905 تسجيل تم 2019 أبريل 30 حتى 2019 يناير 1 بين الفترة خاللو التاريخ. هذا حتى بها مشتبه حاالت تسجيل عن مديرية 333
 ربع الخامسة دون األطفال يشكل حين وفي بالمائة(. 0.20 بلغ اماتة )بمعدل 1بالوباء مرتبطة وفاة حالة 568 إلى إضافة بها مشتبه حالة

 هي: محافظات 6 في سجلت بها المشتبه الحاالت إجمالي من بالمائة 70 تضرراً. األكثر هم السن كبار أن إال بها المشتبه الحاالت إجمالي
 صعدت وقد هذا 2باالستجابة. يتعلق فيما أولوية ذات أنها على مدينة 147 تحديد تم وقد وذمار: وأب وعمران وصنعاء والحديدة العاصمة أمانة

 العالمية الصحة منظمة وكذا الصلة ذات الوزارات مع وثيق بشكل اليونيسف تعمل حيث استجابتيهما من البيئي واالصحاح والمياه الصحة كتلتي

  فاعلة. استجابة تقديم لضمان االنسانيين الشركاء وباقي

 

 بعض فادأ كما المواد تلك تزويد محطات أمام طويلة طوابير تشكل إلى اليمن من الشمالية المحافظات داخل والغاز الوقود في الحاد النقص أدى

 قفزة السوداء السوق في الوقود أسعار شهدت كما المواد. بتلك التزود بانتظار الطابور في أيام عدة قضوا أنهم المناطق بعض في األشخاص

 أسعار على بظالله ذلك القى وقد لتر(. 20) للدبة لاير 7,300 والبالغ الرسمي السعر مقابل لتر عشرين لكل لاير ألف 18 إلى وصلت كبيرة

 األمم برنامج مبنى خارج يومية مظاهرات خروج في ذلك تسبب وقد البلد. في األخرى والخدمات السلع باقي أسعار بزيادة وهدد لمواصالتا

 في بالرسو الحديدة ميناء مقابل المتواجدة النفط لناقالت والسماح لتدخلا المتحدة األمم المتظاهرين فيها طالب صنعاء في اإلنمائي المتحدة

 لتر 231,000 متنها على وتحمل التحالف قوات قبل من سفينة 11 لعدد التصريح تم ابريل 11 تاريخ وحتى النفط. من امداداتها وتفريغ يناءالم

 3الوقود. من

 

 القتصاديةوا االجتماعية المستجدات نشرة من األربعين النسخة إصدار على التخطيط وزارة لليونيسف التابع االجتماعية السياسات برنامج دعم

 السيناريو الوضع. إليه سيئول لما سيناريوهات ثالثة أورد كما العيش" سبل وأوليات اليمني االقتصاد "افاق على العدد هذا ركز وقد يمن.ال في

 السيناريو أما والسياسية. االقتصادية الثقة بناء بخطوات مدفوعة شاملة سياسية تسوية إلى التوصل يفترض حيث التفاؤل عليه يغلب األول

 "متشائم" الثالث السيناريو السياسية. المباحثات أمد وطول بطء بسبب متقطع وبشكل الحالي والنزاع الوضع يستمر أن فيفترض وسط""األ الثاني

 وباقي اليمن بين التنمية فجوة وتوسع واالقتصادية اإلنسانية التكاليف ارتفاع وبالتالي المسلحة المواجهات دائرة وتوسع سياسي انسداد ويفترض

  المنطقة. في الدول
 

 (8201 ديسمبر اإلنسانية، لالحتياجات الشاملة المراجعة إلى تستند )التقديرات إنسانية لمساعدة المحتاجين المتضررين السكان ألعداد 2019 تقديرات

 2015 مارس اإلنسانية: االستجابة انطالق تاريخ

 
 اإلجمالي
 )مليون(

 رجال
 )مليون(

 نساء
 )مليون(

 أوالد
 )مليون(

 فتيات
 )مليون(

 6.3 6 5.9 5.9 24.1  احملتاجني السكان عدد إمجايل

 3.7 3.6 3.5 3.5 14.3  4ماسة حاجة يف السكان          

 o.87 0.83 0.84 0.8 3.34  نيالنازح

 4.7 4.5 4.4 4.2 17.8  بيئي واإلصحاح املياه جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 5.2 5 4.8 4.7 19.7  الصحة جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 2.4 2.5 52.5 0 7.4  التغذية جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 3.8 3.6 - - 7.4  طفل محاية جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 2.1 2.6 0 0 4.7  التعليم جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 

 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
 

 

 والتعليم البيئي واإلصحاح المياه مجموعات قيادة تتولى كما اليمن في اإلنساني للعمل القُطري الفريق مع بالتنسيق العمل اليونيسف تواصل
 الفرعية الكتل باتت الصحة. مجموعة ضمن كعضو فعال دور   لعب في استمرارها عن كناهي الطفل لحماية الفرعية والمجموعة والتغذية
ً  .وإب عدنو الحديدة صنعاء، صعدة، محافظات في مهامها وتؤدي مفعّلة والتغذية الطفل وحماية البيئي واإلصحاح للمياه  المنظمة تواصل أيضا
 التابعين والدوليين المحليين للموظفين منآ سكنو لوجيستي ودعم مكاتب يوفران ذينوالل وصعدة إب من كل   في اإلنساني الدعم محوري قيادة
 كلما - الميدانيين موظفيها عبر امجنالبر تنفيذ سير اليونيسف تتابع متصل سياق على الحكومية. غير المنظمات في مليناوالع المتحدة لألمم

   .المهمة بهذه للقيام ثالث طرف من جهات مع التعاقد خالل من أو - بالوصول الظروف سمحت
 

 الشركاء بمعية اليمن في السريعة االستجابة آلية قيادة - العالمي األغذية وبرنامج اليونيسف من بدعم - للسكان المتحدة األمم صندوق يتولى
 ولحج والحديدة وأبين عدنك اً تضرر األكثر المحافظات داخل للخطر عرضةً  األشد للسكان عاجلة استجابة تقديم تتيح آلية وهي الرئيسيين

 توزيع خالل من كانوا أينما المتضررين السكان إلى ولالوص تسريع إلى الصندوق بقيادة الوكاالت رعب السريعة االستجابة آلية تهدف ه.وحج
 دولية. حكومية غير منظمات عدة من شركاء تكتل تضم التي لليونيسف السريعة االستجابة آلية مع تتكامل كما األساسية المواد عدة
 

                                                 
 2019 ابريل 30 تاريخ حتى البيانات (/http://yemeneoc.org/bi) التفاعلية الوقاية – الكوليرا وباء تفشي  1
 .2019 ابريل 17 – مارس 22 اإلنسانية المستجدات نشرة اوتشا: 2
 المرجع نفس 3
 عليها والحفاظ أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 4

  ومرضعات حوامل نساء  5

http://yemeneoc.org/bi/
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 اإلنساني العمل استراتيجية
 

 موائمة تم حيث اإلنساني. العمل في األطفال تجاه الجوهرية بالتزاماتها االسترشاد على اإلنساني العمل في اليونيسف استراتيجية دأبت
 إلى وبالنظر .للكتلة العملياتية الستجابةا وخطط االستراتيجية األهداف مع األطفال" أجل من اإلنساني "العمل بعنوان اليونيسف استراتيجية

 من البيئي واالصحاح المياه وخدمات األولية الصحية الرعاية خدمات إلى الوصول فرص تحسين إلى المنظمة تسعى العامة الخدمات انهيار
 عنها غنى ال مسألة التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة برنامج توسيع أن كما العام. القطاع كوادر قدرات وبناء المطلوبة اإلمدادات توفير خالل
 تدخالت مع البيئي واإلصحاح المياه حول استراتيجيتها موائمة على اليونيسف عملت لذا، إليها. الوصول يصعب التي المناطق في سيما

 كاملةالمت الخطة تركز الطويل. المدى على الصمود في المحلية المجتمعات قدرة وتعزيز اآلنية االحتياجات تلبية بُغية الغذائي واألمن التغذية
 الخطورة عالية المناطق في ليراالحاد/الكو المائي لإلسهال واالستجابة من لوقايةا على التنمية ألجل واالتصال والصحة البيئي واإلصحاح لمياهل

 يتعلق وفيما النظافة. بأهمية الوعي ورفع صحيال الصرف منظومات تأهيل وإعادة بالكلور المياه مصادر وتعقيم اإلسهاالت عالج وكذا
 مساعدة بينها تدخالت عدة خالل من النزاع من المتضررة المحافظات داخل للخطر عرضة راألكث األطفال اليونيسف تستهدف ،الطفل بحماية

 خدمات وتقديم األلغام بمخاطر والتثقيف الخدمات إلى واإلحالة الطفل حقوقل الجسيمة نتهاكاتاال وتوثيق الشمل ولمّ  األسر وتتبع الضحايا
  النفسي. لدعما
 

 المدارس تأهيل وإعادة مؤقتة تعلم مساحات إنشاء خالل من جودة ذو تعليم إلى الوصول فرص تحسين على اليونيسف عملت ،ذلك على عالوةً 
 التسرب حاالت من المزيد تفادي في ملموس دور له كان آمنة مؤقتة تعلم مساحات إنشاء .التعليم ونوعية إلى الوصول لتحسين المتضررة

  .التعليم وتجويد المدرسة في طفالاأل بقاء معدالت وزيادة الطالب بين
 

 لتوفير الدولية الحكومية غير والمنظمات األخرى المتحدة األمم كاالتو باقي مع اليونيسف تعاونت ،السريعة االستجابة آلية إطار وفي
ً أيض الكيان هذا إلى شاريُ  المسلح. العنف بتصاعد تأثرت التي لمناطقل فعال بشكل للحياة المنقذة ألساسيةا والخدمات اإلمدادات  ائتالف باسم ا
 أوكسفام منظمةو والتنمية الفني التعاون وكالةو الجوع مكافحة ومنظمة اليونيسف منظمة يضم والذي) السريعة االستجابة آلية منظمات
 والمجتمعات للنازحين فوريةو طارئة مساعدة ميقدبت ويُعنى (األطفال رعاية ومنظمة لالجئين الدنماركي والمجلس لالجئين النرويجي والمجلس
 دالحا التغذية سوء من يعانون الذين الخامسة دون األطفال كذاو واألوبئة الطبيعية الكوارثالنزاعات/ من المتضررة المناطق في المضيفة
 فرق وتشكيل لإلمدادات المسبق التخزين خالل منو التكميلية. والتغذية البيئي واالصحاح هايوالم والمأوى غذائيةال غير األصناف تشمل

 االستجابة آلية ضمن اليونيسف شركاء بإمكان بات فقد ،الالزمة االستجابة تقديمو الحتياجاتل السريع تقييمال جوانب في مؤهلة ةسريع ستجابةا
 أقصاها مدة غضون في مختارة يمنية محافظات عدة في ألخطارا من لمتضررينوا للخطر المعرضين للسكان الفورية المساعدة تقديم السريعة

 لتنسيقا من وعززت اإلنسانية المساعدات إليصال فريد عمل إطار تلك السريعة االستجابة آلية شكلت وقد هذا .اتالبالغ تلقي بعد أيام 10
 المختلفة. والكتل الوكاالت عبر الفعال

 

 البرنامج الستجابة موجز تحليل
 الحاد المائي للكوليرا/اإلسهال االستجابة

 

 الحاد/الكوليرا المائي اإلسهال وباء من الثانية الموجة تفشي منذ
 حاالت لعدد التراكمي المجموع وصل 2017 أبريل 27 في

 ,680,6741 إلى 2019 أبريل 30 حتى بها المشتبه الكوليرا
 ةإمات )بمعدل بالوباء مرتبطة وفاة حالة 288,3 منها حالة

 يزال وال البالد. مناطق عموم في بالمائة( 0.20 يبلغ للحاالت
 مجموع من المائة في 28.5 يشكلون الخامسة دون األطفال
  بها. المشتبه الحاالت

 

 قرابة جلتسُ  ،2019 ابريل 30 حتى 2019 يناير 1 منذ
 وفاة حالة 568 وكذا بالكوليرا اصابتها مشتبه حالة 905,284

 وقد هذا المائة(. في .200 بلغ ماتهإ )بمعدل 6بالوباء مرتبطة
 حاالت تسجيل عن اليمن في 333 أصل من مديرية 311 أفادت
 بلغ الوطني المستوى على إصابة بمعدل 2019 عام خالل إصابة
 التعامل أجل ومن .نسمة 10,000 لكل بها مشتبه إصابة حالة 99
   محافظة. 18 على موزعة مديرية 201 داخل االسهاالت لعالج مركز 37و فموية إماهة زاوية 965 المنظمة دعمت الحاالت، مع
 
 أيام تسعة لمدة الكوليرا ضد فموي تلقيح حملة ودشنت اليونيسف دعمت العالمية الصحة ومنظمة والسكان العامة الصحة وزارة مع بالشراكة 
 ضد الفموي التطعيم حملة من األولى الجولة وهي التنمية( ألجل واالتصال البيئي واالصحاح والمياه الصحة مجال في ستجابةاإل كانت)

 من النوع هذا بمثل قبل من استهدفت أن يسبق لم العاصمة أمانة في مديريات 3 الحملة شملت .2019 ابريل 24 بتاريخ انطلقت الكوليرا.
 هذه تُعد فوق. فما سنة عمر من شخص 1,088,818 مجموعة ما إلى الوصول في منزل إلى منزل من التطعيم حملة نجحت وقد الحمالت.
 الجولة هذه يعقب وسوف تقريباً. أشهر ستة ولمدة المرض ضد المستهدفين تحصين إلى الهادفة الكوليرا ضد الفموي اللقاح من األولى الجرعة

                                                 
 2019 ابريل 30 تاريخ حتى البيانات (/http://yemeneoc.org/bi) التفاعلية الوقاية – الكوليرا وباء تفشي 6

 الكوليرا استجابة تنفيذ مع تزامنا   بيئي وإصحاح مياه حملة اليونيسف نفذت .2019اليمن/ يونيسف

 العاصمة. أمانة في الكوليرا ضد الفموي التطعيم وحملة

http://yemeneoc.org/bi/
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 سنوات. 3 إلى تصل ولمدة المستهدفين لدى المناعة تعزيز بُغية المقبلة الستةاألشهر غضون في نفسها الثالث المديريات في أخرى جولة
  .2018 مايو في الحملة انطالق منذ اليمن في السادسة هي العاصمة أمانة في التطعيم تعتبرجولة

 
 حاحواالص المياه وأنشطة الفموي التطعيم حمالت بين التكامل ضمان على عملت الكوليرا وباء الحتواء لليونيسف المتكاملة االستراتيجية

 وصلت المنزلية. المياه تعقيم وأقراص النظافة مواد عدة بتوزيع قامت والتي سريعة استجابة فرقة 750 مجموعة ما نشر جرى حيث البيئي
 الحاد المائي بالكوليرا/االسهال اشتباه حاالت سجلت التي المديريات من مديرية 253 في شخص مليون 1.2 عن يزيد ما إلى األنشطة تلك

  محافظة. 21 داخل
 

 أساليب حول المساجد على القائمين تدريب ذلك في بما ةيالصحغير الخزانات الستبدال المائية للموارد العامة الهيئة مع اليونيسف تعمل
 حيث الدينية. والشئون األوقاف وزارة مع الفعال االنخراط خالل من المبادرة هذه التنمية ألجل االتصال قسم يدعم كما بالكلور. المياه معالجة

 بالمصليين المساجد ازدحام كثرة بسبب رمضان شهر خالل الكوليرا لتفشي اإلضافية المخاطر لمخاطبة مجتمعة تعبئة خطة بوضع القسم قام
ً  الشهر هذا خالل   الوباء. تفشي يرةوت من تزيد قد والتي الشوارع اطعمة استخدام زيادة وأيضا

 
 المتطوعين من شخص 300 إشراك خالل من االجتماعي الحشد وضمان المجتمع بإشراك حثيثة جهود الحملة سبق ذلك، على عالوةً 

 المستفيدين من 821,308 إلى التوعية أنشطة وصلت أيام. 10 ولمدة الدينيات المرشدات من 37و الدينية الرموز من 83و المجتمعيين
 نشاط 3,525 إلى إضافة منزلية زيارة 96,878 شملت (148,608 وفتيات: 150,765 وأوالد: 185,989 ونساء: 5,88533 )رجال:
 متنقلة عربة 25 خالل من التوعية أنشطة تعزيز جرى وقد المساجد. في وخطب مجتمعية ولقاءات جماعية نقاشات تضمنت وتواصل اتصال
  شخص. مليون قرابة إلى وصل جماهيري خطاب وتحمل الشوارع تجوب

 
 مهارات حول تدريب دورة التنمية ألجل االتصال قسم دشن للكوليرا االستجابة من كجزء الصحية الخدمات مع الروابط بتعزيز يتعلق وفيما

 ءومدرا الصحة مدراء من 200 قرابة شارك كما محافظات. 7 في الصحيات والعامالت العاملين من 1,000 لحوالي والتواصل االتصال
 كبار من 30 لعدد أبريل شهر من األخير األسبوع في مدربين تدريب دورة اعقبها والتي والتخطيط التوجيه عمل ورش في األساسية الصحة

  مديرية. 70 في التدريب خالل تعلموه ما بنشر هؤالء المدربين كبار سيقوم حيث المدربين.
 

 
 

 

 

 

 



  2019 أبريل                                                                   اليمن في االنساني الوضع تقرير يونيسف:
  

5 

 والتغذية الصحة
 

 

 لسوء ةالمجتمعي إلدارةا برنامج توسيع دعم والشركاء اليونيسف واصلت
 برنامج رأسهم علىو التغذية مجموعة شركاء مع بالتنسيق الحاد التغذية
 الهدف من المنظمة زادت حيث العالمية. الصحة منظمةو العالمي األغذية
 عام بالمائة 90 إلى 2018 عام بالمائة 70 من األدنى الحد في المتمثل
 برامج ضمن طفل 84,256 إدخال تم 2019 ابريل نهاية وحتى .2019
 على والمتنقلة الثابتة العيادات في الوخيم الحاد التغذية سوء حاالت إدارة
 في متوفراً  بات حيث البرنامج توسيع إلى يعزو اإلنجاز هذا سواء. حد  

 العامة. الصحية المرافق اجمالي من بالمائة 80 أي صحي مرفق 3,646
 تلك تتوفر الحاد التغذية بسوء المصابين األطفال حاالت بإدارة يتعلق فيما

 منها البالد مناطق عموم في منتشرة متنقلة فرقة 214 خالل من الخدمات
  ليونيسف.ا تدعمها بالمائة( 81) فرقة 174

 
 بين فمن اليمن. في التغذوي الوضع ومتابعة تقييم اليونيسف تواصل
 يخطط والتحوالت لإلغاثة الموحد والتقييم للرصد مسح 22 إجمالي
 أب في المسوحات تلك نُفذت .2019 ابريل نهاية حتى يناير بين ما الفترة خالل محافظات 7 في منها 7 استكمال تم البالد مومع في تنفيذها
  والمهرة. وسقطرى وأبين وتعز وحجه وشبوة وصعدة

 
 تسنى حيث المجتمع وداخل الصحية المرافق في وذلك الخامسة دون طفل 1,044,809 لعدد التغذية سوء فحص إجراء ابريل شهر شهد
 التغذية سوء لمعدالت المنتظمة الفحص أنشطة جانب وإلى العالج. إلى وإحالتهم الوخيم الحاد التغذية بسوء منهم طفل 78,634 إصابة تحديد
 التغذية لسوء واسعة فحص حملة جرت فقد الصحية المرافق وداخل المجتمعيين المتطوعين قبل من تنفذ التي الروتينية األنشطة خالل من

 إلى وصل فيها المجاعة معدل ألن نظراً  األولوية ذات المديريات بين من تعد والتي والمحويت عمران محافظتي في مديريات 5 شملت
 عمر في طفل 55,894 مجموعة ما فحص أمكن حيث الغذائي(. األمن لمراحل المتكامل التصنيف من الخامس )المستوى كارثي مستوى

 كما وخيم حاد تغذية سوء من يعانون 1,231 أن اتضح بينما الحاد التغذية بسوء منهم 6,188 إصابة وتحدد ديرياتالم تلك في شهر 6-59
  الالزم. العالج إلى أحيلوا وقد المعتدل الحاد التغذية بسوء مصاب طفل 4,957 يوجد

 
 يمثل وهذا الحالي العام بداية منذ الدقيقة تالمكمال مسحوق مكمالت على طفل 333,455 حصل التغذوية، التدخالت من وقائي وكجانب

 المتكاملة األنشطة تنفيذ عند أعلى نسب يحقق أن المتوقع من أنه إال متدني يزال ال التغطية مستوى أن ورغم السنوي. الهدف من بالمائة 12
 حصل ذلك إلى المجتمعيين. الصحة متطوعي من المرفوعة التقارير كافة من البيانات وجمع العام هذا من الثاني النصف في الجدران خارج

 على ومرضع حاملة امرأة 595,705 حصلت حين في الديدان من التخلص أقراص على شهر 59-12 سن بين إضافي طفل 207,108
 النساء من 420,178 مجموعة لما الحديد فوالت مكمالت وصلت ذلك، إلى إضافة األطفال. وصغار الرضع بتغذية الخاصة المشورة

  والمرضعات. حواملال
 
 أمراض عدة من األطفال يقي )والذي الثالثي اللقاح جرعة على العام دون طفل 49,896 حصل الموسع، الوطني التحصين برنامج سياق في
 جرى ذلك، إلى األلمانية. والحصبة الحصبة لقاح على طفل 41,917 حصل كما (والتيتانوس الكبد والتهاب النزلية والمستديمة الدفتيريا مثل
ً  الكزازي. الُمضعف السم ضد امرأة 29,794 قرابة تلقيح  ألمراض المتكاملة الرعاية خدمات من الخامسة دون طفل 136,649 استفاد أيضا

  الرئوي. االلتهاب من طفل 29,384 عالج جرى هؤالء بين ومن الطفولة
 

 المجتمع مستوى فعلى معاً. الصحية والمرافق المجتمع مستوى على وذلك الوالدة وحديثي لألمهات الصحية الخدمات تقديم اليونيسف تدعم
 الالتي النساء إجمالي بين فمن الجدران. خارج واألنشطة المتنقلة الفرق ودعم المجتمع قابالت بحضور والدة عمليات لضمان الدعم تقديم يتم

 تمكنت حين في الحوامل رعاية خدمات على 62,981 حصلت امرأة 89,290 عددهن والبالغ األولية الصحية الرعاية خدمات لىع حصلن
  الوالدة. بعد ما خدمات على ووليدها امرأة 6,631 حصلت كما مؤهلة طواقم بحضور الوضع من 19,678

  
 

 البيئي واإلصحاح المياه
 

 توفير لضمان الكلورة ومواد الغيار وقطع الكهرباء الوقود توفير عبر المياه إمدادات منظومات لتشغيل لالزما دعمال تقديم يونيسفال تواصل
 ماليين ثالثة من أكثر يخدم بما وتعز وصعدة إبو ذمارو عمرانو العاصمة أمانةو الحديدة ذلك في بماو الرئيسية المدن في مأمونة شرب مياه

 مخزون من يكفي ما لوجود نظراً  المنظومات تلك تشغيل على يؤثر لم ذلك أن إال مؤخراً  الوقود اتمشتق في الحاد النقص ورغم .شخص
ً  كان والذي الطوارئ  تأهيل إعادة خالل من شخص 230.000 من أكثر إلى الوصول تسنى حيث اإلمدادات. وصول استئناف حتى كافيا
 حيث من الخطورة عالية مواقعال في األسر وكذا النازحين مستوطنات على بالنفع تعود التي الريفية المناطق في المياه اتإمداد منظومات
 وحضرموت والمهرة الجوف محافظات في المجاعة( – )األعاصير األخرى األمامية الخطوط وكذا الكوليرا /الحاد المائي باالسهال االصابة

 نفذتها التي الحملة خالل لها التغذية سوء فحص إجراء يتم فتاة .2019اليمن/ يونيسف

 أيام. 4 واستمرت عدن في اليونيسف
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ً  المنظومات تلك تأهيل إعادة اعمال استكمال بعد .سقطرى وآرخبيل ومأرب ولحج  15 عن يقل ال ما تأمين تم فقد األولية للخطط وطبقا
ً لتر  النزوح. مواقع في مياه/للفرد/يوميا
 

 الطارئة الصيانة أعمال ذلك في بما الصحي الصرف شبكات وإصالح الصحي الصرف مياه معالجة محطات تشغيل دعم اليونيسف تواصل
 التدخالت تلك من استفاد وقد وصعدة. وذمار وعمران العاصمة امانة في العالقة المواد وإزالة المجاري شبكات وتنظيف المدمرة تبالشبكا
  تقريباً. شخص مليون 1.6 حوالي الهامة

 
 النظافة مواد عدة وتوزيع الطوارئ مراحيض بناء خالل من وذلك للنازحين االستجابة تقديم في اليونيسف استمرت الشركاء، مع بالتعاون
ً  منها استفاد والتي المنزلية المياه تعقيم وأقراص  من اساسية صحي صرف خدمات على الحصول بمقدورهم بات ممن نازح 21,000 تقريبا

 وتركيب بالصهاريج نقلها عبر آخر نازح 49,949 لعدد الطوارئ مياه امدادات ايصال تم ذلك، إلى باإلضافة طوارئ. حم 3,000 خالل
 على األساسية النظافة مواد عدد من عدة 9,000 ُوزعت ذلك، مع بالتوازي ولحج. والحديدة عدن في المجتمعية المياه وخزانات المياه نقاط

  وصعده. ولحج والجوف الحديدة حافظاتم في النازحين من 85,342
 
 تقديم ذلك شمل وقد آمنة شرب مياه لضمانالكلور باستخدام والخاصة العامة المياه لمصادر الشامل بالتعقيم المتمثلة اليونيسف جهود تتوقف لم

 من لتر 406,848،300) مياه قلن صهريج 9,686 لعدد اليومية الكلورة عمليات إلى إضافة الشبكات عبر الواصلة للمياه الكلور جرع
 تعقيم ببرنامج يتعلق فيما اليونيسف أمام ماثالً  زال ما الذي الوحيد التحدي ان غير العاصمة. أمانة في خاصة مياه بئر 318 في وذلك المياه(
 الهيئة مع بالعمل المنظمة شرعت لكلذ واستجابة بالكلور. المعالجة المياه آبار استخدام عن المياه صهاريج سائقي حجامإ هو بالكلور المياه
 وأصحاب المياه صهاريج سائقي اوساط بين الوعي لرفع حملة في وبدأت المائية للموارد العامة والهيئة الريف مياه إمدادات لمشاريع العامة
 المواضيع نفس في دعم لليونيسف لتابعا التنمية ألجل االتصال فريق يقدم كما بالكلور. المياه تعقيم بأهمية المحلية والمجتمعات المياه آبار

  أيضاً. المحلية المجتمعات يستهدف
 

 متابعة تتم حيث وعمران وذمار العاصمة أمانة في الخطورة عالية المديريات تغطية خالل من المياه جودة متابعة جهود اليونيسف تواصل
 مستويات بقياس الفرق تلك تقوم حيث تصحيحية. تدابير من يلزم ما التخاذ لليونيسف ةالتابع الكلورة فرق إلى بها والرفع المياه تلوث مستويات
 أن غير المائية. للموارد العامة الهيئة مختبرات داخل للمياه والكيميائية الميكروبيولوجية التحاليل إجراء وكذا المواقع في المتبقي الحر الكلور
ً  مانحين افراد أو المساجد قبل من تشغيلها يتم السبيل زاناتخ من كبيرة نسبة أن وهو أال للقلق مصدر هناك  معالجة غير تكون ما وغالبا

 اإلدراك مستوى ورفع المياه سالمة تعزيز لدعم المواقع تلك في جهودها من اليونيسف تكثف لذا، األحيان. من كثير في صحية وغير بالكلور

 .ذلك بأهمية

 
 في للكوليرا االستجابة دعم بهدف المجمع اإلنساني الصندوق خالل من التمويالت من المزيد حشد في البيئي واالصحاح المياه كتلة نجحت

 الكوليرا حاالت من المتزايد للعدد االستجابة توسيع وكذا الكتلة شركاء جانب من بالوقت االلتزام مستوى تحسن لذلك ونتيجة االمامية. الخطوط
 الرسائل ونشر بالكلور المياه لمصادر شاملة تعقيم عمليات مع بالتزامن السريعة االستجابة فرق من المزيد تعبئة تم كما البلد. داخل مرصودةال

 حجه محافظة في سيما الدائر النزاع عن الناجمة النزوح عمليات استمرت الوباء. تفشي واحتواء على السيطرة في للمساعدة للنظافة المعززة
 تجدد أن كما فقط. 2019 في ونازحة نازح 169,000 احتياجات لمخاطبة ممكن حد بأقصى االستجابة تصعيد إلى الكتلة شركاء دفع ما

ً  أسرة 4,661 نزوح في تسبب قد الضالع في المعارك اشتعال  االستجابة أنشطة بمضاعفة البيئي واالصحاح المياه كتلة شركاء قام ولذلك تقريبا
  النظافة. مواد وتوزيع الطوارئ مياه إمدادات توفير ذلك ومن السريعة

 

 الطفل حماية
 

 حيث المرفوعة الحوادث إجمالي من بالمائة 80 من التحقق 2019 أبريل شهر خالل واإلبالغ بالرصد المعني القُطري العمل فريق استطاع
 واستخدام تجنيد حالة 10 إلى إضافةً  بجروح (فتيات 13 & أوالد 51) أخرين 64 وإصابة (فتيات 3 & أوالد 17) طفل 20 تلمق تأكيد تم

  والضالع. والحديدة تعز محافظة في الحوادث تلك معظم توثيق تم .أوالد جميعهم المختلفة المتنازعة األطراف قبل من أطفال
 

 غير والذخائر األلغام تمثلها التي المخاطر بشأن للحياة المنقذة التثقيف نشطةأ اليونيسف واصلت فقد أمامها الماثلة التشغيل تحديات ورغم
 532,334) طفل 288,623 بينهم النزاع من متضرر شخص 450,711 إلى وصلت والتي الحرب مخلفات من والمتفجرات المنفجرة
 تثقيفال أنشطة نُفذت محافظة. 14 داخل (ذكور 721,46 & إناث 441,41) البالغين من 162,88 إلى إضافة (اوالد 756,288 & فتيات

  .المجتمعية الحمالت وكذا للطفل الصديقة المساحات ذلك في بما المحلية المجتمعات وداخل المدارس في األلغام بمخاطر
 

 افةإض (أوالد 187,33 & فتيات 181,48) طفل 368,81 بينهم النزاع من متضرر شخص 613,92 إلى النفسي الدعم خدمات وصلت
 للطفل الصديقة المساحات من شبكة خالل من وذلك محافظة. 14 داخل (351,3 :ذكور & 894,7 :إناث) البالغين من 245,11  إلى

 للمرافق بالنسبة اما لها. تعرضوا التي العنفية للتجارب األمد وطويلة اآلنية التبعات على التغلب في المستفيدين لمساعدة والمتنقلة الثابتة
  االخرى. االسهاالت وأمراض والكوليرا التغذية بسوء المصابين األطفال لدعم الخدمات تلك قُدمت فقد الصحية،

 
 فتيات 525) طفل 514,1 وكان .لألطفال الضرورية الخدمات وتقديم اإلحالة لعمليات اليونيسف دعم تواصل ،الحالة إدارة برنامج خالل من
 التي بالخدمات (أوالد 971 & فتيات 510) منهم ,4181 تزويد جرى حيث مدربين حالة ُمدراء قبل من تحديدهم تم قد (أوالد 989 &
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 289) الشمل ولم األسر وتتبع أوالد( 458 & فتيات 228 – طفل 686) الفردية المشورة  يلي: ما االن حتى االنجازات تشمل يحتاجونها.
 والخدمات العيش ُسبل ودعم االقتصادي والتمكين أوالد( 45 & فتيات 16 – طفل 61) الضحايا ومساعدة د(أوال 192 & فتيات 77 – طفل

 أوالد( 221 & فتيات 109 – طفل 330) الطبية والخدمات أوالد( 145 & ياتفت 56 – طفل 201) التعليمية والخدمات للنوع المستجيبة
  (.أوالد 7 & فتيات 2 – أطفال 9) القانوني والعون

 
 في أيام 7 لمدة الحالة إدارة مجال في تدريبية دورة ونفذ الطفل حماية مسئولية مجال نظم أعضائه تقدرا جانب في االحتياج مسح وفق

 من بدعم التدريبية الدورة نُفذت والدولية. المحلية الحكومية غير المنظمات في االجتماعيين االخصائيين من شخص 35 حضرها صنعاء
 وفي المجتمعية. المراكز في الطفل ايةحم ألنشطة المنفذين الشركاء على التدريب ركز وقد والعمل. االجتماعية الشئون ووزارة اليونيسف

 مشارك 14 حضرها واإلساءة الجنسي االستغالل حاالت من الناجيين األطفال لدعم تدريبية دورة الطفل حماية مسئولية مجال نفذ عدن
  وطنية. حكومية غير منظمات 7 يمثلون ومشاركة

 
 

 التعليم
 

 

 من الثانية فعةالد لتنفيذ الالزمة التحضيرات التعليم فريق واصل

 انطالقها تقرر والتي التعليمية للكوادر الطارئة النقدية الحوافز مشروع

 من 135,359 مجموعة ما المشروع هذا يستهدف مايو. 12 في

 ذلك في بما والمعلمات )المعلمين المدارس في التعليمية الكوادر

 مديرية 175 داخل الدعم( موظفي وباقي المؤقت بالنظام العاملين

 المرتبات عن بديال   تعتبر ال الحوافز هذه محافظة. 11 على زعةمو

 دورهم مواصلة من التعليمية الكوادر لتمكين بسيطة جرعة ولكنها

 حيث التعليم. إلى للوصول األطفال أمام الحواجز خفض وبالتالي

 دوالر 50 يعادل ما الشروط عليهم تنطبق الذين الموظفين سيحصل

 في به المعمول الصرف سعر اساس على يمنيال بالريال تدفع أمريكي

  الحوافز. فيه ستدفع التي الشهر خالل المتحدة األمم

 

 ومستفيدة مستفيد 97,710 مجموعه ما تسلم التاريخ هذا وحتى

 بنجاح منها التحقق تم التي الكوادر إجمالي بين ومن النقدية. الحوافز

 تعذر بسبب المستحقات تلك على الحصول منهم 2,099 يستطع لم

 رجعي بأثر االولى الدفعة استالم من هؤالء تمكين تضمن بنودا   اليونيسف ادخلت وقد األولى. الجولة موعد انتهاء قبل الدفع مواقع إلى وصولهم

  المتتابعة. الدفع جوالت خالل ستجدول 2018 وديسمبر أكتوبر شهري عن رجعي بأثر المستحقات وعموما   الدفع. عملية من الثانية الجولة خالل

 
 وطالبة طالب 668,2 فيها يدرس عدن محافظة في مدارس ثالث تأهيل إعادة وشركاؤها اليونيسف استكملت لألطفال، التعلم بيئة لتحسين

 في مدرسة 21 داخل الصحي والصرف المياه مرافق صيانة اليونيسف دعمت ذلك، إلى باإلضافة .(طالبات 1,238 & طالب 430,1)
 في مدرسة 11 في دائمة شبه دراسية فصول تشييد أن كما (.طالبة 15,148 & طالب 13,920) وطالبة طالب 29,068 يخدم بما عدن
 تقييم يجري التأهيل إعادة أنشطة ولدعم طالبة(. 2,538 & طالب 1,958) وطالبة طالب 4,496 على بالنفع عاد قد وتعز وأبين لحج

  البلد. داخل محافظات عدة في النزاع من المتضررة للمدارس الفنية االحتياجات
 

 64 في معلمة( 467 & معلم 531) ومعلمة معلم 998 لعدد النفسي الدعم مجال في تدريبية دورات تنفيذ اليونيسف دعمت ،متصل سياق على

 الحتياجات االستجابة في والمعلمات المعلمين هؤالء قدرات لتعزيز والجوبة( ومهليه الوادي مأرب )مديريات مأرب محافظة داخل مدرسة

  فتيات(. 15,493 & أوالد 11,516) النزاع من متضرر طفل 27,009

  
 

 االجتماعي اإلدماج
 

 

 بدأت واالجتماعية االقتصادية للمساعدة المتكامل اإلطار ضمن العالمي األغذية وبرنامج اليونيسف بين للشراكة وكثمار أبريل شهر خالل
 سلل باستالم صنعاء ومحافظة العاصمة أمانة داخل الفقيرة األحياء في يعيشون فرد 12,376 إلى أفرادها عدد يصل مهمشة أسرة 1,768
 إلى الغذائية المعونات من المستفيدين واالجتماعية االقتصادية للمساعدة المتكامل النموذج في المشاركين عدد يرتفع وبذلك شهرية. غذائية

 التاريخ(. هذا حتى المسجلين المشاركين إجمالي من بالمائة 70 حوالي )أي فرد 28,574 إلى يصل أفراد عدد بإجمالي مهمشة أسرة 4,082
  مقبلة. أشهر لعدة الغذائية المساعدة على الحصول في راألس هذه تستمر وسوف

 
 ً  مستهدف فقير حي 19 شملت نظافة حمالت عدة نُفذت واالجتماعية، االقتصادية للمساعدة المتكامل للنموذج المجتمعي المكون إطار وفي أيضا
 تلك في تسكن أسرة 6,000 قرابة مجتمعي طوعمت 285 نفذها التي الحمالت تلك من استفاد وقد صنعاء. ومحافظة العاصمة أمانة داخل

 جميع في إشراكها وجرى 2019 أبريل شهر خالل تشاور لجنة 19 تشكيل تم تلك الفقيرة األحياء في النظافة استدامة ولضمان األحياء.
 أحيائهم داخل النظافة ستوىم على الحفاظ في الفقيرة األحياء تلك قاطني استمرار ضمان هو اللجان لتلك الرئيسي الهدف الحملة. مراحل
 تحسن الحمالت تلك أثمرت وقد الالزمة. التنظيف بأدوات اللجان تلك زودت بدورها االضطالع من تمكينها سبيل وفي طوعي. وبشكل

 اليونيسف أعادت التي المدارس في الصحي والصرف المياه منظومات .2019اليمن/ يونيسف

  ولحج. عدن محافظتي في للطالب صحية بيئة أوجدت تأهيلها
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 ادرالحوافز/مص بعض توفير عن ناهيك الكوليرا تفشي مخاطر من التخلص وبالتالي الفقيرة األحياء تلك داخل النظافة مستوى في واضح
  المبادرة. في المشاركين هناك للقاطنين الدخل

 
 للمساعدة المتكامل النموذج تحت المنضوية المجتمعية المنظمات لشبكة األول اللقاء لعقد االجتماعية الرعاية صندوق اليونيسف دعمت

 ضمن إشراكها وسيتم المهمشة الفئات مع تعمل مجتمعية منظمة 28 الصندوق عليها يشرف التي الشبكة تضم واالجتماعية. االقتصادية
 صغيرة مجتمعية منظمات عدة قدرات بناء إلى الشبكة تهدف المتكامل. لنموذجا مشروع تحت المجتمع وإشراك بمشاركة الخاص المكون
ً  واألكثر المهمشة الفئات وتشرك تستهدف التي المبادرات وتعزيز  فقد وعليه، المتكامل. النموذج تحت المستهدفة الفئات تلك سيما ال ضعفا
 ضمن الفاعلة للمشاركة قناة إيجاد المحلية المجتمعات لتمكين عضو( 76 يبلغ أعضاء )بعدد تشاور لجنة 19 وتدريب تشكيل أبريل شهر

  المشروع. مكونات كافة وتنفيذ تصميم عمليات إلثراء وكذلك واالجتماعية االقتصادية للمساعدة المتكامل النموذج مشروع
 

 العاصمة أمانة نم مشاركين )ضمت صنعاء في تدريبيتين عمل ورشتي نُفذت لإلحصاء، المركزي والجهاز اليونيسف بين الشراكة إطار وفي
 في االستثمار واقع في المشاركين العدادين قبل من البيانات جمع حول وأبين( عدن من مشاركين )ضمت عدن في وأخرى صعدة( ومحافظة
 200 مشاركة إلى إضافة الكمي المسح في أسرة 1,500 شاركت حيث محافظات 4 في الميدانية البيانات جمع عملية استكملت وقد التعليم.

 العوائق حول المعلومات من المزيد على الحصول هو المسح هدف المعمقة(. )المقابالت النوعي المسح في معلم/معلمة 80 و رةأس
 ستثري هذه األدلة استخالص عملية نتائج التعليم. من التسرب معدالت ارتفاع وراء األسباب ذلك في بما التعليم إلى الوصول أمام واالختناقات

 واالقتصادية االجتماعية الخسائر حجم وتقدير اليمن في التعليم قطاع على واالقتصادي واالجتماعي البشري األثر لتقييم ةالمزمع الدراسة
 التعليم. في االستثمار غياب عن الناجمة

 
 من ميداني ماسح 70 لعدد تدريبية عمل ورشة لعقد لإلحصاء المركزي الجهاز اليونيسف في االجتماعية السياسات قسم دعم وقد هذا

 .صنعاء لمحافظة المتاخمة المديريات وبعض العاصمة أمانة في سينفذ والذي االجتماعية الخدمات حول النظر وجهات مسح في المشاركين
 عن ناهيك والمياه( )كالصحة االجتماعية الخدمات إلى الفقيرة األسر وصول أمام واالختناقات المعوقات تحديد هو التمرين هذا من الهدف

 تكاليفها. تحمل على والقدرة إليها والوصول االجتماعية الخدمات توافر مدى حول مالحظاتهم لتقديم الخدمات من للمستفيدين فرصة ونهك
 

  التنمية ألجل االتصال
 

 

 شراكاته من القسم عزز كما الحاد/الكوليرا. المائي االسهال حاالت تفشي طرق الحتواء الرامية جهوده التنمية ألجل االتصال قسم واصل

 حيث المحلية. والمجتمعات األسر جانب من التفاعل من المزيد لتحقيق والمحافظات الوطني المستوى على المعنية الوزارات مع االستراتيجية

 وصلت وقد الخطورة عالية المديريات داخل الكوليرا وباء حول الوعي لرفع تهدف عاجلة تدخالت لتنفيذ األوقاف وزارة مع راكةش دُشنت

 30,212 بينهم أوالد( 593,812 & فتيات 399,874 & رجال 1,290,321 & نساء 242,395) شخص 2,226,401 إلى التوعوية الرسائل

 إلى باإلضافة منزلية زيارة 6,155 و جمعة خطبة 10,807 خالل من ذلك تم النازحين. من 5,0009 وكذا المهمشين مجتمعات في شخص

  االسهاالت. عالج ومراكز الفموية اإلماهة زوايا داخل وتواصل اتصال جلسة 1,365 و مدرسي نشاط 2,540

 

 إعالمية حملة ابريل شهر خالل اإلعالم ووزارة اليونيسف دشنت

 جماعية إجراءات التخاذ خاللها دعت الكوليرا وباء ولح وطنية

 أشهر 3 تستمر التي الحملة تشمل المرض. انتقال دائرة لكسر عاجلة

 على التأثير بهدف (24/7) المكثفة اإلعالمية التغطية من أسبوع

 للحيلولة والنظافة الصحة جانب في سليمة ممارسات إلتباع الجمهور

 الحملة تنفيذ في يشارك أوسع. نطاق ىعل الكوليرا وباء تفشي دون

 تلفزيونية قنوات 8) الواسع االنتشار ذات الرئيسية اإلعالمية القنوات

 ومن االجتماعي( اإلعالم منصات إلى إضافة إذاعة محطة 18و

 اإلذاعات ستقوم كما شخص. مليون 10 حوالي إلى تصل أن المتوقع

 حول مباشرة برامج ببث الحملة في المشاركة التلفزيونية والقنوات

 ستجري بدورها اليومية. البرامجية خارطتها ضمن الموضوع

 والرموز واليافعين واألمهات االباء مع مقابالت المحلية اإلذاعات

 وكان الهاتف. عبر اتصاالت إلى إضافة المجتمعية والقيادات الدينية

 بدعم الحملة هذه خالل بثها تم تلفزيونية فالشات 6 إلى إضافة إذاعية توفقرا فالشات 6 انتج قد الصحة لوزارة التابع الصحي التثقيف مركز

  اليونيسف. من

 

 زائدا  " الخمسة األساسية األسرية الممارسات تعزيز إلى الرامية االعتيادية أنشطتها تنفيذ بالتقرير المشمول الشهر خالل اليونيسف واصلت

 شملت (.57،256 فتيات: & 54,202 أوالد: & 390,910 إناث: & 234,869 )ذكور: شخص 737,237 حوالي إلى وصلت والتي "واحد

 50,000و درامي عرض 56و مفتوحة وفعالية مجتمعي لقاء 4,500و  مشورة جلسة 621 إلى إضافة جماعي نقاش 1,056 تنظيم األنشطة تلك

  منزلية. زيارة

 

 اللوجستية والخدمات اإلمداد
 

 األمهات باقي وتثقيف للحياة المنقذة الرسائل بنشر تقوم األمهات نوادي .2019اليمن/ يونيسف

 الصحية بالممارسات اليمن جنوب في بالكوليرا اإلصابة حيث من الخطورة عالية المديريات داخل
  السليمة. والتغذوية
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 متري طن 601 بلغا إجماليين وحجم بوزن أمريكي دوالر مليون 1.2 أبريل شهر خالل تسليمها تم التي لإلمدادات اإلجمالية القيمة بلغت
 ةمسير جوي نقل رحلة إلى باإلضافة الحديدة إلى وصلت ةشراعي مراكب أربعة بواسطة الشحنات ُسلمت التوالي. على مكعب متر  2,166و

  .عدن إلى اللوجستي الدعم كتلة قبل من

 

 

 الخارجي واالتصال اإلعالم
 

 بالتدخالت يتعلق ما خصوصا   مارس بشهر مقارنة أبريل شهر خالل عموما   التغطية مستوى في زيادة اإلنسانية والجوانب األطفال قضايا شهدت

 بالمائة 71 مقابل بالمائة 264 بلغت تغطية نسبة على استحوذت والتي والتغذوية الصحية

 اإلعالمية التغطية اجمالي من بالمائة 34 نسبته ما اليونيسف احتلت كما السابق. الشهر خالل

 44 تلفزيونية. قناة 21 في فيديو مقطع 644 بث تضمنت اإلنسانية والشئون األطفال لقضايا

 وسائل في بالمائة 25 مقابل المحلية اإلعالم وسائل في كان التغطية إجمالي من بالمائة

 كما اإلقليمية. اإلعالم وسائل يف تقريبا   النسبة ونفس باإلنجليزية الناطقة الدولية اإلعالم

 خالل اليونيسف مع بالعربية الناطقة الدولية اإلعالم وسائل تفاعل مستوى في زيادة لوحظ

  بالمائة. 198 وبنسبة أبريل شهر

 

 في تسبب الشهر مطلع مدرستين من بالقرب انفجار لوقوع نظرا   مأساويا   أبريل شهر كان

 ذلك عقب بيانا   اليونيسف أصدرت وقد بليغة. بجروح آخرين 16 وجرح طفل 14 مقتل

 أصداء البيان القى وقد أمنة". تعد لم اليمن في المدارس حتى أنه آخر "كتذكير الحادث

 الذي للتحصين العالمي األسبوع وبمناسبة اإلنترنت. عبر إعالمية وسيلة 282 في واسعة

 التواصل وسائل في عالمية حملة اليونيسف دشنت عام، كل من أبريل 30-24 يصادف

 االباء أوساط بين بذلك الوعي ونشر اللقاحات وسالمة فعالية على للتأكيد اإلجتماعي

 حملة بتنفيذ ذلك مع بالتوازي قامت المنظمة كون اوانه في ذلك جاء وقد منها. جزء اليونيسف تعتبر التي االجتماعي اإلعالم وسائل ومستخدمي

 شخص. مليون كثرأ تستهدف العاصمة أمانة في أيام 8 لمدة الكوليرا ضد فموي تطعيم

 

 مجال في تدخالتها على الضوء لتسليط الفيديو مقاطع وبعض اإلنترنت عبر مقاالت اليمن يونيسف نشرت الرقمي، االنخراط جهود سياق وفي

 وعلى انطباع. 65,000 من أكثر اجتذبت التي الرئيسية التغريدة محور كانت والتي للكوليرا االستجابة سيما ال والتغذية البيئي واالصحاح المياه

  الكوليرا. ضد الفموي التطعيم حملة بخصوص وكان انطباع 38,000 على منشور أعلى حصل فيسبوك، منصة

 
 

 

 التمويل
 

 من جعلست وتعهدات مساهمات من قدموه ما نظير والخاص العام القطاعين من المانحين لجميع امتنانها عميق عن تعرب أن اليونيسف تود
 االستجابة خطة مع موائمتها لضمان للمراجعة 2019 لعام األطفال أجل من اإلنساني العمل مناشدة خضعت .اً ممكن أمراً  الحالية االستجابة تنفيذ

 اإلنسانية الشئون تنسيق مكتب جانب من النمطية المخصصات تحت أبريل شهر في المنظمة تسلمتها لتيا المساهمات جاءت ليمن.ل اإلنسانية
 تم وقد واليابان. وألمانيا وتركيا وكندا وأسبانيا سلوفينيا في الوطنية اللجان بعض من أخرى مساهمات إلى باإلضافة السريعة االستجابة آللية
  للكوليرا. لالستجابة المجمع القُطري الصندوق تحت إلنسانيةا الشئون تنسيق مكتب مع اتفاق توقيع

 

 التنبؤ يمكن التي تبالتمويال الخصوص وجه على اليونيسف ترحب ،اليمن في وأسرهم لألطفال األجل وطويلة الفورية االحتياجات ولتلبية
  السنوات. ةومتعدد المرونةب تتسم والتي ابه

 

 شهرا( 12 ولمدة 2019 لعام اإلنسانية المناشدة في محددة هي )كما المطلوبة التمويالت

 الُمناشد القطاع

 متطلبات

 لعام التمويل

2019 

 أمريكي( )دوالر

 التمويالت

 مقابل المستلمة

 2019 مناشدة

 أمريكي( )دوالر

 من مرحل مبلغ

2018 

 أمريكي(* )دوالر

 تسهم أخرى مخصصات

 )دوالر النتائج تحقيق في

 *أمريكي(

 لعام المتوفرة التمويالت

 التمويلية الفجوة أمريكي(** )دوالر 2019

$ % 

 %57 71,463,318 53,214,682 20,500,890 22,505,261 10,208,531 124,678,000 التغذية

 %43 36,672,312 49,116,361 20,245,023 22,074,642 6,796,696 85,788,673 الصحة

 %65 88,370,192 46,629,808 7,033,770 34,775,718 4,820,320 135,000,000  البيئي واإلصحاح المياه

 %55 20,955,293 17,392,918 - 11,766,930 5,625,988 38,348,211 الطفل حماية

 %68 71,963,672 34,036,328 2,504,291 31,116,985 415,052 106,000,000 التعليم

 %66 9,201,664 4,807,732 3,600,000 421,074 786,658 14,009,396 االجتماعية السياسات

 %47 5,125,690 5,732,105 - 5,059,736 672,369 10,857,795 التنمية ألجل االتصال

 %46 9,572,763 11,427,237 - 6,683,055 4,744,182 21,000,000 السريعة االستجابة ألية

 %58 313,324,903 222,357,172 53,883,974 134,403,401 34,069,797 535,682,075 اإلجمالي

 2019 أبريل خالل االجتماعي اإلعالم وسائل في تداوله تم ما أبرز

 تويتر

  ,8592 جدد متابعين

  ألف 884 انطباعات تغريدات

 انطباع 300,65 تغريده أعلى

 التغريدات مجموع

 )عربي/إنجليزي(

129 

 زيارة 900,17 الملف زيارات

 مرة 1313 الذكر مرات مجموع

 فيسبوك

 )باللغتين المنشورات إجمالي

 غالبا (

106 

 اإلعجابات/المتابعين صافي
 الجدد للصفحة

0061, 

 شخص 000531, الوصول إجمالي

 وصول 300,38 الرئيسي المنشور
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  .2019 نتائج حتقيق يف ابإلسهام ترغب األطراف متعددة منظمات جانب من اإلضافية املسامهات يشمل *"
 عالية تشغيل بيئة يف الربجمة لدعم حيوية تُعد واليت املختلفة القطاعات عرب التكاليف يشمل كما  أخرى. خمصصات وبند املرحل املبلغ إىل ابإلضافة احلالية املناشدة مقابل املستلمة التمويالت إمجايل وتشمل 2019 مارس 31 حىت توفرةامل بالغامل**"

 لتعزيز املوارد من املزيد حشد جيريو  هذا الرئيسي. املقر يف هبا االحتفاظ يتم ةمسامه كل  عن املسرتدة لتكلفة كذلك  يتضمن الكلي املبلغ البصرية. واملواد االتصال وأنشطة تابعةوامل امليدانية والعمليات األمن تتضمن التكاليف هذه كاليمن.  التكلفة
 جراء احمللية اجملتمعات على األثر وختفيف الطارئة النقدية التحويالت برانمج ذلك ويشمل اإلنسانية. األوضاع عن الناشئة االحتياجات ذلك يف مبا البعيدو  القريب املدى على االحتياجات لتلبية والصحة البيئي واإلصحاح املياه ونُظم االجتماعية احلماية

  .اإلنسانية وغري اإلنسانية الصدمات
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 9201 يونيو 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 :"2019 األطفال أجل من اإلنساني "العمل بعنوان اليونيسف مناشدة
 

 

 
 

 
 من مزيد على للحصول

 يمكن المعلومات

 :مع التواصل

 فيناو باستيان

 الممثل نائب

 اليمن يونيسف

 صنعاء

 967+ 71223150 تلفون:
bvigneau@unicef.org Email: 

  نسوانجي كبسمار

  االتصال قسم رئيس

 اليمن يونيسف

 صنعاء

 967+ 161712223 :تلفون
bswangin@unicef.org : Email 

  لوبيل آني

 شراكات أخصائية

 اليمن يونيسف

 األردن عمان، مقر من

 962+ 79 835 0402 :تلفون
@unicef.orgalubell : Email 

  

http://www.facebook.com/unicefyemen.ar
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:bvigneau@unicef.org
mailto:bvigneau@unicef.org
mailto:bswangin@unicef.org
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  أ ملحق
 (9201 أبريل - )يناير البرنامج نتائج ملخص

 2019 البرنامج ونتائج أهداف
 

 المنفذين والشركاء اليونيسف استجابة الكتلة استجابة 

  الكلي االحتياج

 النتائج مجموع 20191 هدف

 آخر منذ التغير
 تقرير

 20191 هدف ▲▼

 النتائج مجموع

 منذ التغير
 تقرير آخر

▼▲ 

 التغذية 
 أقسام أدخلوا الذين الوخيم الحاد التغذية بسوء المصابون شهر 59-6 عمر في األطفال #

  العالجية الرعاية
357,487 321,750 84,256 29,885▲ 321,7501 84,256 29,885▲ 

 إلى الوصول باستطاعتهم بات الذي شهر 23-0 سن في لألطفال الرعاية مقدمو #
  األطفال وصغار للرضع المالئمة تغذيةبال الخاصة المشورة

2,403,337 1,682,336 595,705 259,192▲ 1,514,102 595,705 259,192▲ 

 متعددة )مساحيق الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #
 العناصر(

4,766,718 2,860,031 333,455 153,144▲ 2,860,031 333,4552 153,144▲ 

  4,290,047 ▲9,363 23,530 4,290,047 4,766,718 أ( )فيتامين الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #
23,5303 

 
9,363▲ 

 الصحة 

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

   
 942,842 113,8723 41,917▲ 

 ضد التطعيم حمالت خالل تلقيحهم تم الذين سنة 15 حتى أشهر 6 سن في األطفال #
  األلمانية الحصبة

 

  

 
13,032,803 11,837,5211 -  

  األطفال شلل ضد تطعيمهم تم الذين الخامسة دون األطفال #

 

   

 

5,352,000 

 
151,1322 

 

 

49,896▲ 
 

 أولية صحية رعاية على يحصلون ممن الخامسة دون األطفال #
 

    

 
1,575,000 

 
653,359 

 

247,322▲ 

 أولية صحية رعاية على يحصلن الالتي والمرضعات الحوامل النساء #
 

    

 
841,097 

 
290,462 

 

156,247▲ 

 البيئي واإلصحاح المياه 
 تشغيل دعم خالل من الشرب مياه على الحصول بمقدورهم بات الذين األشخاص #

 العامة المياه شبكات تأهيل وإعادة وصيانة

 
7,288,599 4,424,060 753,048▲ 6,000,000 4,045,110 732,176▲ 

 ▲49,095 265,436 1,000,000 ▲63,707 442,421 1,703,359  طارئة آمنة مياه إمدادات على يحصلون الذين األشخاص #

 بناء خالل )من مالئمة بيئي إصحاح خدمات على يحصلون باتوا الذين األشخاص #
 تأهيلها( إعادة أو الطوارئ مراحيض

 
1,223,908 95,290 8,670▲ 800,000 33,130 - 

 )أساسية الشخصية للحماية النظافة مواد عدة على حصلوا ممن األشخاص #
 +استهالكية(

 2,322,981  
 (عدة نظافة أساسية(

272,969 118,987▲ 800,000 151,509 85,342▲ 

 
 5,332,045 

 (عدة نظافة استهالكية( 
2,543,050 117,380▲ 4,000,000 3,711,000 1,253,634▲ 

 بالكوليرا اإلصابة حيث من الخطورة عالية مناطق في يسكنون الذين األشخاص #
  المنزلية المياه وتعقيم معالجة تدخالت إليهم ووصلت

 
4,202,324 3,700,234 1,257,802▲ 3,500,000 3,570,114 1,243,802▲ 

 الطفل حماية 
 إجمالي من واإلبالغ الرصد آلية قبل من منها والتحقق توثيقها تم التي الحوادث نسبة

 المرفوعة الحوادث

 
90% 80% 80%▲ 90% 80% 80%▲ 

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

 
882,268 483,191 95,076▲ 794,825 474,619 92,613▲ 

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

 
1,684,106 1,347,149 711,590▲ 1,365,128 1,328,188 711,450▲ 

 الحالة إدارة ذلك في بما حساسةال الطفل حماية خدمات إليهم وصلت الذين األطفال #
 الضحايا ومساعدة

 
12,932 4,928 1,484▲ 10,345 4,734 1,481▲ 

 اإلساءة من الحماية حول تدريبهم تم الذين المنفذين والشركاء اليونيسف موظفو 
 الجنسي واالستغالل

 
   500 454 - 

 التعليم 

 المدرسية البيئة تحسين خالل من التعلّم فرصة لهم أُتيحت ممن المتضررين األطفال #
 البديل التعليم وفرص

 891,352 332,535 86,469▲ 
 

816,566 
64,387 36,232▲ 

 المدارس في السالم بناء وثقافة النفسي الدعم خدمات يتلقون الذين المتضررين األطفال #
 1,794,689 206,625 - 

 
170,000 

33,524 27,009▲ 

 ومن األساسية التعلم بمستلزمات تمثل دعم على حصلوا الذين المتضررين األطفال #
  المدرسية الحقائب ذلك

 1,500,000 48,438 20,001▲ 
 

996,994 
- - 

 النقدية الحوافز على سيصحلون الذين المدارس في والعاملين والمعلمات المعلمين عدد
 مدرسة( 10,331 )داخل

 141,746 97,710 - 
 

135,359 
97,710 -  

 االجتماعية السياسات 

 االقتصادية المساعدات من المستفيدين المهمشة/المقصية الفئات من المستهدفين عدد
 الحالة( )إدارة خالل من األمد وطويلة الطارئة ةاالجتماعي

 
   

 

 
175,000 53,909 -21,6081 

 السريعة االستجابة آلية 

 خالل األلية من المساعدة عدة على يحصلون الذين للخطر المعرضين النازحين عدد 
 البالغ تلقي من ساعة 72

   
 

 
2,000,000 

309,072 - 

 األغراض متعددة نقدية تحويالت تلقوا الذي الضعيفة الفئات من المعرضين األفراد عدد
 

   
 

 
350,000 

13,560 - 

 التنمية ألجل االتصال
 ألجل االتصال ألنشطة المتكاملة  الحزمة إليهم وصلت الذين المتضررين األشخاص #

  والحمالت لألوبئة االستجابة سياق في التنمية

  
  

 

6,000,000 
2,434,086 737,237▲ 
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 إليصال نشرهم جرى الذين المدربون المجتمعية/المتطوعون بالتعبئة المكلفون عدد
 االجتماعي والتغيير السلوك تغيير بممارسات الخاصة الرسائل

 

 

5,000 2,370 200▲ 5,000 2,370 200▲ 

 الحواشي

 .2019 أبريل في اليمن في األطفال أجل من ةاإلنساني المناشدة مراجعة تم :1 الهدف

 التي لنتائجا تعكس المرفوعة األرقام تكون ال قد ،لذلك نتيجةً  .طويل وقت تأخذ المطابقة ألن نظراً  تقاريرال في رقامباأل الرفع في تأخير يحدث قد الميدانية المكاتب قبل من بهم والرفع الميدان من البيانات جمع يتم :1 النتائج
 ذلك. من بدالً  التالي الشهر تقرير إلى النتائج تضاف لذا بدقة الشهر كذ في تحققت

 الوخيم الحاد التغذية بسوء المصابين طفالاأل لعدد األدنى والحد الكتلة في مثيله من أعلى اآلن وهو 2019 مارس في األطفال أجل من اإلنسانية المناشدة ةمراجع سياق في الوخيم الحاد التغذية سوء هدف مراجعة تمت :1 التغذية
 مجموعة تزيد قد ة(.حال 487,357 مجموعها والبالغ) 2019 لعام المقدرة الوخيم الحاد تغذيةال سوء حاالت عدد من األقل على ٪90 إلى اً مؤخر اليونيسف هدف زيادة تم .1920 اإلنسانية االستجابة خطة بموجب المستهدفين

ً أيض التغذية  المجتمع. مستوى على الوخيم الحاد التغذية سوء أهداف من ٪100 بنسبة اليونيسف تساهم التغذية. مجموعة اجتماع عقب اليونيسف هدف يساوي بما هدفها من ا

 صحةال متطوعي إلى وعزتُ  المؤشرات هذه نتائج نصف من يقرب ما فإن ، ذلك مع فقط. المتنقلة والفرق الثابتة ةالصحي المرافق من المرفوعة النتائج تتضمن إنها حيث منخفضة األول للربع المؤشر هذا نتيجة تبدو :2 التغذية
 بعد. الجدران خارج المتكاملة نشطةاأل تنفيذ يتم ولم  فقط سنوي ربع أساس على يينالمجتمع صحةال يمتطوع تقارير جمع يتم .الجدران خارج المتكاملة نشطةاألو يينالمجتمع

  بعد. تنفذ لم االولى الحملة أن حيث األطفال شلل الستئصال الوطنية حمالتال مع بالتوازي (أ) فيتامين مكمالت تدخالت تنفيذ سيتم :3 التغذية

 األطفال. من كبير عدد إلى ووصلت للغاية ناجحة كانت يناير شهر في نُفذت التي األلمانية والحصبة الحصبة ضد التطعيم حملة :1 الصحة

ً  ويجري .قطف الروتيني التطعيم أنشطة خالل تحقق ما تعكس النتائج وهذه بعد األطفال شلل حملة تنفيذ لعدم اً نظر 2019 عام من األول للربع متدنية نتائج :2 الصحة  األطفال. شلل حملة لتنفيذ التخطيط حاليا

  النتائج. عن اإلبالغ في التأخير ببعض يتسبب قد ما الوطني المستوى على البيانات معالجة ذلك وبعد المحافظة إلى المديرية من بالنتائج الرفع يتم حيث ذلك: من أعلى تكون أن يتوقع التراكمية النتيجة :3 الصحة

ً  البيانات تعديل تم فقد وعليه البيانات تنظيف عملية خالل للنتائج تكرار هناك ُوجد  :1 االجتماعية السياسات   السابق. الشهر في به الرفع تم مما أقل اإلنجازات بدت لذلك، نتيجة لذلك. وفقا

 
 
 

 


