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  اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
 

 
 

 والشركاء اليونيسف استجابة

  القطاع/الكتلة اليونيسف

 اليونيسف هدف
-يناير نتائج

 2018 نوفمبر
 الكتلة هدف

-يناير نتائج

 2018 نوفمبر

 الذين الخامسة دون األطفال عدد :التغذية

 الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم
4,177,000 3,390,608 4,177,000 3,390,608 

 الذين الخامسة دون األطفال عدد :الصحة

 األطفال شلل لقاح على حصلوا
5,352,000 4,658,852   

 الذين السكان عدد البيئي: واإلصحاح المياه

 شرب مياه على الحصول بإمكانهم بات
6,000,000 4,954,795 7,288,599 5,338,840 

 يقوم ومن االطفال عدد :الطفل حماية

 النزاع من المتضررة المناطق في برعايتهم

 النفسي الدعم خدمات من المستفيدين

594,937 668,237 682,268 743,393 

 الذين المتضررين األطفال ددع التعليم:

 تحسين خالل من التعلم فرص لهم أُتيحت

 البديل التعلم وفرص المدرسية البيئة

 

639,100 
182,398 738,995 867,766 

 .12 -11 صفحات اإلنساني األداء متابعة جدول في موضح األهداف مقابل النتائج شرح *

 2018 نوفمبر
 

  ماليين 3,11 
  )تقديري( إنسانية مساعدة إلى بحاجة طفل
 

  مليون 22,2
 (أوتشا- 2018 لليمن اإلنسانية ستجابةاال )خطة ةلمساعد بحاجة شخص

 

  مليون 1
  النازحين األطفال عدد

 

 

   مليون 1,4
 التعليم مجال في لمساعدة المحتاجين األطفال عدد
 

 الوخيم الحاد التغذية سوء من يعانون الخامسة دون طفل 000,400
 

  يالبيئ واإلصحاح المياه مجال في ةلمساعد بحاجة شخص مليون 16
  

  األساسية الصحية لرعايةل بحاجة شخص مليون 37,16

 

 *2018 لعام اليونيسف مناشدة
 دوالر مليون 424
 

  *المتوفر التمويل

 دوالر مليون 544

 2018 لعام للتمويل الكلي الوضع
 

 
 

 

 

 واستجابات  )طوارئ العام لهذا الحالية المناشدة مقابل المستلم التمويل تشمل المتوفرة المبالغ*

 تم التي األطراف متعددة أخرى تمويالت وأي السابق العام من المرحلة والمبالغ  أخرى(

 األطفال" أجل من اإلنساني "العمل لمناشدة المطلوب التمويل حجم تجاوز رغم .تخصيصها

  التنمية. ألجل واالتصال الطفل حماية لمكوني تمويل فجوات تظل هناك أن إال

 
 

 رئيسية عناوين
 
 

 المرحلة ضمن يمني ماليين 5 حوالي هناك الغذائي األمن لمراحل المتكامل لتصنيفا تحليل آلخر وفقا   •

 السكان نصف يساوي وهذا )األزمة( الثالثة المرحلة في شخص مليون 6,10 وحوالي )الطوارئ( الرابعة

 أدناه(. المعلومات من )المزيد تقريبا   اليمن في
 

 ومنظمة اليونيسف ساعدت والسكان العامة الصحة وزارة نفذتها التي الوطنية األطفال شلل لحملة دعما   •

 جهود سياق في الحملة تأتي .الخامسة دون طفل مليون 8,3 من كثرأل اتاللقاح إيصال في العالمية الصحة

 األطفال. شلل من خال   ا  بلد اليمن على للحفاظ أوسع
 

 ا  تمام يتوقف لم العنف أن إال المنصرم نوفمبر 12 منذ وحواليها الحديدة مدينة في القتال توقف من بالرغم •

 المتاجر معظم أن إلى الميدانية التقارير تُشير حيث .التقارير ذكرته ما حسب والقصف القتال ستمرارال نظرا  

 االستجابة آلية سجلت أكتوبر 1 منذو االنخفاض. في مستمر المدينة في األشخاص عدد وأن مغلقة تزال ال

 .أسرة 000,14 نزوح الوكاالت عبر المشتركة السريعة
 

 أوالد 13) طفل 25 قُتل حيث الماضي نوفمبر في أطفال وتشويه قتل حالة 123 طريالقُ  العمل يقفر وثق •

 فظةمحا في الحوادث معظم سجلت (.فتيات 27 & أوالد 71) آخر طفل 98 ُجرح حين في (فتيات 12 &

 وحجة. تعز تالها الحديدة
 

 754 إلى وصل بعدما) نوفمبر 21 في أمريكي دوالر لكل رياال 520ليصبح اليمني اللاير صرف سعر تغير •

 سعر استقرار لتحقيق تخذتاُ  التي اإلجراءات أن إلى يشير هذاو (.الفائت أكتوبر 31 في للدوالر رياال

 أوتشا(. )المصدر: .أُكلها أتت قد الصرف
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 المستلم التمويل

66% 

 التمويل إجمالي

 المطلوب

 مليون 424

 دوالر

 مرحل مبلغ

34% 
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 للفترة اإلنسانية الغذائية للمساعدات الحالية المستوياتب قياسيا   – 2018 نوفمبر في  أجري الذي الغذائي ألمنا لمراحل المتكامل للتصنيف تحليل ألحدث وفقا  
 الغذائي لألمن المتكامل التصنيف مراحل من 4 المرحلة في ونسيكون ( شخص( مليون 5 حوالي اي) السكان من ٪17 فإن -2019  يناير حتى 2018 ديسمبر

 األكبر القلق مصدر فإن وعليه األزمة(. مرحلة) الثالثة المرحلة في ونسيكون شخص( مليون 8,10 حوالي أي) منهم المائة في 36 فيما الطوارئ( مرحلة)
 أي المائة في 53 نسبته ما الرقم هذا يشكل العموم وعلى الكارثة(. مرحلة)  الخامسة المرحلة تحت نيالمصنف من شخص 000,65 عددهم غالبل أولئك سيكون
 20 حوالي هناك يكون قدف إنسانية غذائية مساعدات وجود عدم حالة في أنه إلى التقديرات شيرتُ  ذلك، إلى .اليمن سكان مجموع من نسمة مليون 9,15 حوالي
 في شخص 000,240 هذا ويشمل .لهم العيش سبل وتأمين همأرواح إلنقاذ عاجلة إجراءات إلى بحاجة (النازحين ذلك في )بما السكان إجمالي من شخص مليون

 حجةو عمرانو الحديدة محافظات في تقع تضررا   األشد المناطق غالبية فإن الحدة درجة حيث من أما .المعتاد العدد أضعاف ثالثة أي )الكارثة( الخامسة المرحلة
 وصعدة. تعزو
 

 استخدام كذاو القائمة الصحية المرافق داخل اليمن مناطق عموم في الوخيم الحاد التغذية سوء وعالج من للوقاية متخصصة برامج تفعيل إلى اليونيسف سارعت
 المصابين ألطفالل المخصصة واألغذية األساسية بالمعدات المرافق وتزويد فينالموظ تدريب ذلك يشمل إليها. الوصول يصعب التي المناطق لبلوغ المتنقلة الفرق

 الستخدامل جاهزةال العالجية األغذية - المثال سبيل على - ذلك في بما األساسية اإلمدادات اليونيسف قدمت ذلك إلى باإلضافة .األدوية وكذا الحاد التغذية سوءب
 العالجي. والحليب الحيوية والمضادات

 

 من األطفال شلل ضد تطعيملل وطنية حملة العالمية الصحة ومنظمة )يونيسف( للطفولة المتحدة األمم منظمة مع بالشراكة والسكان العامة الصحة وزارة نفذت
 والمتطوعين ياتالصح والعامالت العاملين من 000,40 من أكثر زار حيث .1الخامسة دون طفل مليون 8,3 إلى ووصلت أيام ثالثة استمرت منزل إلى منزل
 عملية في المستويات جميع نم المحلية السلطات من وعضو ومراقب مشرف 5,200 نحو شارك كما .الفموي األطفال شلل لقاح لتقديم منزل مليون 2,3 حوالي

 األطفال. شلل ضد التطعيم لفرق واللوجستية الفنية المساعدة وتقديم الميدانية األنشطة على إلشرافا
 

 استجابة تقديم تم الحصبة تفشي وقفل مسعى وفي صعدة. محافظة في تفشى الذي الحصبة لوباء أيضا   والسكان العامة الصحة ووزارة اليونيسف ابتاستج كما
 فيتامين مكمالت إلى باإلضافة األطفال شللو األلمانية الحصبةو للحصبة ةمتكامل اتلقاح توفير تم حيث األطفال. شلل ضد التطعيم حملة مع باالشتراك تحصين

 الحصبة. عن الناجمة والوفيات المراضة من للحد رئيسي تدخل )أ( فيتامين تقديم يعتبر صعدة. في عشرة الخمس المديريات جميع في (أ)
 

 األممي المنسق حذر الزيارة نهاية في أيام. الثةث استغرقت نوفمبر هرش نهاية  اليمن إلى زيارة لووكوك مارك الطوارئ حاالت في اإلغاثة عمليات منسق ختتما
 اإلغاثة لعمليات الرئيسية والطرق الحديدة ميناء وحول داخل سيما ال القتال وقفل الدعوة كرر حيث للقلق. مثير بشكل تدهورت اليمن في األوضاع أن من

 عام خالل اإلغاثة جهودب لالضطالع الضرورية دالموار من والمزيد المزيد ستتطلب اليمن في المتدهورة األوضاع أن من حذر كما التجارية. والواردات
22019. 
 

 لتتمكن ا  متزايد ا  مدع العامة الصحي والصرف المياه شبكات تحتاج حيث البالد. أنحاء جميع في مرتفعة تزال ال البيئي واالصحاح المياه جانب في حتياجاتاال
 المائة في 46 أن إلى التقديرات تشير حيث :مثقلة الصحي الصرف مياه ومعالجة الصحي الصرف خدمات االنهيار. وتفادي الخدمات من األدنى الحد توفير من
 .3اإلنساني الدعم على كبير بشكل االعتماد إلى اإليرادات أو الكهرباء نقص يؤدي حين في جزئيا   تعمل عامة مياه بشبكات مرتبطون الحضر سكان من فقط

 

 الحتياجاتل عامةال المراجعة نشر المتوقع ومن .2019 لعام اإلنسانية االستجابة وخطة اإلنسانية االحتياجات على عامة رؤية بإعداد سانيةاإلن المنظمات تقوم
 المساعدات لتقديم الرئيسي اإلطار الوثيقتان هاتان تمثل .2019 يناير 20 بتاريخ اإلنسانية االستجابة خطة إطالق يتوقع حين في 2018 ديسمبر 20 في اإلنسانية
 .2019 خالل اإلنسانية

 

 (2017 ديسمبر اإلنسانية، لالحتياجات الشاملة المراجعة إلى تستند )التقديرات إنسانية لمساعدة المحتاجين المتضررين السكان ألعداد 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  احملتاجني السكان عدد إمجايل

 2.8 3 2.7 2.8 11.3  4ماسة حاجة يف السكان          

 0.54 0.56 0.46 0.42 1.98  النازحون

 4.4 4.16 3.9 3.95 16  بيئي واإلصحاح املياه جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 4.1 4.3 4 4 16.37  الصحة جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 2.3 2.4 2.3 0 7.02  التغذية جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 3.19 3.34 - - 6.53  طفل محاية جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 1.84 2.3 0 0 4.1  التعليم جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 

 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
 

 والمجموعة والتغذية والتعليم البيئي واإلصحاح المياه مجموعات قيادة تتولى كما اليمن في اإلنساني للعمل القُطري الفريق مع بالتنسيق العمل اليونيسف تواصل
 الطفل وحماية البيئي إلصحاحوا للمياه الفرعية الكتل باتت الصحة. مجموعة ضمن كعضو فعال   دور   لعب في استمرارها عن ناهيك الطفل لحماية الفرعية
 المستوى على التعليم مجموعات تفعيل تم كما وإب( عدن الحديدة، صنعاء، )صعدة، للمنظمة الخمسة الميدانية المكاتب جميع في مهامها وتؤدي مفعّلة والتغذية

 موظفيها عبر البرامج تنفيذ بمتابعة وتقوم وصعدة إب من كل   في اإلنساني الدعم مركزي قيادة المنظمة تواصل أيضا   والحديدة. وإب عدن في الوطني دون
   ثالث. طرف من شركاء عبر أو-بذلك األمر سمح كلما-الميدانيين

 

                                                 
 .6200 عام األطفال شلل من خالية اليمن أعلنت 1
 2018 نوفمبر 30 -22 ،23 لعدد أوتشا: اليمن، في اإلنسانية المستجات  2
 REACH 2018  البيئي: واالصحاح المياه جانب في األسرة موازنة تقييم 3
 عليها والحفاظ أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 4
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 -الرئيسيين الشركاء بمعية -اليمن في السريعة االستجابة آلية قيادة المنظمة العالمي األغذية وبرنامج اليونيسف من بدعم للسكان المتحدة األمم صندوق يتولى
 الصندوق قيادة وحجه. ولحج والحديدة وأبين عدن مثل النزاع من تضررا   األكثر المحافظات داخل للخطر عرضة   األشد للسكان آنية استجابة تقديم تتيح آلية وهي
  عليهم. الضرورية المواد عدة توزيع خالل من  عموما   ينالمتضرر السكان إلى الوصول تسريع إلى يهدف اآللية لهذه

 

 

 اإلنساني العمل استراتيجية
 

 "العمل بعنوان اليونيسف استراتيجية موائمة تم حيث اإلنساني. العمل أثناء األطفال تجاه الجوهرية بالتزاماتها اإلنساني العمل في اليونيسف استراتيجية تسترشد
 اإلنسانية االستجابة خطة في المفصل النحو على المجموعة جانب من لالستجابة الالزمة التشغيل وخطط االستراتيجية األهداف مع األطفال" أجل من اإلنساني

 توفير خالل من األولية الصحية الرعاية خدمات إلى الوصول إمكانية تحسين إلى المنظمة تسعى االنهيار شفير على العامة الخدمات وكون .2018 لليمن
 يصعب التي المناطق في سيما عنها غنى ال مسألة التغذية لسوء المجتمعية الرعاية برنامج توسيع ويبقي العام. القطاع كوادر قدرات وبناء المطلوبة اداتاإلمد

 اآلنية االحتياجات تلبية بُغية الغذائي واألمن التغذية تدخالت مع البيئي واإلصحاح المياه حول استراتيجيتها بموائمة اليونيسف قامت وقد هذا إليها. الوصول
 التنمية ألجل واالتصال والصحة البيئي واإلصحاح المياه مجال في المتكاملة الخطة تركز الطويل. المدى على المحلية المجتمعات لدى الصمود قدرة وتعزيز
 منظومات تأهيل وإعادة بالكلور المياه مصادر وتعقيم اإلسهاالت عالج على وتركز الخطورة عالية المناطق على الحاد/الكوليرا المائي لإلسهال واالستجابة للوقاية

  النظافة. بأهمية الوعي ورفع الصحي الصرف
 

 مساعدة بينها تدخالت عدة خالل من النزاع من المتضررة المحافظات داخل للخطر عرضة األكثر األطفال اليونيسف تستهدف الطفل بحماية يتعلق وفيما
  النفسي. الدعم خدمات وتقديم األلغام بمخاطر والتثقيف الطفل حقوق انتهاكات وتوثيق الشمل ولمّ  راألس وتتبع الضحايا

 

 منذ مرتباتهم يتسلموا لم الذين والمعلمات للمعلمين للكوادر الحوافز تقديم خالل من سيما ال التعليمي النظام انهيار دون للحيلولة جهدها قصار المنظمة تبذل
 المدارس تأهيل وإعادة مؤقتة تعلم مساحات إنشاء خالل من جودة ذو تعليم إلى الوصول فرص تحسين على اليونيسف عملت ذلك على وة  عال .2016 أكتوبر

 وزيادة الطالب بين التسرب حاالت من المزيد تفادي في ملموس دور له كان آمنة مؤقتة تعلم مساحات إنشاء .التعليم ونوعية إلى الوصول لتحسين المتضررة
  التعلم. بيئة تحسين ذلك في بما التعليم وتجويد المدرسة في األطفال بقاء

 

 مع اليونيسف تعاونت السريعة االستجابة آلية خالل منو ذلك على عالوة  
 لتوفير الدولية الحكومية غير والمنظمات األخرى المتحدة األمم وكاالت

 تأثرت التي لمناطقل بسرعة للحياة المنقذة األساسية والخدمات اإلمدادات
 آلية منظمات إئتالف باسم ا  أيض الكيان هذا إلى شارويُ  المسلح. العنف بتصاعد

 الجوع مكافحة ةومنظم اليونيسف منظمة من )المؤلف السريعة االستجابة
 عاجلة مساعدة يقدم والذي (أوكسفام منظمةو والتنمية الفني التعاون وكالةو

 من المتضررة المناطق في المضيفة والمجتمعات للنازحين فورية
 يعانون الذين الخامسة دون األطفال كذاو واألوبئة الطبيعية الكوارثالنزاعات/

 والماء والمأوى غذائيةال غير األصناف تقديم خالل من الحاد التغذية سوء من
 لإلمدادات المسبق التخزين خالل من التكميلية. والتغذية الصحي والصرف
 تقديمو السريعة االحتياجات تقييم في البارعة  ةالسريع االستجابة فريق وتشكيل

 تقديم لليونيسف ينالتابع السريعة االستجابة آلية شركاء يستطيع لها االستجابة
 مختارة محافظات في واألخطار للخطر المعرضين للسكان الفورية دةالمساع

 كال شكلت وقد .اإلخطار تلقي بعد أيام 10 أقصاها مدة غضون في اليمن من
 المختلفة. الكتل عبر المشترك لتنسيقا من وعززتا اإلنسانية المساعدات إليصال ا  فريد ا  إطار السريعة االستجابة آليتي

 

 البرنامج الستجابة موجز تحليل
 الحاد المائي للكوليرا/اإلسهال االستجابة

 

 نوفمبر نهاية حتى بها المشتبه الكوليرا حاالت لعدد التراكمي المجموع وصل 2017 أبريل 27 في الحاد/الكوليرا المائي اإلسهال تفشي عن رسميا   اإلعالن منذ
 من مديرية 218 أبلغت وقد البالد. مناطق عموم في بالمائة( 02,0 يبلغ إماته )بمعدل بالوباء مرتبطة وفاة حالة ,2762 منها حالة ,513,3261 إلى 2018
 اليمن في مديرية 333 أصل من 306 رفعت نسمة. 10,000 لكل 81,409 بلغ وطني إصابة بمعدل – العام هذا إصابة حاالت عن اليمن في 333 أصل

 في 8,28 يمثلون الخامسة سن دون األطفال يزال وال .نسمة 10.000 لكل 89,451 الوطني الهجوم معدل بلغو - العام هذا خالل حاالت وقوع عن بالغات
  بها. المشتبه الحاالت مجموع من المائة

 

 0.13 بلغ إماته )بمعدل بالوباء مرتبطة وفاة حالة 347و وكذا بالكوليرا مشتبه إصابة حالة 277,000 قرابة سجلت 2018 نوفمبر 11 إلى يناير بداية منذ
 مجموعه ما إجراء تم ذلك إلى باإلضافة .2018 عام خالل إصابة حاالت تسجيل عن بالغات البلد في مديرية 333 أصل من 218 فعت ر وقد المائة(. في

 9,230 أصل من كعينات )أخذت حالة 2,845 إصابة وتأكد المائة( في 23) إيجابية كانت منها 34,721 ن واتضح سريع تشخيصي فحص 153,428
 في اليونيسف وتستمر هذا عنها. الُمبلغ الحاالت في تدريجي انخفاض حدوث األخيرة األربعة األسابيع أظهرت المائة(. في 31)أي المزرعة فحص خالل حالة(
 على شخص مليون 1,5 إلى تصالن أن المتوقع من تينللوا الكوليرا ضد الفموي التلقيح حمالت من قادمتين حملتين خالل استخدامها المزمع اللقاحات شحن
 على حصلوا الذين األشخاص عدد بلغ الشمال(. في وأربع الجنوب في منها )أربع عالية أولوية تمثل أنها على مصنفة جديدة مديريات ثمان في كامل عام مدار
 .2018 ديسمبر في الحملة تنطلق أن المتوقع ومن شخص. مليون 1,7  اآلن حتى اللقاح

 

 العامة الصحة وزارة ذلك في بما الرئيسيين الشركاء بمعية للكوليرا حول الوطني العمل قيفر ضمن نشط دور لعب اليونيسف تواصل الوطني المستوى علىو
 اليونيسف تدمج التطعيم حمالت إلى باإلضافة الكوليرا. استجابة توجهس التي الكوليرا لمكافحة الوطنية الخطة على األخيرة اللمسات وضع في تساهم كما والسكان
 الوعي زيادة ذلك ويشمل لكوليرا.ا وباء لتفشي العرضة المناطق في خاصة   التنمية ألجل واالتصال البيئي واالصحاح المياه أنشطة ضمن للكوليرا استجابتها

 أجل من بالصهاريج المياه نقلو الصحي والصرف لمياها لشبكات تيةالتح البنية تحسين وكذا العامة األماكن لتنظيف المجتمعية والجهود النظافة ممارسات حول
 نظيفة. مياه إلى الوصول إتاحة

 

 الحديدة في الثورة مستشفى في المركزة العناية تتلقى صغيرة طفلة :8201 اليمن يونيسف
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 والتغذية الصحة
 

 

 مجموعة شركاء مع بالتنسيق الحاد التغذية لسوء المحلي المجتمعية اإلدارة برنامج نطاق توسيع دعم بالتقرير المشمولة الفترة خالل وشركاؤها اليونيسف واصلت
 مالوخي الحاد التغذية بسوء صابم طفل 483,278 اليونيسف عالجت 2018 عام بداية ومنذ العالمية. الصحة ومنظمة العالمي األغذية برنامج وتحديدا   التغذية

  .20185 لعام السنوي الهدف من المائة في 101 تحقق قد تكون بذلكو
 

 في الحالي اإلبالغ معدل إلى الرقم هذا يستند التحقق: وتحت جاريا تزال ما البيانات جمع عملية أن إلى بالنظر األرقام في أخرى زيادة اليونيسف تتوقعو هذا
 في 83 باتت حين في 1820 بداية منذ في جديد عالجية تغذية عيادة 275 مجموعه ما تأسيس تم المائة. في 97 البالغ العالجية للتغذية الخارجية العيادات
  .عالجية تغذية كعيادات تعمل الصحية المرافق من المائة

 

 لألطفال األساسية الصحية الرعاية خدمات نطاق توسيع دعم وشركاؤها اليونيسف تستمر
 المنتظمة اإليصالية الحمالت خالل ومن الصحية المرافق في الخدمات تقديم ودعم والنساء

 النائية المجتمعات إلى وصوال   الصحية المرافق من بدءا   المحلية المجتمعات تستهدف التي
 حصل 2018 مطلع ومنذ المتنقلة. والفرق الجدران ارجخ المتكاملة والحمالت

 والفرق الصحية المرافق خالل من الدقيقة المغذيات مسحوق على طفل 808,577
 59 إلى 6) طفل 608,390,3 مجموعه ما حصل كما .المجتمعيين والمتطوعين المتنقلة
 العام. هذا "أ" فيتامين على شهرا (

 

 الصحية الخدمات من حزمة نوفمبر شهر خالل متنقلة فرقة 29 قدمت ذلك إلى باإلضافة
 الفرق تلك قدمت حيت ن.ينازح قطنهاي التي المناطق في سيما وال واألطفال لألمهات
 اإلدارة خدمات على طفل 687,16 حصل طفل. 15,547 لعدد الروتينية اللقاحات
 وكذا االسهاالت من 4,361 عالج المشمولة الفترة شهدت كما الطفولة ألمراض المتكاملة
 في المالريا من 229و الدوسنتاريا ضد 205 وعالج الرئوي االلتهاب من 3,164 عالج
 333,11 تلقت  بالتوازي، طفل. 5,364 على الديدان من التخلص أقراص وزعت حين
 الوالدة بعد ما رعايةال خدمات أخرى 101 تلقتو حواملال رعاية خدمات على مرأةا 4,357 حصلت حين في اإلنجابية الصحة خدمات ومرضع ملحا امرأة
 .الكزاز ضد حامل امرأة 3,271 تطعيم تم فيما الحديد فوالت مكمالت على حصلن 604,3 إلى إضافة  

 

                                                 
 طفل. 394,000 البالغ الوخيم الحاد التغذية بسوء المصابين حاالت عدد إجمالي من طفل( 276,000) األقل على بالمائة 70 إلى الوصول هو العام لهذا اليونيسف هدف  5

 22 مستشفى في التغذية سوء من يُعالج والدة حديث طفل :8201 اليمن يونيسف

 بصنعاء مايو
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 حصل حيث  نوفمبر شهر اللخ الروتينية التطعيم خدمات تقديم تواصل بالتوازي
 الحصبة لقاح على 29,351 حصل بينما (3الخماسي) القاح على طفل 34,998
 شملت ذلك، إلى الكزاز. ضد امرأة 8,029 تطعيم تم حين في (1) األلمانية والحصبة
 92,233 الطفولة ألمراض المتكاملة باإلدارة المتمثلة األولية الصحية الرعاية خدمات
 الرعاية خدمات على والمرضعات الحوامل من 52,144 تفادتاس حين في طفل

  األولية. الصحية
 حزمة من الثانية الجولة تنفيذ اليونيسف بدأت العامة الصحة وزارة مع باالشتراك
 لتحسين ستراتيجيةكا ذلك ويأتي .الجدران خارج المتكاملة والتغذوية الصحية الخدمات
 من والتخفيف واحدة سنة عن أعمارهم تقل الذين األطفال بين اللقاحات تغطية مستوى
 وخدمات للوالدة السابقة الرعاية وتوفير الشائعة الطفولة وأمراض التغذية سوء عبء

 من أكثر تحصين تمو المحافظات جميع في الحملة انطلقت .للنساء اإلنجابية الصحة
 صبةوالح والحصبة 1,2,3 األطفال وشلل السل) بلقاحات العام دون طفل 200,94

 (.1 األلمانية
 

 يُعد والذي – الوالدة حديثي واألطفال األمهات بين الكزاز على القضاء هدف لتحقيق
 المقرر من كان التي يةالثان الجولة وصلت سقطرى. محافظة في  )الكزاز( تيتانوسال ضد التطعيم من ثانية جولة مؤخرا   اليونيسف نفذت - ووطني عالمي هدف
 اتإستراتيجي كإحدى حامل. غير امرأة 7,732 و حامل امرأة 407,1 لعدد اللقاح ووفرت امرأة 115,9 إلى اإلنجاب سن في امرأة 374,11 تستهدف أن لها

 التطعيم جولة خالل الحوامل النساء على التوليد مواد عدة توزيع أيضا   تم األمنة الوالدة تحسين دفبه الوالدة حديثي واألطفال األمهات بين الكزاز على القضاء
 البيانات من التحقق حاليا   ويجري لحج. محافظة في المخاطر عالية مديريات ثالث في الكزاز ضد تطعيمال من الثانية الجولة تنفيذ تم نوفمبر أواخر فيو .الكزاز
 الثالث. المديريات تلك في تطعيمهن تم الالتي نساءال بعدد المتعلقة

 

 6الرئوية المكورات لقاح من جرعة 267,400 بالتقرير المشمولة الفترة خالل اليونيسف تسلمت الحالية مستوياتها عند التطعيم احتياجات على وللحفاظ
 صنعاء. مطار عبر التكافؤ ثنائي األطفال شلل لقاح من جرعة 5,903,000 إلى إضافة   7الروتا لقاح من جرعة 000612,و
 

 نوفمبر نهاية وحتى .يمنية محافظة 21 أصل من 20 في المحتملة الدفتريا حاالت عن البالغات رفع في باألمراض المبكر إلنذارل اإللكتروني نظامال يواصل
 المائة. في 7,5 بلغ لحاالتل إماته معدلب وفاة حالة167و حالة 887,2 العام هذا عنها المبلغ التراكمية الحاالت عدد إجمالي بلغ
 

  البيئي واإلصحاح المياه
 

 وتعز وحضرموت ولحج وإب وحجة وذمار والبيضاء وعمران والحديدة العاصمة أمانة في الصحي والصرف المياه منظومات تشغيل دعم اليونيسف واصلت
 .المياه عقيمبمعالجة/ت الخاص وروالكل الغيار وقطع والكهرباء بالوقود منظوماتال تزويد خالل من شخص مليون 4,1 من أكثر إلى خدماتها صلت والتي وصعدة

 

 الصرف مياه معالجة محطات تشغيل لدعم للمياه المحلية المؤسسات مع اليونيسف تعمل
 أمانة في الصحي الصرف مياه عيجمت منظومة تأهيل إعادة في والمشاركة الصحي
 والضالع المكال ومدينة عمران مدينةو تعز مدينةو صعدة مدينةو الحديدة مدينةو العاصمة
  .تلك الضرورية تلتدخالا من شخص نمليو 4,2 زهاء  نآلا حتى استفاد وقد وعدن.

 

 بشكل التركيز مع األثر سريعة اليونيسف مشاريع سياق في الحمأة إزالة أنشطة تتواصل
 العاصمة أمانة ومنها الكوليرا تفشي حيث من األولوية ذات المناطق على خاص

 العمل من المحافظتين في شخص ألف 50 من أكثر يستفيد أن يتوقع حيث والحديدة.
 غير والمنظمات الريف مياه إمدادات لمشاريع العامة الهيئة قبل من تنفيذه تم الذي

 .المحلية الحكومية
 

 المائي باالسهال تهإصاب المشتبه حاالتلل االستجابة السريعة االستجابة فرق واصلت
 مديرية 217 في شخص مليون 5,1 من أكثر إلى الوصول من وتمكنت الكوليرا /الحاد

 العامة الهيئة استمرت بدورها نوفمبر. شهر خالل وذلك محافظة 18 على موزعة
 حوالي لخدمة والحديدة ةاألمان محافظتي في المياه جودة مراقبة في المائية للموارد
 المائي االسهالالكوليرا/ب لإلصابة كثيرا   المعرضة المناطق في يعيشون شخص مليوني
 .الحاد

 

 وبناء العامة المياه خزاناتالمياه/ نقاط وتركيب بالصهاريج المياه نقل خالل من  السريعة االستجابة شركاء مع بالتعاون زحينللنا استجابة أيضا   اليونيسف تقدم
 وعدن. وتعز الحديدة في نازحة أسرة 000,17 من أكثر إلى وصلت حيث المنزلية المياه تعقيم أقراصو النظافة مستلزمات وتوزيع الطوارئ مراحيض

 

 وخطر الكوليرا حاالت ارتفاع من تعاني التي المناطق على التركيز مع مديرية 38 في األسر تقييم عمليات من البيئي واالصحاح المياه كتلة شركاء انتهى
 ضمن  يکارش 65 طينش .ةالهام المواقع في الشركاء نطاق وتوسيع نسانيةاإل الحتياجاتل عامةال المراجعة عملية النتائج تثري وسوف .النازحين وتواجد المجاعة

 .حجة في أخرى رةسأ 000,6  دعم بجانب دةيدلحا نم نحيزلناا لصالح ةللحيا ذةلمنقا تلالحتياجا الستجابةا في مستمرون وهم البيئي واالصحاح المياه كتلة
 الشمسية الطاقة على تدريب نفذ كما .وااللتزام الشمسية الطاقة مثل المستدامة الحلول بتحديد الشركاء يقوم الطوارئ لحاالت الستجابةا نطاق توسيع تم حين فيو
 االستجابة سينتح موجهات بلورة بغية البيئي واالصحاح المياه مقابل نقدال عمل مجموعة تفعيل إلى باإلضافة صنعاء في الكتلة هذه تحت المنضوية وكاالتلل

 األسواق. إلى المستندة

 

 الطفل حماية

                                                 
 .واإلنتان السحايا والتهاب الرئوي االلتهاب من األطفال حميي حيث جرعات ثالث في لألطفال  الرئوية المكورات لقاح إعطاء يتم  6

 

 .تاإلسهاال من األطفال يحميو جرعتين في عطىي    الروتا لقاح  7

 الحديدة محافظة في األطفال شلل ضد التحصين حملة :2018 اليمن يونيسف

: اليونيسف تقوم بإعادة تشغيل وتحسين المؤسسة لمحلية للمياه 2018يونيسف اليمن 
 والصرف الصحي في عدن
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 فتيات( 12 & أوالد 13) طفل 25 قُتل حيث الماضي نوفمبر في أطفال وتشويه قتل حالة 123 توثيق واالبالغ بالرصد المعني القطري العمل فريق استطاع
 المائة في 8و مائةال في 12 بنسبة تعز تليها الحديدة محافظة في الحوادث تلك من المائة في 62 وقعت فتيات(. 27 & أوالد 71) آخر طفل 98 ُجرح حين في
 تلك وثقت السابق. بالشهر مقارنة حوادث سبعة إلى اثنين من عسكرية ألغراض استخدامها أو والمستشفيات المدارس على االعتداءات زادت كما حجة. في

 تشكلها التي المخاطر بشأن للحياة لمنقذةا التثقيف أنشطة وشركاؤها اليونيسف واصلت بالتوازي وتعز. والمحويت والحديدة والضالع وعدن أبين في في الحوادث
 على القائمة األنشطة خالل من رعايتهم على والقائمين النزاع من المتضررين األطفال على الحرب مخلفات من والمتفجرات المنفجرة غير والذخائر األلغام

 من 57,704 إلى إضافة   فتيات( 70,071 & أوالد 6482,1) طفل 152,235 بينهم شخص 209,939 إلى الرسائل تلك وصلت حيث والمجتمع. المدرسة
 الصحية الخدمات وتوفير حالةاإل عمليات دعم المنفذين شركائها خالل من فاليونيس واصلت محافظات. ست داخل إناث( 27,352 & ذكور 30,352) البالغين

 حيت .تهمإقامو انتقالهم دعم خالل من الخدمات على للخطر عرضة ألكثر األطفال حصول تيسير ذلك في بما اتوإعاق بجروح المصابين لألطفال التخصصية
 الخدمات. من وغيرها الطبية بالخدمات (فتيات 18 & أوالد 42) األقل على طفل 60 تزويد تم
 

 6,453) الكبار من 20,498 إلى إضافة   فتيات( 10,316 & أوالد 11,950) طفل 22,266 بينهم شخص 42,764 لعدد النفسي الدعم خدمات قُدمت كذلك
 تزويد تم المبادرات هذه من وكجزء محافظة.14 داخل والمتنقلة الثابتة للطفل الصديقة المساحات األماكن من شبكة خالل من وذلك إناث( 14,045 & ذكور
 ألطفال حالة 3531, تحديد تم ةالحال إدارة برنامج خالل ومن ئ.الطوار حاالت أثناء الحماية بشأن والمهارات رفابالمع طفل 4,744 بينهم شخص 2076,

 حماية وخدمات الفردية المشورة خدمات إلى (فتيات 125 & أوالد 652) منهم حالة 1,164 حالةإ وجرى (فتيات 90,5 & أوالد 63,7) للخطر معرضين
 األطفال.

 

 النتائج أظهرت حيث اإلنسانية الحتياجاتل العامة المراجعة سياق في الطفل حماية بمكون الخاصة البيانات تحليل الطفل حمايةب المتمثل مسؤوليةال مجال استكمل
 المحافظات أظهرت وقد .ماسة حاجة في هم الذين األطفال في زيادة المائة في 36 و المحتاجين األطفال حيث من المائة في 14 قدرها إجمالية زيادة األولية
 ومأرب وتعز وحجة الحديدة المحافظات تلك وشملت خطورة. درجة أعلى الوصول في كبيرة يودوق النشط النزاع من تاريخ أو مستمر نزاع من تعاني التي

 ومأرب. وصعدة
 

 نفسيال دعمال خدمات تصلو حيث الضرورية خدماتال توفير في الفرعية الكتلة أعضاء استمر فقد وريمه وحجة الحديدة في النزاع فرضها التي القيود رغم
 والعمل ماعيةاالجت الشؤون وزارة قدمت الحديدة فيو إناث(. 848,12 & ذكور 56,59) البالغين وكذا (فتيات 545,4 & أوالد 154,5) طفل 212,29 إلى

 والعسكري السياسي بالسياق مرتبطة كبيرة تحديات واجهت  تزال ال اليمن في الطفل حماية برامج (.فتيات 76 & أوالد 70) طفل 146 لعدد ةالحال إدارة خدمات
 وشركائها. لليونيسف التشغيلية القدرات حدت أمور وهي اإلداري روتينوال
 

 التعليم
 

 مع بالتعاون اليونيسف قامت 2018 نوفمبر  حتى أكتوبر أواخر من الفترة خالل
 & أوالد 14,990) وطالبة طالب 24,986 وصول بتيسير الميدان في شركائها
 في جديدة دراسية فصول ستة بناء خالل من أفضل تعليمية بيئة إلى فتيات( 9,996
 في المراحيض وإصالح مدرسة( كل في دراسية فصول )ثالثة صعدة في مدرستين

 تقييم حاليا   يجري كما ولحج. وشبوة وأبين وعدن إب محافظات في مدرسة 32
 رواف ممن نحيزنا را  خؤم تستضافا لتيا دارسلما ليهتأ دةإلعا لفنيةا تالحتياجاا
 417 في لصحيا رفلصوا هلمياا قفرام حصالإ مع بالتزامن بيرلغا للساحا نم
 طفل. 145,000 حوالي التدخالت تلك من يستفيدوس تاظلمحافا فمختل في سةدرم
 المعلمات/نلمعلميا نم 207 بيدرت مت فقد زتعو ربمأ ظتيمحاف فيو
 معدلبا المصحوب التعليم حول (ثناإ 93 & ذكور 114) المشرفات/نفيرلمشوا
 من متضررين وطالبة بالط 5,384 تحتياجاا تلبية على متهدراق زيزلتع لنفسيا

 فتيات(. 3,062 & دأوال 2,322) النزاع
 

 المدارس جميع فتح وتم هناك المعلمين إضراب انتهى فقد الجنوبية لمحافظاتل وبالنسبة

 تزال ال ذلك مع اتب.والر في يادةبز المطالبة هو اإلضراب سبب وكان أخرى مرة

 كافة اليونيسف تدعو لذا، المدارس. موظفي رواتب دفع عدم ظل في تحديات هناك

 في حقهم إلى األطفال وصول لتأمين محاولة في ارسالمد موظفي مرتبات صرف الستئناف المناصرة جهود وستواصل للمشكلة مؤقت حل إيجاد إلى األطراف

 التعليم.
 

 االجتماعي اإلدماج
 

 مشاركة لتعزيز جلسة بعقد االجتماعية الرعاية صندوق مع بالشراكة اليونيسف قامت 8والتمكين واالقتصادية االجتماعية للمساعدة المتكامل النموذج إطار في
 مجتمع وقادة والشباب والنساء األطفال يمثلون مجتمعال أفراد من فرد 70 من أكثر الجلسة في شارك .المحلية المجتمعات عن ممثلين ضمت اتمجتمعال وانخراط

 المشروع في وانخراطها مشاركتها أهمية حول المجتمعات توعية إلى الجلسة تهدف صنعاء. ةومحافظ العاصمة أمانة في مديريات 10 في فقير حي 18 من
 الشفافية لضمان أساسي عنصر بمثابة كوني التي النموذج في وانخراطه المحلي المجتمع إلشراك األساس تهيأت من كنوع ذلك يأتي .المشروعب معنية أطرافك

 .بالديمومة تتسم خروج استراتيجية وضعو واالستدامة مجتمعية مبادرات إطالقو والمشاركة
 

 عبارة وهي - االجتماعية للحماية االستشارية للجنة شهري اجتماع عقدل والعمل االجتماعية الشؤون وزارة لليونيسف التابع االجتماعي اإلدماج فريق دعم كما
 المتكامل النموذج مشروع عرض تم كما السلطات. مع استراتيجي حوار على والحفاظ االجتماعية الحماية ومشاريع اتسياس وتنسيق لتسهيل منصة/منتدى عن

 القدرات بناء حول النقاشات تتواصل األثناء هذه في .للمشروع ودعمهم مالحظاتهم على للحصول اللجنة أعضاء على والتمكين واالقتصادية االجتماعية للمساعدة
 عية.االجتما الحماية في الرئيسيين والالعبين اللجنة ألعضاء االجتماعية الحماية مجال في المهني والتطوير

 

                                                 
 تعزيز الوقت نفس وفي للخطر وعرضة فقرا   األشد األشخاص لصالح محسنة نتائج لتحقيق واالقتصادية االجتماعية التدخالت/المدخالت وباقي االجتماعية والخدمات المنافع توحيد إلى يهدف قطاعي نهج عن عبارة والتمكين واالقتصادية االجتماعية للمساعدة المتكامل النموذج  8

  المختلفة. القطاعات وبين داخل والتعاون الصفوف رص تعزيز وكذا والمصاعب الصدمات تجاه لديهم الصمود قدرة

 بدعم صنعاء في القبطية مارية مدرسة في معا   يدرسن الثالث وبناتها أم :2018 اليمن يونيسف

 اليونيسف من
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 ويقدم التضخم شعلا الذي اليمني اللاير قيمة انخفاض على العدد هذا ركز وقد .اليمن في ةاالجتماعي ةاالقتصادي المستجدات نشرة تطوير دعم اليونيسف تواصل
 لألزمة. استجابة واقترح التضخم على الصرف سعر صدمة وآثار األجنبي النقد على تؤثر التي الرئيسية للعوامل تحليال

 

 حول بيانات المسح يقدم النهائي. التقرير وصياغة 2014 لعام األسرة ميزانية لمسح النهائية الصيغة وضعل المركزي اإلحصاء الجهاز جهود اليونيسف تدعم
 جزء سر.لألُ  األساسية واالجتماعية واالقتصادية الديموغرافية الخصائص حول بيانات إلى باإلضافة المعيشية بالظروف المتعلقة الهامة المؤشرات من العديد
 الجهاز االجتماعي اإلدماج فريق يدعم كما األطفال. على للفقر األبعاد متعددة دراسة إلجراء أولى كخطوة األطفال فقر حول محاكاة تقديم يتضمن التحليل من
 - المياه - التغذية - )الصحة والعاملة القائمة المرافق عن ومعلومات تحليال   التقرير سيقدم حيث االجتماعية. اتالخدم مسح تقرير على األخيرة اللمسات وضعل

 من االستفادة سيتمو العاصمة(. أمانة مع الحدود على تقع مديريات اربع )فقط صنعاء ومحافظة العاصمة أمانة في االجتماعية( الحماية - الطفل حماية - التعليم
 إدارة مكون من جزء تُعد والتي المطلوبة االجتماعية بالخدمات ربطهمو المحرومين الفقراء حالةإل 2018 ديسمبر نهاية في متاحة ستكون التي المسح نتائج
 .المتكامل للنموذج التابع ةالحال

 
  التنمية ألجل االتصال

 

 والصحة. للوقاية األساسية الممارسات في واألسر األفراد إلشراك رئيسية قناة يشكل اآلخرين المجتمعيين والمتطوعين الدينيات والمرشدات المساجد أئمة دعم
 خالل من امرأة( 523,575 & رجل 173,843 وكذا فتيات 46,884 & أوالد 47,189) شخص 791,791 إلى الوصول أمكن 2018 نوفمبر ففي

 الدينية الرموز من 2,000 بينهم معيالمجت بالحشد المكلفين من 000و7 قبل من األنشطة تلك نُفذت المجتمعية. إشراك وأنشطة المباشر الشخصي التواصل
 الزيارات ذلك في )بما منزلية زيارة 250,000 مجموعة بما القيام تلك االتصال أنشطة شملت وقد الدينيات(. المرشدات من 530 & مسجد إمام 1,470)

 و مسرحي عرض 50 وأيضا   مجتمعية وفعالية لقاء 6,000 و مشورة جلسة 4,000 إلى إضافة   جماعية نقاش جلسة 3,600 و األطفال( شلل حملة خالل
 جمعة. خطبة 1,100

 

 أوساط بين وكذلك الفموية اإلماهة زوايا/تاإلسهاال لعالج مركز 200 في المعلومات نشر بدعم المجتمعية التعبئةب المكلفين شبكة خالل من اليونيسف قامت كما
 مدرسة. 70 وداخل الفقيرة( حياءاأل في يقطنون الذين السكان) ينمشوالمه النازحين من 000,16

 

 دعم تمو تدخالت.بال المستهدفة المناطق في شخص ماليين 6 حوالي إلى الوصول في العامة لعناوينا بأنظمة مزودة عربة 459 ساعدت ذلك إلى وباإلضافة
 المجتمعية التعبئة أنشطة وتلفزيونية إذاعية محطة 29 تضم التي الجماهيري االتصال قنوات دعمت أيضا   .واالتصال ثقيفوالت المعرفة موادب األنشطة هذه

 إلى وصلت التي القصيرة النصية الرسائل خالل من نشرها تم التي األساسية الرسائل خالل من ذلك تعزيز تم كما شخص. ماليين 10 حوالي إلى للوصول
 المحمول. فالهات خدمة في مشترك مليون 10 حوالي

 

 اللوجستية والخدمات اإلمداد
 

 بالتقرير المشمول الشهر خالل تسليمها تم التي لإلمدادات اإلجمالية القيمة بلغت
 متر 2,262و متري طن 583 بلغا إجماليين وحجم بوزن أمريكي دوالر 757,959,8

 تعقم وأقرص ولقاحات مستشفيات معداتو أولية اسعافات عدد )شملت التوالي على مكعب
 عدن إلى واألخر الحديدة إلى واحد ةشراعي كبامر ثالثة عبر الشحنات أرسلت (.المياه

 صنعاء إلى اللوجستي الدعم مجموعة قبل من مسيرة جوي نقل عمليات ثالث إلى باإلضافة
 الحديدة في اإلمداداتو السلع تسليم (.لقاحاتال نقلل) صنعاء إلى ةمستأجر طائرات أربعو
 .هناك والنزاع القتل تصاعد بسبب للوقت وهدر تحد مثلي زالي ما
 

  

 األلمانية والحصبة الحصبة ضد لقاح جرعة مليون 14 من أكثر :2018 اليمن يونيسف

 الوطنية الحملة خالل سنه 15حتى اشهر 6 من لاألطفا لتحصين عدن مطار إلى وصلت

 الحصبة ضد للتحصين المقبلة
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 الخارجي واالتصال اإلعالم 
 

 الصحة على قوي تركيز مع نوفمبر شهر خالل واألطفال اليونيسف قضايا على الضوء تسليط تم
 40 في اليونيسيف برزت كما تلفزيونية. قناة 21 على بثه تم إذاعي فيديو مقطع 469 في والتغذية

 تغطية سجلت أيضا   اإلنسانية. والقضايا ألطفالا حول المقدمة اإلعالمية التغطية مجموع من المائة في
 وبنسبة المائة في 76 بنسبة زيادة اليمن في اليونيسف حول الدولية واإلنجليزية العربية اإلعالم وسائل
 التوالي. على المائة في 72

 

 لليونيسف اإلقليمي المدير قام األطفال تغذية سوء حول العام الوعي مستوى لرفع لليمن زيارته عقب
 نوفمبر 3 بتاريخ باألردن عمان في عقد صحفي مؤتمر خالل ماإلعال وسائل بإطالع كابيلير يرتخ

 اإلنترنت. عبر اإلعالم وسائلل رابط 558 عبر أصداء والقى فيسبوك على مباشرة بثه تم 2018
 اإلنجليزية باللغة 76) اإلنترنت عبر إعالمي مصدر 125 قبل من اإلقليمي المدير بيان تغطية تمت
 والجزيرة العربيةو سي بي بي قناة ذلك في بما تلفزيونية قنوات ست وبثتها (ةالعربيب اإلعالم في 49 و

 الميادين. قناة و بلقيس تلفزيونو الدولية 24أخبار و اليمني والتلفزيون
 

 الحديدة مستشفى في األطفال بشأن بيانا   فور هنريتا لليونيسف التنفيذية المديرة أصدرت نوفمبر 6 فيو
 وصول وضمان وحولها المستشفى من بالقرب القتال وقف إلى األطراف جميع" فيه تدع المنطقة في القتال اشتداد بعق الوشيك الموت لخطر معرضونال
 يف وتغطية واسعة أصداء البيان القى ".المدنية التحتية البنية ضد الهجمات لوقف القانونية بواجباتهم وااللتزام الجهات جميع من بأمان المستشفى إلى لمدنيينا

 اإلنترنت. عبر اإلعالم وسائلل ا  رابط 315
 

 التنفيذية المديرة رحبت وقد  اليمن في الحالي الوضع على األمن مجلس بإطالع غريفيث مارتن السيد لليمن الخاص المبعوث قام نوفمبر 16 بتاريخ أيضا  
 المقدمة في اليمن أطفال مصالح ووضع دائم سالم أجل من "السياسية المحادثات واستئناف اليمن في النار إطالق وقف أجل من النداءات عدد بزيادة" لليونيسف

." 
 

 المديرة فور والسيدة لووكوك مارك الطوارئ حاالت في اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمين وكيل عن مشترك بيان صدر نوفمبر 22 وبتاريخ وأخيرا  
 محتملة. كارثة وقوع لمنع - أخرى تدابير مجموعة بين من - القتال ألعمال دائم وقف فيه حثا والحديدة اليمن في الوضع بشأن لليونيسف التنفيذية

 

 أجبر الذي النزاع تصاعد بسبب الحديدة في المدرسة خارج طفل 000,60 وجود حول ببيان اليمن في اليونيسف ممثلة ريالينو يلشميريت أدلت  نوفمبر 30 في
 الكثيرة الصعوبات رغم البالد أنحاء جميع في األطفال تعليم يواصلون الذين للمعلمين البطولي االلتزام على أثنت كما اإلغالق على هناك لمدارسا ثلث من أكثر
 يواجهونها. التي

 

 والعربية اإلنجليزية باللغتين الفيديو مقاطع وكذلك الكوليرا واستجابة والتعليم التغذية سوء حول اإللكتروني الموقع على قصص سبع نشر تم الشهر ذات فيو
 فرق وجهود لألطفال العالمي واليوم عدن محافظة في للطفل الصديقة والمساحات اليمن في التغذية سوء ووضع اليمن إلى لليونيسف اإلقليمي المدير زيارة حول

 األزرق اللون ليمنا يونيسف جعلت 2018 نوفمبر 20 في العالم به يحتفل الذي لألطفال العالمي يومال بمناسبةو الكوليرا. مكافحةل الحديدة في السريعة االستجابة
 اليونيسف موظفي وشهادات بالدال أنحاء جميع من لألطفال وصور فيديو وأشرطة ا  صور تضم النطاق واسعة متعددة وسائط حملة خالل من العالم على يغطوا

 حيث األخرى. الميدانية والمكاتب صنعاء في مكتبها من اليمن في اليونيسف تنظمها التي الفعاليات وكذلك اليمن في األطفال وإنقاذ حماية الملتزمين الميدانيين
 النقدية المساعدات حول فيسبوك على الرئيسي المنشور جتذبوأ الماضي( الشهر 000,75 مع )مقارنة انطباع 000,108 من أكثر تغريدة أعلى جمعت

 .زيارة000,13 من أكثر لليونيسف
 

 صنعاء إلى اللقاحات إمدادات وصول لتغطية للمنظمة التابعة االجتماعية اإلعالم منصات عبر الشهر تاذ خالل أخرى متعددة وسائط حمالت إطالق كذلك جرى
 ألجل االتصال مكون مع بالتعاون "ألني مهم اأن" بعنوان والمهرة عدن محافظتي في النازحين األطفال ووضع طفالاأل شلل ضد الفموي التلقيح حمالت أجل من

 30 إلى 26 من الفترة خالل جرت التي البالد أنحاء جميع في منزل إلى منزل من األطفال شلل وحملة ينالمجتمعي يينالصح العاملين دور أبرزت التنمية
 نوفمبر.

 
 

 التمويل
 

 تنفيذ سيجعل ما منهم تسلمتها التي والتعهدات المساهمات نظير والخاص العام القطاعين من المانحة الجهات لكافة العميق امتنانها عن تعرب أن اليونيسف تود
 الصحة( )تدخالت اراتاإلم لةدو في الخاص القطاع من مانح من سخية مساهمات نوفمبر شهر خالل تلقت قد المنظمة وكانت ممكنة. أمرا   الحالية االستجابة

 أجل من اإلنسانية للمناشدة قطاعي )دعم المتحدة المملكة في الوطنية اللجنة ومن األطفال( أجل من اإلنسانية للمناشدة مرنه ومساهمة الطفل حماية) بلجيكا من
 األطفال(.

 

 تمويالت على حصلت التي لقطاعاتل وبالنسبة .2018 عام خالل التنمية جلأل واالتصال الطفل حماية مجال في تمويلية فجوة من تعاني ليمنا يونيسف تزال ال
 التمويل هذا سيكون حيث .2019 لعام األطفال أجل من اإلنسانية المناشدة تحت أنشطتها لتغطية لفائض التمويل بترحيل اليونيسف ستقوم هامتطلبات من أكثر

 االستجابة. استمرارية لضمان ا  ضروري
 

 لتمويل التبرعات جمع اليونيسف تواصل الرئيسية البرنامج أنشطة تواجه التي المستمرة التشغيلية والتحديات اليمني للنزاع األفق في تلوح نهاية أي غياب معو
 ومتعددة بالمرونة تتسم التي بالتمويالت خاص بشكل اليونيسف ترحب وأنشطتها برامجها استمرارية على الحفاظ أجل ومن .2019 لعام لليمن استجابتها
  السنوات.

 
 
 
 
 
 
 

 2018 نوفمبر خالل االجتماعي اإلعالم وسائل في تداوله تم ما أبرز

  تويتر

 الحسابات تنظيف بسبب ) 40  - جدد متابعين

 الوهمية(

 مليون .761 انطباعات تغريدات

 انطباع 002,108 تغريده أعلى

 158 )عربي/إنجليزي( التغريدات إجمالي

 زيارة 27,200 الملف زيارات

 مرة 1,700 الذكر مرات مجموع

 فيسبوك

 ,0071 للصفحة االعجابات/المتابعين إجمالي صافي

 000242, الوصول إجمالي

 وصول 009,13 الرئيسي المنشور
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 شهرا( 12 ولمدة 2018 لعام اإلنسانية المناشدة في محددة هي )كما المطلوبة التمويالت

 الُمناشد القطاع

 متطلبات

 لعام التمويل

2018 

 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

 %0 - 133,936,068 64,233,969 69,702,099 113,093,609 التغذية

 %0 - 26,371,835 67,953,465 58,418,370 107,264,969 الصحة

 %0 - 147,402,141 27,616,479 119,785,662 125,000,000  البيئي واإلصحاح المياه

 %4 1,286,718 31,951,809 8,754,881 23,196,928 33,238,526 الطفل حماية

 %0 - 34,186,220 16,074,896 18,111,324 30,840,473 التعليم

 %10 1,486,978 13,066,292 2,900,497 10,165,795 14,553,270  التنمية ألجل االتصال

     57,893,376    57,893,376                   مخصصات

 ***%1 2,773,695 44,807,741  187,534,186                  357,273,555                423,990,847 اإلجمالي

  .2018 نتائج حتقيق يف ابإلسهام ترغب األطراف متعددة منظمات جانب من اإلضافية املسامهات يشمل أخرى "خمصصات وبند للتعديل( وخاضعة أولية )األرقام 2017 مناشدة مقابل استلمت اليت املبالغ ويشمل مرحل" *"مبلغ
 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 نوفمرب 30 حىت متوفرة" **"مبالغ

 االحتياجات لتلبية والصحة البيئي واإلصحاح املياه ونُظم االجتماعية احلماية لتعزيز املوارد من املزيد حشد كذلك  جيري البصرية. واملواد االتصال وأنشطة تابعةوامل امليدانية والعمليات األمن تتضمن التكاليف هذه كاليمن.  التكلفة عالية
 .اإلنسانية وغري اإلنسانية الصدمات جراء احمللية اجملتمعات على األثر وختفيف الطارئة نقديةال التحويالت برانمج ذلك ويشمل اإلنسانية. األوضاع عن الناشئة االحتياجات ذلك يف مبا والبعيد القريب املدى على
 ألجل االتصال و الطفل محاية مكوين يف متويل فجوات هناك تبقىو  القطاعات. خمتلف يف الفجوات بني تباين أوجه خيفي الرقم هذا أن إال 2018 لعام التربعات جلمع مجايلاإل هدفها اليونيسف جتاوزت حني يف أنه مالحظة يرجى***

 .التنمية
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 9201 يناير 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 :"8201 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، مقر من

 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 نوفمبر – )يناير البرنامج نتائج ملخص

 2018 البرنامج ونتائج أهداف
 

 المنفذين والشركاء اليونيسف استجابة الكتلة استجابة 

 االحتياج
  الكلي

 هدف
2018 

 مجموع
 النتائج

 منذ التغير
 تقرير آخر

 لعام اليونيسف هدف
2018 

 مجموع
 النتائج

 منذ التغير
 تقرير آخر

 التغذية

 49,243 276,000 278,483 49,243 278,483 1268,000 400,000  العالجية الرعاية أقسام أدخلوا الذين الوخيم الحاد التغذية بسوء المصابون شهر 59-6 عمر في األطفال #

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

2,300,00
0 

1,404,00
0 

1,352,46
2 

134,459 983,000 2462,3521, 134,459 

  75,551  691,000 577,808 75,551 577,808 691,000  العناصر( متعددة )مساحيق الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #

 أ( )فيتامين الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #
4,600,00

0 
4,177,00

0 
3,390,60

8 
8,234 4,177,000 3,390,608 8,234 

 الصحة

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

   
 912,560 546,6791 75,436 

   األطفال شلل ضد تطعيمهم تم الذين الخامسة دون األطفال #
   

 5,352,000 4,658,852 13,678 

 أولية صحية رعاية على يحصلون ممن الخامسة دون األطفال #
 

    

 
1,500,000 1,180,793 

90,233 

 أولية صحية رعاية على يحصلن الالتي والمرضعات الحوامل النساء #
 

    
 801,045 612,053 52,144 

 البيئي واإلصحاح المياه

 شبكات تأهيل وإعادة وصيانة تشغيل دعم خالل من الشرب مياه على الحصول بمقدورهم بات الذين األشخاص #
 العامة المياه

 7,288,59
9 

5,338,84
0 

4,611 6,000,000 4,954,795 0 

 طارئة آمنة مياه إمدادات على يحصلون الذين األشخاص #
 1,703,35

9 
1,315,15

0 
39,307 1,000,000 929,836 0 

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

 1,223,90
8 

916,229 391,214 800,000 872,526 391,214 

 +استهالكية( )أساسية الشخصية للحماية النظافة مواد عدة على حصلوا ممن األشخاص #
 2,322,98

1 
891,174 243,177 

 800,000 
 )أساسية(

807,717 243,177 

 
 5,332,04

5 
5,638,87

7 
783,584 

 4,000,000
 )استهالكية(

5,638,8771  
2,235,519

 

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

 4,202,32
4 

8,414,40
7 

2,681,946
 

4,000,000 28,414,407 2,837,372
 

 الطفل حماية
 %92 %92 %90 %92 %92 %90  المرفوعة الحوادث إجمالي من واإلبالغ الرصد آلية قبل من منها والتحقق توثيقها تم التي الحوادث نسبة

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

682,268 743,393 45,010 594,937 668,237 42,764 

 األلغام مخاطر بشأن للحياة المنقذة التثقيف رسائل إليهم وصلت الذين المجتمع وأفراد األطفال #
 1,684,10

6 
1,576,37

2 
211,244 1,468,541 1,516,781 209,939 

 1,310 10,345 9,702 1,224 10,865 12,932  الضحايا ومساعدة الحالة إدارة ذلك في بما حساسةال الطفل حماية خدمات إليهم وصلت الذين األطفال #

 1التعليم

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

4,100,00
0 

738,995 867,766 48,983 
639,100 

182,391 24,986 

 المدارس في السالم بناء وثقافة النفسي الدعم خدمات يتلقون الذين المتضررين األطفال #
 

1,000,00
0 

876,505 45,094 
429,000 

133,352 0 

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

1,500,00
0 

271,897 8,842 
473,000 

41,907 206 

 التنمية ألجل االتصال

 ممارسات 4 أو 14 التنمية) ألجل االتصال أنشطة من المتكاملة الحزمة إليهم وصلت الذين المتضررين السكان #
 9أساسية(

      2,200,000(14) 1 2,495,699 77,151 

 
    

 
4,000,000(4) 

 10,321,960
 2 

791,791 

 السلوك بتغيير الخاصة الرسائل إليصال نشرهم جرى الذين المدربون المجتمعية/المتطوعون بالتعبئة المكلفون عدد
 بالكوليرا اإلصابة حيث من المخاطر عالية المناطق في

 
  

 
10,000 8,678 400 

 الحواشي

 التنمية. ألجل من واالتصال البيئي واالصحاح والمياه والصحة التغذية أهداف ذلك وفق تعدلت وقد أكتوبر. في األطفال أجل من االنساني العمل مناشدة مراجعة قبع تعدلت االهداف بعض :1 النتائج

 العملة قيمة وتراجع الغذائي االمن انعدام مستويات في لزيادةل نظرا   الكتلة. أهدافو التنقيح بعد 2018 لليمن االنساني العمل خطة في الموجود الهدف من اكبر يظهر وبالتالي تغيير دون اليونيسف هدف ظل :1 التغذية
 .2019 مناشدة طارإ في األهداف تسوية وسيتم للخطر. عرضة يكونون قد الذين األطفال من ممكن عدد اكبر إلى الوصول أجل من هدفها اليونيسف تغير لم المحلية

 خارج حمالت خالل الصحية المرافق مع للعمل مجتمعي صحة متطوع 4000 ضم ذلك في بما األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة المشورة دماتخ شملت والتي التدخالت توسيع الهدف تجاوز تم :2 التغذية
 .الخدمات مقدمي جانب من التقارير رفع عملية وتحسن (1100 إلى 650 )من األطفال وصغار الرضع تغذية زوايا في الكبيرة والزيادة المنتظمة الجدران

 المعنية والوزارات )المحلية( السلطاتب المتمثلة التحديات بسببو الصحية. المراكز إلى الوصول المجتمعات فيها تستطيع ال التي المناطق في الجدران خارج المتكاملة الجوالت من جزءك الحصبة لقاح يقدم :1 الصحة
 الخطة. حسب يسير الصحية المرافق في الحصبة ضد التلقيح معدل .جديدة جوالت تنفيذ في اليونيسف ستشرع الموافقة على الحصول بمجردو معينة. مناطق في المساعدة تقديم لبدء اإلذن الفرق تنتظر

 الكوليرا من ستئصال/التخفيفال متواصل التركيز ألن نظرا   المؤشر هذا تجاوز تم :1 البيئي واالصحاح المياه

 القائمة العمل خطة اعتماد بعد يتم لم اآلن وحتى لسيطرتهم. الخاضعة المحافظات في آخر نشاط أي تنفيذ يقبلوا لن فإنهم المعلمين حوافز لقضية التطرق يتم لم ما أنه إلى صنعاء في ليميةالتع السلطات أشارت :1 التعليم
 أشارت ذلك إلى إضافة   دائمة. شبه دراسية فصول وبناء المتضررة المدارس تأهيل إعادة مثل التعليم إلى الوصول لتسهيل الرئيسية األنشطة بعض تنفيذ في تأخير حدث لذلك نتيجة   التعليمية. للتدخالت االحتياجات على

 هدافاأل بتحقيق يسمح لن القدرات كفاية عدم أن إال الجنوبية للمحافظات رضالغ لهذا األموال بعض تخصيص تم أنه مع إيقافه. يجب ولذلك أولوية ليس واألطفال للمعلمين انفسي الدعم أن إلى بوضوح التعليمية السلطات
 علقيت فيما 2018 عام أهداف تضمنت وأخيرا   العام. هذا أهداف إلى الوصول يتم لن وبالتالي 2018 في للتسليم جاهزة تكون لن الطاوالت هذه فإن الطالب طاوالت بشراء المتعلقة العرض اختناقات وبسبب األولية.

 2018 في توزيعها يُتوقع ال أنه غال مؤقتة تعلمية كمساحات الستخدامها والخيام التعلم لوازم من الطوارئ مخزونو واإلمدادات الوصولب
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 والتحصين اآلمنة الوالدة وممارسات الحوامل رعاية خدمات على اإلقبال نسبة رفع :التنمية ألجل االتصال جانب في المنظمة تدخالت تغطيها التي "14الـ الرئيسية "الممارسات تشمل :1 التنمية ألجل االتصال
 والتشجيع البشرية النفايات من اآلمن والتخلص وتخزينها المنزلية المياه ومعالجة بالصابون األيدي وغسل التغذية سوء من الوقايةو  الحصرية الطبيعية الرضاعة ذلك في بما األطفال وصغار الرضع وتغذية الروتيني

 الرئيسية "الممارسات تشمل حين في .وتجنيدهم باألطفال االتجار ومنع المواليد تسجيل على طلب وخلق األطفال زواج حول االجتماعية األعراف ومخاطبة الفتاة وتعليم سنوات 6 سن في بالمدرسة االلتحاق على
 (.الصحي المرفق إلى الفورية واإلحالة واإلماهة التعقيم) المنزل في المناسبة الرعاية ممارسات - الغذاء مع المناسب التعامل - بالصابون يدينال غسل - المنزلية المياه تعقيم :الكوليرا استجابة ضمن األربعة"

 الحاد المائي للكوليرا/االسهال االستجابة على لتركزا لزيادة نظرا   الهدف هذا تجاوز تم :2 التنمية ألجل االتصال
 

 


