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 الشركاءو اليونيسف استجابة                    

 

 

 

 تطعيم مايو شهر خالل تم

 الكوليرا بلقاح شخص 270,000

 من األولى الحملة خالل الفموي

 اليمن في نوعها

 
  القطاع/الكتلة اليونيسف

 2018 نتائج الكتلة هدف *2018 نتائج اليونيسف هدف

 عمر في المستهدفين األطفال عدد :التغذية

 الحاد التغذية بسوء المصابين شهر 6-59

 الرعاية مراكز إدخالهم تم ممن الوخيم

 العالجية

268,000 169,615 268,000 169,615 

 الذين الخامسة دون األطفال عدد :الصحة

  أساسية صحية رعاية يتلقون
1,5 00,000 884,244   

 األشخاص عدد البيئي: واإلصحاح المياه

 من المخاطر عالية مناطق في يقطنون الذين

 الوصول وبإمكانهم بالكوليرا اإلصابة حيث

 معالجة مياه إلى

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

 المجتمع وأفراد األطفال عدد :الطفل حماية

 بمخاطر تثقيف رسائل إليهم تصل الذين

  للحياة منقذة األلغام

1,468,541 1,063,630 1,684,106 1,111,327 

 الذين المتضررين األطفال عدد التعليم:

 التعليم بلوازم متمثل دعم على حصلوا

 األساسية

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

 المبلغ المستلم

 189.45 مليون $

%50 

 إجمالي التمويل 

 المطلوب

 378 مليون $

 مبلغ مرحل

 189.45 مليون $

%50 

 رئيسية عناوين

 

 محافظتي في مديريات خمس في الكوليرا ضد الفموي التطعيم حملة من األولى الجولة تنفيذ اليمن يونيسف دعمت •

 ضد (فأكثر سنة عمر من) إضافي شخص 595,540 لحماية الحملة وهدفت اليمن شمال الواقعتين وإب الحديدة

 وقد .الماضي يوما في عدن محافظة داخل مديريات خمس في نفذت التي األولى الحملة نجاح بعد هذا يأتي .الكوليرا

 .شخص 561,500 البلغ الهدف أجمالي من شخص (المائة في 69) 390,387 مجموعه ما تلقيح تم أمكن
 

 دون طفل ماليين خمسة من أكثر واستهدفت األطفال شلل ضد للتطعيم وطنية حملة أغسطس شهر خالل نُفذت •

 حصل حين في الفموي األطفال شلل بلقاح تطعيمهم تم (69٪) طفل 322,163,4 أن األولية النتائج وتظهر .الخامسة

 (.)أ فيتامين على (شهر 6-59) طفل 817,281
 

 المناطق في جلهم طفل مليون 7,3 يواجه حيث .عاجل قلق مصدر يشكل يزال ال الجديد الدراسي العام انطالق •

 ينتظرون زالوا ما الحكومية المدارس ومعلمات معلمي ثلثي من يقرب ما كون الدراسي عامهم ضياع خطر الشمالية

 إلى باإلضافة .معا   التعليم وجودة الوصول قدرة على قوي تأثير له الوضع وهذا .عامين منذ تصرف لم التي رواتبهم

 .المسلحة الجماعات من وغيرها المسلحة القوات قبل من للتجنيد عرضة أكثر المدرسة خارج األطفال سيصبح ذلك
 

 في بما التحتية البنية تضرر إلى ذلك أدى وقد .الحديدة مدينة من والجنوبية الشرقية المناطق في القتال تصاعد استمر •

 تم .اللحظة هذه حتى اإلنساني العمل شركاء أمام مغلقا   زال ال والذي صنعاء إلى المؤدي الرئيسي الطريق ذلك

 تلقت اسرة 000,70 منهم وصعدة وإب وصنعاء والحديدة عدن مراكز في نازحة أسرة 500,73 من أكثر تسجيل

 .غذائية غير ومواد سريعة استجابة مساعدات
 

 الشديد والعنف اليمن في اإلنساني الوضع تدهورب العام الوعي لزيادة الرسمية البيانات من العديد نشر الشهر هذا شهد •

 .األطفال ضد المبرر وغير

 

 الوضع تقرير

 اليمن في اإلنساني

 

 2018 أغسطس
 

  ماليين 11.3 
  )تقديري( إنسانية مساعدة إلى بحاجة طفل
 

  مليون 22.2
- 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

 
 
 

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

 تبدو األطفال أجل من اإلنساني العمل مناشدة أن رغم  األطراف. متعددة أخرى تمويالت وأي

 التغذية ومنها التمويل في فجوة تعاني تزال ما اقطاعات بعض هناك أن إال بالكامل ممولة

 تتغير قد المطلوب التمويل وإجمالي فاألهداف  التنمية. ألجل تصالواال الطفل وحماية والصحة

  .2018 لعام المنقحة المناشدة نشر عند

 
 

 المستلم التمويل

 $ مليون 189,45

50% 

 التمويل إجمالي

 المطلوب

 $ مليون 378

 مرحل مبلغ

 $ مليون 188,64

50% 
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  اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
 

 

 الوباء من ثالثة موجة تفشي احتمال من يزيد ما تزايد في بها المشتبه الكوليرا حاالت عدد فيما بالتدهور اليمن في اإلنساني الوضع استمر
 ذلك في بما الصحية المرافق إلى الواصلة الحاالت زيادة إلى العالمية الصحة منظمة تقارير تشير .األمطار هطول تواصل ضوء في خاصة  
 بشراء اليمن يونيسف قامت محتملة ثالثة لموجة الحالية التأهب إجراءات يخص وفيما .1المالحظة من مزيدا   تتطلب التي الشديدة الحاالت
 اإلماهة وأمالح اللقاحات ذلك في بما بها مشتبه كوليرا/حاد مائي إسهال حالة مليون نصف من ألكثر لعالج تكفي مسبقا   كافية إمدادات وتأمين
 وبعض الصحة ووزارة لليونيسف تابعة مختلفة مستودعات في مسبقا   اإلمدادات هذه تخزين تم حيث .الوريدية والمحاليل والزنك الفموية
 .ةالصح مكاتب

 

 جزيرة في اآلبار ذلك في بما الجوية الغارات خالل الشهر هذا المياه شبكات من العديد رتدمُ  حيث للهجوم عرضة المياه شبكات تزال ال
 بها ولحق بشدة أخرى عشر تضررت فيما بالكامل آبار خمسة منها دمرت الجزيرة في للمياه الوحيدة المصادر هي اآلبار تلك .كمران

 مياه خزان تعرض كما .بالكامل المياه تحلية محطة تدمير تم اآلبار إلى باإلضافة .عاجل تأهيل إعادة إلى تحتاج باتت حتى بالغة بأضرار
 حرموا المدينة سكان التقارير أشارت وقد الخزان. فيه يتواجد الذي الفناء هجوم استهدف عندما للدمار الحديدة في الدريهيمي مدينة في رئيسي

 .أسبوع لمدة الشرب مياه
 

 (لميرا وبكيل ومستبا وحيران وحرض ميدي) خصوصا   صعوبة األكثر إلنسانيا للوصوا يبقى الحديدة في الدعم مركز ىمستو علىو
 شهر أوائل منذ ديارهم من الفرار على شخص 000,470 قرابة اأجبر الحديدة في العسكرية والعمليات العنف (.فلجوا) و ةصعد تمحافظاو

 .عاجلة إنسانية مساعدات إلى حاجةب وباتوا يونيو
 

 اللاير سعر انخفض الماضي الشهر خالل .يونيو في دوالرلاير/ 485 إلى يناير في الدوالر مقابل لاير 460 من اليمني اللاير قيمة انخفضت
 2017 نوفمبر منذو .األخيرة األسابيع في المائة في 10 ارتفعت التي األساسية الغذائية للسلع السوق سعر متوسط على أثر مام وأكثر أكثر

 في 25 من بأكثر (والبنزين والديزل الطهي غاز) الوقود سلع أسعار زادتو المائة في 25 من بأكثر الغذاء لسلة األدنى الحد تكلفة ارتفعت
 دائرة إلى إضافي شخص مليون 5,3 دفع هو القصير المدى على االنخفاض هذا أثر .2017 وأغسطس 2017 نوفمبر شهري بين المائة
 المائة في 30 أن إلى والتمكين االجتماعية االقتصادية للمساعدات المتكامل النموذج تقييم أشار قدو .المقبلة األشهر خالل الغذائي مناأل انعدام
 ارتفاع في الرئيسي السبب يعود .التسول طريق عن الغذاء على تحصل هامن المائة في 47 وأن اليوم في وجبات 3 من أقل تتناول األسر من

 من المزيد طباعةب المركزي البنك قيامو اليمني المركزي البنك في األجنبية العمالت نقص إلى الماضي األسبوع في الصرف أسعار معدل
 .2السوداء السوق على كثيرا   التجار واعتماد كافية احتياطيات دون المحلية العملية

 

 (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  3ماسة حاجة في السكان          

 0.54 0.56 0.46 0.42 1.98  النازحون

 4.4 4.16 3.9 3.95 16  بيئي صحاحاإلو مياهال مجال في لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 4.1 4.3 4 4 16.37  صحةال مجال في لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 2.3 2.4 2.3 0 7.02  تغذيةال مجال في لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 3.19 3.34 - - 6.53  طفل حماية مجال في لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 1.84 2.3 0 0 4.1  تعليمال مجال في لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 

 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
 

 والتعليم لبيئيا 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 هامراراست عن ناهيك الطفل لحماية الفرعية والمجموعة والتغذية
 الحديدة، صنعاء، )صعدة، للمنظمة ةالخمس الميدانية المكاتب جميع في مهامها وتؤدي لةمفع   والتغذية الطفل وحماية البيئي واإلصحاح للمياه
 لدعما مركزي قيادة المنظمة تواصل أيضا   والحديدة. وإب عدن في الوطني دون المستوى على لتعليما مجموعات تفعيل تم كما وإب( عدن

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

 آنية استجابة تقديم تتيح آلية وهي -الرئيسيين الشركاء بمعية -اليمن في السريعة االستجابة آلية سياق في الريادة دور كذلك المنظمة تتبوأ
  .وحجه ولحج والحديدة وأبين عدن مثل النزاع من تضررا   األكثر المحافظات داخل للخطر عرضة   األشد للسكان

 
 

 

 

 اإلنساني العمل استراتيجية
 

 استراتيجية موائمة تم حيث .اإلنساني العمل ثناءأ األطفال تجاه الجوهرية التزاماتهاب اإلنساني العمل في اليونيسف تيجيةاسترا تسترشد
 على مجموعةلا جانب من الستجابةل الالزمة التشغيل وخطط االستراتيجية هدافاأل مع األطفال" جلأ من اإلنساني "العمل نعنواب اليونيسف

                                                 
  تقرير مستجدات الوضع اإلنساني في اليمن 16-26 أغسطس، العدد 25، أوتشا 1 

  تقرير مراقبة األسواق اليمنية، برنامج الغذاء العالمي، العدد26/25 -  20182
 عليها والحفاظ أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 3
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 إمكانية تحسين إلى المنظمة تسعى االنهيار شفير على العامة خدماتال كونو .8201 لليمن اإلنسانية االستجابة خطة في المفصل النحو
 برنامج توسيع ويبقي .العام القطاع كوادر قدرات وبناء المطلوبة اإلمدادات توفير خالل من األولية الصحية الرعاية خدمات إلى الوصول
 بموائمة اليونيسف قامت وقد هذا إليها. الوصول يصعب التي المناطق في سيما اعنه غنى ال مسألة التغذية لسوء المجتمعية الرعاية

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

 
 الحاد/الكوليرا المائي سهالإلل واالستجابة لوقايةل التنمية ألجل واالتصال والصحة البيئي صحاحواإل المياه المج في المتكاملة طةالخ تركز
 ورفع الصحي الصرف منظومات تأهيل وإعادة بالكلور المياه مصادر وتعقيم تسهاالاإل عالج على وتركز الخطورة عالية المناطق على

  النظافة. أهميةب الوعي
 

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

 
 مرتباتهم لموايتس لم نالذي التربوية لكوادرل الحوافز تقديم خالل من سيما ال التعليمي النظام انهيار دون للحيلولة جهدها قصار المنظمة تبذل
 مؤقتة تعلم مساحات إنشاء خالل من جودة ذو تعليم إلى الوصول فرص تحسين على اليونيسف عملت ذلك على عالوة   .2016 أكتوبر منذ

 الطالب بين التسرب حاالت من المزيد تفادي في ملموس دور له كلن آمنة مؤقتة تعلم مساحات إنشاء المتضررة. المدارس تأهيل وإعادة
 التعلم. بيئة تحسين ذلك في بما التعليم وتجويد المدرسة في األطفال بقاء وزيادة

 

 البرنامج ستجابةال موجز تحليل
 الحاد المائي سهالاإلللكوليرا/ االستجابة

 

 بها المشتبه الكوليرا حاالت عددل التراكمي المجموع وصل 2017 أبريل 27 في الكوليرا/الحاد المائي اإلسهال تفشي عن رسميا   اإلعالن منذ
 مناطق عموم في (بالمائة 0.21 يبلغ وفاة بمعدل) بالوباء مرتبطة وفاة حالة 427,2 منها حالة 389,170,1 إلى 2018 أغسطس حتى
 10,000 لكل 409.81 بلغ وطني إصابة بمعدل – العام هذا إصابة حاالت عن اليمن في 333 أصل من مديرية 218 أبلغت وقد .البالد
  .بها المشتبه الحاالت مجموع من المائة في 8.28 يمثلون الخامسة سن دون األطفال يزال وال نسمة.

 
 خمس في الكوليرا ضد الفموي التطعيم حملة من األولى لجولةا المعنية والسلطات العالمية الصحة منظمة مع بالتعاون اليمن يونيسف نفذت

 (فأكثر سنة عمر من) إضافي شخص 595,540 حماية هو الجولة هذه من الهدف وإب. الحديدة محافظتي داخل اليمن شمال في مديريات
 خالل استهدافها تم التي يةالسكان الفئة نفس تستهدفسو أكتوبر 3 حتى سبتمبر 30 من الفترة خالل الثانية الجولة جريستُ و هذا الكوليرا. ضد

 األولى. الجولة
 

 للتأهب متكاملة خطة اليونيسف أعدت كما التنفيذ قيدو جاهزة والصحة البيئي واإلصحاح المياه لكتلة واالستجابة لتأهبا خطة أصبحت
 استيراد تواجه التي لتحدياتل نظرا   حملة أي نجاح مفتاح هو المناسب الوقت وفي المسبق التأمين يبقى ذلك مع .النظم تعزيزو واالستجابة
 بةاالستجا أنشطة تتكامل كما لكوليرا.ل استجابة تقدم سريعة استجابة فرقة 1000 من أكثر الحاضر الوقت في اليونيسف تدعم اإلمدادات.

 فهم تحسين إلى هدفت التي اليونيسف في التنمية جلأل االتصال ومتطوعي فرق مع الحاد المائي االسهالبها/ شتبهالم الكوليرا لحاالت
 أفضل. بشكل والممارسات الفهم لتعزيز المجتمع مشاركة وتيسير األساسية النظافة ممارسات

 
 اليونيسف كثفت وقد .اليمن شمال في خاصة   الحملة تنفيذ على السلطات موافقة هو االستجابة هذه تواجه قد التي الرئيسية االختناقات بين من
 .المستهدفين األشخاص وعدد الحملة ستغطيها التي والمناطق هذه التطعيم جولة بتنفيذ للبدء موافقتها عل للحصول السلطات مع تواصلها من

 وبائي. تفشي أي حالة في سيما فعالة استجابة تقديم أمام تحديا   أيضا   يشكالن التسليم ووقت اللقاحات توفر
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 والتغذية الصحة
 

 

 بالتنسيق الحاد التغذية لسوء المحلي المجتمعية اإلدارة برنامج نطاق توسيع دعم بالتقرير المشمولة الفترة خالل وشركاؤها اليونيسف واصلت
 يقل ال ما إلى الوصول هو العام لهذا اليونيسيف هدف العالمية. الصحة ومنظمة العالمي األغذية برنامج وتحديدا   التغذية مجموعة شركاء مع
 وهذا والتحوالت( لإلغاثة الموحد والتقييم الرصد مسوحات إلى استنادا   000,382 إلى تنقيحها وتم حالة 400,000) العبء من ٪70 عن

 في 61 تحقق وبذلك )الوخيم الحاد التغذية بسوء مصاب طفل 615,169 من أكثر عالج تم 2018 عام بداية ومنذ "سفير". معيار من أعلى
 وتحت جاريا تزال ما البيانات جمع عملية أن إلى بالنظر األرقام في أخرى زيادة اليونيسف تتوقع وهذا .2018 لعام السنوي الهدف من المائة
 .المائة في 72 البالغ العالجية للتغذية الخارجية العيادات في الحالي اإلبالغ معدل إلى الرقم هذا يستند :التحقق

 
 جولة سوى تنفذ لم كونه الجدران خارج المتكاملة جوالت تنفيذ بعد الوخيم الحاد التغذية سوء عالج برنامج في األطفال تسجيل سيتحسن
 خمس في 2018 أكتوبر أو سبتمبر شهري خالل "المواك" لقياس لفرز شاملة حملة تنفيذ اقتراح تم ذلك على عالوة .اآلن حتى فقط واحدة
 في كبير بشكل أيضا   ستساهم أن المتوقع من والتي الوخيم الحاد التغذية بسوء اإلصابة حيث من عبء أعلى سجلت التي المحافظات من

 وعدد ارجيةالخ العيادات في العالجية التغذية برنامج نطاق بتوسيع مستمرة اليونيسف ذلك إلى الوخيم. الحاد التغذية سوء عالج تغطية تحسين
 األولوية. ذات 107الـ المديريات على سيركزون الذين المجتمعيين صحة متطوعي

 المرافق في الخدمات تقديم ودعم والنساء لألطفال األساسية الصحية الرعاية خدمات نطاق توسيع دعم وشركاؤها اليونيسف واصلت كما
 النائية المجتمعات إلى وصوال   الصحية المرافق من بدءا   المحلية المجتمعات تستهدف التي المنتظمة اإليصالية الحمالت خالل ومن الصحية

 من ألكثر الخدمات حزمة من األدنى الحد توفير اليونيسف فيه تدعم الذي الوقت وفي .المتنقلة والفرق الجدران خارج المتكاملة والحمالت
 اإلدارة بخدمات أخرى منشأة 000,1 وكذا الروتيني التلقيح بخدمات إضافية منشأة 500,1 أيضا   تدعم فإنها صحية ووحدة مركز 700,1

 عددها وصل والتي بالتقرير المشمولة الفترة خالل الصحية المرافق بواسطة منتظمة مجتمعية خدمات تقديم تم الطفولة. ألمراض المتكاملة
 .األقل على صحية منشأة 1500

 
 نازحون. قطنها التي المناطق في سيما وال واألطفال لألمهات الصحية الخدمات من مجموعة متنقلة فرقة 93 قدمت ذلك إلى باإلضافة
 وتلقى الخماسي باللقاح طفل 153,44 تطعيم تم فيما الحصبة ضد العام دون طفل 603,60 تلقيح بالتقرير المشمولة الفترة وشهدت
 .اإلنجابية الصحة خدمات ومرضع حامل امرأة 039,48 تلقت كما الطفولة ألمراض المتكاملة اإلدارة خدمات الخامسة دون طفل 306,94
 ما رعاية على أخرى 390و حوامل رعاية على النساء من 820) حصلت امرأة 2,371 لعدد المقدمة اإلنجابية الصحة خدمات جانب إلى
 .4(الكزاز ضد حامل امرأة 794 تطعيم تم فيما الحديد فوالت مكمالت على حصلن 1,163 إلى إضافة   الوالدة بعد

 

                                                 
  كما تم عالج 1,022 مريض أخر من االسهاالت و299 من الدوسنتاريا و113 مريض من المالريا وحصل 2,990 على أقراص التخلص من الديدان في حين عولج 2,219 مريض يعاني من أعراض أخرى.4 
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 المتنقلة والفرق الصحية المرافق خالل من الدقيقة المغذيات مسحوق على أغسطس شهر خالل طفل 940,371 حصل ذلك على عالوة  
 فيتامين على (شهرا   59 إلى 6) طفل 2,851,917حصل بينما (الهدف من المائة في 51 تغطية بنسبة) المجتمعيين الصحيين والمتطوعين

 نفذت التي األطفال شلل ضد للتحصين الوطنية األيام خالل "أ" فيتامين مكمالت قُدمت كذلك (.الهدف من المائة في 68 بلغت تغطية) "أ"
 322,163,4 إلى الجولة هذه وصلت الجمهورية. عموم في الخامسة دون طفل ماليين 5 من أكثر واستهدفت أغسطس 9 إلى 6 الفترة خالل
 ة.األولي للنتائج استنادا   طفل

 
 استفادت حين في العام بداية منذ شهرا 59 إلى 12 بين أعمارهم تتراوح طفل 446,651 لعدد الديدان من التخلص أقراص تقدم أيضا  

 كما الهدف( من تقريبا   المائة في 69 تغطية )بنسبة األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة المشورة خدمات من ومرضع حامل 969,369
 الحديد. فوالت مكمالت على ومرضع حامل 605,628 حصلت

 
 المناطق من العديد في بعا المشتبه الكوليرا حاالت عدد في زيادة سجلت
 تواصل لذلك الماضية. األربعة أو الثالثة األسابيع خالل البلد داخل

 اإلسهال لعالج مركز 25 دعم خالل من الحاالت تلك إدارة دعم اليونيسف
 هناك والزوايا المراكز هذه بين من لبالد.ا في فموية إماهة زاوية 141و

 قبل من تحديدها تم األولوية ذات المديريات 82 في زاوية 98و مركز 21
 وحجم اإلصابة ومعدل للمرض المستمر االنتقال أساس على الصحة كتلة

 حملة التقرير يغطيها التي الفترة خالل أيضا   اليونيسف دعمت السكان.
 الشمالية المحافظات في مديريات ثالث في راالكولي ضد الفموي التحصين

 تطعيم تم وإجماال   فأكثر(. سنة عمر )من هناك السكان لحماية اليمن من
 إجمالي من بالمائة 69.2 بلغت تغطية بنسبة العام فوق شخص 387,390

 للحملة. المخطط الهدف
 

  البيئي صحاحواإل المياه
 

 من المخاطر عالية المواقع في الخدمات توفير خالل من للطوارئ اإلنسانية لالستجابة األولوية إعطاء البيئي واالصحاح المياه برنامج واصل
 أمانة في اآلمنة الشرب مياه توفير استمر كما أغسطس. شهر طوال التغذية وسوء بها المشتبه الحاد/الكوليرا المائي باالسهال اإلصابة حيث

 )منهم شخص مليون 3,3 من أكثر إلى وصلت والتي وصعدة وتعز وحضرموت وإب ومار وذمار والبيضاء وعمران والحديدة العاصمة
XXX )وإعادة المياه( )بمعالجة/تنقية الخاص والكلور الغيار وقطع والكهرباء بالوقود بتزويدها المياه إمدادات منظومات دعم خالل من طفل 

 للمياه. التحتية البنية هيلتأ
 

 10 إلى تضخ التي المياه جودة مراقبة عملية خالل من المائية للموارد العامة الهيئة قبل من منهجي بشكل المياه تلوث تتبع/فحص يتم
 العاصمة مانةأ في الصحي الصرف مياه معالجة محطات دعم كذلك يتم تعز. في للمياه مصدر 31 إلى إضافة   العاصمة أمانة في مديريات
 التأهيل إعادة خالل من الصحي الصرف شبكات دعم من االنتهاء تم ذلك إلى باإلضافة شخص. مليون 1,4 من يقرب ما لخدمة وعمران
 الصلبة النفايات جمع أنشطة استمرت ذلك إلى طفل(. 8,000 )بينهم شخص 40,000 منها يستفيد والتي المكال مدينة في الغيار قطع وتوفير

 طفل(. 300,000 )بينهم شخص 800,000 منها استفاد والتي الحديدة ومدينة دةصع في
 

 المياه المياه/خزانات نقاط وتركيب بالشاحنات المنقولة بالمياه تزويدهم خالل من أغسطس شهر خالل للنازحين الطارئة االستجابة تواصلت
 استمر وإب. والجوف وصعدة والحديدة وأبين لحج في طفل( 25,020 )بينهم شخص 70,700 من أكثر إلى الوصول تم حيث الجماعية.

 إعادة و/أو بناء يجري االستجابة من وكجزء والحديدة. وأبين لحج في المياه تخزين وأواني المنزلية المياه لمعالجة الكلور أقراص توزيع كذلك
 120,500 نحو إلى النظافة بخصوص أساسية لرسائ إيصال الفريق تمكن فقد والجوف. وصعدة والحديدة لحج في المراحيض التأهيل
 لحج في المنزلية الزيارات خالل من طفل( 45,000 )بينهم شخص
  وأبين.

 
 )بينهم شخص 500,000 من أكثر إلى الوصول تم ذلك إلى إضافة

 وعدن والضالع وأبين لحج بينها محافظة 14 في طفل( 200,000
 مواد بعدة وتزويدهم ومأرب وتعز والبيضاء وعمران وحجة والحديدة
 للكوليرا االستجابة سياق وفي بدورها االستهالكية. أو األساسية النظافة
 مياه لمشاريع العامة للهيئة التابعة السريعة االستجابة فرق وصلت
 من أكثر في طفل( XXX )بينهم شخص مليون من أكثر إلى الريف
 وصعدة والبيضاء وعمران العاصمة أمانة فيها بما محافظة 14

 مواد عدة توزيع التدخالت شملت إب. وتعز ولحج وعدن والجوف
 المنزلية مياهال حفظ وأواني الكلور وأقراص االستهالكية النظافة

 والعامة الشخصية النظافة أهمية حول التوعية جلسات إلى باإلضافة
 أكثر إلى والعامة الشخصية النظافة حول التوعية جلسات وصلت أيضا .
 وتقوم هذا األقل. على طفل 120,000 بينهم شخص 400,000 من

 المحلية والسلطات العالمية الصحة منظمة مع بالتعاون اليونيسف
 المجتمع. مستوى على المياه جودة إلدارة مستدام كنهج العاصمة أمانة في المياه سالمة خطط ةبتجرب

 فرق اليونيسف الطبية أثناء إعطاء اللقاحات في الميدان

 فرق االستجابة السريعة توزع عدة مواد النظافة االستهالكية وأقراص الكلور في صعدة
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 على المفروضة القيود إلى باإلضافة األمني الوضع تدهور أغسطس شهر خالل المنفذين الشركاء واجهت التي الرئيسية التحديات بين من
 عمليات بطء ذلك إلى باإلضافة الخدمات. يلتعط إلى أدى المواقع بعض في المياه اتوخزان مرافق تدمير الحديدة. مدينة إلى خاصة الوصول
 المحلية. العملة تقلبات بسبب السلع أسعار في حادة زيادة لوحظت وقد التنفيذ. تأخير في تسببت الشراء إجراءات وتعقيد مقاولين مع التعاقد

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

 سياق في الشهر هذا شخص 000,430 إلى وصلت حيث التوسع في مستمرة الكوليرا استجابة .شخص مليون 6,2 إلى الصحي والصرف
 .والحديدة عدن في الكوليرا عمل مجموعة تفعيل أيضا تم .الكتلة شركاء جانب من للكوليرا االستجابة أنشطة

 

 

 الطفل حماية
 

 طفل 97 وتشوه (فتيات 4و أوالد 55) طفل 59 مقتل وتأكيد توثيق من أغسطس شهر خالل المتحدة لألمم التابع القطري العمل فريق تمكن
 وثق منفصلين. حادثين في أخرين 63 وجرح طفل 44 قتل حيث والحديدة صعدة في الحوادث معظم سجلت (.فتيات 10و أوالد 87) أخر

 ورائها خلفت حوادث عدة من التحقق حاليا   ويجري الشهر. هذا مستشفيات ضد واعتداءين مدراس ضم اعتداءين من كذلك وتحقق الفريق
 التقارير. ذكرته ما حسب األطفال بين اإلصابات من الكثير

 
 المنفجرة غير والذخائر األلغام تشكلها التي المخاطر بشأن للحياة المنقذ التثقيف أنشطة بالتقرير مولةالمش الفترة خالل اليونيسف واصلت

 وصلت والمجتمعية. المدرسية األنشطة خالل من لهم الرعاية ومقدمي النزاع من المتضررين األطفال على الحرب مخلفات من والمتفجرات
 16,916) البالغين من 86437, إلى إضافة   (أوالد 17,314و فتيات 11,094) طفل 28,408 بينهم شخص 66,272 إلى الرسائل هذه
 محافظات. أربع في (ذكور 21,245و إناث

 
 من 61,414و أوالد( 29,723و فتيات 7,767) طفل 49,090 بينهم شخص 82,104 لعدد النفسي الدعم خدمات اليونيسف قدمت كما

 وكجزء محافظة. عشرة اثنتي في تنقلةموال الثابتة للطفل الصديقة المساحات من شبكة خالل من (ذكور 8,506و نساء 13،108) البالغين
 الطوارئ. حاالت أثناء بالحماية الخاصة والمهارات بالمعارف طفل 13,306 بينهم شخص 16,736 تزويد تم المبادرات هذه من
 

 الطفل حماية الخدمات إلى وأحيلوا أوالد( 769و فتيات 485) خطرلل عرضة ألطفال حالة 1,254 تحديد تم الحالة إدارة برنامج سياق وفي
 للعنف واالستجابة االقتصادي-االجتماعي والتمكين الضحايا ومساعدة الشمل ولم األسر أثر اقتفاء ذلك في بما اليونيسف تدعمها التي الحرجة
 الخدمات. نم وغيرها القانوني والدعم النوع على القائم العنف حوادث من وغيره الجنسي

 
 ومهارات الفني الدعم الطفل حماية عن المسؤولة الجهة قدمت
 للتقدم المؤهلة الطفل حماية مجال في الفاعلة للجهات القيادة
 المجمع اإلنساني الصندوق من تمويالت على للحصول بطلب
 لتسهيل والفنية االستراتيجية اإلرشادية األدوات ووضعت لليمن
 الفنية التوجيهية المبادئ تضمنت الطفل. حماية مقرحات إعداد
 إلى الحماية خدمات إليصال واحدة كنافذة مجتمعية مراكز انشاء

 أداة على األخيرة اللمسات وضع تم كما الضعيفة. المجتمعات
 تسهيل إلى تهدف النفسي والدعم لنفسيةا بالصحة الخاصة المسح
 ومقدمي النفسي الدعم خدمات مقدمي قبل من الخدمات تقديم

 الطفل حماية عن المسؤولة الجهة قبل من النفسية الصحة خدمات
 حول تعريفية جلسة نفذت كما النفسي. الدعم عمل فريق وتحديدا  
 مؤشرات وضعوا الذين للشركاء والمساءلة المجتمع إشراك

 كافة جانب من وااللتزام ملموسة متابعة إجراءات اتخاذ ضمانل
 لالحتياجات الشاملة للمراجعة التحضيرات إطار وفي الشركاء.
 االنتهاء يتم ريثما المقاييس نفس على الحفاظ على ووافقت القضايا حدة نطاق الطفل حماية عن المسؤولة الجهة راجعت 2019 لعام اإلنسانية

 المجموعات. متعدد المواقع قييمت نتائج وتحليل من
 

 التعليم
 

 رواتب دفع عدم مشكلة كون 2018 سبتمبر منتصف يبدأ أن المقرر من كان الذي الجديد الدراسي العام انطالق يتأخر أن المرجح من
 ومعالجة األموال لجمع اإلنساني المجال في الشركاء جهود من الرغم على حل دون تزال ال شمالية محافظة 12 في والمعلمات المعلمين
 في زيادة يطلبون الذين المدرسين إضراب يتوقع الجنوبية المحافظات بعض وفي المذكورة. التربوية ادرللكو الحوافز تقديم خالل من األمر

 تزال وال هذا الدراسة. من أشهر ضياع خطر سيواجهون طالب مليون 3,7 فإن التالي الشهر مدار على الوضع حل يتم لم وإذا الراتب.
 إلى األطراف جميع اليونيسف تدعو وعليه التعليمي. النظام انهيار دون للحيلولة الشركاء مع وثيق بشكل وتعمل حل بإيجاد ملتزمة اليونيسف

 .مؤقت بشكل المعلمين حوافز دفع ودعم للتدخل المانحين مع والتحدث مؤقت حل إيجاد
 

 فتاتان تستمعان إلى تثقيف منقذ للحياة بشأن مخاطر األلغام والذخائر غير المنفجرة
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 تسع في مرحاض 55 ترميم مع الجديد الدراسي العام في أفضل تعليمية بيئة من (إناث 863,5و ذكور 486,4) طالب 10,349 استفاد
 بيرلغا للساحا نم رواف نحيزنا موخرا   تستضافا لتيا دارسلما ليهتأ دةإلعا لفنيةا تالحتياجاا متقيي يجري بالمثلو .وتعز إب في مدارس

 000,145 حوالي التدخالت هذه يستفيد وسوف ت.اظلمحافا فمختل في سةدرم 417 في لصحيا رفلصوا هلمياا قفرام إصالح خالل من
 لألطفال العامة الشهادتين امتحانات من الثانية الجولة لعقد عدن في والتعليم التربية لوزارة الدعم اليونيسف قدمت ذلك إلى باإلضافة .طفل

 بتمبرس 15 في ذلك يتم أن المقرر ومن .الحديدة منطقة وتحديدا   الغربي الساحل في المتزايد القتال من الفرار إلى اضطروا الذين النازحين
2018. 

 
 في إلنسانيةا ستجابةلال طتهاخ بمراجعة ملتعليا عةومجم قامت

 رئيسي كنشاط للمعلمين زفواح دفع بند تضمين خالل من نليما
 مع تمشيا   أخرى أنشطة تضمين يجري كما ستجابة.اال ضمن
 األولى المرة هذه تُعد .وعدن صنعاء في التربية وزارة مطالب
 صندوقال مخصصات ضمن التعليم مجموعة شراكإ فيها يتم التي

 لوازم األولوية ذات التدخالت تشمل .التأهب ألنشطة االحتياطي
 النقل شهادات امتحانات ودعم المؤقتة التعلم ومساحات التعليم
 األشد المناطق في الطفل على تركز متخصصة برامج وتنفيذ

 في مرة وألول .المدارس في لألطفال تغذية وبرنامج تضررا  
 المخصصات ضمن التعليم مجموعة أدرجت سنوات ثالث

 اإلنساني النداء من جزءا   التعليم وكون .التأهب ألنشطة الموحدة
 تمويل على للحصول بطلب التقدم اآلن التعليم شركاء يستطيع
 .2018 لعام لليمن اإلنسانية االستجابة لخطة

  

 االجتماعي إلدماجا
 

 قطاعات ذلك في بما المعنية الجهات مع واستراتيجية فنية اجتماعات عدة بالتقرير المشمولة الفترة خالل االجتماعية السياسات عقدت
 الدولية العمل ومنظمة والعمل االجتماعية الشؤون ووزارة االجتماعية الرعاية صندوق مثل والشركاء المحلية والسلطات الداخلية اليونيسيف
 األولى المرحلة نتائج إلى استنادا    واالقتصادي االجتماعي والتمكين للمساعدة المتكامل النموذج تصميم على النهائية اللمسات لوضع وغيرها

 أوساط نم ثإلناوا ورکذلا بين يبا رتق بالتساوي (فرد 32,551) رةسأ 6,484 حلةرلما هذه في النموذج استهدف االحتياجات. تقييم من
 غالبية ء.صنعا ومحافظة لعاصمةا مانةأ في مديرية 11 داخل رةلفقيا ءألحياا نم 19 في ونيعيش ممن ضعفا  واألشد فقرا   األكثر صألشخاا

 شملها التي األسر بين الضعف من عالية تمستويا إلى األولية النتائج تشير األطفال. من كانوا ٪(50 من )أكثر المسح شملهم الذين السكان
 حالة محسنة. غير مراحيض تستخدم األسر من المائة في 35و مكتظة أوضاع في يعيشون المائة( في 37) الثلث من أكثر ذلك في بما المسح

 لم سنة( 6-14) والمراهقين طفالاأل نصف من أكثر المائة(. في 9) للغاية منخفضة متعلم فرد لديها التي األسر نسبة للغاية: سيئة األطفال
 العام في بالمدارس التحقوا العمر من السادسة بلغوا الذين األطفال من المائة في 9 فقط الماضي. الدراسي العام خالل بالمدرسة يلتحقوا
 ارجعوا بالمدرسة يلتحقوا لم الذين أولئك من 80٪ المائة(. في 57) أعلى الرقم كان فقد سنة( 15-17) للشباب وبالنسبة السابق. الدراسي
 واالحتياجات الطعام لشراء المال كسب على أسرهم ومساعدة للعمل اضطروا أنهم أو الدراسة تكاليف تحمل على القدرة عدة الى السبب

 .5األساسية
 

 - التعليم - البيئي واالصحاح المياه - التغذية - )الصحة االجتماعية الخدمات خرائط وضع فريق بدأ المركزي اإلحصاء مكتب مع باالشتراك
 المزمع الشاملة االستقصائية الدراسة تسبق كتجربة آزال( ) العاصمة أمانة مديريات إحدى في كتمرين االجتماعية( الحماية - الطفل حماية

 االجتماعية. الخدمات آليات إلى اإلحالة و/أو إليصال األساس المسح هذا وسيشكل .2018 سبتمبر في إجراؤها

 
  التنمية جلأل تصالالا
 

 & فتيات 334,214و رجال 1,076,554 & نساء 867,038) شخص 2,595,355 حوالي إلى الوصول أغسطس شهر خالل أمكن
 الكوليرا. ضد   الفموي واللقاح األطفال شلل ضد التطعيم أنشطة ذلك في بما المباشر التواصل أنشطة مجموعة خالل من أوالد( 317,549

 )أئمة الدينية الرموز من 460 بينهم المجتمعي بالحشد المكلفين من 7,000 شملت مجتمعية وأنشطة فعاليات خالل من األنشطة هذه نفذت
 وفعالية اجتماع 3,500و مشورة جلسة 3,546و جماعي نقاش 10,316و منزلية زيارة 178,042 تلك التواصل أنشطة خللت ومرشدين(.

 فموية إماهة اإلسهال/زاوية لعالج مركز 77 وكذا جمعة خطبة 1,200 خالل توعية أنشطة إلى باإلضافة درامي عرض 44و مجتمعية
 ومهمشين. لنازحين تجمع 3,120و
 

 وتلفزيونية( إذاعية محطة 29) العام اإلعالم قنوات خالل من األطفال شلل لحملة المصاحبة التوعية أنشطة التنمية ألجل تصالاال فريق دعم
 المستهدفة المديريات في العام الخطاب بأنظمة مزودة عربة 459 نشر تم ذلك إلى باإلضافة شخص. ماليين تسعة حوالي إلى وصلت والتي
 توزيع خالل من أكثر ذلك تعزز شخص. مليوني حوالي إلى الرسائل وصلت والحديدة وحجة وتعز صنعاء ذلك في بما البالد أنحاء جميع في

 واالتصال. والتثقيف المعرفة مواد من نسخة 300,000
 

 وزارة مع بالشراكة لليونيسف التابع التنمية ألجل االتصال فريق قام بها مشتبه جديده كوليرا حاالت بتسجيل الخاصة للتقارير استجابة  
 وقعت تم ذلك إلى باإلضافة والحديدة. األمانة في العالية األولوية ذات المديريات من مديرية 17 في الدينية الرموز من 460 بنشر األوقاف
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 المتعلقة ساسيةاأل السلوك ممارسات تبني ولتعزيز المجتمعية المشاركة تدخالت لدعم محلية حكومية غير منظمات مع جديدة شراكة اتفاقيات
 المخاطر. عالية مديرية 83 في الكوليرا

 

 اللوجستية والخدمات إلمدادا
 

 ابلغ ينإجمالي وحجم بوزن أمريكي دوالر 51.456،3,512 بالتقرير المشمول الشهر خالل تسليمها تم التي لإلمدادات اإلجمالية القيمة بلغت
 عبر الشحنات وصلت .وأدوية( جراحية ومعدات لقاحاتو مستشفيات معدات شملت) التوالي على مكعب متر 642و متري طن 120,92

 صنعاء إلى مستأجرتين وطائرتين صنعاء إلى اللوجستي الدعم مجموعة قبل من مسيرة يةجو وشحنة الحديدة إلى وصل شراعي مركب
 وزارة طالبت أن منذ تحدي تمثل تزال ما ةالحديد في اإلمدادات تخليص عملية .طبية( وإمدادات معدات واألخرى لقاحات نقلت )واحجة
 .قا  حال اليونيسف قبل من الرسوم سداد يتم أن على الوزارة عبر الشحنات لكل الجمركي تخليصال يتم بأن والصحة

 

 

 الخارجي واالتصال اإلعالم 
 

 اإلنساني الوضع بتدهور العام الوعي لزيادة الرسمية البيانات من العديد نشر الشهر هذا شهد
 التنفيذية المديرة أصدرت حيث األطفال. ضد المبرر وغير الشديد والعنف اليمن في

 ومنشآت شبكات استهداف عمليات تصاعد عقب أغسطس 1 في بيانا   فور هينريتا لليونيسف
 دعا وقد مأمونة. مياه على الوصول إمكانية شخص 80,000 قرابة حرمت والتي المياه
 "مصادرة ووقف المدنية" التحتية والبنية المدنيين حماية إلى النزاع أطراف "كافة البيان

 عبر إعالمية وسيلة 186 عبر واسعه أصداء البيان هذا القى اليمن". أطفال مستقبل
 قناة على بيانال عقب مقابالت اليونيسف باسم الرسميون المتحدثون عقد كما اإلنترنت.
 قبل من أغسطس 24و 9 بتاريخ آخران بيانات نشر ذلك إلى والمسيرة. العربية الجزيرة
 خاللهما أدان كابيلير خيرت أفريقيا وشمال األوسط الشرق في لليونيسف اإلقليمي المدير

 صعدة في طفل 60 من أكثر مقتل عن أسفرت التي المدنيين على العنيفة الهجمات
 من بيان نشر أعيد صعدة في حافلة على المروع الهجوم وبعد ذلك على الوة  ع والدريهيمي.

 والهجمات النزاع "استمرار لليونيسف التنفيذية المديرة شجبت حيث إعالمية وسيلة 195 قبل
 بحاجة طفل مليون 11 ذلك في بما احتياجا   األكثر األشخاص إلى الوصول على قدرتنا تعيق والتي الوصول على المفروضة والقيود المتكررة

 إنسانية". مساعدة إلى
 

 تغطية بالتقرير المشمول الشهر من األول األسبوع خالل اليمن من الشمالية المناطق في نفذت التي األولى والحملة األطفال شلل حملة القت
 نظمتها التي الكوليرا ضد الفموي تطعيمال حملة تغطية تم حيث اليمن. ليونيسف االجتماعية والمنصات المتعددة الوسائط محتوى ضمن واسعة
 تغريدة 103و اإلنترنت عبر إعالمية وسيلة 90 أغسطس 6 إلى 4 من الفترة خالل الدولي والبنك واليونيسف العالمية الصحة منظمة

 نتائج إلبراز مصورة ومقاالت انسانية قصص سبع اليمن يونيسف نشرت وقد هذا يوتيوب. على تحميلها تم فيديو ومقاطع تويتر عبر ومنشور
 وحماية االجتماعية والحماية والتعليم البيئي واالصحاح المياه قطاعات ذلك في بما اليمن أطفال لخدمة الواقع أرض على اليونيسف جهود

 اليوم ثلم المتحدة لألمم العالمية لأليام وصور قصيرة فيديو مقاطع ونشرت الوسائط متعددة كبرى حمالت ثالث تنظيم تم كما األطفال.
 للمياه. العالمي واألسبوع اإلنساني للعمل العالمي واليوم للشباب العالمي

 
 فقد رابط. 5,004 خالل من أصدائها ترددت أغسطس شهر خالل واألطفال اإلنسانية للقضايا اإلنترنت عبر الشاملة اإلعالمية التغطية
 الدولية. بالمنظمات الخاصة التغطية من ٪45 على وحصلت اإلعالمية التغطية إجمالي من ٪37 محتلة مرموقة مكانة اليونيسف اكتسبت

 أجرتها التي المقابالت شهدت بينما ٪2900 بنسبة ارتفاعا   الدولية والمنظمات لليونيسف السلبية التغطية سجلت يوليو شهر مع وبالمقارنة
 اإلعالم وسائل تفاعل حيث من أما الماضي. بالشهر مقارنة ٪481 بلغ كبير وبهامش كبيرا   ارتفاعا   اإلعالم وسائل من العديد مع اليونيسف
 أعلى حصلت كما يوليو. في ألف 1,75بـ مقارنة أغسطس في جديد متابع ألف 2,9 تويتر على اليمن يونيسف حساب اكتسب االجتماعية

 شخص. 68,500 إلى الفيسبوك على منشور أعلى وصل حين في انطباع 92,400 على تغريدة
 

 السعودية العربية المملكة ذلك في بما الخليج في الرئيسية المانحة بالجهات الخاصة البصرية الرؤية أنشطة اليمن يونيسف عززت ذلك إلى
 والقت اليمن في النزاع من المتضررين لألطفال الملحة لالحتياجات االستجابة في كبيرة مساهمة قدمتا والتين المتحدة العربية واإلمارات

 المملكة من المقدم للدعم للترويج خطط وهناك االجتماعي. التواصل وسائل وعلى اليمن يونيسف موقع على مصور مقال خالل من اهتماما  
 وفيديوهات صور ألبومات إلى باإلضافة للشركاء مخصصة ويب صفحات إنشاء خالل من أكثر المتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية
 متعددة. وسائط

 
 

 التمويل
 

 منهم تسلمتها التي والتعهدات المساهمات نظير والخاص العام القطاعين من المانحة الجهات لكافة العميق امتنانها عن تعرب أن اليونيسف تود
 والمياه التغذية ألنشطة جديدين مخصصين يوليو شهر خالل تلقت قد المنظمة وكانت .ممكنة أمرا   الحالية االستجابة تنفيذ سيجعل ما

 لليمن. المشتركة اإلنسانية صناديقال من كجزء المتحدة لألمم التابع اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب من البيئي حواإلصحا
 

 جمع اليونيسف تواصل الرئيسية البرنامج أنشطة تواجه التي المستمرة التشغيلية والتحديات نياليم للنزاع األفق في تلوح نهاية أي غياب مع
 خاص بشكل اليونيسف ترحب وأنشطتها برامجها استمرارية على الحفاظ أجل ومن .2019 لعام لليمن استجابتها لتمويل التبرعات
  السنوات. ةومتعدد ةنوالمرب تتسم التي تبالتمويال

 

 أغسطس خالل االجتماعي اإلعالم وسائل في تداوله تم ما أبرز

2018 

  تويتر

  2900 جدد متابعين

 مليون 31.0 انطباعات تغريدات

 انطباع 004,92 تغريده أعلى

 التغريدات إجمالي

 )عربي/إنجليزي(

101 

 مرة 8002, الذكر مرات مجموع

 فيسبوك

 إجمالي صافي

 للصفحة المتابعين/االعجابات

0061, 

 0,00032 الوصول إجمالي

 وصول 005,68 الرئيسي المنشور
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 (اشهر 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

 %19  21,242,845 91,850,764 47,235,066 44,615,698 113,093,609 التغذية

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

12,251,909  
11% 

 6%0  0 158,232,609 55,616,479 102,616,131 79,100,000  البيئي صحاحواإل المياه

 %20  6,624,296       26,614,230 8,754,881 17,859,349 33,238,526 الطفل حماية

 7%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

   59,000,000  59,000,0008  تخصيصه تم ما

 9%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
 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**

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

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

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

 

  

                                                 
 .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  6
 .المخصصات برمجة إلعادة المانحين موافقة على للحصول ملحة حاجة هناك الشمال في السلطات مع أعاله المذكورة التحديات إلى وبالنظر ذلك مع .2018 عامل مالتعليب الخاص برنامجها هدف اليونيسف تجاوزت  7
 البرنامج. قبل من التخصيص قيد والمبالغ (2018-2020) الكويت من السنوات متعددة سخية مساهمة استالم تم  8
   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  9

 .قائمة التنمية      
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 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،

 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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 أ ملحق

 (2018 أغسطس – )يناير البرنامج نتائج ملخص

 102018 البرنامج ونتائج أهداف
 

 المنفذين والشركاء اليونيسف استجابة الكتلة استجابة 
 الكلي االحتياج

 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
400,000 276,00011 169,615 39,605 276,00012 169,615 39,605 

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

  األطفال وصغار للرضع المالئمة تغذيةبال الخاصة المشورة
2,300,000 1,404,000 956,382 100,408 1,404,000 969,369  113,395 

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

 العناصر(
 730,000 368,078 50,499 730,000 689,519 371,940 

 1,013,722 4,177,000 4,691,707 2,851,917 1,076,061 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 #
 

   

 
912,560 375,16313 

 
34,603 

  األطفال شلل ضد تطعيمهم تم الذين الخامسة دون األطفال #
 

   

 
5,352,000 

 
4,163,322 

 
1,701,307 

 أولية صحية رعاية على يحصلون ممن الخامسة دون األطفال #
 

    

 
1,500,000 

 
884,244 

 
94,306 

 أولية صحية رعاية على حصلني الالتي والمرضعات الحوامل النساء #
 

    

 
811,055 

 
441,726 

 
41,593 

 البيئي صحاحواإل المياه

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

 العامة المياه شبكات

 
7,288,599 4,908,651 69,551 5,500,000 4,659,948 014 

 37,328 800,000 891,594 015 1,237,601 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

 
1,223,908 477,330 8,005 800,000 433,627 016 

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

 +استهالكية(

 
2,322,981 485,690 167,769 

800,000 
 (اساسية)

519,813 90,627 

 
5,332,045 2,641,374 0 

3,400,000 
 (استهالكية)

3,652,917 274,819 

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

  المنزلية المياه وتعقيم معالجة تدخالت إليهم ووصلت

 
4,202,324 4,278,477 0 3,400,000 5,469,49117 150,426 

 الطفل حماية

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

 المرفوعة الحوادث
 

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

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

 نفسي دعم خدمات

 
682,268 525,786 99,499 594,937 461,997 82,104 

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

 األلغام
 

1,684,106 1,111,327 71,528 1,468,541 1,063,630 66,272 

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

 الضحايا ومساعدة
 

12,932 3,840 1,543 10,345 6,144 1,254 

 18التعليم

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

 البديل التعليم وفرص
4,100,000 738,995 293,492 10,349 

639,100 
152,729 10,349 

 0 70,748 429,000 0 212,595 1,000,000  المدارس في السالم بناء وثقافة النفسي الدعم خدمات يتلقون الذين نيالمتضرر األطفال #

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

  المدرسية الحقائب ذلك
 1,500,000 114,058 0 473,000 41,701 0 

 ميةالتن ألجل االتصال

 579,666 1,658,185 (14)2,200,000       جلأل االتصال أنشطة من المتكاملة الحزمة إليهم وصلت الذين نيالمتضرر السكان #

                                                 
 للمراجعة. حاليا والكتلة اليونيسف استجابة أهداف تخضع  10
 .أغسطس لشهر الوضع تقرير في البيئي واالصحاح المياه مجموعة مستجدات دمج سيتمو مستمرة البيانات مراجعة عملية  11
 . المرجع نفس  12

  الفرق تزال ما المعنية والوزارات المحلية بالسلطات المرتبطة التحديات وبسبب الصحية. المرافق إلى الوصول تستطيع ال التي والمجتمعات المناطق في الجدران خارج المتكاملة الحمالت من كجزء تقدم الحصبة لقاحات  13

  الخطة. حسب مستمر الصحية المرافق في الحصبة لقاحات إعطاء معدل الجدران. خارج الحمالت اليونيسف ستتابع اإلذن على ولالحص وبمجرد المناطق. بعض في المساعدة لتقديم اإلذن تنتظر     
 مجددا   هؤالء احتساب يتم لم التكرار ولتفادي ةالنشاط/الحدم هذا على يحصلون المستفيدين نفس يزال ما ذلك مع 0 المؤشر أن رغم  14
 مجددا   هؤالء احتساب يتم لم التكرار ولتفادي النشاط/الحدمة هذا على يحصلون المستفيدين نفس يزال ما لكذ مع 0 المؤشر أن رغم  15

 

 

 مجددا   هؤالء احتساب يتم لم التكرار ولتفادي النشاط/الحدمة هذا على يحصلون المستفيدين نفس يزال ما ذلك مع 0 المؤشر أن رغم  16
 

 
 

 الكوليرا من استئصال/التخفيف على ينصب الراهن الزقت في التركيز ألن نظرا   المؤشر هذا تجاوز تم  17
 

  صنعاء في التعليمية السلطات أشارت وقد .2018 لعام النتائج تحقيق تعوق التي التحديات باعتبار المؤشرات لجميع 2018 ديسمبر إلى يوليو من للفترة األطفال" أجل من اإلنساني "العمل مناشدة أهداف تخفيض تم  18

  نتيجة   التعليمية. للتدخالت االحتياجات على القائمة العمل خطة اعتماد بعد يتم لم اآلن وحتى لسيطرتهم. ةالخاضع المحافظات في آخر نشاط أي تنفيذ يقبلوا لن فإنهم المعلمين حوافز لقضية التطرق يتم لم ما أنه إلى مؤخرا      
 ا 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 في تأخير حدث لذلك    
  المتعلقة العرض اختناقات وبسبب األولية. أهداف بتحقيق يسمح لن القدرات كفاية عدم أن إال الجنوبية حافظاتللم الغرض لهذا األموال بعض تخصيص تم أنه مع إيقافه. يجب ولذلك أولوية ليس واألطفال للمعلمين لنفسي    
  الطوارئ مخزون واإلمدادات الوصول حول 2018 لعام األصلية األهداف تضمنت وأخيرا   العام. هذا أهداف إلى الوصول يتم لن وبالتالي 2018 في للتسليم جاهزة تكون لن الطاوالت هذه فإن الطالب طاوالت بشراء   
 2018 في توزيعها يُتوقع ال أنه غال مؤقتة تعلمية كمساحات الستخدامها والخيام التعلم لوازم من   
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   19التنمية
    

 
4,000,000(4) 7,807,59820 2,595,355 

 

                                                 
  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  19

  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     

 
  الحاد المائي للكوليرا/االسهال االستجابة على اإلضافي التركز بسبب الهدف هذا تجاوز تم  20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


