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 *الشركاءو اليونيسف استجابة                    
        

 

 

 رئيسية عناوين

 ونيسفالي تحتاج .منها تضررا   األكثر أنهم رغم متنفس أي لألطفال اليمن في األزمة تتح لم 

 األكثر المجتمعات داخل طفل مليون 9,6 لقرابة للحياة المنقذة المساعدات لتوفير 2017 عام

 للخطر. عرضة
 

 سوء خطرل المعرضين األطفال عدد بارتفاع توقعات ظل في اليمن في يلوح المجاعة شبح بدأ 

 يجعل ما وخيمال الحاد ةالتغذي سوء من يعانون طفل 000,462 من أكثر حاليا   هناك التغذية.

 يمن.ال في جزء كل لتغطي تتسع أن ينبغي ملحة قضية ويالتغذ دعمال توسيع مسألة من
 

 

 بحلول شخص 000,34 زهاء ربأج أكثر البالد من الغربي الساحل في القتال حدة تزايد( 

 األسر استضافة يتم .أمانا   أكثر أماكن إلى والنزوح منازلهم ترك على (2017 يناير نهاية

 اهالمي خدمات .عشوائي بشكل أعدت مستوطنات في تتركز أو محلية أسر قبل من النازحة

 ليونيسفا تنفذ لذلك، .النازحين لهؤالء إلحاحا   األكثر االحتياجات بين من هي والنظافة والغذاء

 تشمل ةمتكامل خدمات بتقديم الفرصة سنحت كلما وتقوم احتياجات تقييم عمليات وشركاؤها

 .منيةاأل الناحية من الممكنة المواقع في الحمايةو والتغذية والصحة البيئي واالصحاح مياهال

 المتضررة. المناطق إلى الوصول امأم ماثلة قيود هناك تزال ما
 

 ةالدراس تعليق على )تعز( المخا مدينة في األقل على مدرسة 28 أجبرت األمني لوضعا بسبب 

 فيها.
 

   فاليونيس قامت المهرة، محافظة في الحصبة مرضل محتمل تفشي ألي لالستجابة تأهبا 

 شخص. 432,11 واستهدفت أيام 6 استمرت طارئة تطعيم حملة أيام بتنفيذ وشركاؤها

 

  ماليين 9,6 
  أصل من المتضررين األطفال عدد هو

 متضرر شخص مليون 8,18
 

  مليون 6,1
  أصل من /العائدينالنازحين األطفال عدد هو

  مليون 3
 كتلة السكان، حركة حول العمل لمجموعة عشر الثاني )التقرير نازح/عائد

 (2017 يناير الحماية،
 

 الحاد التغذية سوء من يعانون خامسةال دون طفل 000462,

 الوخيم
 

 المياه مجال في لمساعده بحاجة شخص مليون 5,41

  البيئي واإلصحاح
 

 الصحية الرعاية لخدمات بحاجة شخص مليون 8,14 

  األساسية
 

 2017 لعام اليونيسف مناشدة مبلغ

  دوالر مليون 236,6
 

 *7201 العام خالل المتوفرة المبالغ

  دوالر مليون 78,6

 التمويل وضع
 

 
 املرحل املابل  إلى باإلضافة الحالي للعام املناشدة مقابل املستلم التمويل تشمل املتوفرة ابال امل * 

 السابق العام من

 

 الوضع تقرير

 اليمن في اإلنساني

  يناير 2017

 

 الوضع اإلنساني في أرقام

 

  القطاع/الكتلة اليونيسف

 هدف
 اليونيسف

 النتائج
  التراكمية

 
 الكتلة هدف

 النتائج
  التراكمية

 استفادوا الذين اخلامسة دون األطفال عدد
 الدقيقة املغذيات تدخالت من

323,218 1,353 323,218 1,353 

 جرى الذين اخلامسة دون األطفال عدد
  األطفال شلل ضد تلقيحهم

5,352,000    

 اخلدمات هلم أُتيحت الذين األشخاص عدد
 لتأهي وإعادة وصيانة تشغيل دعم خالل من

 العامة املياه شبكات

4,068,039 332,012 5,492,703 373,649 

 نالذي املتضررة املناطق يف األطفال عدد
 النفسي الدعم خدمات يتلقون

545,814 54,220 682,268 54,220 

 خالل من دعم على حصلوا األطفال عدد
 الدراسة مبستلزمات تزويدهم

1,347,284 187,391 1,684,106 187,391 
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  اإلنسانية االحتياجات + الوضع على عامة نظرة
 

 الوضع وتردي الصراع استمرار ظل في "األطفال أجل من اإلنساني لعملا" بعنوان مناشدتها المنصرم يناير 31 في اليونيسف تأطلق

 هم طفالاأل أن شك ال .البلد في نسانيةاإل حتياجاتاال تعاظم إلى أدت التي االنهيار حافة إلى األساسية العامة الخدمات ووصول االقتصادي

 شخص مليون 8,9 لحوالي للحياة المنقذة المساعدة إيصال لها يتنسى كي كافيه تمويالت توفير اليونيسف تناشد لذا، .تضررا   األكثر الفئة

 .12017 عام خالل طفل مليون 9,6 منهم
 

 األعمال احتدام عن التقارير أفادت فقد .المنال بعيد يزال ما تحسنال هاجس وكأن 2017 عام من األول الشهر خالل اليمن في الوضع بدى
 من المخاو بابوذ مديريتي في خصوصا   الغربي الساحل إمتداد على للقلق يرمث بشكل وتيرتها زادت فيما الرئيسية الجبهات في القتالية

 داخل أمنا   أكثر مناطق إلى معظمهم توجهو منازلهم من للنزوح (2017 )يناير االقل على شخص 000,34 أضطر حيث .تعز محافظة

 على الوضع يستمر بأن توقعات مع .ضالعوال عدنو لحجو إبو 3ديدةالح مناطق بعض إلى صغيرة مجموعات انتقلت حين في 2تعز محافظة

 .المقبلة األسابيع خالل النازحين أعداد تزايد المرجح منف سوء   ادديز ربما أو عليه هو ما
 

 في شرعوا انياإلنس المجال في والشركاء اليونيسف أن غير أمنية لدواعي المتضررة المناطق في االعتيادية البرنامج أنشطة بعض تعليق تم

 اليونيسف بين ةبالشراك وينفذ مؤخرا   ُدشن الذي "السريعة االستجابة ألية" مشروع إطار فيو .المتضررة لمناطقل واالستجابة التقييم فرق حشد

 حافظةم في وحيس رأس جبل مديريتي في سريع تقييم بتنفيذ الماضي يناير 27 في ةاألخير تقام  "الجوع مكافحة أجل من العمل" منظمةو

 األصناف إلى إضافة البيئي واالصحاح المياه شملت عاجلة استجابة دمتقُ  حيث .نازحة عائلة 650 عن يقل ماال انتستضيف واللتين الحديدة

 سمحت ماوحيث متى رةالمتضر قعاموال باقي في قطاعية ودراسات أخرى تقييم عمليات ستجرى كما .التقرير( فترة )خالل الغذائية غير

 .بذلك األمنية الظروف
 

 ما البلد إلى لقادمةا والتجارية اإلنسانية لإلمدادات يالرئيس المنفذ تُعد التيو-الحديدة في القتالية األعمال تشتد قد ،األحداث سياق إلى بالنظرو
 .اليمنيين من الماليين عيش وسبل الغذائي األمنب كثيرا   ذلك يضر قد كما اإلنسانية االستجابة جهود على وخيمة عواقبب ينبئ

 

 حيث .المنصرم يناير شهر خالل جديدة حاالت انضمت 2016 أكتوبر في الحاد المائي واإلسهال الكوليرا وباء تفشي عن رسميا   اإلعالن منذ

 تواصل لذلك، .بالوباء مرتبطة حالة 99 إلى إضافة ةحال 191 وفاة منها تأكد الشهر نهاية حتى بها مشتبه حالة194,18 عن اإلبالغ تم

 وتوزيعها يةإضاف بيئي واصحاح مياه إمدادات توفير سيتم حيث األولوية اتذ المواقع في والوقاية االستجابة أنشطةب االضطالع اليونيسف
 .للخطر المعرضة المجتمعات داخل شخص 000,140 إلى الوصول بهدف ليمنل "اإلنساني صندوقال" من جديدةال مساهمةال ضمن

 

 (6201 نوفمبر اإلنسانية، االحتياجات على عامة )نظرة المتضررين السكان عدد تقديرات
 2015 مارس اإلنسانية: االستجابة انطالق تاريخ

 
 اإلجمالي
 )مليون(

 رجال
 )مليون(

 نساء
 )مليون(

 أوالد
 )مليون(

 فتيات
 )مليون(

 5 5.3 4.2 4.3 18.8  المتضررين السكان عدد اجمالي

 2.7 2.9 2.3 2.3 10.3 4جدا   ملحة حاجة في هم الذين السكان عدد          

 2.3 2.4 1.9 1.9 8.5  5الحاجة متوسطي - السكان عدد          

 0.5 0.6 0.5 0.4 2  6النازحين عدد

 3.9 4.1 3.2 3.3 14.5 )تقديري( بيئي وإصحاح مياه – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان عدد

 4.0 4.2 3.3 3.4 14.8 )تقديري( صحة – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان عدد

 1.7 1.7 1.1 - 4.5 )تقديري( تغذية – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان عدد

 3 3.2 - - 6.2 )تقديري( طفل حماية – لمساعدة بحاجة هم ينالذ السكان عدد

 1.1 1.2 - - 2.3 )تقديري( تعليم – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان عدد
 

 

 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
 

 والكتلة والتغذية التعليمو البيئي واإلصحاح المياه كتلة قيادة تتولى حيث اإلنساني للعمل القُطري الفريق مع بالتنسيق العمل اليونيسف تواصل

 وحماية ئيالبي واإلصحاح للمياه الفرعية الكتل باتت الصحة. كتلة ضمن كعضو الفعال دورها استمرار عن ناهيك الطفل لحماية الفرعية

 كما إب(و عدن الحديدة، صنعاء، )صعدة، للمنظمة ةالخمس ةالميداني المكاتب جميع في مفعلة الوطني دون المستوى على والتغذية الطفل

 الدعم ركزيم قيادة في اليونيسف استمرار مع هذا يأتي والحديدة. وإب عدن في الوطني دون المستوى على للتعليم الفرعية ةالكتل تنشط

 الفرصة تسنح كلما-يدانيةالم الطواقم خالل من البرامج تنفيذ متابعة المنظمة تواصل ذلك، إلى باإلضافة صعدة.و إب من كل   في اإلنساني

 عم شراكات في ودخلت جيدة عمل وعالقات السياسي حيادها على اليونيسف حافظت وقد هذا .شريك ثالث طرف خالل من أو-للوصول

   تحيز. أي دون اإلنسانية المساعدة إيصال بُغية الوطني دون المستوى على الحكومية والهيئات الفنية الوزارات

                                                 
 https://www.unicef.org/appeals/yemen.html ":2017 األطفال أجل من اإلنساني العمل " اليونيسف مناشدة انظر 1 
  المجاورة والمديريات المخا مديرية في األغلب على 2 

 راس وجبل الجراحي حيس، الخوخة، أساسي بشكل 3 

 أحياء والبقاء أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 4 

 الماسة. الحاجة مربع في انزالقهم دون والحيلولة أوضاعهم تستقر كي لمساعدة بحاجة أشخاص متوسطة: حاجة 5 

 (.2017 )يناير 12 التقرير السكان، حركة حول العمل فريق الطبيعية. والكوارث النزاع ضحايا النازحين األرقام تلك تشمل 6 

https://www.unicef.org/appeals/yemen.html
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 اإلنساني العمل استراتيجية
 

 مواءمةب المنظمة قامت حيث .اإلنساني العمل خالل األطفال تجاه الجوهرية التزاماتها من اإلنساني للعمل ليونيسفا استراتيجية تنطلق

  .77201 لليمن اإلنسانية االستجابة خطةو يتماشى بما للكتلة العملياتية االستجابة وخطط االستراتيجية أهدافها
 

 

 8,9 لعدد ماعيةاالجت الحمايةو الطفل وحماية والتعليم البيئي واالصحاح والمياه والتغذية الصحة مجاالت في للحياة منقذة خدمات تقديم سيتم

 التركيزو التغذية خدمات وتصعيد المتكاملة األنشطة تعزيزب اليونيسف ستقوم كما .فتياتالو والداأل نم مليون 9,6 منهم شخص، مليون

 النظم تعزيز لىإ باإلضافة الوالدة حديثي ورعاية التوليدية الرعاية تقديمو األوبئة لتفشي ستجابةاالو اللقاحات من مشترياتها زيادة على

 وتغطية ةالضروري المستلزمات توفير خالل من ذلك في بما تقريبا   االنهيار على أوشك الذي الصحي النظام سيما ال الوطنية والمؤسسات

 وعالج من الوقاية نطاق توسيع مع بالتوازي ارالكولي وباء من الوقايةو االستجابة أنشطة تنفيذ كذلك سيتواصل األساسية. التشغيل نفقات

 الوصول من طفل مليون 8,1 نحو تمكين سيتم حين في المياه شبكات تأهيل وإعادة وصيانة لتشغي لدعم أيضا   اليونيسف تخطط التغذية. سوء

 تقديم في منظمةال ستتوسع كما .المدرسية اللوازم وتوزيع مؤقتة تعلم أماكن وتشييد المدارس تأهيل إعادة خالل من مستدام بشكل التعليم إلى

 ليةآ عمل نطاق توسيع مع جنب إلى جنبا   للعنف التعرض جراء الطويل المدى على تظهر قد راضرأ أي تالفيل النفسي الدعم خدمات

 .عليه كان مما أكبر بشكل ةاإلنساني النقدية التحويالت برنامج توسيع سيتم أخرى، ناحية من .والرصد المتابعة
 

 ةوالحماي اإلنسانية المساعدات وصول أمام يقالطر إتاحة أجل من دوما   والدولي واإلقليمي طريالقُ  ىالمستو على اليونيسف تدعو وهنا

 مجتمعاتوال النازحين فيهم بمن ضعفا   األكثر للفئات األساسية االجتماعية الخدمات توافر ضمان على التركيز مواصلة مع عوائق دون

 النزاع. من المتضررين السكان من وغيرهم المضيفة

 
 

 البرنامج ستجابةال موجز تحليل
 

 

 التغذية & الصحة
 

 يعادل ما أي الوخيم الحاد التغذية سوء من يعانون طفل 000,462 منهم التغذية سوء من يعانون اليمن في طفل مليون 2,2 قرابة هناك

 ظل فيو .األزمة قبل ما مستويات أضعاف ثالثة
 الماليين حياة أضحت الصحية الرعاية نظام تهاوي

 خطر في والمرضعات الحوامل والنساء األطفال من
 خالل سفلليوني التغذية برنامج يبنيس وعليه، .كبير

 كما الماضي العام خالل تحقق ما على 2017
 المتزايدة لالحتياجات االستجابة نطاق سيوسع

 .ةالتغذي لشركاء المتنامية القدرات على باالعتماد
 وفرت أن وتتوقع أهدافها سقف من اليونيسف رفعت
 بسوء مصاب طفل 000,323 عن يزيد لما العالج
 كثرأل الدقيقة المغذيات وإيصال الوخيم الحاد التغذية

 .طفل مليون 5,4 من
 

 808,21 فحص العام هذا من األول الشهر خالل تم
 (شهر 59- 6) العمرية الفئة ضمن األقل على طفل
 الوخيم الحاد التغذية سوء من عالجهم جرى 353,1 منهم الروتينية التغذية خدمات خالل من الوخيم الحاد التغذية بسوء إصابتهم من للتأكد

 لىع المتنقلة الفرق قبل من منهم اثنين حيلأ   فيما
 وجودل نظرا   الداخلية العيادات في العالج امجنبر

 عتوزي كذلك اليونيسف تواصل .طبية مضاعفات
 أطفال لديها التي األسر على النظافة مستلزمات

 لجهود استكماال   الوخيم الحاد التغذية سوء من يعانون

 مجموعة ما توزيع جرى حيث العالجية التغذية
 إلى باإلضافة .يناير شهر خالل نظافة عدة 822
 (شهر 59-6) عمر في طفل 920,5 حصل ذلك،
 حصل حين في الدقيقة المغذيات مكمالت على
 .الديدان من التخلص أقراص على آخر طفل 069,3

 

 لسوء المجتمعية اإلدارة أنشطة تخلوا لم بالمثل،
 والنساء مهاتلأل بالنسبة المنفعة نم الحاد التغذية

 منهن 2,011 استفادت حيث والمرضعات. الحوامل

 بخصوص المناسبة الخيارات اتخاذ كيفية حول المعرفة تمتلك وباتت األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة المشورة من األقل على
 الحديد. فوالت مكمالت على ومرضع حامل امرأة 5,329 حصلت ذلك، على عالوة   .السليم بالشكل أطفالهن وإطعام الرضع تغذية

 

                                                 
 http://ochayemen.org/hrp-/2017 .اإلنسانية المساعدات نسيقت مكتب :2017 لليمن اإلنسانية االستجابة خطة 7 

 

 (.3) تعز (،4) إب (،3) البيضاء (،4) مارب (،4) عمران (،6) صنعاء (،2) المحويت (،4) حجة (،2) الضالع (،1) شبوة (،2) أبين التقرير. يغطيها التي الفترة خالل متنقلة فرقة 35 8 

  8المتنقلة الفرق خدمات من المستفيدون :1 جدول

 المستفيدين عدد الخدمات
 طفل 12,774 الروتيني التحصين

 طفل 11,429  الطفولة ألمراض المتكاملة الرعاية خدمات
 طفل 2,307 الديدان من التخلص

 طفل 3,377  الرئوية االلتهابات عالج

 طفل 1,925 االسهاالت عالج
 طفل 189 الدوسنتاريا عالج

 طفل 159 المالريا عالج
 طفل3,472  أخرى أمراض معالجة

 ومرضع حامل 9,245        والمرضعات الحوامل للنساء خدمات

  امرأة 2,000  حوامل رعاية
 امرأة 1,235 الوالدة بعد ما رعاية

 امرأة 3,563 الحديد فوالت مكمالت

 امرأة 2,447 الكزاز لقاح

  2017 يناير – اليونيسف من المدعومة القدرات بناء أنشطة :2 جدول  

 المستفيدين عدد النشاط

 لسوء المجتمعية اإلدارة مجال في تدريبهم تم الذين المجتمعيين الصحة متطوعو

 (صنعاء عمران،) الحاد التغذية
154 

 الحاد ةالتغذي لسوء المجتمعية اإلدارة مجال في تدريب تلقوا الذين الصحيون العاملون

 وة،شب العاصمة، أمانة البيضاء،) األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة والمشورة

 تعز(

258 

 ةالمجتمعي اإلدارة مجال في تنشيطية دورات على حصلوا الذين الصحيون العاملون

 صنعاء،) األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة والمشورة الحاد التغذية لسوء

 (حجة سقطرى،

105 

 بتغذية الخاصة المشورة حول تدريب دورات على حصلن الالتي المجتمع قابالت

 (ذمار) األطفال وصغار الرضع
51 

 ذيةبتغ الخاصة المشورة حول تنشيطية دورات على حصلن الالتي المجتمع قابالت

 (صنعاء) األطفال وصغار ضعالر
41 

 485 إب( تعز، )ذمار، المجتمعيين للمتطوعين المراجعة لقاءات
 في اتوالسلط المجتمع لقيادات التغذية برنامج حول التوعية وأنشطة المجتمعي الحشد

 الدينية والقيادات والمعلمين/المعلمات المديريات
400 

http://ochayemen.org/hrp-2017/
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 أوصلت أن بعد يناير شهر خالل وانتهت نفسه العام نهاية قبل 2016 لعام الجدران خارج المتكاملة الحملة من الخامسة الجولة انطلقت
 دون طفل 635,183 عن يقل ال ما تطعيم الحملة خالل تسنى وقد .إليها الوصول ي صعب التي المناطق إلى والتغذوية الصحية الخدمات

 المتكاملة اإلدارة خدمات من الخامسة دون طفل 645,47 استفاد نمابي الكزاز بلقاح حامل امرأة 479,27 تطعيم الوقت ذات وفي العام
 .الطفولة ألمراض

 
 

 اليونيسفو العالمية الصحة منظمة مع بالشراكة العامة الصحة وزارة نفذت المهرة، محافظة في الحصبة لمرض محتمل تفشي ألي استجابة  
 تقديم جانب إلى األلمانية والحصبة الحصبة ضد تطعيمهم تم ممن أشهر ستة فوق السكان كافة شملت أيام 6 استمرت طارئة تطعيم حملة

 الحصبة ضد شخص 432,11 تلقيح استطاعت تطعيم فرقة 31 نشر جرى الحملة تلك ولتنفيذ .شهر 59-6 عمر في لألطفال (أ) فيتامين
  )أ(. بفيتامين طفل 466,2 تزويد تم حين في األلمانية والحصبة

 
 

  .التغذية وسوء ةالساري لألمراض خاص بشكل عرضة متشتتة مناطق وتقطن للغاية سيئة معيشية ظروف تكابد لتياو األسر من كثير باتت
 مع والتغذوية الصحية الخدمات من حزمة لتوفير محافظة 11 في متنقلة فرقة 35 نشر تم اليونيسف من وبدعم الماضي يناير شهر خالل
 ومرضع حامل امرأة 9,200و طفل 000,12 من أكثر إلى الوصول من الفرق تلك تمكنت نازحة. أسر تؤوي التي للمواقع األولوية إعطاء
  (.1 الجدول )انظر

 

 شهر شهد ثحي .المختلفة الوطنية القدرات بناء في شركائها وكذا مستمرة اليونيسفف الصحي النظام لدعم المبذولة الجهود سياق في أما
 أيضا ، .محافظات تسع في وتغذوية صحية خدمات تقديم من لتمكينهم نيوالمتطوع والقابالت الصحيين العاملين من 1,054 تدريب يناير
 يةالتغذ برامج حول توعية دورات في الدينية والقيادات /المعلماتوالمعلمين المحلية والسلطات المجتمع قادة من 400 من أكثر شارك

 (.2 الجدول انظر)
 

 منظمة عم شراكةبال وذلك "السريعة االستجابة "آلية الم سمى مشروعها اليونيسف نشطت الغربي، الساحل في التطورات ألخر استجابة  
 (لحديدةا) رأس جبل مديرية في الجوع مكافحة أجل من العمل منظمة قبل من المنفذ السريع للتقييم ووفقا   .الجوع مكافحة أجل من العمل
 متضررينال واألطفال بالبالغين ذلك دفع حيث مؤقتة. عمل فرص وجود عدم بسبب سلبا   النازحة لألسر الغذائي األمن وضع تأثر فقد

 مشتركة تقييم بعثة قامت السياق، ذات على .عاجلة مساعدة إلى بحاجة هم وبالتالي اليومية الوجبات خالل المتناول الطعام كمية لخفض
 لمساعداتا ذلك في بما المضيف والمجتمع لنازحينل الملحة االحتياجات لتلمس ()الحديدة الخوخة مديرية إلى بزيارة المتحدة األمم تابعة

 .الغذائية
 

 جبل مديرية في المضيف والمجتمع للنازحين والتغذوية الصحية الخدمات لتقديم متنقل فريق واليونيسف الجوع مكافحة منظمة أرسلت
 نازح شخص 000,3 إلى الوصول استطاعت والتغذوية الصحية الخدمات لتقديم متنقلة فرق ثالث نشر تم (تعز) المخا مديرية وفي .رأس
 000,5 عن يقل ال ما منها يستفيد كي المختلفة للوكاالت الطارئة الصحية العدة على الصحية المرافق من اثنين حصل فيما .األقل على
 (.الحديدة) الخوخة مديرية في العالجية التغذية مراكز خدمات محليين شركاء خالل من اليونيسف تدعمو هذا .نازح

 

 

 والنظافة البيئي واإلصحاح المياه
 

 

 بالشر مياه توفير ذلك في بما البيئي اإلصحاح المياه مجال في مساعدة إلى بحاجة اليمن في االقل على شخص مليون 5,14 بات

 الكوليرا اءوب كتفشي العامة بالصحة متعلقة مخاطر أي لدرء للغاية ملحة المساعدة هذه .واإلمدادات األساسية التحتية البنية إلى والوصول
 للشرب الصالحة المياه إلى للوصول شخص ماليين 4 من كثرأل الفرصة إتاحة إلى 2017 خالل اليونيسف تهدف لذلك، .مؤخر ظهر الذي

 النظافة ستلزماتم وتوفير البيئي اإلصحاح للمياه التحتية البنية تأهيل إعادةب القيام مع محسنة صحي صرف خدمات من اآلالف وليستفيد
 القدرات ينتحس في اليونيسف ستسهم والتدريب المعدات وتوفير الصيانة جهود دعم خالل ومن .البيئي اإلصحاح المياه لوازم من وغيرها
 .المياه خدمات توفيرب المتصلة المحلية الفنية

 

 ذلك في بما شخص 000,237,1 من أكثر منها يستفيد والتي المياه إلمدادات حتيةالت البنية تأهيل إعادة يناير شهر خالل اليونيسف دعمت

 بيقار لما الشرب مياه تدفق استمرار ضمان وبالتالي ولحج وأبين كعدن الحضرية المناطق في المياه إمدادات مشاريع تأهيل إعادة
 000,70 عن يربوا ما تخدم والجوف وصعدة وحجة عمران محافظات في ريفي مياه مشروع 11 هناك حين في نسمة 000,167,1

 بنية فيها يوجد ال التي صنعاء ومحافظة العاصمة أمانة مناطق بعض وفي .9المتضررة المحلية المجتمعات داخل وفرد نازح شخص
 متناول في لتصبح بالصهاريج نقلها خالل من يوميا   الشرب مياه من لتر 000,114 توفير يتم ،معطلة أنها أو المياه إمدادات خاصة تحتية
 .10أسرة 000,14 زهاء

 

 والبنية لبيئيا اإلصحاح بالمياه المتعلقة السيئة الممارساتو (الكوليرا مثل) األمراض وتفشي التغذية سوء انتشار بين وطيدة عالقة هناك
 الوضع بات دفق بالتقرير المشمولة الفترة خالل ش يدت التي مياهال خزاناتو توزيعها تم التي الكلور أقراص خالل منو ذلك مع .التحتية
 البيضاء في شخص 441,271 منهم آمنة بيئي وإصحاح مياه خدمات إلى الوصول حيث من األقل على شخص 000,308لـ بالنسبة أفضل

 وزعت وحجة الحديدة افظتيمح وفي .11الكلور بمادة المياه مصادر معالجة من واستفادوا مياه خزانات على حصلوا وذمار وصنعاء
 مجموعة ما استفاد بالمثل، .ذمار في شخص 227,10 على الكلور أقراص توزيع تم حين في النازحين من 1,722 لخدمة مياه خزانات

                                                 

  9
 515,8) واحد مشروع :صعدة ،(586,22 والنازحين: 400,1 المضيف: المجتمع) مياه مشاريع 4 :حجة ،(460,6 والنازحين: 963,29 المضيف: المجتمع) مياه مشاريع 5 :عمران

 (.140 والنازحين: 1348 المضيف: المجتمع) واحد مشروع :الجوف ،(النازحين
 

    10
 (.أسرة 874,7لـ يوم/لتر 992,62) سنحان مديرية :صنعاء ،(أسرة 000,5لـ يوم/لتر 000,40) الحارث بني مديرية ،(أسرة 500,1لـ يوم/لتر000 ، 12)) شعوب مديرية :العاصمة أمانة

 

 11
 .شخص 841,165 :ذمار شخص، 600 :صنعاء شخص، 000,105 :ءالبيضا   
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 100 تشيد تم ذلك، إلى باإلضافة .صعدة محافظة مدارس من مدرسة 50 في توفيرها تم التي المياه خزانات من وطالبة طالب 996,21
 .12وحجة الحديدة في النازحين مجتمعات داخل طوارئ مرحاض

 

 رعب اليونيسف قامت كما .شخص 000,474 من أكثر منها استفاد وصعدة وإب عمران في الصلبة النفايات من للتخلص حمالت ن فذت
 930,6 إلى باإلضافة شخص 31,524 شملت أساسية نظافة عدة 544,4 منها النظافة بمستلزمات خاصة عدة 474,11 بتوزيع شركائها

 978,89 شارك فقد الكوليرا لوباء للتصدي الجارية الخطة سياق فيو .13شخص 805,47 لصالح االستهالكية النظافة مستلزمات عدة
 .الكوليرا بوباء التوعية وحمالت الصحة تعزيز جلسات في وذمار وصنعاء وأبين حجة محافظات من شخص

 

 قبل من (دةالحدي) رأس جبل مديرية في المنفذ السريع التقييم إلى واستنادا   الغربي الساحل يشهدها التي األخيرة التطورات مع تجاوبا  
 المياه يةتنق وفلترات األنثوية النظافة مستلزمات بدت السريعة" االستجابة "ألية مشروع إطار في الجوح مكافحة أجل من العمل منظمة

 يعتمدون أنهم االستطالع شملهم الذين االشخاص من المائة في 78 قرابة أشار حيث .النازحة األسر لدى إلحاحا   األكثر االحتياجات بين من
 بعثة انتوك .معطلة المجتمعات تلك تخدم التي الست المياه نقاط أن كما الصحية المراحيض إلى ويفتقرون محمية غير مياه مصادر على
 المياه انبج في لملحةا حتياجاتاال على الطالعا بهدف (الحديدة) في الخوخة مديريةل بزيارة قامت قد المتحدة لألمم تابعة مشتركة تقييم

 نظم تأهيل دةوإعا المياه تنقية في المستخدم والكلور النظافة ومستلزمات المؤقتة والمراحيض المياه إمدادات ذلك في بما البيئي اإلصحاح
 المواقع يف البيئي واإلصحاح المياه لخدمات متعمقة تقييم عمليات إجراء سيتم كما .هالتشغيل الضروري الوقود وتوفير المياه إمدادات

 .األخرى المتضررة
 

 يذهتنف يجري الذي السريعة" االستجابة "ألية مشروع خالل من النظافة مستلزمات على رأس جبل مديرية في نازحة أسرة 62 حصلت
 توزيعب اليونيسف قامت المحلي وشريكها أوكسفام منظمة مع وبالتعاون .الجوع مكافحة أجل من العمل منظمةو اليونيسف بين بالتشارك

 ارئةط بيئي وإصحاح مياه إمدادات وأوكسفام اليونيسف منظمتي أرسلت كما .النازحة األسر على النظافة بمستلزمات خاصة عدة 500
 خزينت ومستوعبات مياه خزانات الريف مياه إلمدادات العامة والهيئة اليونيسف وفرت كما (.الحديدة) حيس مديرية في النازحة لألسر
 لضمان مالالز الوقود توفير كذلك اليونيسف تدعم (.الحديدة) الجراحي مديرية في بالكلور المياه مصادر معالجة مع جنب إلى ا  جنب مياه

 لمؤسسةل الوقود المنظمة فرتو فقد (تعز) المخا مدينة في اأم (.الحديدة) الفقيه وبيت وزبيد حيس مديريات في المياه إمدادات استمرار
 عددب هناك للمياه حليةمال المؤسسة تزويد تم ذلك، إلى باإلضافة .الخدمة قيد المياه منظومة استمرارية ضمان أجل من للمياه المحلية
 .عاجل بشكل لتوزيعها النظافة بمستلزمات خاصة عدة 000,20

 

 الطفل حماية
 

 القتال دةح تصاعد بسبب الطفل لحقوق الجسيمة لالنتهاكات عرضة زالوا وما كانوا الذين لألطفال بالنسبة حاال   أفضل 2017 عام يكن لم
 39 إصابةو مقتل من التحقق والرصد المتابعة آللية التابع القطري العمل فريق تمكن حيث .والمخا ذوباب ومديريتي تعز مدينة داخل
 كثيرب ذلك يفوق قد يناير شهر خالل سقطوا الذين لضحايال الفعلي العدد أن غير (.بنات 8 + أوالد 18) تعز محافظة في معظمهم ،14طفل

 وقصف جوية لغارات مدرستين تعرضت بالتقرير المشمولة الفترة خاللو .مستمر القتال حيث المناطق بعض إلى الوصول لصعوبة نظرا  
 قامت كما .التعليم إلى األطفال وصول أعاق الذي األمر (الصفراء مديرية) صعدة في وأ خرى (الداخلية الحيمة) صنعاء في إحداهما

 المتخصصة الطبية الخدمات وتقديم إحالتهم جرى والذين (بنات 4 + أوالد 5) الجرحى األطفال من تسعةل هعاجل استجابة بتقديم اليونيسف

 لهم. البدني التأهيل إعادة دعم ذلك في بما لهم
 

 موزعة مديرية 66 في 15طفل 220,54 المتنقلة الفرق وعبر الصديقة المساحات داخل النفسي الدعم وأنشطة الترفيهية األنشطة غطت
 وطبية قانونية) الفردية المشورة على والحصول الطفل حماية خدمات لتلقي فتاة 930و ولد 188 تحديد أمكن كما .16محافظة 14 على
 المجتمع أفراد من فرد 171,42 إلى األساسية الطفل حماية قضايا حول التوعية جلسات وصلت ثانية، ناحية من (.العيش كسب سبل ودعم
 .للطفل الصديقة المساحات أنشطة في شاركوا 17طفل 751,20 منهم مديرية 55 في

 

 تقدمه الذي الدعم سياق في وذلك 18طفل 014,161 منهم المجتمع أفراد من فرد 391,187 إلى األلغام بمخاطر التثقيف أنشطة وصلت
 والحديدة حجة محافظات في مديرية 19 داخل المدارس في األلغام مع للتعامل التنفيذي اليمني المركز ينفذها التي التوعية لحملة اليونيسف

 رسوسانت منظمة قبل من نفذةالم األلغام بمخاطر التثقيف وجلسات والعمل االجتماعية الشؤون لوزارة المقدم الدعم وكذا العاصمة وأمانة
 .وإب وحضرموت وعدن الجوف داخل مديريات 10 في فلطلل الصديقة المساحات داخل

 

                                                 

 (حجة) عبس ومديرية (الحديدة) الزهرة مديرية في (رجل 402 + امرأة 397 + أوالد 446 + فتيات 476) فرد 1,712   12 
 

   13
 .للكوليرا التصدي أنشطة تحت تقدم تحت معظمها االستهالكية عدةفال تختلف، العدة محتويات 

 

  14
 (.فتيات 8و أوالد 14) واأصيب طفال 22 .فتيات 7و أوالد 10 :قتلوا طفل 17  

 

 .ومأرب وإب وتعز وذمار والجوف العاصمة أمانة عمران، حضرموت، لحج، أبين، عدن، ريمة، حجة، الحديدة،   15 
 

 .أوالد 091,30 + فتيات 24,129  16 
 

 .أوالد 459,10 + فتيات 10,292  17 
 

 .أوالد 393,83 + فتيات  621,77 18 
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 من والمتضررين والنازحين المهمشين من طفل 473,143 لعدد ميالد شهادات قطع 2017 يناير حتى 2017 ديسمبر الفترة خالل تسنى
 .20محافظات تسع على موزعة مديرية 37 في المنشرة المتنقلة الفرق عبر 19النزاع

 

 من عضو 96 لعدد الحالة إدارةب المتعلقة القدرات ببناء الماضي ريينا خالل اليونيسف قامت االجتماعية الشؤون وزارة مع بالشراكة
 المعرضين من طفل 843 إلى الوصول من الحالة وإدارة االجتماعية الخدمة فرق تمكنت حين في الحديدة في الطفل حماية لجان أعضاء

 .وتعز وإب وحجة وعمران وذمار وريمة وعدن الحديدة محافظات في للخطر
 

 الخوخة ديرياتم في اليونيسف بقيادة األلغام بمخاطر للتثقيف عاجلة حملة بدأت الغربي الساحل يشهدها التي األخيرة للتطورات استجابة  

 أيضا   اليونيسف تواصلو هذا .شخص 000,25 من أكثر الحملة من المستهدفين عدد يصل .الحديدة محافظة في واللحية والدريهمي

 والرصد ابعةالمت بألية المشمولة الحاالت توثيقل استعدادا   (تعز) المخا مديرية في الوضع رصد لالجئين الدنماركي المجلس مع بالشراكة
 وزارة لتقييم ا  وفق األولوية ذات المواقع في النازحين لألطفال فسيالن الدعم من كجزء الترفيهية األدوات توفير سيتم كما .تطرأ قد التي

 .االجتماعية الشؤون

 

 التعليم
 

 عدد إجمالي من المائة في 51 أي (تعز محافظة) المخا مديرية في مدرسة 28 إغالق في الغربي الساحل في القتال حدة تصاعد تسبب
 العام ضيقوت احتمال عن ناهيك النصفية االمتحانات مقاعد على الجلوس في حقهم من طفل 000,10 حرم ما المنطقة في المدارس
 اليمن في حاليا   المدرسة خارج أخر طفل مليون 2 إلى هؤالء ينضم فسوف عليه، هو ما على الوضع استمر حال وفي .بأكمله الدراسي

 .مليون( 7,3) التعليم سن في األطفال عدد إجمالي من المائة في 27 نسبته ما أي
 

 مثل التدخالت من مجموعة تنفيذ اليونيسف تواصل التعليم، فرص إلى اليمن أطفال وصول وضمان األزمة آثار من لتخفيفا أجل من
 وبالتالي لنفسيا الدعم تقديم مجال في المعلمين وتدريب التالميذ على المدرسية الحقائب وتوزيع المؤقتة التعلم مساحات وتجهيز توفير

 .أفضل بشكل المتضررين األطفال مساعدة
 

 أنشطة خالل من المرض انتشار لمكافحة كمنطلق مدرسة 200بـ الجهود بدأت حيث اليمن في كبير قلق مصدر الكوليرا وباء تفشي يبقى

 .بالمدارس المحيطة والمجتمعات األطفال بين التوعية وحمالت البيئي واالصحاح المياه
 

 أخر مكان إلى (إب) النهضة مدرسة في تعيش نازحة عائلة 33 نقل تم اإلنسانية، الشؤون تنسيق ومكتب المأوى مجموعة مع بالتنسيقو
 .مدارس ثالث في مؤقت تعلم موقع 18 تشييد تم إب، في أيضا .المدرسة في التعليمية البيئة لتحسين

 

 

 االجتماعية الحماية
 

 المناطق داخل تضررةوالم ضعفا   األكثر األسر يستهدف الذي االنسانية النقدية التحويالت برنامج من الثانية الجولة تنفيذ اليونيسف تواصل
 أفرادها عدد يبلغ أسرة 384,5 إلى التحويالت تلك من الخامسة الدفعة تسليم الماضي يناير خالل تم حيث تعز. مدينة في المحاصرة

 ضمن المتبقية الحاالت وكذا (٪98 استهداف بنسبة) التكميلية للمجموعة واألخيرة الثالثة الدفعة سلمت ذلك، إلى باإلضافة .فرد 304,32
 أسدل قد تعز في المهمشة للمجتمعات اإلنسانية النقدية التحويالت برنامج يكون الدفعة هذه بتسليم (.٪89) 1 المرحلة من التظلمات قائمة

  .مراحله أخر على الستار
 

 ميدانية وأنشطة ةتدريبي عمل ورش بتنظيم بالتقرير المشمولة الفترة خالل اليونيسف قامت االجتماعية الرعاية صندوق شبكة مع بالتعاون
 على حالتهموإ أطفال لديها التي لألسر الحالي الوضع حول الهامة البيانات جمع إلى تلك الميدانية األنشطة هدفت حيث صنعاء محافظة في

 حمايةوال الطفل وحماية والتغذية الصحةب المتعلقة التنمية ألجل االتصال رسائل نشر مع بالتوازي الضرورية االجتماعية الخدمات
 تعتزم ضعفا . واألكثر فقرا   األكثر األسر أوساط من شخص 500,4 إلى وصلت والتي البيئي واالصحاح والمياه والتعليم االجتماعية
 مديرية في وذلك "اإلنسانية االجتماعية النقدية الخدمات" الم سمى القطاعات متعدد المتكامل البرنامج بتنفيذ البدء فبراير مطلع اليونيسف
 هناك. الغذاء ألزمة االستجابة من كنوع (الحديدة محافظة) التحيتة

 

 يهدف والذي "اعيةاالجتم الرعاية لصندوق التابع النقدية التحويالت لبرنامج الطارئ ستئنافاال" برنامج ومتابعة إدارة مكون تدشين تم
 في شخص( مليون 8 قرابة أي) الرعاية صندوق من مستفيدة حالة مليون 5,1 لحوالي فورية نقدية تحويالت شكل على دعم توفير إلى

 الناجمة المخاطر ومخاطبة فعال نحو على البرنامج وإدارة تدشين لضمان هذا البرنامج مكون يسعى بدوره، .22الـ اليمن محافظات جميع

 التحويالت مكونل مبالغ أي تخصيص أو تقديم بعد يتأكد لم .القدرات وتدني المؤسسية المساءلة غياب عليها يغلب نزاع بيئة في العمل عن
 .المكون هذا إطار في والتقييم الضمان أنشطة من مجموعة تنفيذ حاليا   يجري لكن النقدية

 
 

  التنمية جلأل التصالا
 

 النازحين من القرار وصناع الرعاية مقدمي) شخص 876,206 من يقرب لما األساسية المعلومات إيصال التقرير يغطيها التي شهدت

 لوباء بةواالستجا من الوقاية على التركيز مع للحياة المنقذة والوقاية الرعاية ممارسات تعزيز في إشراكهم وكذا (المضيفة والمجتمعات
 ومعالجة آلمنا والتخزين األطفال وصغار الرضع تغذية إلى باإلضافة األطفال وشلل حصبةوال الكزاز لقاح خصوصا   – والتطعيم الكوليرا

                                                 

 .أوالد 670,77  +فتيات 803,65  19 
 

 الضالع.و مأرب حضرموت، عدن، لحج، عمران، البيضاء، إب، حجة،   20 
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 ذلك تسنى .المحدد الوقت في وااللتحاق المدرسة إلى والعودة بها اإلصابة من والوقاية األلغام بمخاطر والتثقيف بالكلور المنزلية المياه
 تيال (المساجد وخطب المتنقلة والسينما والمسرح البؤرية المجموعات نقاشات المشورة، جلسات) لوجه وجها   التوعية أنشطة خالل من
 مقدمي إحالة جرى كما .الدينية والشخصيات المجتمع قيادات من 935 إلى إضافة المحلي المجتمع من متطوع/متطوعة 826,1 بها قام

 اإلسهال حاالت وعالج الخارجية العيادات في العالجية لتغذيةا برنامج ومواقع المواليد تسجيل ذلك في بما المتاحة الخدمات على الرعاية
 .األخرى الطفولة وأمراض األطفال بين
 

  اللوجستية والجوانب اإلمداد
 

 

 أدويةو لالستخدام جاهز عالجية أغذية متنهما على حمالني اليمن لىإ جيبوتي من الشراعية المراكب من اثنين إرسال يناير شهر خالل تم
 .مكعب متر 948طن/ 495 بلغ إجمالي بوزن تغذوية وإمدادات

 

 المواد وِعدة األطفال شلل لقاح من عبوة 880,26 قدرها شحنة تحمل الشهر ذات من والعشرين الرابع بتاريخ خاصة طائرة ارسلت كما
 .مكعب متر 26.94متري/ طن 7.79 الشحنة وزن بلغ .الوكاالت عبر الصحية

 
 

 

 التمويل
 

 شهر( 12 لمدةو 7201 لعام اإلنسانية المناشدة في الُمبين النحو )على المطلوبة التمويالت

 المناشدة أطلق الذي القطاع
 )بالدوالر( المطلوبة المبالغ

7201 

 )بالدوالر( المتوفرة* المبالغ

7201 
 التمويلية الفجوة

 % بالدوالر

 %80 67,260,983 16,296,779 83,557,762 التغذية

 %67 41,770,328 20,229,672 62,000,000 الصحة

 %1 426,600 29,872,958 30,299,558 والنظافة البيئي واالصحاح المياه

 %82 17,165,416 3,771,975 20,937,391 الطفل حماية

 %78 24,861,441 6,928,117 31,789,558 التعليم

 %80 6,388,471 1,611,529 8,000,000 الطوارئ أثناء االجتماعية الحماية

   130,835-  مخصصة غير مبالغ

 %67 158,004,075 78,580,194 236,584,269 اإلجمالي
 السابق. العام من المرحل الرصيد إلى إضافة الحالية المناشدة مقابل استالمه تم ما تتضمن فبراير 21 حتى المتوفرة التمويالت *

 

 
 

 7201 مارس 15 في المقبل: التقرير
 

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

 Yemen @UNICEF :تويتر على اليمن يونيسف صفحة

 http://www.unicef.org/appeals/yemen.html :2017 األطفال" أجل من اإلنساني العمل" اليونيسف مناشدة

 
 

 من مزيد على للحصول

 يمكن المعلومات

 :مع التواصل

 فاركي شيرين

 الممثل نائب

 اليمن-يونيسف

 صنعاء

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

 مادهوك راجات  

 والمناصرة االتصال قسم رتيس

 اليمن- يونيسف

 صنعاء

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

 سواريز ايزابيل

 التقارير مسؤولة

 اليمن-يونيسف

 األردن

 962+ 796136253 :تلفون
isuarez@unicef.org : Email 

  

 

  

http://www.facebook.com/unicefyemen.ar
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:svarkey@unicef.org
mailto:Rmadok@unicef.org
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 البرنامج نتائج ملخص
 

 اليونيسف والشركاء المنفذين استجابة الكتلة  

*7201أهداف ونتائج البرنامج لعام  7201هدف  االحتياج الكلي   مجموع النتائج 
التغير منذ أخر 

 تقرير
 

7201هدف   مجموع النتائج 
التغير منذ 
 أخر تقرير

 

        التغذية

ن الذيوء التغذية احلاد الوخيم بس املصابون شهر 59-6 يف عمر# األطفال 
 أدخلوا أقسام الرعاية العالجية لفرتة حمدودة

461,740 323,218 1,353  323,218 1,353  

شهر الذي بات باستطاعتهم  23-0مقدمي الرعاية األطفال يف سن # 
 الوصول إىل املشورة اخلاصة بتغذية الرضع وصغار األطفال من أجل تغذية مناسبة  

2,209,935 1,988,941 2,011  1,392,259 2,011  

  5,920 4,528,100  5,920 566,848 4,528,100 تدخالت املغذيات الدقيقة مشلتهمالذي  اخلامسة# األطفال دون 

        الصحة

  592 884,000     (1)# األطفال دون العام الذين مت تطعيمهم ضد احلصبة 

  0 5,352,000     # األطفال دون اخلامسة الذين مت تطعيمهم ضد شلل األطفال 

  11,479 1,131,000     رعاية صحية أولية يتلقون# األطفال دون اخلامسة ممن 

  9,245 790,000     صلن على رعاية صحية أوليةحي# النساء احلوامل واملرضعات الاليت 

        المياه واالصحاح البيئي

الذين أُتيحت هلم اخلدمات من خالل دعم تشغيل وصيانة وإعادة # السكان 
 تأهيل شبكات املياه العامة

 5,492,703 373,649  4,068,039 332,012  

ج عرب صهاري مياه آمنة خدمات على نصلو حي# األشخاص املتضررون الذين 
 حسب املعايري املتفق عليها  نقل املياه

 778,053 232,447  62,000 14,374  

  31,524 654,000  90,176 1,379,678  # األشخاص املتضررون ممن حصلوا على عدة مواد النظافة املعيارية

        حماية الطفل

  0 1,716,565  0 1,716,565  حلوادث اليت مت توثيقها والتحقق منها من إمجايل احلوادث املرفوعة# ا

  54220 545,814  54220 682,268  سيالنف ستفيدون من خدمات الدعمي الذين # األطفال املتضررون من النزاع

نفسهم أ# األطفال وأفراد اجملتمع الذين حصلوا على املعارف حول كيفية محاية 
البدنية/ املوت بسبب األلغام/ الذخائر غري املنفجرة/ املتفجرات  اتمن اإلصاب

 من خملفات احلرب

 1,684,106 187,391  1,347,284 187,391  

        التعليم

# األطفال املتضررون يف سن املدرسة ممن أُتيحت هلم فرصة التعلم من خالل 
 صول واملنح النقدية وتأثيث الف املعاد تأهيلهاواملدارس  مساحات التعلم املؤقتة

574,545 548,973 37,396  417,527 37,796  

  6,300 322,397  6,300 343,108 368,679 خدمات الدعم النفسي يف املدارس يتلقون# األطفال املتضررون الذين 

ساسية ستلزمات التعلم األمب دعم متثل الذين حصلوا على وناملتضرر # األطفال 
 ومن ذلك احلقائب املدرسية 

730,087 704,515 0  560,624 0  

          (6)الحماية االجتماعية

  244 105,000    800,000 نسانية اإلة نقديالحويالت الت وصلت إليهمالفئات الضعيفة الذين  من# األفراد 

        جل التنميةألاالتصال 

ال لة من أنشطة االتصاملتضررون الذين وصلت إليهم احلزمة املتكام# السكان 
 جل التنميةأل

 

  

 1,300,000 206,876  

 

  الحواشي:
  2017 يناير 23 حتى األرقام *

 المقبلة. التقارير ضمن استكمالها ويستم المراجعة قيد زالت ال األرقام بعض **


