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 أبرز األحداث 

تل  •
ُ
اع  3تجنيد  وتم  آخرين  16أطفال وُجرح  3ق ز أوالد من قبل مختلف أطراف النز

ي 
ز
ين األولشهر ف  .أكتوبر/تشر

ي يُ  59297تحديد  تم   •
ي إصابتهم باإلسهال المائ 

ز
ا وُس شتبه ف لت ج  الحاد/الكولنر

ي أكتوبر ( 0.08بمعدل وفيات ) بهذا المرض حالة وفاة مرتبطة 50
ز
ين / ف تشر

ي إصابتها بداء ألف  14عالجت اليونيسف أكنر من األول، وقد 
ز
حالة يشتبه ف

ي الحاد/ااإل 
ا )رب  ع الحاالت الوطنيةسهال المائ   (. لكولنر

ي   اضطرت شبكات المياه المركزية إىل اإلغالق التام •
ز
كل من بسبب أزمة الوقود ف

 ألف نسمة.  400قرابة إب وذمار والمحويت، حيث يعيش 
 ،دون سن الخامسة بسبب سوء التغذيةوطفلة ليون طفل م 3.1 فحصجرى  •

  243728قبول و 
ً
من  %76يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم )وطفلة طفال

ي العالج. 
 الهدف السنوي( لتلق 

 

 الوضع باألرقام
 مليون 12.3

 إىل مساعدة إنسانيةبحاجة طفل 

 

 مليون 24.1

 شخص بحاجة إىل مساعدة إنسانية 

، )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

االحتياجات  نظرة عامة عىل

ي اليمن
ز
 (2019لعام  اإلنسانية ف

 

 مليون 1.71

 نازح طفل 
 
 داخليا

 لة التمويلاستجابة اليونيسف وحا

 ال
 
 طريمكتب الق

ي اليمن
 
 ف

 تقرير الحالة اإلنسانية

ة المشمولة بالتقرير:     2019 أكتوبر  31 – 1الفن 

 2019نداء اليونيسف لعام 

 مليون دوالر 536
 

 ** المبلغ المتاح

 مليون دوالر 362

 

 
 

 
 

 

 

 محمود فاضل/ 2019يونيسف اليمن/  ©

تلقيه للنداء الحاىلي  تشمل األموال المتاحة التمويل الذي تم  ** 

ي 
ل من العام السابق والتمويل اإلضافز )الطوارئ والموارد األخرى( والمرح 

 غنر المرتبط ب
 
 يسهم جزئه سيُ حاالت الطوارئ لكن

 
ي  ا
تحقيق نتائج رصد فز

ي 
 . 2019األداء اإلنسائز
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تسجيل حاالت سوء التغذية 
 الحاد الوخيم
ية حالة التمويل

غذ
لت
ا

 

الحصبة -تطعيم الحصبة
 األلمانية

 حالة التمويل

حة
ص
ال

 

ب  الناس والمياه الصالحة للشر
ه  حالة التمويل

يا
لم
ا

ف 
رص

وال

 
حي
ص
ال

فة
ظا
لن
وا

 

 الناس والتوعية بمخاطر األلغام
 حالة التمويل

ة 
ماي
ح

ل
طف
ال

 

 األطفال والحصول عىل التعليم
 حالة التمويل

م
لي
تع
ال

 
االقتصادية الناس والمساعدة 

 واالجتماعية
ة  حالة التمويل

س
يا
س
ال

ية
اع
تم
ج
ال
ا

 

الناس وجهود االتصاالت من 
 أجل التنمية
ل  حالة التمويل

صا
الت
ا

ل 
ج
 أ

ن
م

ية
نم
لت
ا

 

النازحون ولوازم آلية االستجابة 
 الشيعة

 حالة التمويل

ة 
جاب

ست
ال
 ا

ية
آل

عة
شي

ال
 

 
 

اكات  نظرة عامة عىل التمويل والشر
 

 لقد 
 
ز تلق ي يناير/ ت اليونيسف بير

ين األول وأكتوبر/ كانون الثائز ضمن مليون دوالر من المساهمات  194.2مبلغ وقدره  2019تشر
ي من أجل األطفال لعام

ي اليمن لعام، 2019 نداء العمل اإلنسائز
ت 2019 والذي يتماشر مع خطة االستجابة اإلنسانية فز

 
، كما تلق

ي أكتوبر اليونيسف 
ين األول/ فز كندا و لليونيسف )بولندا  اللجان الوطنية دوالر من ألف 700ليون دوالر من الكويت وم 20 تشر
ي عمل نداء اللصالح وألمانيا( 

ي اإلنسائز
ي التمويلمن أجل األطفال.  اإلنسائز

ز
  173.7 تبلغ المرصود  ومع ذلك ال تزال هناك فجوة ف

من مليون دوالر( و  70بقيمة لكة العربية السعودية )من الممجديدة مساهمات الحصول عىل تتوقع اليونيسف ، و مليون دوالر 
ي من نقص ال تزال اليونيسف ، لكن مليون دوالر( 35بقيمة اإلمارات العربية المتحدة )

ي التمويل لالستجابة لتعائز
خدمات فز

 المياه والرصف الصحي والنظافة المرتبطة با
 
ز داخليا ي   ألشخاص النازحير
ز
كات ديدة وح  الُح كل من ف جة وكذلك لتوفنر الوقود لشر

ى.  المحلية لمياه والرصف الصحي خدمات ا ي المدن الكنر
ي حال فز

ز  3ن ما يزيد عفسيتأثر نقص، تم معالجة هذا اليلم وفز ماليير
 . (وطفلة طفلنصف مليون مليون امرأة ومليون رجل و  1.5شخص )

 

 نظرة عامة عىل الوضع واالحتياجات اإلنسانية
 

ي أكتوبر  عائز شمال اليمن
ز
ين األول/ ف ة  من نقص   تشر ي الوقود والغاز بسبب اللوائح الحكومية األخنر

ز
واردات الوقود حول حاد ف

ي األسواق السوداء إىل أكنر من، وقد ارتفع سعر الوقود التجارية
ي للن  الواحد،  فز

أي ما يقرب من ثالثة أضعاف ألف ريال يمنز
ي طوابنر ساعات تقليص إغالق العديد من محطات الوقود أو  تم  ، و السعر الرسمي 

ى إىل اصطفاف الناس فز
 
عملها، األمر الذي أد

  بلغ طولها 
 
ات عد   كما   . أيام 3-2ولمدة ة كيلومن 

 
ب والطاقة عمليات رت أزمة الوقود عىل أث أنظمة الرصف إىل نقل وضخ مياه الشر

ي بعض ، وجرى الصحي 
ز
ية ياه عنقطع المالبالد من جزاء األ ف ه ، المراكز الحرصز

 
 أن
 
ي وبدون الوقود سيعلما

مليون شخص  15عائز
ي جميع أنحاء البالد عىل شبكات المياه  38مليون شخص ) 11يعتمد ، حيث انقطاع إمدادات المياهمن 

ي المائة من السكان( فز
فز

ي عنر المنقولة 
ي يعتمدون  4 ر كذلكرصز  قد يتو الطاقة الشمسية أو الوقود. ب ها تطلب تشغيلياألنابيب والن 

ز
ز شخص إضاف ماليير
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ي ظل  مكن أن تعمل الشاحنات أزمة الوقود حيث ال يُ التجارية من الشاحنات واسطة بالمياه عىل نقل 
، والذي قد 1نقص الوقودفز

ي لن يكون بمقدورها ما يقرب من ثالثة أرباع المستشفيات  يؤثر عىل
 2توفنر الرعاية الصحية. الن 

 
ة المشمولة  خالل الفن 

فرقة العمل علمت بالتقرير، 
 
ُ
طرية للرصد واإلبالغ الق

عىل التابعة لألمم المتحدة 
ق 

 
ي المائة من  86من التحق

فز
ي تم  اإلبالغ الحوادث ال
عنها، ن 
ي ذلك

أطفال  3 مقتل بما فز
 16 ةباصإو ولدين وبنت( )

( 
ً
بنات(  5ولد و 11طفال

أوالد من قبل  3تجنيد و 
اعمختلف أطر  ز ، وكانت اف النز

ي تم  
 معظم الحوادث الن 

 
 
ي الُح توثيقها والتحق

ديدة ق فز
 و 

 
 بوة. تليها الضالع وش

 
استمر انخفاض عدد وقد 

ي 
حاالت اإلسهال المائ 

ا المشتبه فيها  الحاد/الكولنر
حاالت مشتبه بها وجود عن ديرية م 333من أصل ديرية م 287حيث أبلغت ، 2019 أيلول/ سبتمنر من شهر منذ األسبوع األول 

ين األول تسجيلهذا الشهر حن  اآلن ي شهر أكتوبر/تشر
ي إصابتها بداء اإل بحالة يشتبه  59297 ، وجرى فز

سهال المائ 
ا والحاد/   ، و(0.08أي بمعدل وفيات )به حالة وفاة مرتبطة  50الكولنر

 
ز أن ي حير

  فز
 
ي  30.9 لوناألطفال دون سن الخامسة يمث

فز
 
 
ي تزيد كبار السن هم األكنر ترصز    المائة من إجماىلي الحاالت المشتبه فيها، فإن

ز الفئة العمرية الن   حيث تكون الوفيات أعىل بير
 
را

ز   عن الستير
 
ك. ل  محتملةا يشنر إىل أسباب  ، مم  عاما   العتالل المشن 

 
ز وقد جرى  ي كانو ا/ يناير شهري بير

ين األول/ وأكتوبر  لثائز ي إصابتها بحم   20958وجود اإلبالغ عن  2019 تشر
 حالة يشتبه فز

ي المائة 0.5معدل وفاة حالة وفاة ) 99والضنك 
  3(فز

 
ي عدن وتعز ول

ز والُح  جحفز  ديدة وأبير
 
 أن
 
% من الحاالت كانت قد 87، علما

لت  ي المناطق الساحلية المنخفضةُسج 
 أو األ  ها العديد من ترتبطاو  ،فز

 
ز داخليا الذين سافروا إىل شخاص بحركة النازحير

ت فيها محافظات ال
 
ي تفش

 .  الضنكحم  الن 

 
 

  

 

  

                                                      
ين األول / أكتوبر  22 ،منظمة أوكسفام  1 ي مليون  15، انقطاع إمدادات المياه عن 2019تشر

 أزمة الوقود. بسبب يمنز
ين األول/ أكتوبر  17، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  2 ي اليمن. حول إحاطة لمجلس األمن ، 2019 تشر

ز
ي ف

 الوضع اإلنسائز
ي لإلنذار المبكر لألمراض  3

وئز  النظام اإللكن 
 

ي مناطق 
 تفشر

 
ا اعتبارا ين أول / من أكتوبر  الكولنر  . 2019تشر
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امج  تحليل موجز الستجابة البر
 
ي الحاد  ستجابةاال 

ا/ لإلسهال المائ   الكولبر
ي الحاد إصابتها ببالستجابة للحاالت المشتبه من أجل ا

ا، / اإلسهال المائ    388الدعم ل   بتقديم اليونيسفقامت الكولنر
 
من مركزا

ي  70إلماهة الفموية ومراكز ا
 لعالج اإلسهال فز

 
ي ديرية م 201 مركزا

ي ، وقد تم  محافظة 18فز
ين األول/ أكتوبر شهر فز ما عالج  تشر

ي إصابتها بألف  14يزيد عن 
ي الحاد حالة يشتبه فز

ي / اإلسهال المائ 
ا فز  تلك المراكز، الكولنر

 
، ت الوطنيةل رب  ع عدد الحاال وهذا يمث

ي استمر وقد 
اجع فز ي إصابتها بالن 

ي الحاد عدد الحاالت المشتبه فز
ا منذ األسبوع األول / اإلسهال المائ  أيلول / سبتمنر من شهر الكولنر

األخنر سبوع األ خالل مشتبه فيها حالة  941 إىل أيلول/ سبتمنر شهر من األول خالل األسبوع مشتبه فيها حالة  2581 من 2019
ين األول/ بر أكتو من شهر  /أيلول بفضل .  تشر ا المشتبه فيها منذ منتصف سبتمنر الجولة كما جرى التقليل من حاالت الكولنر

ا  ي المناطق الثالث المعر  الفموي الثانية من حملة لقاح الكولنر
ي تم  فز

ي سبتمنر  ضة للخطر والن 
ي أمانة العاصمة فز

 أيلول. / تحديدها فز
 
ز جودة استجابات و  ي الحاد/ المياه والرصف الصحي والنظافة تجاه اإل خدمات من أجل تحسير

ا، سهال المائ  عملت الكولنر
  20 عىل تحديد  اليونيسف

 
  موقعا

 
  ساخنا

 
ة تلك ستجاباتحديد أولويات  بهدف إىل االتجاهات الوبائية وعوامل الخطر  استنادا

ثالث إىل ياه والرصف الصحي والنظافة لمالمعنية بخدمات اأعادت اليونيسف هيكلة فرق االستجابة الشيعة الخدمات، وقد 
ة ز ز األوائل ومجموعة المستجيبوهي مجموعة  مجموعات متمنر ز حول عوامل الخطر ير ومجموعة المتابعة بعد عملية المحققير
 عىل مراقبة اليونيسف  الرصد. وتعكف

 
ات عىل مكافحة وباءحاليا ا  الوضع لتقييم تأثنر هذه التغينر  حن  اآلن وصلتو . الكولنر

ي  ألف 75 إىل أكنر منق االستجابة الشيعة فر 
مجموعة من مستلزمات  10714 وقامت بتوزي    ع نقطة ساخنة 20شخص فز

ي عملية بعد النظافة السليمة. و سلوكيات تعزيز قرص كلور و  3.75النظافة و
ي عوامل الخطر فز

النقاط الساخنة تلك التحقيق فز
ين، تم   ز دوالر( كتدخالت ذات أولوية يتم تنفيذها عىل  8بقيمة الشي    ع )ذات التأثنر مشاري    ع التحديد عدد من  العشر ماليير

ي المناطق أنظمة عىل إصالح وإعادة تأهيل شبكات و  هذه المشاري    ع من خالل، حيث تعمل اليونيسف الفور 
الرصف الصحي فز

ية،  ية وشبه الحرصز  األمر الذي الحرصز
 
ز فرص الحصول عىل المياه المأمونة وخدماتيؤد الرصف الصحي لألرس  ي إىل تحسير

ي تعز  تسع زيارات  ب المعنية بخدمات المياه والرصف الصحي والنظافة مجموعةال وإىل جانب ذلك، قامتضعفة. مستال
ميدانية فز

ي تعتنر ذمار والضالع و صنعاء و ديدة الًح و جة ح  و 
كاء والسلطات بهدف عقد لقاءات مناطق ساخنة والن  لرصد  ةمحليالمع الشر

 
 
ي م المحرز التقد

ي االستجابة ل والنظافة المياه والرصف الصحي لخدمات ستجابة اال فز
مرض وتحديد الثغرات و االحتياجات فز

ا ا  . لكولنر
 
ا، تم  مرض  منإلذكاء الوعي بالتدابنر الوقائية و  ي نفيذ تدخالت وقائية و ت الكولنر

من  1200قبل مدرسة من  858أنشطة تفاعلية فز
ز ين المدر  يش  المُ  ي   وطفلةطفل  ألف  22استهدفت بير

ي ديرية م 30فز
المناطق باعتبارها تلك اختيار جرى وقد ، محافظات 6فز

ا فيما يتعلق بمرض امناطق ذات أولوية عالية  تنظيم  تدخالت الوقاية المجتمعية األخرى من خاللتنفيذ  استمر ، بينما لكولنر
لية و  58769 ز ي ا 10790عرض مشحي و 154استشارية وجلسة  341مناقشة جماعية و 2371 عقد زيارة منز

 ، لمساجد فعالية فز
ي مرافق صحية 377مدرسية وفعالية  702و ةمجتمعيفعالية  5307 باإلضافة إىل

ز
.  4028و جلسة ف

 
 لقاًء نسويا

 
 الصحة والتغذية

ين األول/ منذ نهاية شهر أكتوبر ضنك  الالوفيات المرتبطة بحم  رتفاع مع ا لتقديم الدعم  ومستعدةجاهزة ، كانت اليونيسف تشر
 بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. المتعلقة بهذا المرض الستجابات ل

 
ة المشمولة بالتقرير ف  ، خالل الفن 

  145306 تلق  
ً
يا  ضد  بينتا  دون سن الثالثة الجرعة الثالثة من لقاحوطفلة طفال الدفتنر

لية من نوع ب ز
دمية النز 

 
زاز وال والُمست

ُ
 ، بينما والتهاب الكبد ك

  143884 تلق  
ً
التطعيم ضد الحصبة والحصبة وطفلة طفال

مت اليونيسف الاأللمانية
 
ي عدن لتطعيم ل دعم، وقد

ز  352562وزارة السكان والصحة العامة فز اوح أعمارهن بير
 49و 15 امرأة تن 

 
 
ي المائة من األهداف 82) عاما

زاز الضد ( المرصودة فز
ُ
ي نر والدفتك

ز اعالية ديرية م 50يا فز ي ست محافظات )أبير
عدن و لخطورة فز

موت و الضالع و   و حرصز
 
 ل

 
ي ضمن بوة( حج وش

زاز  الالجولة األوىل من حملة التطعيم ضد مرضز
ُ
يا ك الثانية  تها جولوضمن . والدفتنر

  96686 من التوعية المتكاملة، قامت اليونيسف بتطعيم
ً
ي سن  26444ستضدات ومُ الوطفلة دون سن الواحدة بطفال

ز
امرأة ف

زاز بلقاح الاب اإلنج
ُ
يا. ك  والدفتنر

 
صل، عملت 

 
ي سياق  مت

ز
ي المحول  تدريب  عىل عقد اليونيسف وف

ز
  ،2ديريات نظام المعلومات الصحية ف

 
  والذي يعد

ً
لجمع  أداة

ز جودة تحليل نع حدوث أي  وذلك بهدف م ،األنشطة الصحية وتحليل البياناتحول البيانات  ي جمع البيانات وتحسير
ها، تأخنر فز

ه ومنحيث 
 
ي الحيلولة دون وقوع مكن خالل هذا التدريب يُ  أن

ز
ز جودة البيانات. عملية تأخنر ف من خالل و جمع البيانات وتحسير
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أحمد عبد الحليم. محطة ضخ مياه / 2019يونيسف اليمن/ ©
 تستخدم شبكات الطاقة الشمسية. 

نتحليل البيانات المُ  ز  حس  كاء سيعمل ، والُمعز  ي القطاع الشر
ورية تحديد وتقديم الخدمات الصحية ال عىل الصحي فز هامة والرصز

ي الوقت المناسب.  لمن يحتاجها و
ي أمانة العاصمة أهيل ت تم  ا وقد كمفز

حويت والضالع الم  و ديدة الُح و إب و البيضاء و القابالت فز
ي المناطق الريفية وذلك من خالل التدريب الذي أجري مع  لتقديم خدمات  

ي الوالدة فز
صحية جيدة لألمهات واألطفال حدينر

 وزارة الصحة العامة والسكان. 
 

كاؤها هذا وقد  نامج سوء التغذية الحاد. نطاق  ةتوسعلدعم تقديم الواصلت اليونيسف ورسر فقد اإلدارة المجتمعية المتكاملة لنر
ز يناير جرى  ي / بير

ين األول/ وأكتوبر كانون الثائز   128 حشد  2019 تشر
 
ي يصعُ  فريقا

ي المناطق الن 
 فز
ً
ب الوصول إليها متنقًل

ي مجال  متطوع 25352و
ي ومتطوعة فز

ي المائة من 40الصحة المجتمعية فز
  3940 من خالل، وذلك القرى المستهدفةكافة   فز

 
 
  برنامجا

 
ز الخارجيمرضز لل عالجيا ي اليمن( %86عىل مستوى البالد )ير

فحص  ، وقد جرىمن إجماىلي المرافق الصحية فز
3169262   

ً
  243728قبول  تم  ، و سوء التغذيةيعانون من من الهدف السنوي(  %111دون سن الخامسة )وطفلة طفال

ً
طفال

ي ( % من الهدف السنوي76من بينهم يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ) وطفلة
  العالج. لتلق  

 
معدل والجدير ذكره أن

اكمي ل ي بسبب  13بنسبة يزيد هذا العام حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم لالقبول الن 
ة من العام الماضز ي المائة عن نفس الفن 

فز
ز الزيادة  امج العالجية للمرضز الخارجيير ي النر
ي المائة 9بنسبة فز

   . فز
 
ي عام كما جرى أيضا
ي المائة من حاالت  21تسجيل  2019فز

فز
ي مواقع برنامج اإل 

ي عدد مواقع 27التكميىلي بسبب زيادة بنسبة طعام سوء التغذية الحاد المعتدل فز
ي المائة فز

نامج، وقد  فز   النر
 تلق  

655316  
ً
 . أم 1509733بينما تم  توزي    ع مكمالت الحديد عىل لديدان طاردة لاص القر وطفلة األطفال

 
 المياه والرصف الصحي والنظافة

ية التابعة لوزارة المياه  امج الحرصز أكملت اليونيسف ووحدة إدارة النر
ي تعمل والبيئة تركيب أنظمة ضخ المياه 

بالطاقة الشمسية لسبعة الن 
 
 
ي الضالع ول

ي  حجمشاري    ع مياه فز
بعد  4شخصألف  21 منها  استفاد والن 

ب.  أن أصبح بإمكانهم  أكملت كما الوصول إىل المياه الصالحة للشر
ي صعدة يات مستشفحد الف بناء أنظمة الرصف الصحي أل اليونيس

فز
وع بناء حفرة الحي المجاور له، حيث و  ومناهل مياه ترصيف شمل المشر

 
 
ي توف

الرصف الصحي وخدمات الوصول إىل مرافق إمكانية ر جديدة الن 
  5ألف شخص.  80و المالئمة لنح

 
كاء والسلطات المحلية بسبع محافظات لالجتماع لتسع زيارات ميدانية  والنظافة أجرت مجموعة المياه والرصف الصحي و  الشر

 بهدف 
 
ي رصد التقد

ز  والنظافة المياه والرصف الصحي لخدمات ستجابة اال م المحرز فز  وتحديد الثغرات واحتياجات النازحير
 
 
  . داخليا

 
ز داخلم %90وُيشار إىل أن  ن مواقع النازحير

 
ي محافظة  يا
ي من مشاكلفز

  إب تعائز
 
ز أن ي حير

ي ملكية األرض، فز
بعض مواقع  فز

ز   النازحير
 
ي داخليا
، الشاحناتالمياه بواسطة جة لديها خيارات محدودة للمياه الجوفية وتعتمد عىل توفنر خدمات ح  محافظات فز

ز لخدمات ستجابة اال تزال  وال   الرصف الصحي للنازحير
 
ي ح  داخليا

 حي تعمل مجموعة المياه والرصف الصلذا جة بطيئة. فز
 وفعالية بنشاط  والنظافة

 
مكتب  والمجموعة العالمية لتنسيق أعمال المخيمات وإدارتها  يات بدعم منعىل مواجهة هذه التحد

ي ظل  والسلطات المحلية  األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
ز
ي هذا الشأن ف

ز
وقراطية ومواصلة المشاورات ف اإلجراءات البنر

عيق اال المتعلقة باالتفاقات الفرعية وتصاري    ح السفر 
ُ
ي ت
ي تلك وال سيما  ،المياه والرصف الصحي والنظافةلخدمات ستجابة الن 

الن 
ي تؤثر عىل 

 ح  محافظن 
 
 . مرانجة وع

 
ا  ي صنعاء، قأم 
 يةعىل النوع االجتماعي والشمول تدريب   بعقد  وزارة المياه والبيئةو امت مجموعة المياه والرصف الصحي والنظافة فز

ي خدمات المياه والرصف الصحي والنظافة
، فز ي ذلك العنف القائم عىل النوع االجتماعي

كاءالمن  21استهدف ، بما فز ي مجال  شر
فز

كاء من وزارة المياه والرصف الصحي والنظافة،  ي ذلك رسر
غنر حكومية  غنر حكومية دولية ومنظمات   ومنظمات  المياه والبيئة بما فز

ز ، بهدف وطنية  والنظافة وتقييمها.  المياه والرصف الصحي خدمات  بتنفيذ المعارف المتعلقة تعزيز مج و االنر تصميم تحسير
 

 حماية الطفل
فات ال تزال الغارات الجوية والم

ّ
ي صفوف ااإلصابة و وفاة لالنشط األسباب الرئيسية لالنار غنر المنفجرة وإطالق خل

ز
، ألطفالف

ي االزدياد مع ت وقد 
ة استمرت احتياجات األطفال فز

 
اع الصاعد حد ز ي المحافظات الجنوبية. نز

نظيم جلسات توقد جرى والتوترات فز
 33932استهدفت والفرق المتنقلة رس مخاطر األلغام من خالل المدارس وخدمات األطفال واأل توعية وتثقيف للتحذير من 

                                                      
 طفل وطفلة 9100آالف رجل و 7امرأة و 9500  4
 ألف طفل وطفلة 20ألف رجل و 25ألف امرأة و 35  5



6 

 

ز فؤاد. يقوم أ/ 2019اليمن/ يونيسف  © ز معن  حد الموظفير
ي أحد البنوك كجزء من أنشطة

ز
نامج  بتسجيل المعلومات ف النر

خدمات مثل للمستفيدين لتوفنر خدمات إضافية  النقدي
ا ضد عالج الالصحة والتغذية والتعليم و   . الكولنر

 من  32وولد(  17193بنت و 6707)طفل وطفلة 
 
ي التغلب عىل اآلثار من أجل او ذكر(.  11أننر و 21مي الرعاية )مقد

لمساعدة فز
ة   لو للعنف المبارسر

 
  ،الطويلة األجل همن آثار  لحد

 
من وا ر ترصز  شخص  30663مت اليونيسف الدعم النفشي واالجتماعي ل  قد

اع ز ي  6النز
ي نقلة. كما جرى ومت مساحات صديقة للطفل ثابتةمحافظة من خالل  15فز

ين األول/ أكتوبر شهر فز  1635 تحديد  تشر
صة مثل الوصول إىل الرعاية الطبية منهم عىل خدمات متخص   %97حصل ، من خالل خدمات إدارة الحاالت  7وطفلةطفل 

اء معاناتهم من الطارئة   جر 
 
ب أفراد د الحياة واإلسعافات األولية النفسية وتإصابات تهد

 
ز االجتماعي  همأرس عق والتمكير

ي  . إىل أكنر من خدمةمنهم بعض الإحالة  تم  ، وقد المدارسقهم بحالوالمساعدة القانونية وإ واالقتصادي
الوصول إىل بينما بق 

 
 
ي يصعب الوصول إليها يمث

 المجتمعات الن 
 
اإلدارية من السلطة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون معيقات بسبب ال ل تحديا

ز  ي من الكوارث عىل المستويير
 ، وبالتاىلي و المركزي والالمركزياإلنسانية والتعافز

 
ال يتم إىل تلك المجتمعات لتقييد الوصول  نظرا

ي رصد 
ق منها  القتال الفعىلي أماكن انتهاكات حقوق الطفل فز

 
 و . والتحق

ً
خدمات حماية الطفل الوصول لتقييد  عىل ذلك، تم   عالوة
ي ذلك مساعدة الضحايا والتوعية بمخاطر 

مكن ال يُ  وبالتاىلي األلغام والدعم النفشي واالجتماعي الخاضعة إلدارة الحاالت، بما فز
 . الوصول إىل األطفال عن طريق الخدمات المطلوبة

 
 التعليم

 دفع تواصل اليونيسف الدعوة الستئناف ، 2020-2019الدراشي عام مع افتتاح ال
ّ
ي حاالت الطوارئ رواتب المعل

ز والتعليم فز مير
ي  
ي متناول األطفال فز

ين األول عىل تأنحاء البالد كافة لجعل التعليم فز ي شهر أكتوبر/تشر
م حقائب يقد، وقد عملت اليونيسف فز

ي الصفوف من األول إىل الثالث  35464ل  مدرسية 
ي تعز وشبوة طفل وطفلة فز

ي محافظن 
الحواجز من لتقليل بهدف افز

ي قد تعوق الفتيات والفتيان 
  14إنشاء ، إىل جانب استئناف الدراسةمن االقتصادية الن 

ً
 شفصال

 
  36به دائم و مدرسيا

ً
فصال

 
 
 دائما

 
ي مأرب  مدرسيا

ز الوصول إىل التعليم. ومع ذلك ال يوجد عدد كاف  تمن أجل فز من  وفنر مساحات تعليمية لألطفال وتحسير
ي لديها القدرة عىل استضافة األطفال ال

ز المدارس والفصول الدراسية الن  . نازحير
 
 داخليا

 
 االندماج االجتماعي 

ي 
ين األول برنامجأطلقت اليونيسف فز ي كجزء من نقدي   أكتوبر/تشر تجرينر

وع الحو السادسة للحواالت النقدية دورة ال ي  ةالطارئ ةالنقدياالت لمشر
فز

شخص  1224، والذي استفاد منه منطقة الوحدة بمحافظة أمانة العاصمة
وع الحواالت النقدية الطارئة.  3007من أصل  ز مستفيد من مشر من بير

ي ذلك ،أرسة 1032 مساعدة الء، تم  هؤ 
وامرأة، من وطفل  طفل 3916 بما فز

تدخالت متكاملة مختلفة مثل شهادات الميالد وتوزي    ع حصولهم عىل خالل 
لديدان ومكمالت المغذيات الدقيقة وحمض الفوليك، طاردة لقراص الاأل

 باإلضافة إىل رسائل تعليمية رئيسية مختلفة من اليونيسف. 
 

وع النموذج المتكامل للمساعدة وقد  واصلت اليونيسيف تنفيذ مشر
ي المناطق المستهدفة االجتماعية

ز
ز ف ي ، وجرى واالقتصادية والتمكير

ز
ف

ين األول/ أكتوبر  وع كجزء من إدارة الحاالت  خدمة إطالق  تشر من المشر
 عن أرسة إلحالتها إىل الخدمات االجتماعية 5230 تقييمخالل 

ً
، فضال

وع تقديم دورات تثقيفية  ةواصلم  أرسة.  1252استهدفت حول األمومة المأمونة وغسل اليدين وتوعوية المشر
 

ز من التحديث االجتماعي واالقتصادي كما  ي نشر الطبعة الرابعة واألربعير
دعمت اليونيسف وزارة التخطيط والتعاون الدوىلي فز

  8لليمن
ّ
ي الذي يرك

ّ
ين األولز عىل "تطورات االقتصاد الكىل ي أكتوبر/تشر

 . " فز
 

 االتصاالت من أجل التنمية 
 وصلت تدخالت التعبئة 

ُ
  429738 زاز األم والوليد إىلاالجتماعية لحملة ك

 
لية و 18070 من خالل شخصا ز ي لقاء  8744زيارة منز

فز
محطة  15نر عذه التدخالت من خالل بث رسائل إعالمية ه تعزيز  قد تم  ، و عرض للدم 182ولقاء مجتمعي  2521المساجد و
ي مواقع اس، إىل جانب زيةامحطات تلف 4إذاعية و

ز
اتيجية وضع الفتات ف   الحملة، لرفع مستوى الوعي حولن 

 
ز أن ي حير

ز
مواد ال ف

                                                      
.  11739فتاة و 11727رجل و  2570امرأة و 4627  6  فن 
.  961فتاة و 674  7  فن 
8  enar-2019-august-44-issue-update-economic-socio-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-socio-economic-update-issue-44-august-2019-enar


7 

 

 حول الحملة  وملصقات منشورات  تثقيفية من ال
 
ي  82وصلت الحملة إىل ، وقد مليون شخص 2.5 ر بنحو وصلت إىل ما يقد

فز
 ة. المستهدففئات المائة من ال

 
ي أكتوبر وقد تم  
ين األول/ فز أنشطة المرافق الصحية تنفيذ من خالل  2019لعام االحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين  تشر

ي األماكن العامة مثل األسواق 
ي األوقات البهدف والمدرسية وكذلك فز

 تم  هامة، و زيادة الوعي بأهمية غسل اليدين بالصابون فز
ز عىل تلك  كنر

 . المطبوعةنشر المواد من خالل البث اإلذاعي و بشكل  أكنر الرسالة الن 
 

 و ف اليونيسعكف تهذا و 
 
مجموعة االتصاالت وقت األزمات التابعة لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة  بالتعاون معحاليا

ة عىل خطة العامة والسكان  ي لنطاق ال ةسعواعىل وضع اللمسات األخنر
 
تغطي المحافظات بحيث حم الضنك للتصد

رة ي المن ، ال سيما المترصز
ز ، وقد جرى طقة الساحليةافز اك من نشر متطوعير ي المحافظات المستهدفة إلرسر

المجتمعات المحلية فز
لية لتعزيز ممارسات النظافة  ز والبحث عن المرض ف عىل أعراض والتعر  الشخصية المجتمعات المحلية من خالل الزيارات المنز

  إىل جانب ، لهعالج  
 
ي الوقت ذاته من مواقع تكاثر البعوض تعبئة المجتمعات للحد

 فة الشخصية بشكل  تعزيز ممارسات النظا، وفز
ي المساجد والمرافق الصحية والتجمعات تنظيم أكنر من خالل 

ي و يةوالرجالالنسوية جلسات التوعية فز
تنفيذ  أ بد، وقد األسواقفز

اكة مع وزارة  ي المدارس بالشر
بية و التدخالت فز  . التعليمالن 

 
 آلية االستجابة الشيعة

ي 
ين األول، شهر فز عىل إيصال مع صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي بالتعاون اليونيسف عملت أكتوبر/تشر

األساسية الشخصية مستلزمات النظافة  تشملأرسة،  7533مستلزمات آلية االستجابة الشيعة ألرس نازحة جديدة بلغ عددها 
ها من اللوازم ي محافظات وترات ترئيشي بسبب تصاعد ال العائالت بشكل  تلك تهجنر  تم  ، بعد أن وغنر

حول الخطوط األمامية فز
ي و جة وعدن وإب. صعدة وح  

 
 و االحتياجات العاجلة ستلزمات آلية االستجابة الشيعة  مسوف تلنر

 
ة النازحرس أل ل األكنر إلحاحا

 
 
ي ذلك ، داخليا

اقتالعهم فجأة بعد أن تم  إلناث لكرامة لوازم حفظ الالمواد الغذائية ومستلزمات النظافة األساسية لألرسة و بما فز
ء   وقت ألخذ أي  أن ُيتاح لهم المن منازلهم دون  ي

م اتحاد آلية االستجابة الشيعة لليونيسف معهم. باإلضافة إىل ذلك،  شر
 
قد

ن من ) ي والتنميةاوكالة المكو 
ز الفرنسية وأوكسفام و  لتعاون الفنز ي لالجئير ويحر ز و المجلس النز  منظمةو المجلس الدنماركي لالجئير

دة األغراض ل  الحركة ضد الغذاء( منظمة بقيادة و إنقاذ الطفولة 
 
 أرسة نازحة 2639 منفرد  18851مساعدة نقدية متعد

ي المناطق المترصز  
اع رة مستضعفة فز ز ي الضالع وح  من النز

ديدة وصعدة وعبس باإلضافة إىل الخطوط األمامية الشمالية جة والُح فز
ي عبس وعدن

ز تلكالغربية فز دة األغراض صمود ا ، حيث تعز 
 
لبية الختيار كيفية ت تها كرامو ألرس النازحة المساعدة النقدية المتعد

 ا. احتياجاته
 

 خدمات لوجستيةلوازم و 
ي وصلت إىل اليمن 
ي لوازم / أكتوبر شهر فز

ين الثائز طن  586إجماىلي بلغ بوزن وحجم و مليون دوالر  5.7 تبلغ قيمتها أكنر منتشر
ي و اعية ها بواسطةتسليم ت عمليةاكتمل، وقد التواىلي من  مكعب عىل  2823من  ديدة وطائرة واحدة إىل الُح  خمسة مراكب رسر

ة المشمولة بالتقرير تسليم ، وتم  مستأجرة إىل عدنطائرة أخرى مستأجرة إىل صنعاء و  مليون دوالر  5.9بقيمة لوازم خالل الفن 
 . ز  من مستودعات اليونيسيف للمستفيدين النهائيير

 

اتيجيةالقيادة وا ي  لتنسيق واالسبر
 
ي المجال اإلنسائ

 
 ف

 
اتيجية اإلنسانية بقيت اال  ي جاء كما عىل ماهي عليه دون تغينر  سن 

 . أيار / تقرير الوضع لشهر مايو فز
 

كة لترتيب جرى االتفاق عىل  ي أربعة محاور من قبل فريق القيادة المشن 
كاء فز مجموعة التغذية ومذكرة التفاهم مع أربعة رسر

مجاالت مسؤولية حماية الطفل آلية المجموعة الفرعية لحماية الطفل بالتنسيق مع ، وعملت مجموعة التغذيةالتابع لتنسيق ال
ي قيادة عىل العالمية 

ز دور المنظمات غنر الحكومية الوطنية فز ي اليمنعمليات توطير
مبادرة وذلك من خالل إطالق  التنسيق فز

ي قيادة المجاالت البناء قدرات المنظمات غنر الحكومية الوطنيل
ز
ي ذلك التنسيق. فنية ة ف

ز
ز الرئيسية لحماية الطفل بما ف ي حير

ز
ف

اتيجية أنهت فرق العمل التابعة لمجموعة التعليم مراجعة اتفاق القيادة اال  كة سن  ي المشن  ويحر لمجموعة التعليم مع المجلس النز
ز لمركز الُح   ديدة. لالجئير

 
ي إب والنظافة أنشأت مجموعة المياه والرصف الصحي من جانبها 

ز
ي بالتعاون ف

وضع مع سلطات المياه المحلية لفريق عمل  فنز
ز إمدادات   حل   ي عدن من المياه، بينما عملت  كافيةو مأمونة  بديل ومستدام لتأمير

مجموعة المياه والرصف الصحي والنظافة فز
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 .حالتهلتقييم مع عىلي  ةاالجتماعي ةاألخصائي

كاءعىل تعبئة  ي ذلك دعم استعداد السلطات مواجهة ل إجراءات التأهب والمخزونات والشر
موسم األعاصنر الوشيك، بما فز

 وجاهزيتها.  المحلية
 

 ووسائل اإلعالم الخارجية يةقصص اإلنسانال
 

له  ىلي ودة عالعدالة ألطفال اليمن: عتحقيق   لعائلته ومب  
ين األول/ أكتوبر  15صنعاء، اليمن،  ضون يزال أطفال اليمن يتعر   ال  – 2019 تشر

ايد لخطر االستغالل واال  وبشكل   للعنف ز اع ال سيما مع استمرار العتداء، من  ز واألزمة نز
ي  
 كافة أرجاء اليمن. اإلنسانية فز

 
 
ً
ايدة لألطفال المُ  استجابة ز اكة لالحتياجات المن  ، تعمل اليونيسف بالشر ز ستضعفير

ي تضممع اللجنة الفنية للعدالة من أجل األطفال 
ي  الن 

السلطات  تها كافةعضويفز
من اليونيسف  بدعم  وقد وضعت اللجنة و  ،المختصة والمنظمات غنر الحكومية

  2019خطة عمل لعام 
ّ
هم وتعزيز العدالة التصالحية لألطفال وأرس  يةتوعية المجتمعالز عىل بناء قدرات إنفاذ القانون و ترك

ز األطفال من و تقديم المساعدة القانونية وخدمات إعادة التأهيل كذلك تشمل  ، كما وبدائل االحتجاز واإلحالة  اإلدماج لتمكير
 . العودة إىل أرسهم ومجتمعاتهم المحلية واستئناف حياتهم الطبيعية

 
ي مجال ال

ي مجال حماية الطفل هي عمل الذي تقوم به اليونومن الخطوات الهامة فز
دة مع وضع مبادئ توجيهية موح   يسف فز

صحيح وحمايتهم بعد الشكل الف عىل األطفال وإحالتهم بمختلفة، ال سيما قطاع الرعاية االجتماعية، لضمان التعر   قطاعات  
ز عملية هذا جانب هام لتعزيز ، و ذلك من المخاطر المستمرة  تلبية احتياجات القطاعات للمساعدة عىلمختلف التنسيق بير

ز األطفال ال  . وجهكمل عىل أ ُمستضعفير
 
رهن االحتجاز والذين بلغ عددهم األطفال كافة إجراء تقييم فردي مع   تم  للعدالة من أجل االطفال،  بالتعاون مع اللجنة الفنيةو 

من هؤالء األطفال، كما جرى  وإعادة التأهيل واالندماج وتنفيذها لكل طفللإلحالة تطوير خطط طفل، ليتم بعد ذلك  558
ي 
ي النظر فز

 بعد أن القضايا القضائية الخاصة باألطفال  اإلرساع فز
 مساعدة قانونية 336 تلق  

ً
من % منهم 81استفاد ، طفال

  171بينما جرى إلحاق عمليات تحويل 
ً
نامج إلعادة تأهيلبطفال  . أرسهملم  شملهم مع و  همنر

 
عىلي كان 

  13البالغ من العمر  9
 
ي مركز كان يُ ، حيث  أحد هؤالء األطفال عاما

ي انتظار محاكمته  7ولمدة رعاية للقيم فز
 أشهر فز

 
 بعيدا

ي عن 
ي كانت تسكن فز

 وقد  ،أخرى محافظة  أرسته الن 
 
ي  توأوصلحالته شامل  من إجراء تقييم   ةاجتماعي ةأخصائي تتمكن

القاضز
ي ب

ورة النظر فز  ت الموافقة عىل هذا تم  ه، و بديل الحتجاز  رصز
 
بشأن اإلجراءات لها استشارة أرسته وإسداء المشورة  و الطلب الحقا

ز  ي يتعير 
 بنها.  تنفيذها لضمان الحماية الكاملة ال التفصيلية الن 

 
 
 
 ، وقالبإطالق رساح عىلي   للغايةكان والد عىلي سعيدا

 
 : "ال أستطيع أن أصد

 
 علي ق أن

 
أرسته، وقد شعرت بخيبة أمل سيعود إىل  ا

  . )عندما ذهب(
 
  شكرا

 
 ". عىل جهودكم لكم جميعا

 
:  عندما رأى عىلي والده ألول مرة رصخو 

ً
". لقد جاء والدي، لقد جاء والدي، لقد "قائال ي

 كانت السعادة و جاء والدي ليأخذئز
ً
بادية

 مركز الرعاية.  ا عند مغادرتهمللعيان عىل وجهيهما 
 

 
 
ورة حيثما أمكن تنادي اليونيسف والجدير ذكره أن ظهر  ،تنفيذ خطة العملجري يو  ،ألطفالحتجاز اال إيجاد بدائل برصز

ُ
ي ت
الن 

 
 
اما ز   الن 

 
ي اليمن من خالل مكتب دعم احتياجات األطفال المعر  تجاه  واضحا

ز
ي السجون وأماكن االحتجاز األخرى ف

ز
ز للخطر ف ضير

  بناء السالم
 
نامجاء سخوب ةداعمجهة حكومة اليابان التابع لألمم المتحدة، بينما تعد  . لهذا النر

 
 
 
 

                                                      
 طفل. تغينر االسم لحماية هوية ال تم    9
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 2019 كانون األول/ ديسمبر  28: حول الوضع التالي التقرير 
 

 www.facebook.com/unicefyemen  : عىل فيسبوك يونيسف اليمنصفحة 
 :  UNICEF_Yemen@  حساب يونيسف اليمن عىل تويبر

 UNICEF_Yemen صفحة يونيسف اليمن عىل إنستغرام: 
ي من أجل األطفال لعام

 www.unicef.org/appeals/yemen.html  : 2019 نداء العمل اإلنسائ 
 

من  مزيد  لاالتصال جهة 
 المعلومات: 

 باستيان فينو 
 نائب الُممثل

 يونيسف اليمن
 صنعاء
  150 223 712 967+هاتف: 

 : ي
وئز  bvigneau@unicef.org بريد إلكن 

 بسمارك سوانجير  
 رئيس شعبة االتصاالت 

 يونيسف اليمن
 صنعاء
 161 223 712 967+هاتف: 

 : ي
وئز   bswangin@unicef.org بريد إلكن 

 آن لوبل
ة  اكاتخبنر  الشر

 يونيسف اليمن
 مركز عمان، األردن

 0402 835 79 962+هاتف: 
 : ي
وئز  alubell@unicef.org بريد إلكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.facebook.com/unicefyemen
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:bvigneau@unicef.org
mailto:bswangin@unicef.org
mailto:alubell@unicef.org
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 ملحق أ 
امجملخص   نتائج البر

  
كاء المنفذون استجابة المجموعات   اليونيسف والشر

امج أهداف ونتائج   مجمل 2019البر
 االحتياجات

أهداف 
20191 

التغيبر منذ  النتائجمجمل 
 التقرير األخبر 

▲▼ 

 أهداف
20191  

التغيبر منذ  1النتائج مجمل
 التقرير األخبر 

▲▼ 
 التغذية

ز من عمر يوم  الذين يعانون من سوء  59-عدد األطفال المستهدفير
 
شهرا
 عالجية التغذية الحاد الوخيم الذين حصلوا عىل رعاية

357,487 321,750 251,396 35,818▲ 1321,750 245,953 30,375▲ 

ز يوم  اوح أعمارهم بير
ز لألطفال الذين تن  مي الرعاية المستهدفير

 
عدد مقد

 الذين حصلوا عىل مشورة حول تغذية الرضع واألطفال   23و
 
شهرا

 الصغار المناسبة
2,403,337 1,682,336 2,068,157 174,305▲ 1,514,102 42,068,157 174,305▲ 

وا مغذيات دقيقة )مسحوق 
 
عدد األطفال دون سن الخامسة الذين تلق

 المغذيات الدقيقة المتعددة(
4,766,718 2,860,031 1,421,695 356,717▲ 2,860,031 21,421,695 356,717▲ 

ز أ( وا مغذيات دقيقة )فيتامير
 
 ▲11,282 379,218 4,290,047 ▲11,282 79,218 4,290,047 4,766,718 عدد األطفال دون سن الخامسة الذين تلق

        الصحة

ز الذين تم  تطعيمهم ضد الحصبة   ▲143,884 3549,246 942,842     عدد األطفال دون الواحدة الحاصلير

عام الذي تم  تطعيمهم ضمن  15أشهر إىل  6عدد األطفال من عمر 
 الحصبة األلمانية-حمالت الحصبة

    
13,032,803 

11,837,521
1 

- 

 ▲145,306 2612,087 5,352,000     عدد األطفال دون الخامسة الذين تم  تطعيمهم ضد شلل األطفال

وا رعاية صحية أولية
 
 ▲249,409 1,784,625 1,575,000     عدد األطفال دون سن الخامسة الذين تلق

ز رعاية  ي تلقير
 ▲92,526 875,683 841,097     صحية أوليةعدد النساء الحوامل والمرضعات اللوائ 

 المياه والمصارف الصحي والنظافة

ب من خالل دعم ذين يحصلون عدد األشخاص ال عىل مياه الشر
 تشغيل/صيانة شبكات المياه العامة

 
7,288,599 6,785,733 142,178▲ 6,000,000 26,221,363 142,178▲ 

ي حاالت عدد األشخاص الذين يحصلون عىل إمدادات المياه اآلمنة 
فز

 ارئو الط
 

1,703,359 1,104,485 124,863▲ 1,000,000 3648,101 9,274▲ 

الئمة عىل خدمات الرصف الصحي الم ونعدد األشخاص الذين يحصل
ي حاالت الطوارئ(

 )من خالل بناء أو إعادة تأهيل المراحيض فز
 

1,223,908 804,315 17,446▲ 800,000 613,847 17,446▲ 

عدد األشخاص الذين تم  تزويدهم بلوازم النظافة الموحدة )األساسية 
 واالستهالكية(

 2,322,981 
(BHKs) 

608,836 149,588▲ 800,000 4362,549 149,588▲ 

 5,332,045 
(CHKs) 

68,642,473 
1,751,204

▲ 
4,000,000 58,296,217 

1,555,032
▲ 

ا الذين عدد  ضة لخطر اإلصابة بالكولنر ي المناطق المعر 
األشخاص فز

لية وتعقيمها ز   1لديهم إمكانية الوصول إىل خدمات معالجة المياه المنز
 

4,202,324 21,382,797 
2,657,364

▲ 
3,500,000 21,144,979 

2,657,364
▲ 

 حماية الطفل

ي تم  االنتهاكات الجسيمة نسبة حوادث 
التحقق منها وتوثيقها من   الن 

 الحوادث المبلغ عنهاكافة 
 

90% 80% 2%▼ 90% 80% 2%▼ 

 
 
ي المناطق المترصز  عدد األطفال ومقد

اع الذين مي الرعاية فز ز رة من النز
 
 
 الدعم النفشي واالجتماعي  ا و تلق

 
882,268 554,822 47,549▲ 794,825 457,911 30,663▲ 

الوصول إليهم من خالل رسائل  تم  عدد األطفال وأفراد المجتمع الذين 
 1التوعية بمخاطر األلغام

 
1,684,106 1,681,715 33,959▲ 1,365,128 1,670,555 33,932▲ 

الوصول إليهم من خالل خدمات حماية الطفل  عدد األطفال الذين تم  
ورية، ال ي ذلك إدارة الحاالت ومساعدة الضحايارصز

 بما فز
 

12,932 13,527 1,599▲ 10,345 213,050 1,586▲ 

كاء المنفذين عىل الحماية من  ي اليونيسف والشر
تدريب موظقز

ز   االستغالل واالعتداء الجنسيير
 

   500 3701 - 

 التعليم

رين عدد األطفال المت ز ا الذين حصلو رصز  عىل تعليم عن طريق تحسير
 
ّ
 م البديلةالبيئة المدرسية وفرص التعل

 
891,352 714,162 7,055▲ 816,566 1233,807 - 

خدمات الدعم النفشي واالجتماعي  ا رين الذين تلقو عدد األطفال المترصز  
ي المدارس

 وتعليم بناء السالم فز
 

794,689 415,350 29,739▲ 170,000 261,732 - 

رين عدد األطفال المت  ذين حصلوا عىل الرصز 
ّ
م األساسية مستلزمات التعل

ي ذلك مجموعات الحقائب المدرسية
 بما فز

 
1,500,000 5403,114 146,060▲ 996,994 3162,844 35,464▲ 

ي المدارس )ما مجموعه 
ز فز /العاملير ز مدرسة(  10331عدد المعلمير

 حوافز كل شهرالذين سيتلقون 
 

135,359 - - 135,359 4 - - 

 السياسة االجتماعية

عدد الفئات المهمشة/المستبعدة المستفيدة من المساعدة االجتماعية 
 واالقتصادية الطارئة والطويلة األجل )من خالل إدارة الحاالت(

 
   175,000 107,343 6,489▲ 

 آلية االستجابة الشيعة

ز الذين تلقو  ز المستضعفير ا مستلزمات آلية عدد األشخاص النازحير
ي غضون االستجابة الشيعة 
 طلها  ساعة من  72فز

 
   

2,000,000 1,171,514 52,731▲ 

ز العدد   ةمتعددذين تلقوا حواالت نقدية األشخاص المستضعفير
 األغراض

 
   

350,000 143,348 18,851▲ 

 االتصاالت من أجل التنمية

رين الذين تم  الوصول إليهم عنر جهود  عدد األشخاص المترصز 
ي االستجابة 

ي األمراض االتصاالت من أجل التنمية المتكاملة فز
لتفشر

 والحمالت الخاصة بها  

 
   6,000,000 6,961,518 639,640▲ 

ز عدد ال ز الذين تم  / عاملير ز المجتمعيير هم  المتطوعير تدريبهم ونشر
ي ممارسات التغينر االجتماعي والسلوكي 

اك المجتمعات فز  إلرسر
 

   5,000 4,870  700▲ 

ي 
 الحواشر

ي من أجل أطفال تم   : 1هدف 
ي أبريلاليمن  مراجعة النداء اإلنسائز

 .  2019نيسان / فز

ي ، و يتم جمع البيانات من الميدان واإلبالغ عنها من خالل المكاتب الميدانية : 1النتائج مجمل 
ات فز ز مختلف البيانات، إجراء اإلبالغ عن األرقام جراء قد تحدث تأخنر عكس تلك ونتيجة لذلك قد ال تمواءمة بير



11 

 

ي ذلك الشهر وتضاف النتائج بشكل  دقيق ااألرقام 
ي تحققت فز

 من ذلك. بالغ إىل شهر اإل لنتائج الن 
ً
 التاىلي بدال

ي  كجزء من مراجعةسوء التغذية الحاد الوخيم  ت مراجعة هدف تم   : 1التغذية 
ي أبريلنداء العمل اإلنسائز

ي  2019 نيسان/ فز
الذين يعانون من سوء  والحد األدئز لعدد أطفال المجموعة وهو اآلن أعىل من مثيله فز

ز التغذية الحاد الوخيم  )والذي  2019التقديري لعام إجماىلي عدد حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم من  %90إىل  %80هدف اليونيسف من  اد زدوقد ا. 2019لعام  خطة االستجابة اإلنسانية  بموجبالمستهدفير
 
 
ي ، و حالة( 357487حواىلي ر بيقد

 عىل مستوى المجتمع. سوء التغذية الحاد الوخيم من أهداف % 100 تساهم اليونيسف فز

ها تظهر تظهر نتيجة هذا المؤرسر منخفضة  : 2التغذية 
 
 ، فقطمتنقلة فرق الالنتائج المرافق الصحية الثابتة و ألن

 
وأنشطة  يةصحة المجتمعالعزى إىل متطوعي ما يقرب من نصف نتائج هذا المؤرسر يُ  ومع ذلك فإن

 تبدأ النتيجة الحالية ، و التوعية المتكاملة
 
 .  2019أيلول / من سبتمنر  اعتبارا

اك مع حمالت شلل األطفال الوطنيةوزي    ع سيتم ت : 3التغذية  ز أ باالشن   مكمالت فيتامير
 
 أن
 
 نطلق بعد.  حملة شلل األطفال األوىل لم ت، علما

ز االحتياجاتمجمل من  %63تستهدف اليونيسف  : 4لتغذية ا ي حير
ي المرافق الصحية وعىل مستوى المجتمع تغذية الرضع واألطفال الصغار  المفرط لهذا المؤرسر إىل زيادة تدخالتق ُيعزى التحقي، فز

 ، لكن فز
ز  ي موقعير

ز منصات الوالدة المختلفة حيث تتلق  األمهات هذه الخدمة فز ي العد المزدوج بير
، و  هناك احتمال بسيط فز ز دئز إىل الحد األ  ةالعد المزدوجعملية لتقليل بالغ اإل أدوات عزيز تعمل اليونيسف عىل تمختلفير

 مؤرسر الفرز عىل وجه التحديد. لو  ،لهذا المؤرسر 

ي شهر يناير   : 1الصحة 
ظمت فز

ُ
ي ن
ي / كانت حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة األلمانية الن 

 وصلت إىل عدد كبنر من األطفال. قد ناجحة للغاية و  كانون الثائز

ما حملة شلل األطفال بعد نطلق نتائج منخفضة حيث لم ت : 2الصحة 
 
 حملة شلل األطفال. طالق ويجري حاليا التخطيط إل ، كجزء من التطعيمات الروتينيةفقط  وإن

اكمية أعىل : 3الصحة  ، وبالتاىلي المحافظة ومن إىل ديرية مالالنتائج من اإلبالغ عن يتم ، حيث من المتوقع أن تكون النتيجة الن  ي
ي وقت  متأخر.  النتائج تصل ثم معالجتها عىل المستوى الوطنز

 فز

ي السنوات السابقة  : 1المياه والرصف الصحي والنظافة 
ا المشتبه فيها أعىل من المعتاد فز  ، كان هناك هذا العام عدد من حاالت الكولنر

 
ي السابق الهدف الم لذلك فإن

ر فز بكثنر من الحاجة الحالية وينعكس دئز أقر 
ي تحقيق األهداف. 

ي اإلفراط فز
 ذلك فز

 

 2 المياه والرصف الصحي والنظافة
 
ي إصابتها بمال/ الرتفاع وتزايد الحاالت المتوقعة : نظرا

ي الحاد شتبه فز
ي الرب  ع األول من عام اإلسهال المائ 

توسيع نطاق الخطة التشغيلية إلمدادات المياه لضمان  ، تم  2019فز
ي المنطقة المتالحصول عىل 

ب المأمونة فز رة، مياه الشر  رصز 
 
ي تحقيق هذا وقد أد

. ى هذا إىل اإلفراط فز  المؤرسر

ي أمانة العاصمة والُح  ات: لم يتضمن هذا الرقم نتائج كلورة إمداد3 المياه والرصف الصحي والنظافة
ة الالمياه فز  رصد. ديدة حيث لم يتم تتبعه خالل فن 

  : 4 المياه والرصف الصحي والنظافة
 
 تحق

 
ز التجمعات ه يستند إىل ق هذا المؤرسر بشكل غنر كاف  ألن ي كانت أقل من المتوقع. نازحير

 واحتياجاتهم الن 
 
ي بقية العام  BHKsمن المتوقع أن يزداد وصول و داخليا

ي فز
فز

اتيجية و اال مراجعة الوقت الذي سيتم فيه  ز داخليا. الخاصة برشادات اإلسن   النازحير

ي ال  : 5 المياه والرصف الصحي والنظافة
ا المشتبه بها فز ي السنوات السابقةبنصف األول من العام مقارنة كان هناك عدد أكنر من حاالت الكولنر

لشيعة استجابتها ااالستجابة زت فرق لذلك عز  ، االتجاه المعتاد فز
 مم  منع انتقال المرض، ل CHKsلتقديم 

 
. ا أد ي تحقيق هذا المؤرسر

 ى إىل اإلفراط فز

ي رقام األ: 6 المياه والرصف الصحي والنظافة
 6891269لتصبح اإلبالغ عنها بشكل خاط  وتم تصحيحها  تم   أيلول/ لشهر سبتمنر تحقيقها  تم   الن 

  : 1حماية الطفل 
 
ي مجال  تها تدخال مقارنة بالعدد الذي تم  رصده، إىل جانب تعزيز  لمجتمع من خالل رسائل التوعية بمخاطر األلغام بتكلفة أقلفراد ات اليونيسف من الوصول إىل عدد أكنر من الطالب وأتمكن

فز
ي الُح  مخاطر األلغامالتثقيف ب

اع فز ز ز والضالعو جة ديدة وح  بسبب النز ي أبير
وح فز ز  . النز

ي توفنر بشكل  كبنر إنجاز هذا المؤرسر تم   : 2حماية الطفل 
 ، لضحايا لمساعدة البسبب اإلفراط فز

 
اع، مقارنة باألهداف الم ويرجع ذلك جزئيا ز ة من األطفال بجروح نتيجة للنز  إىل إصابة أعداد كبنر

 
تكلفة رصودة، كما أن

ي بعض األحيان أقل من المخطط لها عندما ال تكون الوحدة لمساعدة الضحايا 
. يُ األمر الذي إىل مجموعة كاملة من الخدمات،  ا ياحتاج الضحتفز ز كاء من الوصول إىل المزيد من األطفال المحتاجير ن الشر

ّ
 مك

 : 3 حماية الطفل
 
 تحق

 
  ق هذا المؤرسر بشكل مفرط ألن

 
  عددا

 
ي التدريب مقارنة بما كان مخططا

كاء قد شاركوا فز ز والشر ي البداية.  أكنر من الموظفير
 له فز

 م ل : 1 التعليم
 
 يتحق

 
ي للمدارس المت ق هذا المؤرسر بشكل كاف  ألن

رة عملية التحديد والتقييم الفنز  رصز 
 
   / أكنر من المتوقع تستغرق وقتا

 
ي هي بعض المدارس كما أن

قة الن 
ّ
ضمن الهدف المخطط جزء من منحة معل

نامج.  عادة إل موافقة الجهات المانحة تنتظر   تنفيذ النر

ق  : 2التعليم 
 
 بشكل  أقل من الالزم هذا المؤرسر تحق

 
 ألن

 
ف بها دوليا ي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعن 

  ه يمكن تنفيذه اآلن فز
 
ي تسيطر عليها  فقط، ألن

ي المناطق الن 
األمر الواقع لم توافق قوات السلطات فز

 من ذلك ستستأنف اليونيسف تو عليه. 
ً
ي القديم الدعم النفشي واالجتماعي بدال

ي تسيطر عليها سلطات األمر الواقع. مساحات الصديقة فز
ي المناطق الن 

 لألطفال داخل المجتمعات فز

  : 3التعليم 
ّ
اء لوازم التعل ي من خالل مور   ميتم رسر  ، و د خارحر

 
 . 2020-2019 لعام الدراشي وقرطاسية لحقيبة مدرسية  ألف 500 أكنر منهناك و هي متوفرة حاليا

ز لم يتم توفنر حوافز المعلم : 4التعليم  ين األول/ خالل شهر أكتوبر  ير  . تشر

ي فجوة وجود بسبب بالشكل المطلوب هذا المؤرسر لم يتم تحقيق  : 5التعليم 
 التمويلفز

 
 هذا النشاط. عملت عىل تقييد السلطات مختلف المتطلبات واألولويات المختلفة من ، كما أن
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  بملحق 
 حالة التمويل*

ل لعام 
ّ
ي المعد

ي النداء اإلنسائ 
 
د ف

ّ
 شهر( 12لمدة  2019متطلبات التمويل )عىل النحو المحد

 2019متطلبات  القطاع المستهدف
 )دوالر(

التمويل المستلم مقابل 
 )دوالر( 2019نداء 

ل من الم
ّ
عام بلغ المرح

2018 *** 
ي 
المخصصات األخرى التر

ي تحقيق النتائج 
 
تسهم ف
 )دوالر(*

األموال المتاحة 
 )دوالر( ** 2019

ي التمويل
 
 الفجوة ف

 % دوالر

 %32  39,282,017  85,395,983  20,500,890  26,969,221  37,925,872  124,678,000 التغذية

 %23  19,694,167  66,094,506  24,487,066  26,645,256  14,962,184  85,788,673 الصحة

المياه والرصف الصحي 
 والنظافة

135,000,000  
42,194,041 

24,988,022  
19,153,893 

86,335,955  48,664,045 36% 

 %60  22,883,888  15,464,323 1,600,000 2,637,437 11,226,886  38,348,211 حماية الطفل

 %24  25,325,453  80,674,547  2,504,291  5,883,688  72,286,568  106,000,000 التعليم

 %62 8,747,541 5,261,855  3,600,000  481,960  1,178,895  14,009,396 السياسة االجتماعية

االتصال من أجل 
 التنمية

10,857,795  4,434,883 323,965  5,915,188  10,674,036  183,759  2% 

آلية االستجابة 
 الشيعة

21,000,000  9,618,271  2,163,227  -  11,781,498 9,218,502  44% 

 - 326,439- 326,439 - - 326,439 - يجري تخصيصها

 %32 173,672,933  362,009,142 77,761,327 90,092,776 194,155,038 535,682,075 المجموع

 
 * يشمل ذلك 

 
ز مانحجهات ة األطراف و مساهمات إضافية من منظمات متعدد

ّ
ي تنات طارئة وبالتاىلي مكو  تضم عىل تعزيز النظام لكن ة أخرى ترك

ز
سهم ف

ي تحقيق نتائج 
 . 2019لعام رصد األداء اإلنسائز

 
 ر ** األموال المتاحة اعتبا
 
ين األول/ أكتوبر  31من  ا ي تم   2019 تشر

لة الحاىلي باإلضافة إىل نداء تلقيها مقابل ال وتشمل إجماىلي األموال الن  المبالغ المرح 
 ، و خرىاأل صات خص  المو 

 
  ة قطاعاتيشمل هذا المبلغ تكاليف عد

ُ
ي بيئة تشغيل مرتفعة التكلفة  اعتنر حيوية لدعم النر ت

اليمن )مثل األمن كمج فز
دادوالتواصل( والعمليات الميدانية والرصد واالتصاالت  حشد موارد ، كما يتم " الخاصة بكل مساهمة يحتفظ بها مقر اليونيسفوكذلك "تكلفة االسن 

ي ذلك  ةنظمواأل  والنظافة الرصف الصحي أنظمة المياه و إضافية لتعزيز الحماية االجتماعية و 
ة والطويلة األجل، بما فز الصحية لتلبية االحتياجات القصنر

 حواالت ج الويشمل ذلك برنام، االحتياجات الناشئة عن الحاالت اإلنسانية
 
ف من تأثنر الصدمات اإلنسانية وغنر اإلنسانية النقدية الطارئة الذي يخف

 عىل المجتمعات. 
 

ل تعديل مقدار ال *** تم    ليعكس القيم الفعلية. مبلغ المرح 
 

 


