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 لشركاءا مع اليونيسف استجابة

  القطاع/الكتلة اليونيسف

 اليونيسف هدف
 -يناير نتائج

 أغسطس
2019 

 الكتلة هدف
  -يناير نتائج

 أغسطس
2019 

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

 العالجية التغذية برامج في المسجلين الوخيم

321,750 193,638 321,7501 193,638 

  حتى أشهر 6 سن من األطفال عدد :الصحة
 شلل لقاح على حصلوا الذين سنة 15

 األطفال

13,032,803 11,837,521   

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

6,000,000  5,478,952  
7,288,599 

 
6,043,322 

 الرعاية ومقدمو االطفال عدد :الطفل حماية
 النزاع من المتضررة المناطق في لهم

 النفسي الدعم خدمات من المستفيدين

794,825 394,956  882,268 442,641 

 الفئات من المستهدفين عدد :االجتماعية الحماية
 المساعدات من المستفيدين المهمشة/المقصية

 األمد وطويلة الطارئة ةاالجتماعي االقتصادية
 الحالة( )إدارة خالل من

 
 

175,000 
89,094   

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

 2019  أغسطس
 

  ماليين ,312 
  )تقديري( إنسانية مساعدة إلى بحاجة طفل

 

  مليون 24,1
 لليمن اإلنسانية لالحتياجات الشاملة المراجعة) ةلمساعد بحاجة شخص
 (أوتشا- 2019

 

  مليون 1,71
  النازحين األطفال عدد

 

 

   مليون 74,
 التعليم مجال في لمساعدة المحتاجين األطفال عدد

 

 وخيم حاد تغذية سوءب مصاب الخامسة دون طفل 487,357 
 
 

 واإلصحاح المياه مجال في ةلمساعد بحاجة شخص مليون 17,8

  يالبيئ
  

  األساسية الصحية لرعايةل بحاجة شخص مليون 19,7

 

 2019 لعام اليونيسف مناشدة
 دوالر مليون 536
 

  المتوفر* التمويل

 دوالر مليون 385,5

 

 2019 لعام للتمويل الكلي الوضع

 
 

 

 
 

 أخرى( وموارد )طوارئ الحالية المناشدة مقابل المستلم التمويل تتضمن المتوفرة المبالغ *

 ولكنه للطوارئ مخصص غير إضافي تمويل إلى إضافة   الماضي العام من مرحل ومبلغ

 .2019 لعام اإلنساني األداء متابعة نتائج تحقيق في جزئيا   سيُسهم
 

 رئيسية عناوين
 

 إسهال حالة 617،317 تسجيل التقارير أظهرت 2019 أغسطس حتى يناير من الفترة خالل •

 اليونيسف نفذت وقد هذا بالوباء. مرتبطة وفاة حالة 844 إلى إضافة بها مشتبه حاد/كوليرا مائي

 81 الجولة هذه وتستهدف أغسطس شهر خالل الكوليرا ضد الفموي اللقاح من الثانية الجرعة

  الكوليرا. ضد الفموي التطعيم لحملة المرسوم الهدف إجمالي من بالمائة
 

 البلد في حاليا   الدائر النزاع جراء أخرين 30 وإصابة أطفال 8 مقتل 2019 أغسطس شهر شهد •

  واإلبالغ. بالرصد المعني المتحدة لألمم التابع القطري العمل فريق به افاد ما حسب
 

 طفل 193،638 مجموعه ما 2019 أغسطس حتى يناير من الفترة خالل اليونيسف عالجت •

 خالل من وذلك السنوي( الهدف من بالمائة 80 حوالي )أي الوخيم الحاد التغذية بسوء مصاب

  والمتنقلة. الثابتة الخارجية العيادات في العالجية التغذية برامج
 

 شخص نمليو 2,8 لقرابة األمنة الشرب مياه إيصال من أغسطس شهر خالل اليونيسف تمكنت •

 منظومات وصيانة تشغيل خالل من النازحين ومجتمعات المضيفة المجتمعات داخل ذلك في بما

  المناطق. تلك في المياه إمدادات
 

 شهر خالل محافظة 16 داخل شخص 24,673 مجموعه لما النفسي الدعم خدمات وصلت •

 والمتنقلة تةالثاب للطفل الصديقة المساحات خالل من األطفال من 10,905 بينهم أغسطس

  للعنف. التعرض جراء المدى وطويلة اآلنية التبعات على التغلب في الناجين لمساعدة
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 االنسانية: تواالحتياجا الوضع عن لمحة

 

 اندلع الذي القتال خلف اليمن. جنوبي الواقعة عدن في خصوصا   أغسطس شهر خالل ملحوظ بشكل اليمن في حاليا   الدائر النزاع حدة تصاعدت

 المعارك من هربا   أغسطس 19 بتاريخ المدينة من للنزوح أسرة 638 اضطرت كما جريح. 062 وحوالي قتيال   40 أغسطس 8 بتاريخ عدن في

 إلى أطفال. 6 بينهم شخص 12 مقتل عن اسفرت جوية لغارة حجة محافظة من أسرة تعرض شهد فقد أغسطس 11 تاريخ أما هناك. الدائرة

 ناحية من .1جريحا   وسبعين قتيال 13 إلى نفسه الشهر من 27 بتاريخ وأبين عدن محافظتي في اندلعت التي المواجهات حصيلة وصلت ،ذلك

 سيما ال الغربية المحافظات معظم في المياه إمدادات وشبكات التحتية والبنية المأوى بتدمير العارمة والسيول الغزيرة األمطار بتتسب أخرى

 بسبب نزحت أسرة 1,400 لعدد اإلنساني العون لتقديم اإلنسانية الشئون وتنسيق إلدارة الوطنية الهيئة ناشدت وقد والمحويت الحديدة محافظتي

  .2السيول

 

 بينها عنها المبلغ الحوادث مجموع من بالمائة 82 مجموعة مما التحقق واإلبالغ بالرصد المعني المتحدة لألمم التابع القطري الفريق استطاع

 المختلفة النزاع أطراف الحوادث تلك في تسببت أوالد(. 20و فتيات 10) آخر طفل 30 وإصابة أوالد( 6و فتيات 3) أطفال قتل حوادث تسعة

  عدن. ثم الضالع تليها الحديدة في معظمها وحدثت

 

 المشتبه الكوليرا لحاالت التراكمي العدد مجموع وصل فقد أبريل 27 بتاريخ الحاد/الكوليرا المائي اإلسهال وباء من الثانية الموجهة ظهور منذ

 إماتة )بمعدل بالوباء مرتبطة وفاة حالة 3,571 إلى باإلضافة بها مشتبه حالة 2,001,672 إلى كإجمالي 2019 أغسطس 31 تاريخ حتى بها

 إصابة حالة 617,317 بتسجيل التقارير أفادت 2019 أغسطس حتى يناير الفترة وخالل البالد. مناطق عموم في بالمائة( 0.18 بلغ للحاالت

 يمثلون الخامسة دون األطفال ويبقى المائة(.ب 0.14 إلى وصل للحاالت إماتة )بمعدل 3بالمرض مرتبطة وفاة حالة 844و بها مشتبه بالكوليرا

 مديرية 333 أصل من مديرية 320 وكانت .2019 من الماضية الفترة خالل المرصودة بها المشتبه الحاالت مجموع من المائة في 27,8 قرابة

 كما نسمه. ألف 10 لكل بها مشتبه الهح 213 يبلغ الوطني المستوى على هجوم وبمعدل العام هذا خالل كوليرا حاالت بتسجيل أفادت قد يمنيه

 مشتبه حاله 140,273) 2018 العام من المقابلة بالفترة قياسا   بالمرض المرتبطة والوفيات بها المشتبه الحاالت معدل في كبيرة زيادة لوحظ

  بالوباء(. مرتبطة وفاه حاله 179و بها

 

 والتنسيق: االنساني العمل قيادة
 

  4التغذية كتلة

 برنامج مواقع من موقع 2,179 في المعتدل الحاد التغذية بسوء مصاب طفل 323,874 تسجيل 2019 يوليو حتى يناير من الفترة خالل تم

 العبء من بالمائة 22 وحوالي طفل( 937,878 يبلغ )والذي 2019 لعام التغذية كتلة هدف من بالمائة 35 يمثل وهذا التكميلية العالجية التغذية

 عدد بلغ ذلك على عالوة بالمائة. 49 حول يحوم كان 2019 يوليو لشهر اإلبالغ معدل المائة. في 70 إلى وصل كلي إبالغ وبمعدل السنوي

 الفترة خالل التكميلية العالجية التغذية برنامج مواقع في تسجيلهن تم الالتي المعتدل الحاد التغذية بسوء المصابات والمرضعات الحوامل النساء

 حين في السنوي العبء من المائة في 28 وحوالي حالة( 639,210 يبلغ )الذي السنوي الهدف من بالمائة 50 قرابة 2019 يوليو تىح يناير

 المقدر العبء من بالمائة 46 وقرابة السنوي الهدف من بالمائة 53 عامين دون لألطفال التكميلية التغذية لبرنامج الشاملة التغطية نسبة بلغت

  بالخطة. مشمولة مديرية 165 مجموع من ريةمدي 136 في

 

 للشركاء فرصة لتوفير 2019 سبتمبر نهاية حتى أغسطس 11 من الفترة خالل المحاور مستوى على التغذية لكتلة المشتركة القيادة توسعت

 بشأن فنية عمل مجموعة تشكيل على ةالتغذي كتلة شركاء وافق ،ذلك غضون في طلباتهم. تقديم إعادة أو للكتلة لالنضمام التقدم في الراغبين

 كما الكتلة. شركاء بين والتنسيق البرمجة يخدم بما المعرفة وإدارة التغذوية المعلومات جانب في المطلوبة االرشادات لتقديم التغذية معلومات

  التغذية. معلومات بشأن الفنية لالعم بمجموعة الخاصة المرجعية الشروط على األخيرة اللمسات لوضع شركائها مع مشاورات الكتلة أجرت

 

  البيئي واإلصحاح المياه كتلة

 حول تدريبية دورة الكتلة رتيس   كما القدرات. بتنمية خاصة أنشطة عدة أغسطس شهر خالل اليمن في البيئي واإلصحاح المياه كتلة نفذت

 هدف الكتلة. شركاء من 5شريك 20 وحضرها أب محافظة في التدريبية الدورة عقدت المتضررين. السكان تجاه المساءلة وأدوات منهجيات

 من تمكينهم بُغية المتضررين السكان تجاه والمساءلة المجتمع إشراك حول الجيدة والمعارف االرشادات ببعض المشاركين تزويد إلى التدريب

 التحتية والبنية المساكن بتدمير والمحويت حديدةال محافظتي لها تعرضت التي الجارفة السيول تسببت وموظفيهم. لشركائهم مشابه تدريب تنظيم

 شملت الجمهورية محافظات عموم في هناك المتضررين للسكان خدمة سريعة استجابة حشد جرى لذا، المياه. إمدادات شبكات ذلك في بما

 هناك الصحي والصرف للمياه المحلية ةالمؤسس خالل من البيئي واالصحاح المياه كتلة قامت كما النظافة. ومواد ونقية منةآ شرب مياه توفير

                                                 
  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_Humanitarian%20Update%20%2311_FINAL.pdf (:11) العدد اإلنساني الوضع مستجدات اليمن: أوتشا 1
  .2019 أغسطس 19 (2) العدد سريعة اتمستجد اليمن، في العارمة السيول  2
 ببب  3
  المقبل. للشهر الوضع تقرير ضمن أغسطس بشهر الخاصة األرقام إضافة فسيتم التقرير هذا إعداد وقت 2019 أغسطس بشهر الخاصة البيانات توفر لعدم نظرا    4
 .17 وذكور: 3 نساء:  5

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_Humanitarian%20Update%20%2311_FINAL.pdf
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 المتضررة والمجتمعات االسر من للمحتاجين الشرب مياه نقل تم أيضا ، المدينة. على الغزيرة االمطار هطول جراء المتجمعة المياه بشفط

  بالنظافة. الخاصة المواد توزيع إلى باإلضافة المياه نقل صهاريج بواسطة

 

 الطفل لحماية الفرعية الكتلة

 ومساعدة الحالة إدارة ذلك في بما المحتاجين لألطفال الضرورية الطفل حماية خدمات أغسطس شهر خالل الطفل لحماية الفرعية الكتلة قدمت

 ومساعدة الحالة إدارة خدمات من السنوي( الهدف من بالمائة 97) طفل 10,520 مامجموعه استفاد كما طفل. 1,398 منها استفاد والتي الضحايا

 اإلصابات من العالج لتلقي الالزمة الطبية الخدمات على احيلوا 6طفل 26 بينهم 2019 أغسطس حتى يناير الفترة خالل قدمت التي حاياالض

 ذلك، إلى وصنعاء. وعدن والحديدة حجه محافظات في حدثت المرفوعة الحاالت من المائة في 42 حوالي النزاع. خالل لها تعرضوا التي

 594 وكذا 9طفل 2,679 حصل حين في الضرورية النفسي الدعم خدمات على 8الرعاية مقدمي من 4,951 إلى إضافة 7طفل 20,056 حصل

 تصاعد شهدت التي الفترة خالل الةوفع   نشطة الطفل لحماية الفرعية الكتلة ظلت األلغام. بمخاطر للحياة منقذ تثقيف على 10الرعاية مقدمي من

 المصطحبين غير لألطفال الحماية خدمات من األدنى الحد ُحزمة الطفل لحماية الفرعية الكتلة قدمت ذلك، إلى عدن. في مؤخرا   للنزاع

 11طفل 2,572 إجماال   منها استفاد والتي الحالة إدارة إلى إضافة الضحايا ومساعدة األلغام بمخاطر التثقيف ذلك ومن ذويهم عن والمنفصلين

 عدن. في 12آخر طفل 2,996 لعدد النفسي مالدع خدمات قدمت ذلك، إلى إضافة عدن. في

 

 الفرعية كتلةلل الهامة االرشادات بعض أغسطس شهر خالل الطفل لحماية الفرعية كتلةلل التابعة االستراتيجية االستشارية المجموعة قدمت

 شركاء يتلق لم 2019 أغسطس نهاية وبحلول الطفل. حماية تدخالت جودة لتحسين متابعة آلية ووضع الوطنية القدرات بتعزيز أوصت حيث

 لليمن اإلنسانية االستجابة خطة إطار في المطلوبة التمويل متطلبات من بالمائة( 34 حوالي أي) دوالر مليون 14,7 مبلغ سوى الطفل حماية

 ذلك يلقي فقد ،دوالر مليون 26,3 إلى تصل متبقية تمويلية فجوة لوجود ونظرا   خططهم. في المرصودة الحماية مشاريع تنفيذ أجل من 1920

 التعرف فيه تم الذي الوقت وفي متضرر. طفل مليون 1,5 تستهدف والتي الحالة إدارة سيما ال الطفل حماية تدخالت من العديد على هبضالل

 نظرا   الحماية خدمات من االستفادة بمقدورهم يكن لم األطفال أولئك ان إال ،الخدمات إلى وإحالتهم للخطر المعرضين األطفال من العديد على

  التمويل. في الفجوة تلك لوجود

 

  التعليم كتلة

 السنوي الهدف من بالمائة 75 إلى يصل ما أي 13طفل 18,243 لعدد جودة ذات تعليم فرص اتاحة على أغسطس شهر خالل التعليم كتلة عملت

 البيئي واالصحاح المياه مرافق تأهيل بإعادة التعليم كتلة شركاء قام ذلك، إلى بديل. تعليم وفرص محسنة تعلم بيئات توفير خالل من وذلك

 استفاد بالمقابل، ل.أفض مدرسية ببيئة التمتع على األطفال ذلك ساعد وقد .14النزاع من متضررة محافظات 10 داخل المدارس من للعديد

 التي الصدمات على والتغلب لديهم الصمود قدرة بناء على مساعدتهم بهدف النفسي الدعم خدمات من النزاع من متضرر 15طفل 25،682

 الكلي. لهدفا من بالمائة 7 يمثل وهذا الالزمة التعلم بمواد وطالبة طالب 3,713 مجموعة ما التعليم كتلة شركاء زود كذلك، لهم. النزاع سببها

 اإلنسانية االستجابة خطة ضمن التعليم لكتلة التمويل متطلبات من بالمائة 61) القطاع لهذا دوالر مليون 64 تبلغ تمويل فجوة هناك تبقى ذلك مع

 المدارس في األخرى التعلم ومستلزمات ومواد المدرسية الحقائب توفير التعليم شركاء يستطيع فلن تلك التمويلية الفجوة وبسبب (.2019 لليمن

 التعليم من التسرب معدالت زيادة في ذلك يتسبب وربما خططهم. في المدرجة المعلمين لدى التدريس قدرات تعزيز أنشطة تنفيذ حتى وال

  التعليم. جودة وتدني المدارس إلى الوصول فرص وتقليل

 

 السريعة االستجابة آلية

 منقذة ةاجلع إمدادات تقديم ضمان إلى اآللية وتهدف للسكان المتحدة األمم صندوق بمعية اليمن في ةالسريع االستجابة آلية قيادة اليونيسف تتولى

 جديدة نازحة أسرة 19,120 إلى الوصول السريعة االستجابة آلية شركاء استطاع 2019 أغسطس ففي طوارئ. حالة أي ظهور بمجرد للحياة

 وصل وإجماال   السريعة. االستجابة آللية المعيارية بالعدة تزويدهم تم ممن فرد( 133,480 يبلغ أفراد )بعدد وصنعاء وأب والحديدة صعدة في

 الهدف من بالمائة 54 )حوالي شخص مليون 1,07 مجموعه ما إلى 2019 أغسطس حتى يناير الفترة خالل السريعة االستجابة آلية شركاء

 التحويالت تقديم خالل من وعدن والحديدة حجه في للنزاع األمامية الخطوط حول فرد 70,521 السريعة االستجابة آلية تكتل دعم كما السنوي(.

  السنوي. الهدف من بالمائة 32 يعادل وهذا األغراض متعددة النقدية

 

 مايو لشهر الوضع تقرير في المبين النحو وعلى تغيير دون االنساني العمل ةاستراتيجي ظلت االنساني: العمل استراتيجية
  

                                                 
  .18 وذكور: 8 فتيات  6
 .10,389 وذكور: 9,667 فتيات:  7
 .1,376 وذكور: 3,575 إناث:  8
 .1,297 وأوالد: 1,382 فتيات:  9

 .246 وذكور: 348 إناث:  10
 .1,237 وأوالد: 1,335 فتيات:  11
 .1,483 وأوالد: 1,513 فتيات:  12
  .9,851 وأوالد: 8,392 فتيات:  13
  وتعز. وصعدة وحجه وحضرموت وذمار والمحويت والمهرة والجوف والضالع البيضاء  14
 13,686 وأوالد: 11,814 فتيات:   15
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 البرنامج الستجابة موجز تحليل
 

 شهر خالل البيئي واالصحاح المياه لكتلة التابعة للكوليرا السريعة االستجابة فرق استطاعت الحاد/الكوليرا: المائي االسهال ستجابةا

 الحاد. المائي الكوليرا/االسهال وباء من المتضررة المناطق سيما اليمن مناطق عموم في شخص مليون 2,6 عن يزيد ما إلى الوصول أغسطس

 المياه تعقيم في المستخدمة الكلور أقراص من قرص 5,194,517 بتوزيع قامت كما المنزلية المياه كلورة لتعزيز حمالت الفرق تلك نفذت حيث

 فرق تعبئة عملية ساهمت كما األسر. مستوى على النظافة حول توعية جلسة 59,490 و استهالكية نظافة مواد عدة 48,180 إلى باإلضافة

 وباء تفشي دون الحيلولة أجل ومن األمد. طويلة وقائية بتدخالت استهدافها الواجب الخطورة عالية المواقع تحديد في تلك السريعة االستجابة

 من ديريةم 20 في األثر عالية عملية تنفيذ بدء بالوباء المرتبطة والوفيات الحاالت من والحد أوسع نطاق على الحاد المائي الكوليرا/االسهال

 في البيئي واالصحاح المياه لبرنامج التابع الطارئة االستجابة فريق قام كما والحديدة. وحجه صنعاء محافظات في بالوباء تضررا   األكثر بين

 توصيات عند ونزوال   بالكوليرا. الموبوءة المناطق وحددوا 2019 يوليو حتى يونيو من الفترة خالل الكوليرا حاالت من العديد بتحليل اليونيسف

 واالصحاح الصحة جانب في الغرض لهذا ومخصصة محددة القطاعات متعددة تدخالت تشمل والتي تلك األثر عالية العملية تنفيذ جاء الفريق

 تمعاتالمج تعبئة أجل من السريعة االستجابة فرق حشد تم العملية تلك سياق وفي أيضا   والرصد. والمتابعة التنمية جلأل واالتصال البيئي

 الكبير األثر ذات العملية تنفيذ للوباء. ومستجيبة وقائية كإجراءات المنزلية المياه كلورة جهود ودعم النظافة أهمية حول الوعي ورفع المحلية

 مطاراأل موسم حلول قبل الممارسات أفضل مع والتكيف الكوليرا من الوقاية تدخالت تقبل من المحلية المجتمعات يمكن الجفاف موسم خالل

 التالي.

  
 إلى الحاد. المائي االسهال بعالج خاصة عدة 3,000 قرابة بتوزيع اليونيسف شركاء قام الحاد المائي الكوليرا/االسهال وباء لتفشي استجابة

 داخل االسهاالت لعالج مركز 52و فموية إماهة زاوية 372 خالل من زنك عبوة 21,000 من وأكثر فموية اماهة كيس مليون 1,5 دعم جانب

  محافظة. 18 على موزعة يةمدير 201

 

 من الثالث وفي الوباء. انتقال دائرة كسر إلى الهادفة الفعالة الوقائية التدابير كأحد 2018 منذ اليمن في بدأ الكوليرا ضد الفموي اللقاح استخدام

 والضالع. وتعز عدن في الخطورة يةعال مديريات 4 واستهدفت أيام 6 أستمرت الكوليرا ضد الفموي للتلقيح جديدة حملة انطلقت 2019 أغسطس

 389,911 حصل متصل، سياق على الكوليرا. من الوقاية طرق حول عامة توعية وحمالت مجتمعية تعبئة أنشطة مع الحملة تكاملت وقد

 تستهدفهم الذين األشخاص مجموع من بالمائة 81 يمثل وهذا الكوليرا ضد الفموي اللقاح من الثانية الجرعة على فوق فما سنه عمر من شخص

 92 يعادل )وهذا سنوات 5-1 بين أعمارهم تتراوح طفل 72,914 هناك كان الجرعة على حصلوا الذين األشخاص إجمالي بين من الحملة.

  أغسطس. شهر في المنفذة الحملة خالل منزل 67,139 بزيارة التطعيم فرق قامت حيث الهدف(. من بالمائة

 

 المحلية المجتمعات إشراك بهدف الدينية والرموز المجتمعيين المتطوعين من 553 لنشر مجتمعية تعبئة جهود التنمية جلأل االتصال قسم دعم

 تنفيذ تلك المجتمعية التعبئة جهود شملت الكوليرا. ضد الفموي اللقاح أخذ على فوق فما سنه عمر من السكان وتشجيع المستهدفة المديريات في

 مجتمعي درامي عرض 1,000 و مجتمعي لقاء 4,000 إلى باإلضافة مشورة جلسة 1,864 و جماعي اشنق 3,000 و منزلية زيارة 30,000

 ملصق 162,500 و قماشية لوحة 80 توزيع تم كما الكوليرا. ضد الفموي التلقيح حملة أهمية حول تمحورت جميعها جمعة خطبة 2,000 و

  المباشر. الشخصي التواصل أنشطة خالل من وذلك 16شخص 280,349 إلى وصولال تسنى وقد هذا للحملة. المواكبة الرسائل لتعزيز وُكتيب

 

 الشخصي االتصال وأنشطة المحلية المجتمعات وإشراك المجتمعيين المتطوعين شبكة خالل من الكوليرا من للوقاية الروتينية التدخالت تواصلت

 ذلك في بما المنزلية المياه وسالمة والصابون بالماء اليدين غسل :وهي أال أساسية ممارسات خمس تعزيز إلى األنشطة تلك هدفت المباشر.

 يشمل وهذا المرضى األشخاص ورعاية الغائط ذلك في بما النفايات من األمن والتخلص معه والتعامل وتخزينه الطعام وإعداد الكلورة عملية

 لقاء 827و مشورة جلسة 2,335 و نقاشية مجموعة 717 خالل نم األنشطة تلك نُفذت األسرة. مستوى على الفموية اإلماهة طريق عن العالج

 وكذا اإلسهاالت عالج ومراكز الفموية اإلماهة زوايا داخل توعية جلسة 413و مجتمعي درامي عرض 160 إلى إضافة مجتمعية وفعالية

 جهود الدينية الرموز واصلت ذلك، على عالوة .17شخص 625,731 إلى الروتينية الوقائية التدخالت وصلت كما منزلية. زيارة 75,901

 من بالوقاية المتعلقة األساسية الرسائل تضمين تم حيث الخطورة. عالية مديرية 45 داخل المجتمعية واألنشطة المساجد خالل من العامة التعبئة

 10,393 تنظيم من وإناث كورذ من الدينية الرموز تمكنت حيث .اإليصالية األنشطة خالل ومن الصالة أوقات وفي الخطب ضمن الكوليرا

 المياه أنشطة مع جنب إلى وجنبا   نسوي. جماعي لقاء 4,874 الدينيات المرشدات نفذت كذلك، مجتمعي. لقاء 5,703 و المسجد في خطبة

 واستطاعت لكوليراا من الوقاية في كثيرا   األنشطة تلك ساهمت المساجد. في المياه نقاط كلورة لضمان قُدما   الجهود تمضي البيئي واالصحاح

  النازحين. من 25,824و المهمشة المجتمعات أوساط من شخص 14,310 بينهم 18شخص 823,360 إلى الوصول

 

 

 

 

                                                 
 30,047 وأوالد: 47,410 وفتيات: 94,769 ورجال: 108,121 نساء:  16
 100،514 وأوالد: 113,496 وفتيات: 142,729 ورجال 268,992 نساء:  17
 146،562 وأوالد: 89,921 وفتيات: 474,771 ورجال 112,105 نساء:  18
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 التغذية ببرامج الوخيم الحاد التغذية بسوء مصاب 19طفل 193,638 إلحاق 2019 أغسطس حتى يناير من الفترة خالل تم والتغذية: الصحة

 فرقة 163 لعدد الدعم اليونيسف قدمت كما العاملة(. الصحية المرافق من بالمائة 86) صحي مرفق 3,928 داخل والمتنقلة الثابتة العالجية

 خضع 2019 أغسطس نهاية وبحلول ة.الجمهوري مناطق عموم في الحاد التغذية بسوء المصابين األطفال حاالت بإدارة معنية متنقلة

  .اإليصالي النشاط ضمن المجتمعيين الصحيين العاملين خالل من أو الصحية المرافق داخل التغذية سوء لفحص الخامسة دون طفل 2,417,682

 

 والتحوالت" لإلغاثة الموحد والتقييم "الرصد مسح أغسطس شهر خالل واستكملت اليمن في التغذوي الوضع ورصد تقييم اليونيسف تواصل

 من مسوحات 9 عدد 2019 أغسطس حتى يناير الفترة خالل انجزت قد المنظمة تكون وعليه، أبين. محافظة داخل مختارة مديرية 42 في

 من خمسة نتائج أشارت ذمار. في مشابه آخر مسح نُفذ تلك 9ال المسوحات إلى باإلضافة .20اليمن في تنفيذها المنظمة تخطط مسح 22 أصل

 والتي تعز في مديرية 17 و حجه محافظة داخل مديرية 22 في العالمي بالمعدل قياسا   الحاد التغذية سوء معدالت ارتفاع إلى المسوحات تلك

 (.15%) العالمية الصحة منظمة في به المعمول الطوارئ حد فيها النسبة تجاوزت

 

 متدنية النشاط هذا نتائج تظهر السنوي. الهدف من بالمائة 33 يمثل وهذا الدقيقة المغذيات مكمالت مسحوق على 21طفل 950,363 حصل

 أن المتوقع من ذلك، مع المجتمعيين. الصحة متطوعي قبل من أساسا   والمرفوعة المتنقلة والفرق الثابتة الصحية المرافق نتائج تتضمن كونها

 بيانات جمع من واالنتهاء العام هذا من المتبقية األشهر خالل المتكاملة اإليصالية األنشطة من المزيد تنفيذ مع أعلى نسب إلى اليونيسف تصل

 التخلص أدوية على 22شهر 59-12 العمرية الفئة من طفل 518,640 حصل ذلك، إلى المجتمعيين. المتطوعين من المرفوعة التقارير جميع

 يمثل وهذا األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة المشورة من والمرضعات الحوامل النساء من 111,557,5 استفادت حين في الديدان من

 الحديد. فوالت مكمالت على ومرضع حامل امرأة 1,287,753 حصلت بينما السنوي الهدف من بالمائة 93

 

 المرافق داخل الروتيني التطعيم خدمات دعم خالل من المحافظات جميع في الموسع الوطني التحصين برنامج خدمات دعم اليونيسف واصلت

 لقاح من األولى والجرعة طفل 63,599 لعدد الثالثي اللقاح جرعة إعطاء من المنظمة تمكنت لذلك، نتيجة المتنقلة. الفرق وعبر الصحية

  .63,582 مجموعة لما األطفال شلل ولقاح طفل 58,018 لعدد (1) األلمانية الحصبة

 

 يعادل وهذا الطفولة ألمراض المتكاملة اإلدارة خدمات على الخامسة دون طفل 164,032 حصل الطفل لصحة المتكاملة األنشطة سياق في

 النشاط ضمن والعاملين الثابتة الصحية المرافق داخل الرئوي االلتهاب من عالجهم جرى طفل 22,426 بينهم السنوي الهدف من بالمائة 80

 العامة الصحة لوزارة داعم إشراف سفاليوني قدمت ذلك، إلى .اإليصالي

 جمع كذلك يتم المقدمة. الخدمات جودة متابعة من الوزارة لتمكين والسكان

  والمديرية. والمحافظة المركز مستوى على منتظم بشكل البيانات

 

 المناطق من مشارك 82 لعدد الدبلوم بنظام تدريبي برنامج اليونيسف دشنت

 التوليد أطباء وهي مجاالت خمسة في الواقع األمر سلطات سيطرة تحت الواقعة

 العناية وحدة وممرضات الوالدة حديثي وأطباء العمليات غرفة وممرضات

 تخريج هو البرنامج هذا من الغرض التخدير وأطباء الوالدة لحديثي المركزة

 رعاية مرافق تأسيس من لتتمكن المحافظات مستوى على مؤهلة فنية فرق

 المادة تتركز المحافظات. مشافي في شاملة والدة حديثي ورعاية طارئة توليدية

 على المديريات فرق وتدريب واإلحالة الخدمات تقديم مواضيع على التدريبية

 منظمة مع وبالتنسيق أيضا   الوالدة. حديثي ورعاية الطارئة التوليدية الرعاية

 وزارة اليونيسف دعمت للسكان المتحدة األمم وصندوق العالمية الصحة

 السجالت إلى استنادا   اإلنجابية الصحة مؤشرات لتحديث العامة الصحة

 والفجوات والوليد االم صحة جانب في االحتياجات تحديد بهدف العالمية العشرة اإلنجابية الصحة مؤشرات اعتماد تم ذلك إثر وعلى المنقحة.

  القائمة.

 

 الطارئة التوليدية والرعاية االم صحة خدمات دليل لمراجعة يومين لمدة عمل ورشة لعقد والسكان العامة الصحة وزارة اليونيسف دعمت

 بشأن المحدثة المعلومات دمج إلى الورشة وخلصت والقابالت المدربين كبار من 50 الورشة حضر المجتمع. على القائمة الوالدة وحديثي

 الدليل. من الجديدة النسخة ضمن والوليد االم صحة

 

 

 

 

                                                 
 89,519 وأوالد: 104,119 فتيات:  19
 والمهرة. وحضرموت وسقطرى أبين في المختارة المديريات وبعض وتعز حجه محافظتي من المنخفضة والمناطق وشبوة وصعدة أب في  20
 478،089 وأوالد: 472,273 فتيات:  21
 262،475 وأوالد: 256,165 فتيات:  22

 خالل لكوليرا ضد تلقيحهم بعد التطعيم بطاقات يحملون أوالد محمد. محمود/2019اليمن/ يونيسف@ 

 .عدن في الكوليرا ضد الفموي التطعيم حملة من الثانية رحلةالم
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 دعم 2019 أغسطس خالل اليونيسف واصلت البيئي: واالصحاح المياه

 الريفية والمناطق الرئيسية المدن في المياه إمدادات منظومات وصيانة تشغيل

 النشاط هذا خالل من للمنظمة تسنى وقد للسكان. أمنة شرب مياه توفير بهدف

 ومجتمعات مضيفة مجتمعات بينهم شخص مليون 2,8 قرابة إلى الوصول

 وخيارات الغيار وقطع والكهرباء الوقود توفير لمقدما الدعم شمل للنازحين.

 المياه خزانات تعقيم مواد توفير مع جنب إلى جنبا   المياه لمرافق الطاقة بدائل

  والمنزلية. العامة
 

 محطات وصيانة لتشغيل المستمر دعمها عن اليونيسف تتوقف لم بالمثل،

 الوقود توفير خالل من الصلبة النفايات وإدارة الصحي الصرف مياه معالجة

 لشبكات الطارئة الصيانة وأعمال الطاقة وبدائل الغيار وقطع والكهرباء

 من ةالخطور عالية المواقع في شخص مليون 14 قرابة يخدم بما المجاري

  الحاد. المائي بالكوليرا/االسهال اإلصابة حيث

 

 من والجوف الضالع محافظتي في ونازحة نازح 60,000 من أكثر أغسطس شهر خالل لليونيسف التابع البيئي واالصحاح المياه قسم دعم

 وتعزيز النظافة مواد عدة وتوزيع طوارئ مراحيض وتشييد المياه نقل صهاريج بواسطة الطوارئ مياه نقل ومنها الضرورية الخدمات خالل

 مخيمات داخل البيئة صحة تحسين في ساهم اكم المراحيض إلى األمن الوصول من النازحين من كثير مكن الطوارئ مراحيض تشييد النظافة.

  النزوح.

 

 للمياه المحلية المؤسسة خالل من نيسفاليو قامت الحديدة محافظة على هطلت التي الغزيرة االمطار بها تسببت التي الجارفة السيول عقب

 المحلية المؤسسة اليونيسف دعمت ذلك، إلى إضافة الحوك. مديرية في المتجمعة المياه لشفط شاحنة 30 باستئجار هناك الصحي والصرف

 الجارفة السيول بعد تلك يالبيئ واالصحاح المياه تدخالت الفقيه. وبيت الحوك مديريتي في المجاري شبكات وتنظيف صيانة عملية لبدء هناك

  هناك. المتواجدة النازحين مخيمات داخل أوسع نطاق على الكوليرا تفشي دون الحيلولة في ساهمت

 

 من المقدم الماء تجلب األنيميا أو الدم تكسر من تعاني طفلة بركات. غسان/2019اليمن/ يونيسف@ 

 الحديدة اليونيسف.
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 البرامج متابعة عملية تأخير ذلك عن نجم وقد لها. المجاورة والمناطق عدن في سيما ال أغسطس شهر خالل البلد في األمنية التوترات تصاعدت

 والصرف المياه منظومة على بدوره أثر والذي المادة تلك نقص بسبب المياه إمدادات لمشاريع الوقود توفير عملية تعثرت كما ات.اإلمداد وتقديم

 القطاع من موردين مع األمد طويلة اتفاقية خالل من بديلة ترتيبات في للدخول اليونيسف تعمل لذا النظافة. أنشطة ذلك في بما كاملة الصحي

 واالصحاح المياه لبرنامج المطلوبة التمويالت من بالمائة 33) دوالر مليون 28 تبلغ تمويل فجوة وجود أن غير الديزل. مادة رلتوفي الخاص

 للنازحين االستجابة تقديم وأيضا   الوقود وتوفير بالصهاريج المياه ونقل الصلبة النفايات إدارة تدخالت على سيؤثر (2019 لعام لليونيسف البيئي

  للكوليرا. االستجابة ذلك في بما

 

 مخاطر بشان للحياة المنقذة التثقيف أنشطة دعم اليونيسف تواصل الطفل: حماية

 إلى وصلت والتي الحرب مخلفات من والمتفجرات المنفجرة غير والذخائر األلغام

 شهر خالل وذلك وصعدة عدن محافظتي في 23النزاع من متضرر شخص 3,256

 الهدف من بالمائة 111) شخص مليون 1,6 إلى المنظمة وصلت كما .2019 أغسطس

 أنشطة نُفذت تاريخه. حتى المنفذة األلغام بمخاطر التثقيف أنشطة خالل من السنوي(

 المجتمعية الحمالت خالل ومن للطفل الصديقة والمساحات المدارس داخل تلك التثقيف

 أقل. وبتكلفة له خطط مما أكبر عدد إلى الوصول في أيضا   المنظمة نجحت وقد أيضا .

 من النزوح وعمليات وحجة الحديدة في النزاع حدة تصاعد وبسبب ذلك، على عالوة

 في األلغام بمخاطر التثقيف تدخالت من اليونيسف وسعت فقد والضالع أبين محافظتي

 المنظمة فيها تصل لم أخرى محافظة 12 في األنشطة تلك بتنفيذ فيه تستمر الذي الوقت

  األن. حتى هدفها إلى
 

 المساحات من شبكة لخال من وذلك 25محافظة 16 على موزعين 24شخص 24,673 إلى أغسطس شهر خالل النفسي الدعم خدمات وصلت

 خدمات وصلت وإجماال   للعنف. التعرض جراء األمد وطويلة اآلنية التبعات على التغلب الناجين مساعدة بهدف والمتنقلة الثابتة للطفل الصديقة

 50) الرعاية ومقدمي األطفال من 394,956 مجموعه ما إلى 2019 أغسطس حتى يناير الفترة خالل اليونيسف قدمتها التي النفسي الدعم

 السنوي(. الهدف من بالمائة

 

 الخدمات إلى الوصول تيسير ذلك ومن لألطفال الضرورية الخدمات وتقديم اإلحالة جهود دعم اليونيسف واصلت الحالة إدارة برنامج خالل ومن

 على ومدربين مؤهلين حالة دراءمُ  قبل من 26طفل 1,299 تحديد تم وعليه، للخطر. عرضة األكثر ألطفال جانب من للحياة المنقذة الصحية

 تدخالت على 27منهم 1,281 حصل أعاله األطفال بين من اليونيسف. طورتها والتي اإلحالة ومسارات الحالة إلدارة الموحدة التشغيل إجراءات

 وخدمات القانونية والخدمات العيش كسب ُسبل ودعم االقتصادي والتمكين الشمل ولم األسر وتتبع الفردية والمشورة الضحايا مساعدة مجال في

 .2019 أغسطس نهاية حتى وذلك الطبية والخدمات التعليم

 

 حماية برامج بعض تنفيذ واجهت التي التحديات أهم بين من الشركاء مع الفرعية االتفاقيات على الموافقة السلطات ورفض التأخير مشكلة ظلت

 لحقوق الجسيمة االنتهاكات من التحقق عمليات من حد للنزاع األمامية الخطوط إلى لالوصو ومحدودية القتالية األعمال تصاعد أن كما الطفل.

 (2019 لعام اليونيسف في الطفل حماية لبرنامج التمويل متطلبات من بالمائة 46) دوالر مليون 17 تبلغ تمويل فجوة أيضا   هناك تزال ما الطفل.

 من الكثير النفسي الدعم خدمات تدخالت واجهت كما الضرورية. الخدمات من وغيرها يالنفس الدعم خدمات تقديم أنشطة على أثر الذي األمر

 األطفال من فقط المائة في 16 إلى الوصول سوى يتسنى لم حيث للبلد الغربي الساحل طول على الممتدة المناطق في خصوصا   العراقيل

 التمويلية الفجوة بسبب الضحايا مساعدة رأسها وعلى الضرورية الخدمات تقديم عملية تأثرت تلك المناطق نفس وفي أيضا ، هناك. المستهدفين

 األطفال من بالمائة 41 لحوالي إلى الضرورية الخدمات وباقي النفسي الدعم خدمات تصل لم ككل البلد مستوى وعلى أعاله. إليها المشار

  .2019 للعام المستهدفين

 

 إلطالق الالزمة باالستعدادات وشركائها اليونيسف قامت سبتمبر شهر في والمقرر 2020-2019 الجديد الدراسي العام انطالق قُبيل التعليم:

 وعودة التعليم أهمية حول المحلية المجتمعات مع مناصرة جهود ضمان إلى الحملة تهدف أغسطس. شهر خالل وذلك المدرسة إلى العودة حملة

 مخاطر من بالتعليم الملتحقين األطفال على والحفاظ األطفال لجميع بالنسبة جودة ذو تعليم إلى الوصول فرص ولتحسين رسةالمد إلى األطفال

 القطاعات متعدد نهج إرساء لضمان والتعليم التربية وزارة مع بالشراكة المدرسة إلى العودة عمل مجموعة اليونيسف شكلت كما التسرب.

 التنمية. جلأل واالتصال والتواصل الاالتص تدخالت مع ومتكامل
 

                                                 
 1،290 وأوالد: 1,372 وفتيات: 246 وذكور: 348 إناث:  23
 10،339 وأوالد: 9,609 وفتيات: 1,296 وذكور: 3,429 إناث:  24
  وذمار. وتعز وصنعاء وصعدة وريمة ومأرب وأب وحجه وعمران العاصمة وأمانة والجوف والحديدة والبيضاء ولحج وحضرموت عدن  25
 استفاد حين في (22 وأوالد: 5 )فتيات: الشمل لم خدمات على طفل 27 حصل بينما (22 وأوالد: 17 )فتيات: األسر تتبع خدمات على حصلوا طفل 39و الفردية المشورة على حصلوا 784 أوالد: 515 فتيات:  26

 74)فتيات: طفل 173 للعدد فقدمت التعليم خدمات أما (12 وأوالد: 4 )فتيات: طفل 16 لـ فقدمت القانونية الخدمات اما (210 وأوالد: 124 )فتيات: كسب وُسبل االقتصادي التمكين دعم على حصلوا طفل 334

 خدمة من أكثر لهم واتيحت إلى أحيلوا األطفال هؤالء بعض (.89 وأوالد 73)فتيات: آخر طفل 162 الطبية الخدمات وشملت (99 وأوالد:
 (.16 وأوالد 8 )فتيات: الضحايا مساعدة اتخدم على حصلوا طفل 24 العدد ذلك ويشمل .775 وأوالد 506 فتيات:  27

 باقي مع بمشاركته يستمتع  سنة 11 يبلغ صبي الحضرمي. وليد/2019اليمن/ يونيسف@ 

 .الحديدة مدينة في اليونيسف من المدعومة للطفل الصديقة المساحات إحدى في األطفال
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 سيستفيد حيث 28محافظة 15 في متضررة مدرسة 470 تأهيل إلعادة الفنية االحتياجات وتقييم التحقق عمليات والشركاء اليونيسف استكملت

 أخذ عملية تجري يةإضاف مدرسة 17 هناك أن كما تلك. التأهيل إعادة اعمال من مدرسة( كل في طفل 350 )بمعدل طفل 170,450 قرابة

 مديرية في النازحين من 29التاسع الصف في وطالبة طالب 491 لعدد تعويضية حصص اليونيسف تدعم ذلك، جانب إلى لترميمها. المناقصات

 تلك التعويضية الحصص حضور بسبب العام نهاية اختبارات استكمال من والطالبات الطالب هؤالء يتمكن لم حيث حجه. بمحافظة عبس

  أيضا . المقبل بالعام اللحاق من يتمكنوا ال ان ىويخش

 

 معلم 127,157 إلى الحوافز تلك وصلت وقد اليونيسف. قبل من أغسطس شهر مطلع المعلمين حوافز دفع عملية من الثالثة المرحلة استكملت

  الجولة. هذه في الشروط همعلي تنطبق الذين المستفيدين من بالمائة 99,6 يمثل وهذا المدارس في العاملين وباقي ومعلمة

 

 والتي مدرسية حقيبة 70,000 بشراء اليونيسف قامت التربوية العملية أمام االقتصادية الحواجز وتقليل التعليم إلى الوصول ضمان أجل من

 يتسنى ولم سأغسط نهاية حتى الميناء في الحقائب تلك ضلت هناك النزاع تصاعد بسبب أنه غير أغسطس. شهر في عدن مطار إلى وصلت

 إيصال من التمكن بعدم يتمثل اآلخر الرئيسي التحدي دوليا . بها المعترف الحكومة سيطرة تحت الواقعة المناطق في األطفال على توزيعها

 تسبب وقد م.اللواز تلك مواصفات على للموافقة والتعليم التربية وزارة مع التشاور إجراءات طول بسبب العام بداية قبل المدرسية اللوازم بعض

 الدراسي للعام التخفيف تدابير وكأحد الواقع. األمر لسلطات الخاضعة المناطق إلى اللوازم تلك إيصال حيث من التأخير من الكثير في ذلك

  الوزارة. مع عليها االتفاق تم التي المعايير مراعاة مع وقتها في اإلمدادات تلك على الحصول طلب اليونيسف ستضمن المقبل

 

 خالل الحالة إدارة سياق في المقدمة األمد وطويلة الطارئة واالقتصادية االجتماعية المساعدة من شخص 10,600 استفاد االجتماعي: دماجاال

 دشنت كما السنوي(. الهدف من بالمائة 51) تاريخه حتى شخص 89,094 مجموعة ما إلى وصلت قد اليونيسف تكون وعليه أغسطس شهر

 المناطق بعض في الحملة نُفذت والتمكين. واالقتصادية االجتماعية للمساعدة المتكامل النموذج شروعم سياق في الوطني الرقم حملة المنظمة

 شهادة الستخراج المتطلبات كأحد الشخصية البطاقة على للحصول اإلباء لدعم الحملة تهدف صنعاء. ومحافظة العاصمة أمانة داخل المستهدفة

 المجتمعي الحشد هما: رئيسيين مكونين إلى الحملة هذه تنقسم الميالد. شهادات الستخراج خرىأ حملة الحملة يعقب وسوف ألطفالهم. ميالد

 والسجل الشخصية األحوال مصلحة قبل من الشخصية البطاقات إصدار إلى إضافة االجتماعية الرعاية صندوق جانب من التوعية وأنشطة

 بسبب اجتماعي إقصاء حاالت أي وقوع دون النشاط هذا يحول وسوف .30شخصية بطاقات بقطع اإلباء من 5,189 قيام الحملة أثمرت المدني.

 المقرر الجديد الدراسي العام انطالق قبل الحملة نُفذت ألطفالهم. ميالد شهادات على الحصول من المستفيدين سيمكن كما وطني رقم امتالك عدم

  بالمدرسة. التحاقهم تسهيل تاليوبال ميالد شهادات على الحصول من األطفال لتمكين سبتمبر شهر في
 

 االقتصادية للمساعدة المتكامل النموذج مشروع تحت المستهدفة الفقيرة األحياء داخل التغيير أجل من االتصال حمالت تواصلت بالتوازي

 خمس أفضل تبني لخال من السلوك لتغيير للترويج الحمالت تهدف صنعاء. ومحافظة العاصمة أمانة من كل   في والتمكين واالجتماعية

 الحصرية الطبيعية والرضاعة المبكر والبدء األطفال جميع وتحصين االمنة واألمومة والصابون بالماء اليدين غسل عليها: والحفاظ ممارسات

 شهر خالل يالمجتمع بالحشد المكلفون نظم الميالد وشهادات الوطني الرقم حمالت مع جنب إلى وجنبا   للسن. المناسبة التكميلية والتغذية

  أسرة(. 1,325) فرد 6,880 واستهدفت ميالد شهادة على الحصول في الحق حول تمحورت وجماعية فردية تثقيف جلسات أغسطس

 

 للحماية االستشارية للجنة الشهري االجتماع لعقد والعمل االجتماعية الشئون وزارة التقرير يغطيها التي الفترة خالل اليونيسف دعمت

 االجتماعي الضمان مرتبات مساءلة نوقشت كما البلد. داخل االجتماعية الحماية مجال في التطورات لمناقشة ُكرس والذي 31االجتماعية

 أيضا   اللجنة وقفت كما هذا. الرئيسي االجتماعية الحماية برنامج دعم ومواصلة المطلوبة بالمناصرة القيام اللجنة وتعهدت الحكوميين للموظفين

 توفير مناصرة خالل من ذلك في بما الصندوق في للمساهمة أعضائها ودعت المعاقين وتأهيل رعاية صندوق تواجه التي التحديات بعض على

 االجتماعي اإلدماج لبرنامج التمويل متطلبات من بالمائة 63) دوالر مليون 9 تبلغ تمويل فجوة هناك تزال ال ذلك، مع للصندوق. الالزم الدعم

 المتكامل النموذج مشروع تنفيذ على اليونيسف قدرة من حد الذي األمر (2019 لعام

  محافظتين. في والتمكين واالقتصادي االجتماعي للدعم

 

 أغسطس شهر خالل والسكان العامة الصحة وزارة دشنت :التنمية ألجل االتصال

 تغطية مستوى لتحسين محافظة 13 في الدفتيريا وباء مكافحةل اإليصالي برنامجال

 جهود اليونيسف دعمت حيث باللقاحات. منها الوقاية يمكن التي لألمراض التحصين

 من اللقاح على بالاالق مستوى وتعزيز الوعي لرفع البرنامج انطالق قبيل مجتمعية تعبئة

 .32محافظات 6 البرنامج من األولى الجولة غطت بالبرنامج المستهدفين األشخاص جانب

 خالل من 33شخص 1,350,492 إلى المجتمعية التعبئة تدخالت وصلت بدورها

                                                 
  والبيضاء. ومأرب وأبين وحضرموت وذمار وعمران واب وتعز وصعدة والضالع وشبوة ولحج وعدن والحديدة حجه  28
 283 وأوالد: 208 فتيات:  29
 1,435 وأباء: 3,754 أمهات:  30
 حكومية غير ومنظمات واالجتماعي االقتصادي الطابع ذات الوزارات بعض وعضوية الدولي والتعاون التخطيط وزارة عن ممثل للجنةا رئيس نائب فيما والعمل االجتماعية الشئون وزارة اللجنة ترأس  31

 الخاص. والقطاع المتحدة لألمم تابعة ووكاالت
 العاصمة. وامانة والمحويت وريمة وحجه وعمران صنعاء  32
 310,147 وأوالد: 356,824 وفتيات: 195,420 ورجال: 488,101 نساء:  33

 االتصال أنشطة حضورهن أثناء نسوة  محمد. محمود/2019اليمن/ يونيسف@ 

 الضالع مدينة في التنمية ألجل
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 عربة 82 نشر تم إليها ولالوص يصعب التي المناطق داخل سيما ال الرسائل ولتعزيز مجتمعي. متطوع 2,200 نفذها منزلية زيارة 202,222

  العامة. الرسائل بعض لنشر المستهدفة المديريات شوارع تجوب متنقلة

 

 بعض نُفذت وإدارتها العكسية واألعراض اللقاح وأهمية اللقاح من المستهدفين ذلك في بما الدفتيريا بلقاح المتعلقة المعلومات إيصال أجل من

 و ملصق 40,000 توزيع إلى باإلضافة الشوارع في قماشية لوحة 800 ونشر الجماهيرية عالماال وسائل عبر والتواصل االتصال تدخالت

 سالمة حول المغلوطة المعلومات لمخاطبة مباشر شخصي وتواصل اتصال بجهود اإلعالمية الحمالت تلك ُعززت وقد ُكتيب. 160,000

 الدفتيريا. بلقاح المتعلقة علوماتبالم وتزويدهم تقريبا   شخص مليون 5 إلى الوصول تسنى وقد اللقاح.

 

 والتي اللقاح سالمة حول المغلوطة المعلومات هو السلوك تغيير أجل من االتصال أنشطة خالل إليها التطرق يجب التي التحديات أهم بين من

 التيلفزيون شاشات عبر لقاحال سالمة حول صحيحة معلومات اليونيسف نشرت التحدي هذا ولمخاطبة المحلية. المجتمعات أوساط بين انتشرت

 العامة الصحة وزارة جانب من اللقاح حول الصحيحة الرسائل نشر تشجيع مع جنب إلى جنبا   االجتماعي. التواصل ومنصات اإلذاعة ومحطات

 المحافظات. في ومكاتبها

 

 خنفر مديرية في نازح 131 منها يستفيد التي المياه مصادر كلورة خالل من آمنة شرب مياه اليونيسف وفرت السريعة: االستجابة آلية

  الحديدة. بمحافظة والحوك والثورة وحيس الحالي مديريات في ونازحه نازح 30,457 لعدد بالصهاريج المياه نقل إلى باإلضافة أبين محافظة

 441 استهدفت النظافة لتعزيز جلسة 13 اليونيسف نظمت عدن وفي للنازحين. المياه من مكعب متر 8,811 مجموعة ما اليونيسف وفرت

 وخالل البريقة. مديرية في النازحين مخيمات داخل النظافة حول أساسية رسائل تتضمن ملصق 350و بروشور 450 وزعت كما ونازحة نازح

 المنظمة نفذت كما عدن. في السريعة االستجابة آلية تكتل لشركاء التغذية مستوى فحص حول عمل ورشة ُعقدت بالتقرير المشمولة الفترة

 الفحص عملية وخالل والمرضعات. الحوامل النساء من 61 إلى إضافة الخامسة دون طفل 130 شملت والحديدة عدن في للتغذية فحص عملية

 35 وجود عن ناهيك الوخيم الحاد التغذية بسوء مصاب آخر طفل 11و المعتدل الحاد التغذية بسوء مصاب طفل 73 وجود المنظمة حددت

 شملت تحقق وعملية القطاعات متعدد تقييم اليونيسف نفذت متصل، صعيد على عدن. في معتدل حاد تغذية سوء من تعاني ومرضع حامل امرأة

 الحديدة. في نازحة أسرة 301

 

 تدخالت عدة ستتأثر (2019 لعام السريعة االستجابة آلية تمويل متطلبات من بالمائة 34) دوالر مليون 7 تبلغ تمويل فجوة وجود بسبب لكن

 والوخيم المعتدل الحاد التغذية سوء حاالت وإحالة وفحص األغراض متعددة النقدية والمساعدات المياه نقل عربات بواسطة المياه نقل منها

 االستجابة آللية المعيارية العدة توفير من المنظمة تتمكن لن المطلوبة اإلمدادات نقل دون ومن أكتوبر. شهر من ابتداء اإلمدادات نقل وكذا

 يصعب التي المناطق وداخل الجديدة النازحة لألسر للحياة ومنقذة ةجلاع طارئة مساعدة تقديم أجل ومن المحتاجة. النازحة لألسر السريعة

  النازحة. األسر وتسجيل من للتحقق المجتمعية والشبكات المحلية السلطات مع والتواصل لالنخراط مساعيها المنظمة توقف لم إليها الوصول

 

  الخارجي: واالتصال اإلعالم

 في عليه كانت كما اليمن في واألطفال اإلنساني الوضع حول الكلية اإلعالمية التغطية ظلت

 وسائل على العامة التغطية من المائة في 32 بحوالي اليونيسف حظيت حيث السابق. الشهر

 االجتماعي. التواصل وسائل على المتداول المحتوى من بالمائة 32 و التقليدية اإلعالم

 اإلعالم وسائل يليها بالمائة 12 بنسبة اليونيسف قضايا المحلية عالماإل وسائل غطت

 بالمائة 37 بنسبة باإلنجليزية الناطقة الدولية اإلعالم وسائل ثم بالمائة 48 بنسبة اإلقليمية

 خالل رقمية إعالمية بحملة اليونيسف شاركت بالمائة. 28 بنسبة الخليجية اإلعالم ووسائل

 نُشرت إعالمية منتجات عدة خالل من التمويل فجوات اطبةمخ لمناصرة أغسطس شهر

 االنخراط في المتمثلة جهودها اليونيسف تابعت كما االجتماعي. التواصل وسائل على

 التي اإلنسانية لالستجابة االجتماعي التواصل وسائل محتوى إبراز مع الرقمي باإلعالم

 والمياه الصحة مجال في واالستجابة ليراالكو استجابة ذلك في بما اليمن في اليونيسف تنفذها

 للسكان الطارئة الخدمات وتوفير الطفل وحماية التنمية جلأل واالتصال البيئي واإلصحاح

  النازحين.

 

 مياه إلى الوصول اليونيسف لهم سهلت كيف عن يتحدثون وأطفاله أب صورة لحو انطباع 82,000 قرابة الشهر هذا تغريدة أعلى جمعت

 والعاملين للمعلمين النقدية افزالحو مشروع حول وكان انطباع 26،000 من أكثر على منشور أعلى حصل فقد فيسبوك لمنصة وبالنسبة نظيفة.

  المدارس. في

 

 شهر خالل االجتماعي اإلعالم وسائل في تداوله تم ما أبرز

 2019 أغسطس

 تويتر

 615 جدد متابعين

 546,000 التغريدات إنطباعات

 انطباع 000,82 تغريده أعلى

 60 )عربي/إنجليزي( التغريدات مجموع

 زيارة 800،9 الحساب زيارات

 مرة 497 الذكر مرات مجموع

 فيسبوك

 47 غالبا ( )باللغتين المنشورات إجمالي

 1,200 الجدد اإلعجابات/المتابعين صافي

 شخص  ألف  297 الوصول إجمالي

 وصول 60026, الرئيسي المنشور

https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1165874830496927745
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2455386724527356&id=139654236100628
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 بوزن أمريكي دوالر مليون 3 من أكثر 2019 اغسطس شهر في الواصلة لإلمدادات اإلجمالية القيمة بلغت اللوجستية: والخدمات التوريد

  الحديدة. إلى ةشراعي كبامر 3 بواسطة الشحنات تلك وصلت التوالي. على مكعب متر 868,9و متري طن 644,3 بلغا إجماليين وحجم

 
 

 اإلنساني "العمل عنوان تحت مناشدتها مقابل كمساهمات دوالر مليون 173,2 مجموعه ما 2019 أغسطس حتى اليونيسف تلقت التمويل:

 لجميع امتنانها عميق عن تعرب أن اليونيسف تود لذا .2019 لليمن اإلنسانية االستجابة خطة مع موائمتها تم والتي "2019 األطفال أجل من

 قائمة تمويل فجوة هناك زالت ال أنه العلم مع .ا  ممكن أمرا   الحالية االستجابة تنفيذ من جعلست وتعهدات مساهمات من قدموه ما نظير المانحين

 وأسرهم لألطفال األمد وطويلة ةجلاالع االحتياجات ولتلبية أيضا ، الحاجة. ذوي األطفال جميع إلى الوصول يعيق ما دوالر مليون 2,150 تبلغ

  السنوات. ةومتعدد المرونةب تتسم والتي ابه التنبؤ يمكن التي تبالتمويال الخصوص وجه على اليونيسف ترحب ،اليمن في
 

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

 الُمناشد القطاع

 متطلبات

 لعام التمويل

2019 

 أمريكي( )دوالر

 التمويالت

 مقابل المستلمة

 2019 مناشدة

 أمريكي( )دوالر

 من مرحل مبلغ

2018 

 أمريكي( )دوالر

 تسهم أخرى مخصصات

 )دوالر النتائج تحقيق في

 أمريكي(*

 لعام المتوفرة التمويالت

 التمويلية الفجوة أمريكي(** )دوالر 2019

$ % 

 %36  44,749,496  79,928,504 20,500,890 22,505,261 36,922,353 124,678,000 التغذية

 %33  28,423,938  57,364,735 24,487,066 22,074,642 10,803,027 85,788,673 الصحة

 %34  45,346,185  89,653,815 19,153,893 34,775,718 35,724,204 135,000,000  البيئي واإلصحاح المياه

 %45  17,275,061  21,073,150 1,600,000 11,766,930 7,706,220 38,348,211 الطفل حماية

 %0  110,508  105,889,492 2,504,291 31,116,985 72,268,216 106,000,000 التعليم

 %63  8,809,423  5,199,973 3,600,000 421,074 1,178,899 14,009,396 االجتماعية السياسات

 %10-  1,089,809 -  11,947,604 5,915,188 5,059,736 972,681 10,857,795 التنمية جلأل االتصال

 %34 7,147,773  13,852,227 - 6,683,055 7,169,172 21,000,000 السريعة االستجابة ألية

    1,163,758   530,758  تخصيصه تم ما

 %28  150,241,816  385,440,259 77,761,327 134,403,401  173,275,530 535,682,075 اإلجمالي
  .2019 اإلنساين األداء رصد نتائج حتقيق يف سيسهمون وابلتايل للطوارئ مكوانت لديهم لكن النظم تعزيز على ينصب   األساسي تركيزهم آخرين وماحنني األطراف متعددة منظمات جانب من اإلضافية املسامهات ذلك يشمل *
 

 التكلفة عالية تشغيل بيئة يف الربجمة لدعم حيوية ت عد واليت املختلفة القطاعات عرب التكاليف تلك )تشمل أخرى. خمصصات وبند املرحل املبلغ إىل ابإلضافة احلالية املناشدة مقابل املستلمة التمويالت إمجايل وتشمل 2019 اغسطس 13 حىت توفرةامل بالغامل **
 ون ظم االجتماعية احلماية لتعزيز املوارد من املزيد حشد جيريو  هذا .للمنظمة الرئيسي املقر يف هبا االحتفاظ يتم واليت ةمسامه كل  عن املسرتدة التكلفة كذلك  تتضمن .(البصرية واملواد االتصال وأنشطة تابعةوامل امليدانية والعمليات األمن تتضمن التكاليف هذه كاليمن.

 اإلنسانية الصدمات جراء احمللية اجملتمعات على األثر ختفيف إىل يهدف الذيو  الطارئة النقدية التحويالت برانمج ذلك ويشمل اإلنسانية. األوضاع عن الناشئة االحتياجات ذلك يف مبا والبعيد يبالقر  املدى على االحتياجات لتلبية والصحة البيئي واإلصحاح املياه
  .اإلنسانية وغري

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 9201 أكتوبر 28 في المقبل: التقرير
 

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

 Yemen @UNICEF تويتر: على اليمن يونيسف صفحة

 Yemen UNICEF انستجرام: على اليمن يونيسف صفحة

 www.unicef.org/appeals/yemen.html :"2019 األطفال أجل من اإلنساني "العمل بعنوان اليونيسف مناشدة

 

 
 من مزيد على للحصول

 يمكن المعلومات

 :مع التواصل

 ويفين باستيان

 الممثل نائب

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

  سوانجين كبسمار

  االتصال قسم رئيس

 اليمن يونيسف

 صنعاء

 967+ 712223161 :تلفون
bswangin@unicef.org : Email 

  لوبيل آن

 شراكات أخصائية

 اليمن يونيسف

 األردن عمان، مقر من

 962+ 79 835 0402 :تلفون
alubell@unicef.org : Email 

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

 (9201 أغسطس - )يناير البرنامج نتائج ملخص

 2019 البرنامج ونتائج أهداف
 

 المنفذين والشركاء اليونيسف استجابة الكتلة استجابة 
  الكلي االحتياج

 النتائج مجموع 20191 هدف
 آخر منذ التغير

 تقرير
 20191 هدف ▲▼

 النتائج مجموع
 آخر منذ التغير

 تقرير
▼▲ 

 التغذية 
 الذين الوخيم الحاد التغذية بسوء المصابون شهر 59-0 عمر في المستهدفين األطفال #

  العالجية الرعاية أقسام أدخلوا
357,487 321,750 193,638 34,166▲ 321,7501 193,638 34,166▲ 

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

2,403,337 1,682,336 1,557,511 132,309▲ 1,514,102 1,557,5114 132,309▲ 

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

4,766,718 2,860,031 950,363 68,258▲ 2,860,031 950,3632 68,258▲ 

 ▲12,692 64,8473 4,290,047 ▲12,692 64,847 4,290,047 4,766,718 أ( )فيتامين الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #

 الصحة 

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

  
 

942,842 328,9503 58,018▲ 

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

 

  

 
13,032,803 11,837,5211 

-  

 ▲63,582 387,4922 5,352,000     األطفال شلل ضد تطعيمهم تم الذين الخامسة دون األطفال #

  أولية صحية رعاية على يحصلون ممن الخامسة دون األطفال #
  

 1,575,000 1,259,277 164,032▲ 

  أولية صحية رعاية على يحصلن الالتي والمرضعات الحوامل النساء #
  

 841,097 730,115 91,654▲ 

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

 
7,288,599 6,043,322 116,857▲ 6,000,000 5,478,9522 87,487▲ 

 ▲44,256 631,1713 1,000,000 ▲44,256 934,830 1,703,359   آمنة طوارئ مياه إمدادات على يحصلون الذين األشخاص #

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

 
1,223,908 581,566 11,486▲ 800,000 472,442 450▲ 

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

 2,322,981 
 (أساسية)

446,785 80,539▲ 800,000 203,9524 15,633▲ 

 5,332,045 
 (استهالكية)

5,103,444 337,260▲ 4,000,000 4,977,8605 337,260▲ 

 بالكوليرا اإلصابة حيث من الخطورة عالية مناطق في يسكنون الذين األشخاص #
  1المنزلية المياه وتعقيم معالجة تدخالت إليهم ووصلت

 
4,202,324 16,371,652 3,636,162▲ 3,500,000 16,133,834 3,636,162▲ 

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

 المرفوعة الحوادث
 90% 80% 17%▲ 90% 80% 17%▲ 

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

 882,268 442,641 25,007▲ 794,825 394,956 24,673▲ 

 مخاطر بشأن للحياة المنقذة التثقيف رسائل إليهم وصلت الذين المجتمع وأفراد األطفال #
 ▲3,256 1,634,516 1,365,128 ▲3,273 1,645,649 1,684,106  1األلغام

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

 12,932 10,520 1,398▲ 10,345 10,0562 1,281▲ 

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

   500 7013 - 

 التعليم 

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

 891,352 667,447 18,243▲ 816,566 216,4641 -5 

 المدارس في السالم بناء وثقافة النفسي الدعم خدمات يتلقون الذين المتضررين األطفال #
 1,794,689 321,6066 25,682▲ 170,000 33,5242 -5 

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

 1,500,000 110,0416 3,713▲ 996,994 15,2513 -5 

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

 135,359 127,157 4 - 135,359 127,157 - 

 االجتماعية السياسات 

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

    175,000 89,094 10,600▲ 

 1السريعة االستجابة آلية 

 االستجابة آلية من المساعدة عدة على يحصلون الذين للخطر المعرضين النازحين عدد 
 البالغ تلقي من ساعة 72 خالل السريعة

    
 

2,000,000 
 

1,072,807 
 

133,480▲ 

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

 

 
350,000 

 
112,2831 

 
13,641▲ 

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

  والحمالت لألوبئة االستجابة سياق في التنمية

  
  

6,000,000 3,840,696 568,941 

 إليصال نشرهم جرى الذين نيالمدرب نيالمجتمعية/المتطوع بالتعبئة نيالمكلف عدد
 االجتماعي والتغيير السلوك تغيير بممارسات الخاصة الرسائل

 

 

   5,000 
3,720  

)انظر الفقرة 
 السردية(

200▲ 
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 الحواشي

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

 التي لنتائجا تعكس المرفوعة األرقام تكون ال قد وعليه، طويل. وقت تأخذ المطابقة ألن نظرا   تقاريرال في رقامباأل الرفع في تأخير يحدث قد الميدانية المكاتب قبل من بها والرفع الميدان من البيانات جمع يتم :1 النتائج مجموع

 ذلك. من بدال   التالي شهرال تقرير إلى النتائج تضافس وبالتالي بدقة الشهر كذل في تحققت

 الوخيم الحاد التغذية بسوء المصابين طفالاأل لعدد األدنى والحد الكتلة في مثيله من أعلى اآلن وهو 2019 أبريل في األطفال أجل من اإلنسانية المناشدة مراجعة سياق في الوخيم الحاد التغذية سوء هدف مراجعة تمت :1 التغذية

 تساهم .(تقريبا   حالة 487,357 مجموعها والبالغ) 2019 لعام الوخيم الحاد التغذية سوء عبء مجموع إجمالي من ٪90 إلى %80 من ا  مؤخر اليونيسف هدف زيادة تم .2019 اإلنسانية االستجابة خطة بموجب المستهدفين

 المجتمع. مستوى على الوخيم الحاد التغذية سوء أهداف من ٪100 بنسبة اليونيسف

 يينالمجتمع صحةال متطوعي إلى وعزتُ  المؤشرات هذه نتائج نصف من يقرب ما فإن ، ذلك مع فقط. المتنقلة والفرق الثابتة الصحية المرافق من المرفوعة النتائج تتضمن إنها حيث منخفضة المؤشر هذا نتيجة تبدو :2 التغذية

 بعد. المتكاملة اإليصالية نشطةاأل تنفيذ يتم ولم  (رالتقري هذا إعداد تاريخ حتى تسلم لم الثاني الربع تقارير أن )مع فقط سنوي ربع أساس على يينالمجتمع صحةال متطوعي تقارير جمع يتم المتكاملة. اإليصالية نشطةاألو

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

 هناك ذلك، مع المجتمع. مستوى وعلى الصحية المرافق في األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة المشورة تدخالت توسيع إلى يعزو المؤشر هذا بلوغ تجاوز الكلي. االحتياج من المائة في 63 اليونيسف تستهدف :4 التغذية

 سيما ال التكرار معدل لتقليل التقارير ورفع الرصد أدوات تحسين على اليونيسف تعمل لذا، مختلفين. موقعين في خدمات األمهات تتلقى حيث دماتالخ لتقديم المختلفة المنصات بين العد في تكرار هناك يكون بأن بسيط احتمال

  التغذية. سوء فحص بمؤشر يتعلق وفيما المؤشر هذا تحت

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

 .األطفال شلل ضد تطعيم حملة لتنفيذ التخطيط حاليا   ويجري .فقط الروتيني التطعيم أنشطة خالل تحقق ما تعكس النتائج وهذه بعد األطفال شلل حملة تنفيذ لعدم ا  نظر 2019 عام من األولى السبعة لألشهر متدنية نتائج :2 الصحة

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

 ضمن ذلك عكس تم وقد الحالي االحتياج من بكثير أقل له المخطط األصلي الهدف لذلك، السابقة. األعوام خالل المعتاد عكس على بها المشتبه الكوليرا حاالت من أكبر عدد العام هذا في ُسجل :1 البيئي واإلصحاح المياه

  الهدف. تتجاوز بنسبة تحققت التي األهداف مؤشرات

ا  :2 البيئي واإلصحاح المياه    مياه توفر لضمان المياه إلمدادات التشغيلية الخطة نطاق توسيع تم فقد ،2019 عام من األول الربع خالل الحاد المائي بالكوليرا/االسهال إصابتها االشتباه المتوقع الحاالت وارتفاع ديادالز نظر 

 العام. منتصف في المؤشر هذا تجاوز إلى ذلك أدى وقد .المتضررة المناطق في مأمونة شرب

 .المتابعة فترة خالل تتبعها يتم لم حيث والحديدة العاصمة أمانة في المياه كلورة نتائج الرقم هذا يتضمن مل  :3 البيئي واإلصحاح  المياه

 الربع في المستفيدين من أكبر عدد إلى األساسية النظافة عدة تصل أن المتوقع من متوقع.ال من أقل كانت التي واحتياجاتهم النازحين مستوطنات إلى يستند كونه المستوى دون كان المؤشر هذا بلوغ  :4 البيئي واإلصحاح  المياه

 الحتياجات.ل وفقا    األطفال أجل من اإلنساني العمل لمناشدة المقبلة مراجعةال خالل الهدف مراجعة أيض ا سيتم .حاليا   المراجعة قيد االرشادية واألدلة بالنازحين الخاصة االستراتيجية نوفقا   األطفالا

 المواد عدة لتقديم استجابتها من السريعة االستجابة فرق عززت ، لذلك السابقة. السنوات في المعتاد االتجاه مع مقارنة األول النصف في بها المشتبه الكوليرا حاالت من أكبر عدد العام هذا شهد  :5 البيئي واإلصحاح المياه

   األطفال. أجل من اإلنساني العمل لمناشدة المقبلة مراجعةال خالل الهدف هذا مراجعة أيض ا سيتم العام. منتصف في المؤشر هذا تجاوز إلى أدى مما باءالو تفشي دائرة لكسر االستهالكية

  أقل وبتكلفة األلغام بمخاطر التثقيف ائلرس خالل من له المخطط الهدف يتجاوز بما المجتمع وأفراد الطالب من أكبر عدد إلى الوصول من اليونيسف تمكنت :1 الطفل حماية

 لها. المخطط باألهداف مقارنة للنزاع نتيجة بجروح األطفال من كبيرة أعداد إصابة إلى جزئي ا ذلك ويرجع لضحايا.ل مساعدةال تقديم هدف تجاوزل نظرا   العام منتصف حتى المؤشر هذا تحت كبير إنجاز تحقق :2 الطفل حماية

 المحتاجين. األطفال من المزيد إلى الوصول من الشركاء يمّكن ما الخدمات من كاملةال الضحية تحتاج ال عندما لها مخططال من أقل األحيان بعض في الضحايا لمساعدة الوحدة تكلفة تكون ذلك، على عالوة  

ا المؤشر هذا تجاوز تم :3 الطفل حماية  .البداية في له  مخطط كان عما التدريب في شاركوا قد والشركاء الموظفين من أكبر عدد ا ألن نظر 

 معلّقة منحة من جزء هي المرسوم الهدف ضمن المدارس بعض تعد ذلك، إلى باإلضافة المتوقع. من أطول وقت ا ستغرقت المتضررة للمدارس الفني والتقييم التحديد عملية ألن المستوى دون كان المؤشر هذا بلوغ  :1 التعليم

 البرمجة. عادةإل المانحة الجهات موافقة انتظارب وحاليا  

 عن وبدال   عليه. توافق لم الواقع األمر سلطات عليها تسيطر التي المناطق في السلطات ألنو فقط دولي ا بها المعترف الحكومة لسيطرة الخاضعة المناطق في اآلن تنفيذه يمكن ألنه متدني المؤشر هذا تحت االنجاز :2 التعليم 

 الواقع. األمر سلطات عليها تسيطر التي المناطق في المجتمعات داخل للطفل الصديقة المساحات في النفسي الدعم تدخالت اليونيسف ستستأنف ،.ذلك

 (.العام هذا من الثالث )الربع القادم الدراسي العام بداية المدرسية الحقائب توزيع إلى الخطة وتهدف حاليا   للبلد طريقها في اإلمدادات .خارجي مورد خالل من التعلم لوازم شراء يتم :3 التعليم 

 فقط. أغسطس لشهر االنجاز هو هذا :4 التعليم 

 صيفية. إجازة يعتبر أغسطس شهر كون أطفال أي إلى الوصول يتم لم :5 التعليم

 النشاط. هذا تنفيذ من حد المختلفة السلطات جانب من واألولويات المطالب تعدد ذلك إلى باإلضافة التمويل. في فجوة وجود بسبب المستوى دون كان المؤشر هذا تحقيق :6 التعليم

  المعنية. السلطات مع التنسيق تأخر بسبب المستوى دون كان المؤشر هذا بلوغ :1 السريعة االستجابة آلية

 
 
 

 
 


