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 الشركاءو اليونيسف استجابة                    

 

 

 

 

 رئيسية عناوين
 

 البريطاني الدبلوماسي أن الماضي فبراير 16 في غوتيريس أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين أعلن •

 كمستشار سابقا   غريفيث عمل وقد .لليمن الجديد المتحدة األمم مبعوث سيكون ريفيثغ مارتن السابق

 .سوريا إلى خاصين مبعوثين لثالثة
 

 هذا خالل القائم الصراع جراء طفالاأل بين إصابة حالة  92و قتل حالة 53 وتوثيق من التحقق تم •

 قياسا   الحديدة في مرات ثالث األطفال بين اإلصابة حاالت عدد أرتفع كما .محافظة 12 في الشهر

 .السابق بالشهر

 إضافة   مؤكدة حالة 216,1 مجموعها في لتبلغ رلشها هذا باالرتفاع يارفتيدلبا اإلصابة تحاال ترستما •

 المسلجلة. الحاالت من ٪5.9 إلى يصل اةفو وبمعدل بالوباء صلة ذات ةفاو حالة 73 إلى
 

 الحاد التغذية لسوء المجتمعية الرعاية برنامج نطاق لتوسيع الدعم تقديم وشركاؤها اليونيسف واصلت •

 خالل الالزم العالج طفل 000,10 من يقرب ما تلقي مع ٪85 إلى ٪77 من الشفاء معدل ارتفع حيث

 .فبراير شهر
 

 والتي 2019-2018 للفترة الكوليرا من والوقاية والجاهزية لالستجابة متكاملة خطة اليونيسف وضعت •

 تهدف والتي التوعيةو البيئي واالصحاح والمياه الصحة مجال في الكوليرا تدخالت توّجيه شأنها من

 .الحاد/الكوليرا المائي باإلسهال محتملة إصابة حالة 000,500 حوالي إلنقاذ الجاهزية ضمان إلى

 8201 فبراير
 

  ماليين 3.11 
  )تقديري( إنسانية مساعدة إلى بحاجة هم الذين األطفال عدد هو

 

  مليون 22.2
 2018 لليمن اإلنسانية االستجابة خطة) لمساعده بحاجة شخص

 (أوتشا-
 

  مليون 1
  النازحين األطفال عدد هو

 

   مليون 4.1
 التعليم مجال في لمساعدة المحتاجين األطفال عدد هو
 

 الحاد التغذية سوء من يعانون الخامسة دون طفل ,000400

 الوخيم
 

 واإلصحاح المياه مجال في لمساعده بحاجة شخص مليون 16

  البيئي
  

  األساسية الصحية الرعاية لخدمات بحاجة شخص مليون 16 
 

 *8201 لعام اليونيسف مناشدة

 دوالر مليون 783
 

  التمويل* وضع

 دوالر مليون 208
 

 **2018 في للتمويل الكلي الوضع

 
 اإلنساني "العمل بعنوان المنظمة مناشدة بحسب 2018 في ليونيسفل المطلوب التمويل *

 قريباً. ستنشر والتي "األطفال أجل من
 

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

 أخرى األطراف متعددة تمويالت وأي المرحلة

 
 

 الوضع تقرير

 اليمن في اإلنساني

 

 

 

 
  القطاع/الكتلة اليونيسف

 2018 نتائج الكتلة هدف *2018 نتائج اليونيسف هدف

 يعانون الذين الخامسة دون األطفال عدد

 استقبالهم وتم الوخيم الحاد التغذية سوء من

 المغذيات تدخالت وشملتهم العيادات في

 الدقيقة.

730,000 23,384 730,000 23,384 

 يتلقون الذين الخامسة دون األطفال عدد

 األولية الصحية الرعاية
1,500,000 130,361 

 
 

 

 
 
 

 فرصة لهم أُتيحت الذين األشخاص عدد

 طارئة أمنه مياه إمدادات على الحصول

800,000 140,450 1,703,359  373,811 

 المناطق في األمور وأولياء األطفال عدد

 خدمات يتلقون الذين النزاع من المتضررة

 السالم وبناء النفسي دعم
594,937 60,633 682,268 78,820 

 صولالح من تمكنوا الذين األطفال عدد

 التعلم مساحات خالل من التعليم لىع

 وتقديم المدارس تأهيل وإعادة المؤقتة

 الفصول وتأثيث النقدية المنح

429,000 34,923 1,000,000 37,276 

 

 مبلغ مرحل

 188,64 مليون دوالر

%50 

 االجمالي

378 مليون 

 دوالر

 الفجوة التمويلية

 169,91 مليون دوالر

%45 

 المستلم التمويل

 $ مليون 19,54
 

5% 
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  اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
 

 

 مهمة لتولي غريفيث مارتن السابق البريطاني الدبلوماسي تعيين عن المنصرم فبراير 16 في غوتيريس أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين أعلن
 .سوريا إلى خاصين مبعوثين لثالثة كمستشار سابقا   عمل قد غريفيث وكان .لليمن الجديد المتحدة األمم مبعوث

 

 توسع أيضا   .وعدن وصعدة الحديدة محافظات في سيما ال متقلبا   الوضع وظل فبراير شهر خالل النزاع خطوط على كبير تغيير أي يطرأ لم
 يتوجه .الشهر هذا جديده حالة 000,100 قرابة نزوح في تسبب مما شماال   المواجهة خط فيه تحول وقت في الغربي الساحل طول على العنف

 يشكل وبات صعبة تشغيلية بيئة المستمر النزاع أوجد كما .الجنوب باتجاه ينزحون والبعض وحيس الحديدة باتجاه "المخا" من شماال   النازحون
 على األعمال تنفيذ متابعة بغرض الميدانية زياراتال إعاقة عن ناهيك صعبا   أمرا   اإلمدادات توصيل يجعل مما النقل عملية أمام مستمرا   تحديا  

 األرض.
 

 المصابين األطفال عدد تضاعف كما .1محافظة 12 في الشهر هذا خالل التوالي على طفالاأل بين وإصابة قتل حالة 92و 53 وتوثيق التحقق تم

 العمل فريق وكان التحقق. قيد تزال ما المسلح النزاع في واستخدامهم األطفال تجنيد حاالت السابق. بالشهر مقارنة   الحديدة في مرات ثالث
 باإلضافة .الحاالت تلك من والتحقق محافظة 11 في أوالد واستخدام تجنيد حالة 19 بتوثيق اآلن حتى قام قد واإلبالغ بالرصد المعني القطري

 ثالثة يستلم لم ذلك، غضون في .يناير في فقط بهجومين مقارنة تعز في ومستشفيات مدارس على اعتداء حاالت خمس وقوع تأكد ذلك إلى
 عدد زيادة في وساهم الدراسة تعطيل إلى ذلك أدى وقد .عام من أكثر منذ رواتبهم البالد شمال في ومعظمهم العامة المدارس معلمي أرباع

 .هذا يومنا طفل مليوني إلى الحرب قبل مليون 1.6 من العدد ارتفع حيث المائة في 20 بنسبة بالتعليم الملتحقين غير األطفال
 

 االنخفاض في الجديدة الحاالت عدد استمرار على مؤشر فبراير في الكوليرا/الحاد المائي باإلسهال إصابتها مشتبه جديدة حالة 470,18 تسجيل

 ذلك من الرغم وعلى (.التوالي على والعشرين الخامس ولألسبوع أسبوعي أساس على الحاالت العدد في تراجع مجددا   ُسجل حيث) تدريجيا  
 ستركز لذا .البالد مناطق بعض في أبريل بحلول يبدأ أن المتوقع األمطار موسم اقتراب مع األفق في يلوح الكوليرا تفشي خطر هناك يظل

 حاالت في حاد ارتفاع سجل ذلك إلى .للنزاع األمامية الخطوط على للنازحين االستجابة على اآلن من لليونيسف الجديدة الكوليرا استجابة
 .2٪5.9 بلغ وفاة وبمعدل فبراير نهاية حتى بالمرض مرتبطة وفاة حالة 73و محتملة حالة 216,1 عن اإلبالغ تم حيث .البلد في الدفتيريا

 

 (2017 ديسمبر اإلنسانية، لالحتياجات الشاملة المراجعة إلى تستند التقديرات) إنسانية لمساعدة المحتاجين السكان داعدأ تقديرات

 2015 مارس اإلنسانية: االستجابة انطالق تاريخ

 
 اإلجمالي
 )مليون(

 رجال
 )مليون(

 نساء
 )مليون(

 أوالد
 )مليون(

 فتيات
 )مليون(

 5.5 5.8 5.4 5.5 22.2  المحتاجين السكان عدد جماليإ

 2.8 3 3.7 2.8 11.3  3ماسة حاجة في السكان          

 0.54 0.56 0.46 0.42 1.98  النازحون

 4.4 4.16 3.9 3.95 16  بيئي وإصحاح مياه – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 4.1 4.3 4 4 16.37  صحة – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 2.3 2.4 2.3 0 7.02  تغذية – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 3.19 3.34 - - 6.53  طفل حماية – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 2.3 1.84 0 0 4.1  تعليم – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان
 

 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
 

 والتغذية والتعليم لبيئيا واإلصحاح المياه مجموعات قيادة تتولىو اليمن في اإلنساني للعمل القُطري الفريق مع بالتنسيق العمل اليونيسف تواصل

 واإلصحاح للمياه الفرعية المجموعات باتت الصحة. مجموعة ضمن كعضو فعال دور لعب في هامراراست عن ناهيك الطفل لحماية الفرعية والمجموعة

 في وإب( عدن الحديدة، صنعاء، )صعدة، للمنظمة ةالخمس الميدانية المكاتب جميع في الوطني دون المستوى على مفعلة والتغذية الطفل وحماية البيئي

 إب من كل   في اإلنساني الدعم زيمرك قيادة المنظمة تواصلو هذا والحديدة. وإب عدن في الوطني دون المستوى على لتعليما مجموعات تنشط حين

  شريك. ثالث طرف خالل من أو-بذلك األمر سمح كلما-الميدانيين موظفيها عبر البرامج تنفيذ تتابع كما صعدةو
 

 للخطر عرضة األكثر للسكان آنية استجابة تقديم اآللية هذه تضمن حيث الرئيسيين الشركاء بمعية اليمن في السريعة االستجابة آلية كذلك المنظمة تقود

  .وحجه ولحج والحديدة وأبين عدن مثل النزاع من تضرراً  األكثر المحافظات داخل
 

 اإلنساني العمل استراتيجية
  

 المنقحة اليونيسف مناشدة موائمة تم وقد هذا .اإلنساني العمل في األطفال تجاه الجوهرية التزاماتهاب اإلنساني العمل في اليونيسف استراتيجية تسترشد

 في المفصل النحو على مجموعةال جانب من الستجابةل الالزمة التشغيل وخطط االستراتيجية أهدافها مع األطفال" جلأ من اإلنساني "العمل نعنواب

 األساسية الصحية الرعاية خدمات إلى الوصول إمكانية تحسين إلى منظمةال تسعى العامة الخدمات النهيار ونظراً  .8201 لليمن اإلنسانية االستجابة خطة

 ال عنها غنى ال مسألة التغذية لسوء المجتمعية الرعاية برنامج توسيع الصحيات. والعامالت العاملين قدرات وبناء المطلوبة اإلمدادات توفير خالل من

 واألمن التغذية برنامج مع البيئي واإلصحاح المياه مجال في اليونيسف استراتيجية إدماج تم وقد هذا إليها. الوصول يصعب التي المناطق في سيما

  الطويل. المدى على المحلية المجتمعات لدى الصمود قدرة وتعزيز العاجلة االحتياجات تلبية بُغية الغذائي
 

 

 
 

 على الحاد/الكوليرا المائي االسهال من الوقايةو التنمية ألجل صالواالت والصحة البيئي واالصحاح المياه مجال في المتكاملة الخطة تركز

 ورفع الصحي الصرف منظومات تأهيل وإعادة بالكلور المياه مصادر وتعقيم االسهال حاالت معالجة إلى إضافة المخاطر عالية المناطق

 من المتضررة المحافظات داخل للخطر عرضة األكثر األطفال اليونيسف تستهدف الطفل بحماية يتعلق وفيما النظافة. أهمية حول الوعي

                                                 
  فريق العمل القطري المعني بالرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل 1 

  التقرير اليومي حول تفشي الدفتيريا، النظام اإللكتروني لإلنذار المبكر باألمراض، 1 مارس  20182
 عليها والحفاظ أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 3
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 األلغام بمخاطر والتثقيف الطفل حقوق انتهاكات وتوثيق الشمل ولم األسر وتتبع الضحايا مساعدة بينها من تدخالت عدة خالل من النزاع

 حاالت من المزيد تفادي اجل من عليمالت جودة وتحسين ومواتية جاذبة تعلم بيئة توفير إلى كذلك المنظمة تسعى النفسي. الدعم وخدمات

 مساحات وإنشاء تضررةالم المدارس تأهيل إعادة خالل من وذلك التعليمية العملية من جزء المدرسة خارج األطفال بقاء وضمان التسرب

  منة.آ مؤقتة تعلم
 

 
 

 
 

 البرنامج ستجابةال موجز تحليل
 

 

 الحاد المائي االسهالللكوليرا/ االستجابة
 

 الحاالت لعدد التدريجي االنخفاض استمرار على مؤشر فبراير في الكوليرا/الحاد المائي باإلسهال إصابتها مشتبه جديدة حالة 470,18 تسجيل

  .(التوالي على والعشرين الخامس ولألسبوع أسبوعي أساس على الحاالت العدد في تراجع مجددا   ُسجل حيث) الجديدة
 

 مؤخرا   عنها المبلغ للحاالت الالزمة االستجابة بتقديم اليونيسف تديرها التي البيئي واالصحاح المياه مجال في عةالسري االستجابة فرق شرعت
 الكلور وأقراص االستهالكية النظافة مستلزمات توفير خالل من شخص 000,138 إلى الوصول الفرق تلك واستطاعت األسرة مستوى على

 لىعو .المجتمعات تلك أوساط بين أكبر بشكل المرض انتشار من حد مما النظافة بأهمية التوعية جلسات وتنظيم المياه تخزين صهاريج وتعقيم
 آمنة شرب مياه لضمان المصادر تلك في المياه جودة بمراقبة وقامت الخاصة المياه مصادر تعقيم اليونيسف واصلت المحلي المجتمع مستوى
 .شخص 000,400 منها يستفيد

 

 المبدئي االنتقال ضمان التحديد وجه وعلى الصحية النُظم وجاهزية تعزيز مجال في اليونيسف تعمل الصحة مجموعة شركاء مع بالتعاون
 استراتيجية مع يتماشى وبما الخدمات حزمة من األدنى الحد لتلبية شاملة وتغذوية صحية خدمات توفر منشآت إلى الكوليرا عالج لمرافق

 .الصحة مجموعة
 

 لتشارك عمل ورشة عقدت كما للكوليرا التأهب مجال في حاليا   المتوفرة القدرات لمسح الشركاء مع البيئي واالصحاح المياه مجموعة تعمل
 .2018 استجابة تُثري أن يمكن توصيات وتقديم الكوليرا حول المستفادة الدروس

 

 بشأن المعنيين لكافة إرشادات تضمنت 2018 لعام الكوليرا ةلمكافح الوكاالت عبر مشتركة متكاملة استراتيجية خطة إعداد من االنتهاء تم
 الحاد المائي االسهال حاالت من المزيد تفشي دون والحيلولة جديدة زيادة ألي واالستجابة إعدادها يتعين التي األولوية ذات الرئيسية التدخالت

 بين شخص مليون 2.1 تستهدف والتي للكوليرا الفموي التطعيم حملة تنفيذ لدعم معا   العالمية الصحة ومنظمة اليونيسف تعمل حيث .اليمن في

 .مارس أواخر يبدأ أن المتوقع األمطار موسم وقبل القادمة األشهر خالل للخطر عرضة األكثر والفئات المناطق أوساط
 

 مجال في اليونيسف تدخالت ستوجه والتي 2019-42018 للفترة الكوليرا من والوقاية والتأهب لالستجابة متكاملة داخلية خطة اليونيسف أعدت

 حوالي لموجهة أفضل جاهزية لضمان الخطة تلك وراء من اليونيسف تهدف .التنمية ألجل واالتصال البيئي واالصحاح والمياه الصحة
 عملية وبدأت المطلوبة اإلمدادات معظم مسبقا   أمنت قد المنظمة كانت حيث الكوليرا/الحاد المائي باإلسهال اصابتها محتمل حالة 000,500
 في منفذين شركاء مع رديفة اتفاقيات على األخيرة اللمسات بوضع اليونيسف تقوم أخيرا ، .الحالي الوقت في متوفرة الغير االمدادات شراء

 .الحاجة عند الفور على االتفاقيات تلك تفعيل ويمكن الكوليرا استجابة سياق في األولوية ذات عشرة الست المحافظات

                                                 
ً  وقيد يتم تكييفها بتضمينها االحتياجات الطارئة4    المسودة األولية قيد المراجعة حاليا
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 والتغذية الصحة
 

 التغذية مجموعة شركاء مع بالتنسيق التغذية لسوء المجتمعية الرعاية برنامج دعم بالتقرير المشمولة الفترة خالل وشركاؤها اليونيسف واصلت
 ما فحص تم 2018 عام بداية منذ ٪.85 إلى ٪77 من حاليا   الشفاء معدل ارتفع وقد .العالمية الصحة ومنظمة العالمي األغذية برنامج خاصة  

ا 59 إلى 6 بين أعمارهم تتراوح طفل 418,124 مجموعه  طفل 9,896 عالج وتم الوخيم الحاد التغذية بسوء إصابتهم مدى على للتعرف شهر 

 الدقيقة المغذيات تدخالت شملت ذلك على عالوة   .فبراير شهر خالل منهم
 طفل 4,175و طفل 15,459 (أ) وفيتامين المتعدد الدقيقة المغذيات ومسحوق
  .التوالي على شهرا   59و 6 بين أعمارهم تتراوح

 

 العالجية التغذية برامج عدد لزيادة توسعية خطة التغذية مجموعة أنجزت كما
 التغذية سوء معالجة نطاق لتوسيع جارية الخطط أن حين في .91 إلى 49 من

 سيتم كما .بدقة محددة أهداف وفق المعتدل الحاد التغذية وسوء الوخيم الحاد
 فرقة. 200 إلى 113 من المتنقلة الفرق عدد رفع

 

 من أكثر تطعيم في فبراير شهر في نفذت التي الصحية االستجابة نجحت
 في اليونيسف تساعد البرنامج هذا ولدعم .األطفال شلل ضد طفل 000,35

 لتر 000,107 قدمت حيث التبريد سالسل تشغيل استمرار ضمان على الحفاظ

 على التبريد غرف عمل استمرارية على للحفاظ الشهر هذا الديزل مادة من
 .والمحافظات المركزي المستويين

 

 ستدعم العالمية الصحة ومنظمة والسكان العامة الصحة وزارة مع بالشراكة
 وباء تفشي لمكافحة أيام ستة تستمر مارس شهر خالل تطعيم حملة اليونيسف
 إطار في .المخاطر عالية مديرية 38 تغطي والتي اليمن في الدفتيريا

 ضد لقاح جرعة ماليين 6 مجموعه ما شراء تم للحملة التحضيرات
 (HepB-HIB-DTP) اخماسي اللقاح من جرعة مليون 7,2و الدفتيريا/الكزاز
 .بالتقرير المشمولة الفترة خالل المحلية التبريد غرف إلى تسليمها وجرى

 

 من المستفيدين رضا لقياس مسحا   اليونيسف أجرت إشراكهم وضمان اليمن ونساء أطفال تجاه المساءلة ضمان إلى الرامية الجهود سياق في
 كشفت وقد .ثالث طرف عبر المسح نُفذ األولية. الصحية الرعاية مرافق من مرفق 068,1 شملت والتي والتغذية الصحة مجال في تدخالتها
 بعض يدفعون المستفيدين أن أيضا   المسح كشف ذلك مع الحاجة. دعت إذا الصحي المرفق لزيارة بالعودة سعادتهم عن أعربوا ٪93 أن النتائج

 حول المعلومات من المزيد استخالص اليونيسف وتحاول .والمهرة وصنعاء عدن محافظات في خاصة الخدمات على الحصول مقابل الرسوم
 الضعيفة األسر لدعم معينة تخفيف تدابير اقتراح خالل من ذلك في بما المشكلة هذه لمعالجة به القيام لليونيسف يمكن وما الرسوم تلك دفع سبب

 .المثال سبيل على النقل تكاليف تغطية من لتتمكن
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  البيئي واإلصحاح المياه
 

 الخدمات توفير خالل من القصوى األولوية ذات اإلنسانية الطوارئ لحاالت االستجابة تابعتف شقين من نهج اتباع الشهر هذا اليونيسف واصلت
 بالكوليرا اإلصابة مخاطر فيها ترتفع التي المواقع في

 البيئي واالصحاح المياه برنامج انتهى وبالتزامن والمجاعة
 في 2018 لعام الوقائية بالبرمجة وشرع التخطيط عملية من

 المناطق .الريفية والحضرية الريفية المناطق من كال  
 المحلية المؤسسات صمود على القدرة لتعزيز الحضرية

  .التكلفة حيث من ومجدية دائمة حلول وتقديم
 

 

 يقرب ما إلى الوصول فبراير شهر في اليونيسف استطاعت
 والمجتمعات الحضرية المناطق في شخص مليون من

 المياه إمدادات أنظمة تشغيل إعادة عبر والنازحين المضيفة
 المنظمة شرعت ذلك على عالوة   .والكهرباء بالوقود بتزويدها

 الوصول على القدرة تحسين في ستساهم والتي ريفيا   مشروعا   عشر واثني الحضرية المناطق في المياه إلمداد مشاريع ثالثة تأهيل إعادة في
 .شخص مليون لنحو مأمونة شرب مياه إلى

 

 

 المحلية والمجتمعات الضعيفة والفئات النازحين من 500,140 اليونيسف دعمت المستمرة األزمات بسبب الجديدة النزوح لموجات استجابة  

 أنشطة وتعزيز لألسر األساسية النظافة مستلزمات وتوزيع بالشاحنات منقولة طارئة مياه بإمدادات تزويدهم خالل من األخرى المتضررة
 .الكوليرا من والوقاية بالنظافة التوعية

 

 الطفل حماية
 

 للطفل الصديقة المساحات المجتمعية خالل من وذلك طفل 22,694 منهم النزاع من متضرر شخص 226,27 إلى النفسي الدعم خدمات وصلت
 إلى الطوارئ حاالت في بالحماية الخاصة والمهارات المعارف إيصال األنشطة تلك خالل أمكن كما .محافظة 11 داخل والمتنقلة المجتمعية

  طفل. 086,7 بينهم شخص 678,16
 

 بمخاطر التثقيف أنشطة خالل من لهم الرعاية ومقدمي النزاع من المتضررين لألطفال للحياة المنقذة المعلومات إيصال في مستمرة اليونيسف
 المخاطر بشأن للحياة منقذة معلومات طفل 719,170 بينهم شخص 110,217 تلقى 2017 فبراير ففي .والمجتمع المدرسة على القائمة األلغام

 ألطفال حالة 865 تحديد تسنى الحالة إدارة برنامج سياق وفي .الحرب مخلفات من والمتفجرات المنفجرة غير والذخائر باأللغام المرتبطة
 الفردية المشورة خدمات على (أوالد 371و فتيات 263) منهم 634 إحالة الحق وقت في وتم (أوالد 518و فتيات 347) للخطر معرضين
 الشمل ولم األسر وتعقب المواليد تسجيل وخدمات الطبية والخدمات التعليم وخدمات والنفسي القانوني الدعم األولى بالدرجة) الطفل وحماية
 لألطفال التخصصية الصحية الخدمات وتوفير على اإلحالة دعم فبراير شهر في تواصل كما (.العيش كسب سبل ودعم االقتصادي والتمكين

 نتيجة   .وإقامتهم نقلهم تسهيل طريق عن الخدمات على ضعفا   األكثر األطفال حصول تسهيل ذلك في بما وإعاقات إصابات من يعانون الذين
  .لخدماتا من وغيرها الطبية الخدمات على الحصول من (فتيات 5و أوالد 31) طفل 36 استطاع لذلك

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 منظومة مياه الوشال-مديرية برط العنان في الجوف )تصوير يونيسف –يمن 2018(

Yemen/2018 

 عمل عن بحثا وحيدا   اليمن إلى سافر عاما . 12 العمر من يبلغ أثيوبي فتى   راشد*

 بأي الوثوق على قادر غير .السعودية العربية المملكة إلى يصل أن أمل على

 (اليمن جنوب في مدينة) عتق إلى راشد وصل االعتقال من دائم خوف وفي شخص

 في للطفل الصديقة المساحات فريق استقبله الحظ لحسن .مكتئبا   مرهقا   جائعا  

 راشد اتصل .المطلوب الدعم له قدم والذي اليونيسف من المدعوم خطوات مؤسسة

 العديد وجد وقد بانتظام للطفل الصديقة المساحة يزور اآلن وهو الفور على بأسرته

 على للعثور رحلته مواصلة على مصمما   زال ما أنه حين في .الجدد األصدقاء من

 العودة قرر حال في بهم لالتصال ساخن هاتفي خط أيضا   لديه عائلته لدعم عمل

 .إثيوبيا إلى طواعية  

 
 

 االسم تغيير تم *
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 التعليم
 

 174 دعم تم ذلك إلى باإلضافة .المدرسية الحقائب ذلك في بما األساسية التعليم بلوازم طفل 399,23 فبراير شهر خالل اليونيسف وزعت
 .طفل 000,5 حوالي يخدم وبما األرض على الجلوس من لألطفال ليتمكن والسجاد البيضاء بالسبورات تزويدها تم والتي مجتمعي فصل
 

 تدريب تم كذلك .صنعاء في مدارس 10 تأهيل خالل من طفل 4,986 لعدد أفضل تعليمية ببيئة توفير بالتقرير المشمولة الفترة شهدت كما
 وتعز عدن في التربويين والمشرفين المعلمين من 746,2

 والمهارات المعارف تعزيز مجال في وصعدة والحديدة
 000,84 لعدد التعلم عملية لتسهيل استعداد على وباتوا
ا 174 تدريب تم إب وفي .طفل  الدعم تقديم على معلم 

 تلبية على قادرين اآلن وأصبحوا السالم بناء وثقافة النفسي
 إلى باإلضافة .النزاع من متضرر طفل 392,6 احتياجات

 مدارس 10 في اآلباء مجالس أعضاء من 175 تلقى ذلك

 البيئة وتحسين المجتمعية التعبئة تعزيز على تدريبا   إب في
 صابون قطعة على طفل 939,63 حصل حين في المدرسية

  .النظافة ممارسات لتحسين
 

 سيما ال العامة المدارس معلمي أرباع ثالثة قرابة يزال ما
 أدى وقد .عام من أكثر منذ مرتبات دون البالد شمال في

 الحرب قبل مليون 1.6 من العدد ارتفع حيث المائة في 20 بنسبة بالمدرسة الملتحقين غير األطفال عدد زيادة في وساهم الدراسة تعطيل إلى ذلك
 اليونيسف كثفت (شمالية محافظة 13 في مدرسة 12,240 على أثرت التي) المرتبات دفع عدم مسألة ولمعالجة .هذا يومنا طفل مليوني إلى

 التعليم ووزارة المانحة الجهات لدى المناصرة جهود التعليم مجموعة واصلت بدورها، .التعليم في الحق بشأن السلطات لدى المناصرة جهود
 .الشهر نهاية بيروت في عقدت التي االجتماعات مع بالتزامن

  

 االجتماعي إلدماجا
 

 نظام إلى النموذج هذا يستند ة.واالقتصادي االجتماعية للمساعدة متكامل نموذج وتجهيز تصميم أعمال فبراير شهر خالل اليونيسف واصلت
 - التغذية - )الصحة االجتماعية الخدمات (2)و ونقدية( )عينية االجتماعية التحويالت (1) هي: رئيسية عناصر ثالثة على ويركز ةالحال إدارة
 تنمية ومشاريع والنساء للشباب المهارات على التدريب ومنها األخرى المدخالت (3و) إلخ(...الطفل حماية - البيئي واالصحاح المياه ، التعليم
 البيانات يعاجم تدريب وجرى الشهر هذال االحتياجات تقييم أدوات وضع من االنتهاء كذلك تم .المجتمع تنميةو إشراك أنشطةو صغراأل التمويل
 .ارسم شهر في أسرة 000,20 تغطية يتم أن توقعي حيث .عليها

 

 في االجتماعيو االقتصادي الوضع مستجدات نشرة إلصدار الدولي والتعاون التخطيط وزارة أيضا   الشهر ذات خالل اليونيسف دعمت كما
 عام النزاع تصاعد منذ صعباأل كان 2017 عام أن إلى النشرة من العدد هذا اشار وقد .أين" ...إلىاليمن "االقتصاد عنوان حملت والتي اليمن

 على الضوء أيضا   النشرة من العدد هذا سلط كما .أخر بعد يوما   المستمر للنزاع واالقتصادية والمادية البشرية التكلفة تتزايد لذلك نتيجة   .2015
 موظفي تبروا ودفع العيش كسب سبل دعم على التركيز مع النزاع من والمتضررين ا  فقر لألشد اإلنسانية المساعدات لتوسيع الملحة الحاجة
 اليونيسف قدمت كما األساسية. االجتماعية للخدمات التشغيلية النفقات وتوفير ضعفا   األكثر الفئات لتشمل النقدية التحويالت وتوسيع العام القطاع
 التوالي. على العام القطاع ومرتبات الحوافز دفع نظام بشأن الدولي والبنك اإلنمائي المتحدة األمم برنامج لمبادرات فنية مساعدة

 

  التنمية جلأل التصالا
 

 

 مع بالتعاون حملة إعداد حاليا   ويجري الدفتيريا. لتفشي االستجابة في الشهر هذا في التنمية ألجل االتصال مجال في للمنظمة تدخل أهم تمثل
 لهذا الداعمة الجماهيري اإلعالم سائلو عبرو صيالشخ التواصل أنشطة تسير كما مارس. في التطعيم حملة وستنطلق اإلعالم الصحة تيوزار
 على اآلباء وتشجيع الدفتيريا تفشي حول يةواإلذاع يةالتلفزيون الرسائل - المثال سبيل لىع - ذلك في بما له والترويج وساق قدم على التوجه
 يةاإلعالم الوسيلة قبل من يوميا   مرات ثالث الدفتيريا حول متحركة رسوم فيديو بث تم ذلك إلى ألطفالهم. الروتيني التطعيم جرعات إكمال
 في بما االجتماعي التواصل منصات على الفيديو نشر مع بالتوازي شهر خالل ساعة 800,1 بلغت بث ساعات عدد وبإجمالي بذلك المكلفة
 عام بشكلو التطعيم. وأهمية الوقاية وطرق الدفتيريا وأعراض مسببات على فيديو مقطع ركز اب. الواتسو وتويتر فيسبوك مجموعات ذلك

 شخص. مليون 15 حوالي إلى الشهر هذا اإلعالمية األنشطة وصلت
 

  والتموين إلمدادا
 

 535و متري طن 112 بلغ كلي وحجم وزنوب أمريكي دوالر 63.837,7,283 فبراير خالل تسليمها تم التي لإلمدادات اإلجمالية القيمة بلغت

 سلمت (.البيئي واالصحاح المياهو التغذية إمدادات – الطبية المواد عدة - الكوليرا فحص مواد عدة - لقاحات شملت) التوالي على مكعب متر
 لكتلة تابعة جوية وعلمية صنعاء إلى اتاللقاح أوصلت مستأجرة جوية ورحلة الحديدة إلى شراعي مركب متن على منقولة حمولة عبر الشحنات

 صنعاء. إلى يوجستللا الدعم
 

 

 

 (2018 يمن– يونيسف )تصوير تعز المسراخ/محافظة مديرية في المتنقلة للطفل الصديقة المساحات احدى اختتام حفل  

Yemen/2018 
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 الخارجي واالتصال عالماإل
 

 بيان وكان االجتماعي. التواصل وسائل عبرو المقابالت خالل من اليمن أطفال وضع على الضوء تسليط فبراير شهر خالل اليونيسف تابعت
 على مدمرال هآثرو األخرى األوسط الشرق وبلدان اليمن في العنف حصيلة كشف قد يكابيلير جيرت لليونيسف اإلقليمي المدير عن صادر
 بانتظام اليونيسف وعمل األطفال وضع عن المتعددة الوسائط مواد وتوزيع انتاج اإلعالم فريق يواصل كما .ةواسع أصداء البيان والقى األطفال
 .2018 لعام والمناصرة االتصال الستراتيجية النهائية الصيغة وضع حاليا   ويجري .للمنظمة التابعة اإلجتماعي التواصل منصات على وبثها
 النزاع أطراف كافة جانب من األطفال ضد الجسيمة االنتهاكات وقف (1 وهي 2018 خالل لمناصرةل أولويات ثالث االستراتيجية حددت وقد
 .األساسية االجتماعية الخدمات انهيار دون الحيلولة (3و الجيد التعليم فرص تعزيز (2
 

 التمويل

 (اشهر 12 ولمدة 2018 اإلنسانية المناشدة في محددة هي )كما المطلوبة التمويالت

 الُمناشد القطاع

متطلبات 

التمويل لعام 

2018 

 دوالر) 

 (أمريكي

المبالغ المستلمة مقابل 

 مناشدة 2018

 (أمريكي دوالر)

 مبلغ مرحل مخصصات أخرى  

 أمريكي(** )دوالر

المبالغ المتوفرة لعام 

2018 

 أمريكي(*** )دوالر

 التمويلية الفجوة

  النسبة أمريكي دوالر

 %55 62,620,572 50,473,037 47,235,066 3,237,971 113,093,609 التغذية

 %46 48,996,174 58,268,794 58,061,567 207,228 107,264,969 الصحة

 %21 16,894,087 62,205,913 55,616,479 6,589,434 79,100,000  البيئي واالصحاح المياه

 %69 22,917,036 10,321,490 8,754,881 1,566,609 33,238,526 الطفل حماية

 %48 14,706,369 16,134,104 16,074,896 59,208 30,840,473 التعليم

 %80 11,623,169 2,930,101 2,900,497 29,604 14,553,270  التنمية ألجل االتصال

 - - 7,739,216 - 7,739,216 - تخصيصه تم ما

 %45 170,018,192 208,072,655 188,643,385 19,429,270 378,090,847 اإلجمالي
 .2018 لليمن اإلنسانية ةاالستجاب لخطة وفقا   وضعت لاألطفا اجل من اإلنساني "العمل بعنوان مناشدة مقابل المستلم والتمويل اليونيسف متطلبات *

 نتائج تحقيق في باإلسهام ترغب األطراف متعددة منظمات جانب من اإلضافية المساهمات يشمل أخرى "مخصصات وبند للتعديل( وخاضعة أولية قام)األر 2017 مناشدة مقابل استلمت التي المبالغ ويشمل مرحل" **"مبلغ

2018.  

 في البرمجة لدعم حيوية تُعد والتي المختلفة القطاعات عبر التكاليف يشمل كما . أخرى مخصصات وبند المرحل المبلغ إلى باإلضافة الحالية المناشدة مقابل المستلمة التمويالت إجمالي وتشمل فبراير 26 حتى "متوفرة مبالغ***"

 البيئي واإلصحاح المياه ونُظم االجتماعية الحماية لتعزيز الموارد من المزيد حشد كذلك يجري البصرية. والمواد االتصال وأنشطة والمتابعة الميدانية والعمليات األمن تتضمن التكاليف هذه كاليمن. التكاليف عالية تشغيل بيئة
 اإلنسانية الصدمات جراء ةالمحلي المجتمعات على األثر وتخفيف الطارئة النقدية التحويالت برنامج ذلك ويشمل اإلنسانية. األوضاع عن الناشئة االحتياجات ذلك في بما والبعيد القريب المدى على االحتياجات لتلبية والصحة

 .اإلنسانية وغير
 

 

 تنفيذ ستجعل والتي المستلمة وتعهداتهم مساهماتهم نظير والخاص العام القطاعين من المانحين لكافة امتنانها عميق عن تعبر أن اليونيسف تود

 تغذية( + بيئي وإصحاح )مياه اإلنسانية الشؤون نسيقت مكتب من مساهمات فبراير شهر خالل المنظمة تلقت حيث ممكناً. أمراً  الحالية االستجابة

 وألمانيا. المتحدة والواليات المتحدة المملكة في الوطنية اللجان من العديد إلى باإلضافة الطفل( )حماية واليابان )تغذية( وإيسلندا
 

 المرونة المنظمة يُعطي المخصص فالتمويل "مخصص". تمويل قدموا الذين والمانحين الوطنية للجان خاص شكر توجه أن المنظمة ترغب كما

 من الدعم استمرار أن كما إليها. الماسة الحاجة ذات المناطق إلى للحياة المنقذة والتدخالت اإلمدادات وصول وضمان الموارد لتوجيه الكافية

 فجوة أكبر من يعاني الذي المكون هو التنمية ألجل االتصال أن إلى بالنظر المنفذة االستجابة توسيع لمواصلة محوري يعتبر المانحين جانب

 النُظم على "الحفاظ وهو للخطة الثالث المكون لدعم ملحة حاجة فهناك الكوليرا حول المتكاملة الخطة وضع من االنتهاء وبعد اآلن تمويل.

ً  التمويلية الفجوة تبلغ ".وتعزيزها  في شخص مليون 18 يُحرم فسوف التمويل يصل لم وإذا دوالر( مليون 60.8 يعادل )بما بالمائة 26 حاليا

 تفشي ألي واالستجابة من للوقاية محسنة صحية خدمات من االستفادة أو آمنه مياه إمدادات على والحصول الدعم من المخاطر عالية المناطق

 ستقبل.الم في محتمل
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 8201 أبريل 15 في المقبل: التقرير
 

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

 Yemen @UNICEF :تويتر على اليمن يونيسف حساب

 Yemen UNICEF انستجرام: على اليمن يونيسف حساب
 www.unicef.org/appeals/yemen.html :2017 األطفال" أجل من اإلنساني العمل" بعنوان اليونيسف مناشدة

 

 

 من مزيد على للحصول

 يمكن المعلومات

 :مع التواصل

 فارقي شيرن

 الممثل نائب

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

 سوانجين بيسمارك

 بأعمال( )قائم والمناصرة االتصال قسم رئيس

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

 ديكسون جيسيكا

 التقارير مسؤولة

 اليمن يونيسف

 األردن عمان،

 962+ 796136253 :تلفون

jdixon@unicef.org : Email 
 
 

 
  

http://www.facebook.com/unicefyemen.ar
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:svarkey@unicef.org
mailto:bswangin@unicef.org
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 )أ( ملحق

 البرنامج نتائج ملخص

 52018 البرنامج ونتائج أهداف

 والشركاء اليونيسف استجابة الكتلة استجابة 

 
 االحتياج

  6الكلي
 النتائج مجموع 2018 هدف

 آخر منذ التغير
 تقرير

 اليونيسف هدف

 2018 لعام
 النتائج مجموع

 آخر منذ التغير
 تقرير

 التغذية

 أقسام أدخلوا الذين الوخيم الحاد التغذية وءبس المصابون شهر 59-6 عمر في األطفال #

 محدودة زمنية لفترة العالجية الرعاية
400,000 276,000 11,286 9,896 276,000 711,286 9,896 

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

  األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة المشورة
2,300,000 1,404,000 25,163 19,323 983,000 25,163 19,323 

 15,459 730,000 23,384 15,459 23,384 730,000  العناصر( متعددة )بودرة الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #

 4,175 4,177,000 84,868 4,175 4,868 4,177,000 4,600,000 أ( )فيتامين الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #

 الصحة

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

 
912,560 24,678 17,345 

   األطفال شلل ضد تطعيمهم تم الذين الخامسة دون األطفال #
   

 5,352,000 44,318 35,360 

 أولية صحية رعاية يتلقون ممن الخامسة دون األطفال #
 

    
 

1,500,000 130,361 89,187 

  أولية صحية رعاية على حصلني الالتي والمرضعات الحوامل النساء #
    

 811,055 38,305 20,154 

 البيئي واالصحاح المياه

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

 
7,288,599 

1,986,230 870,073 
5,500,000 

1,523,792 563,997 

 152,027 800,000 140,450 1,225 373,811 1,703,359  طارئة آمنة مياه إمدادات على نحصلوي الذين المتضررون األشخاص #

 بناء خالل )من مالئمة بيئي إصحاح خدمات على يحصلون باتوا الذين األشخاص #

 الحمأة( إزالة أو تأهيلها إعادة أو الطوارئ مراحيض

 
1,223,908 

26,700 9,168 
800,000 90 

 
0 

 الشخصية للحماية النظافة مواد عدة على حصلوا ممن المتضررون األشخاص #

 استهالكية( + )أساسية

 
2,322,981 92,992 49,986 

 800,000 
 1,631 1,631 (أساسية عدة)

 
5,332,045 10661,603 

 
- 

 3,400,000 
 (استهالكية عدة)

11648,317 
 

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

  المنزلية المياه وتعقيم معالجة تدخالت إليهم ووصلت

 
4,202,324 

756,427 90,559 
3,400,000 

700,189 51,872 

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

 المرفوعة الحوادث
 

90% 87% 
3% 

90% 87% 
3% 

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

 نفسي دعم خدمات

 
682,268 

78,820 33,536 
594,937 

60,633 27,226 

 المنقذة األلغام بمخاطر التثقيف رسائل إليهم وصلت الذين المجتمع وأفراد األطفال #

 للحياة

 
1,684,106 

317,463 233,372 
1,468,541 

299,990 217,110 

 األسر تتبع – الحالة )إدارة األساسية الطفل حماية خدمات إليهم وصلت الذين األطفال #

 الضحايا( ومساعدة النوع على القائم للعنف االستجابة – اإلدماج إعادة – الشمل ولم

 
12,932 

310 170 
10,345 

227 154 

 التعليم

 المدرسية البيئة تحسين خالل من التعلم فرصة لهم أُتيحت ممن المتضررون األطفال #

 الدراسية( الفصول تأثيث وتجهيز تأهيلها المعاد والمدارس المؤقتة التعلم مساحات)

 البديل التعليم وفرص
4,100,000 738,995 

6,123 6,123 
639,100 

4,986 4,986 

 في السالم بناء وثقافة النفسي الدعم خدمات يتلقون الذين المتضررون األطفال #

 المدارس
 1,000,000 

37,276 9,376 
429,000 

34,923 6,923 

 ومن األساسية التعلم مستلزماتب تمثل دعم على حصلوا الذين ونالمتضرر األطفال #

  المدرسية الحقائب ذلك
 1,500,000 

40,663 30,542 
473,000 

32,520 22,399 

 التنمية ألجل االتصال

 جلأل االتصال أنشطة من المتكاملة الحزمة إليهم وصلت الذين المتضررون السكان

  12التنمية

 
    

 2,200,000   
 73,519 239,238 (أساسية ممارسة  14(

 
    

  4,000,000 (14 

 287,762 613,216 (أساسية ممارسة

 في تغيير إحداث بهدف نشرهم وتم المجتمعي بالحشد المكلفين األشخاص #

  الخطورة عالية المناطق في الكوليرا حول األساسية السلوكيات
 

    

 
10,000 

5,945 782 
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 .2018 ديسمبر - لليمن اإلنسانية لالحتياجات الشاملة المراجعة في ورد كما تقديرات  6

 

 .التقارير جميع ورود بمجرد العدد هذا يرتفع أن المتوقع من لذلك .فبراير شهر في مستمرة زالت ال البيانات جمع عملية 7
 

 .2018 في األن حتى منها أيا   ينفذ لم والتي المتكاملة التوعية جوالت خالل من األهداف غالبية تغطية وسيتم لها المخطط التسليم منصات من عدد وجود بسبب المؤشر لهذا بالنسبة بطيء التقدم  8
 

 .القادمة األشهر في تباعا   ستظهر المتوقعة النتائج .المجال هذا في العمل تنفيذب البدء تم لذلك فبراير شهر في إال النازحين باستجابة الخاصة التمويالت تصل لم  9
 

 .2018 مارس في به الرفع وسيتم فبراير في التحقق قيد المؤشر هذا عن التقرير زال ماو 2018 يناير في كانت النتيجة هذه  10
 

 .نفسه المرجع  11
 ذلك في بما األطفال وصغار الرضع وتغذية الروتيني والتحصين اآلمنة الوالدة وممارسات الحوامل رعاية خدمات على اإلقبال :التنمية ألجل االتصال جانب في المنظمة ناولهاتت التي "14الـ الرئيسية الممارسات" تشمل  12

 ومخاطبة الفتاة وتعليم سنوات 6 سن في بالمدرسة حاقااللت على والتشجيع البشرية النفايات من اآلمن التخلصو وتخزينها المنزلية المياه ومعالجة بالصابون األيدي وغسل التغذية سوء من والوقاية الحصرية الطبيعية الرضاعة
 بالصابون اليدين غسل - المنزلية المياه تعقيم :الكوليرا استجابة ضمن "األربعة الرئيسية الممارسات" تشمل حين في .هموتجنيد باألطفال االتجار ومنع المواليد تسجيل على طلب وخلق األطفال زواج حول االجتماعية األعراف

 (.الصحي المرفق إلى الفورية واإلحالة واإلماهة التطهير) المنزل في المناسبة الرعاية ممارسات - الغذاء مع المناسب التعامل –

 


