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 الشركاءو اليونيسف استجابة                    

 

 

 

 رئيسية عناوين
 إغالق في النزاع توسع تسبب حيث عدن في سيما ال يناير شهر أواخر ملحوظا   تصاعدا   القتال وتيرة شهدت •

 طالب 185,235 حرم الذي األمر كامل أسبوع ولمدة مدرسة 198 عددها البالغ المحافظة مدارس كافة
  التعليم. في حقهم من وطالبة

 

 الحاالت معظم ُوثقت وقد األقل على طفال   50 إصابة او مقتل يناير شهر من األخيرة السبع األيام شهدت •
 عدن. محافظة بقليل يليهما وتعز صعدة في

 

 مشتبه حالة 923 تسجيل تم حيث بالدفتيريا اصابتها المحتمل الحاالت عدد في حادا   تصاعدا   يناير شهر شهد •
 %177 قدرها )وبزيادة بالمرض مرتبطة وفاة حالة 60 من وأكثر %(6,5 لغب حاالت وفيات )بمعدل بها
 الوباء على للسيطرة متكاملة خطة اليونيسف أعدت لذلك، ديسمبر(. بشهر مقارنة التوالي على %71و

  العالمية. الصحة منظمة وبمشاركة واحتوائه
 

 عن يقل ال لما للحياة المنقذة األلغام ربمخاط المتعلقة الرسائل إيصال يناير شهر خالل اليونيسف استطاعت •
 طفل. 39,670 منهم شخص 82,880

 

 33,2 لمبلغ حاجة هناك )مازال التعليم قطاع في %75 اليمن في اليونيسف الستجابة التمويلية الفجوة بلغت •
 وذلك دوالر( مليون 33,2 يبلغ إضافي لتمويل حاجة )هناك الطفل حماية مجال في %74و دوالر( مليون
 الفئات من األطفال لمساعدة التمويل من للمزيد ُملحة حاجة هناك وبالتالي .2018 فبراير 26 تاريخ حتى

  العاجلة. اإلنسانية احتياجاتهم تلبية في الضعيفة

 8201 يناير
 

  ماليين 11.3
  )تقديري( إنسانية مساعدة إلى بحاجة هم الذين األطفال عدد هو

 

 االستجابة خطة) لمساعده بحاجة شخص مليون 22.2

 (أوتشا- 2018 لليمن اإلنسانية
 

  مليون 1
  والعائدين 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
  

 الصحية الرعاية لخدمات بحاجة شخص مليون 16.37

  األساسية
 

 *8201 لعام اليونيسف مناشدة

 دوالر مليون 783
 

  التمويل* وضع

 دوالر مليون 208
 

 8201 في للتمويل الكلي الوضع

 
 بعنوان المنظمة مناشدة إلى يستند 2018 في اليونيسف من المطلوب التمويل *

 قريباً. ستنشر والتي "األطفال أجل من اإلنساني "العمل

 

 العام لهذا الحالية المناشدة مقابل المستلم التمويل تشمل المتوفرة المبالغ *

 األطراف متعددة جهات جانب من إضافة تمويالت وأي المرحلة والمبالغ

 
 

 الوضع تقرير

 اليمن في اإلنساني

 

 

 الوضع في أرقام

 
  القطاع/الكتلة اليونيسف

 اليونيسف هدف
 يناير نتائج

2018 
 الكتلة هدف

 يناير نتائج

2018 

 يعانون الذين الخامسة دون األطفال عدد

 المقيدين الوخيم الحاد التغذية سوء من

 الدقيقة. المغذيات تدخالت شملتهم والذين

730,000 7,925 730,000 7,925 

 يتلقون الذين الخامسة دون األطفال عدد

 األولية الصحية الرعاية
1,500,000 41,174 

 
 

 

 
 
 

 فرصة لهم أُتيحت الذين األشخاص عدد

 طارئة أمنه مياه إمدادات على الحصول

800,000 139,225 1,703,359  221,784  

 المناطق في األمور وأولياء األطفال عدد

 خدمات يتلقون الذين النزاع من المتضررة

 السالم وبناء النفسي دعم

594,937 33,407 682,268 45,284 

 إلى الوصول من تمكنوا الذين األطفال عدد

 المؤقتة التعلم مساحات خالل من التعليم

 النقدية المنح وتقديم المدارس تأهيل وإعادة

 الفصول وتأثيث

429,000 28,000 1,000,000 28,000 

 
 

 مبلغ مرحل

 188,64 مليون دوالر

 االجمالي

378 مليون 

 دوالر

 الفجوة التمويلية

 169,91 مليون دوالر

 المستلم التمويل

 $ مليون 19,54
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  اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
 

 

 إلى التقديرات تُشير حيث االقتصادي. والركود األساسية الخدمات وانهيار القائم النزاع بسبب مستمر تدهور في اليمن في اإلنساني الوضع
 الحال عليه كان عما شخص مليون 3,4 قدرها وبزيادة طفل( مليون 11,3 )منهم إنسانية مساعدة إلى بحاجة حاليا   شخص مليون 22,2 وجود
  2017.1 مطلع

 

 البلد إلى تصل التي الوقود شحنات زالت ما وبالتالي كامل بشكل األحمر البحر على الواقع اليمنية وانئالم على المفروض الحصار رفع يتم لم
 واألطفال األسر عاتق على الملقاة األعباء من ذلك زاد وقد كبير. بشكل األساسية السلع أسعار ارتفاع إلى أدى الذي األمر مطلوب هو مما أقل

 من األخيرة األيام شهدت وقد هذا النظيفة. والمياه الغذاء شراء من تمكنهم لعدم نظرا   منها الوقاية يمكن مراضوأ التغذية سوء من يعانون الذين
 الوضع زاد مما هادي للرئيس موالية وقوات باالنفصال المطالب الجنوبي االنتقالي المجلس بين عدن في مسلحة اشتباكات اندالع يناير شهر

  سوءا . اإلنساني
 

 2018 يناير في جديدة حالة 32,745 ُسجلت حيث السكان أوساط بين الحاد/الكوليرا المائي باإلسهال اصابتها مشتبه حاالت تسجيل يستمر
 يمثل التوالي. على والعشرين الحادي ولألسبوع اسبوعي اساس على الحاالت عدد انخفاض رغم بالوباء مرتبطة وفاة حالة 15 إلى إضافة
  بها. المشتبه الحاالت مجموع من %29 العمر من الخامسة دون األطفال

 

 مسجلة حالة 923 إلى اإلجمالي العدد وصل حيث بالدفتيريا اصابتها المحتمل الحاالت عدد في حادا   تصاعدا   يناير شهر شهد ذلك غضون في
 مقارنة التوالي على %71و %177 قدرها )وبزيادة بالمرض مرتبطة وفاة حالة 60 من وأكثر %(6,5 بلغ حاالت وفيات )بمعدل بها ومشتبه
  والحديدة. إب محافظتي رأسها وعلى إصابة حاالت محافظة 20 سجلت وقد (.2017ديسمبر بشهر

 

 اصابة إلى إضافة منها والتحقق فتيات( 13و أوالد 28) طفل 41 مقتل توثيق الشهر هذا واإلبالغ بالرصد المعني القُطري العمل فريق استطاع
 ةاألخير األيام السبع خالل وقعت التي والتشوه الوفاة حاالت من تقريبا   بالمائة 50 الدائر. النزاع جراء فتيات( 18و أوالد 44) أخر طفل 62
 واستخدام تجنيد حالة 41 توثيق الشهر ذات خالل أمكن كما عدن. محافظة مباشرة ويليهما وتعز صعدة محافظتي في كانت يناير شهر من

 يضعهم النزاع أطراف كافة قبل من واستخدامهم العمر من عشرة الثامنة دون األوالد تجنيد ذلك. من والتحقق محافظة 11 في كمحاربين أطفال
  بهم. تلحق قد التي الخطيرة النفسية األضرار عن ناهيك التشوية أو القتل مصيرهم يكون أن الممكن من حيث جمة مخاطر في

 

 تسببت والتي يناير نهاية اشتباكات من عدن في حدث ما ذلك على وكمثال امنة. تعلم ببيئة بالتمتع حقهم األطفال يحرم اليمن في النزاع استمرار
 إلى الوصول فرصة وطالبة طالب 185,235 حرمان وبالتالي كامل أسبوع طوال مدرسة 198 وعددها لمحافظةا مدارس كافة إغالق في

 للنزوح أسرة 6,697 اضطرت حيث والحديدة تعز مثل الغربية المحافظات في السكان تنقل في زيادة لوحظ كما طفل. 30,676 بينهم التعليم
 سيما ال هناك أصال   المثقل التعليمي النظام على العبء من بالمزيد القى مما جنوبا   اتجه منها ثيرالك الالقت من هروبا   األخيرين الشهرين خالل

  عدن. محافظة
 

 (2017 ديسمبر اإلنسانية، لالحتياجات الشاملة المراجعة إلى تستند التقديرات) إنسانية اتلمساعد 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  2ماسة 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 المجموعة باتت الصحة. مجموعة ضمن كعضو فعال دور لعب في هامراراست عن ناهيك الطفل لحماية الفرعية والمجموعة

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

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

 السريعة االستجابة آلية كذلك المنظمة تقود شريك. ثالث طرف خالل من أو-بذلك األمر سمح كلما-الميدانيين موظفيها عبر البرنامج تنفيذ اليونيسف تتابع

 تضرراً  األكثر المحافظات داخل للخطر عرضة األكثر للسكان آنية استجابة تقديم اآللية هذه تضمن حيث الجوع مكافحة منظمة مع بالتشارك اليمن في

  .وحجه ولحج والحديدة وأبين عدن مثل النزاع من
 

 في تجريبها وجرى المجاعة مخاطر من للتخفيف متكاملة منهجية بتشغيل يناير شهر خالل والصحة البيئي واإلصحاح والمياه التغذية مجموعة قامت

 ءشركا ضم على الصحة ومجموعة الطفل لحماية الفرعية المجموعة بين االتفاق تم ذلك، إلى إضافة الحديدة. محافظة داخل أولوية ذات مديرية 14

 الطارئة االستجابة تنسيق ذلك سيسهل حيث الطفل. لحماية الفرعية المجموعة عليها تشرف التي النفسي الدعم عمل مجموعة قوام ضمن النفسية الصحة

  التخصصي. وغير التخصصي بشقيها النفسية والصحة النفسي الدعم خدمات إلى الوصول فرص من وسيزيد اليمن في
 

 

                                                 
 2017 ديسمبر اإلنسانية، االحتياجات على عامة نظرة المتحدة: لألمم التابع اإلنسانية الشئون تنسيق مكتب  1
 الحياة قيد على والبقاء أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 2
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 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 وعلى مجموعةال جانب من الستجابةل الالزمة التشغيل وخطط االستراتيجية أهدافها مع األطفال" اجل من اإلنساني "العمل نعنواب

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

 عنها غناء ال مسألة التغذية سوءل المجتمعية يةالرعا برنامج توسيع يبقى الصحيات. والعامالت العاملين قدرات وبناء المطلوبة اإلمدادات توفير خالل

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

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

 

 
 

 المخاطر عالية المناطق على الحاد/الكوليرا المائي واالسهال التنمية ألجل واالتصال والصحة البيئي واالصحاح المياه مجال في المتكاملة الخطة تركز

 يتعلق وفيما فة.النظا أهمية حول الوعي ورفع الصحي الصرف منظومات تأهيل وإعادة بالكلور المياه مصادر وتعقيم االسهال حاالت معالجة إلى إضافة

 الضحايا مساعدة تشمل تدخالت عدة خالل من النزاع من المتضررة المحافظات داخل للخطر عرضة األكثر األطفال اليونيسف تستهدف الطفل بحماية

 جاذبة تعلم بيئة توفير إلى كذلك المنظمة تسعى النفسي. الدعم وخدمات األلغام بمخاطر والتثقيف الطفل حقوق انتهاكات وتوثيق الشمل ولم األسر وتتبع

 خالل من وذلك التعليمية العملية من جزء المدرسة خارج األطفال بقاء وضمان التسرب حاالت من المزيد تفادي اجل من التعليم جودة وتحسين ومواتية

  أمنة. مؤقتة تعلم مساحات وإنشاء المتضررة المدارس تأهيل إعادة
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 البرنامج ستجابةال موجز تحليل
 

 

 الحاد المائي االسهالللكوليرا/ االستجابة
 

 حاالت عدد في التدريجي التراجع استمرار إلى يشير يناير شهر خالل الحاد المائي بالكوليرا/االسهال إصابتها يشتبه حالة 32,745 تسجيل
 مستمرة اليونيسف ذلك مع التوالي( على رينوالعش الحادي ولألسبوع مجددا   اسبوعي اساس على الحاالت عدد انخفض )حيث الجديدة االصابة

 التنمية(. ألجل واالتصال البيئي واالصحاح والمياه الصحة مجاالت في سيما )ال اليمن في لألزمة المتكاملة االستجابة استراتيجية تنفيذ في
 الكوليرا/االسهال حول المشتركة لعملا مجموعة وكذا البيئي واالصحاح والمياه الصحة مجموعتي مع التنسيق 2018 خالل اليونيسف واصلت
 تقديم في استمرت حيث العالمية الصحة منظمة مع بالشراكة الصحية المرافق دعم في العمل يناير خالل المنظمة واصلت كما الحاد. المائي
 التقارير ورفع المتابعة اليونيسف من المقدم الدعم بفضل أمكن كما االسهاالت. لعالج مركز 64 إلى إضافة فموية إماهة زاوية 632 لعدد الدعم

 مياه خدمات توفير ضمان على اليونيسف تركز المتكاملة استجابتها خالل من إضافية. مواقع تأسيس المحلية والمجتمعات المجموعة لشركاء
 تعقيم أنشطة من شخص ,000650 قرابة استفاد ذلك إلى المياه. إمدادات منظومات تشغيل خالل من المحلية للمجتمعات مالئمة بيئي وإصحاح
  وحده. يناير شهر خالل الحاد/الكوليرا المائي باإلسهال إصابتها احتماال   األكثر المناطق في المنزلية الشرب مياه مصادر ومعالجة

 

 مرافق دمج نجاح التحديد وجه وعلى التأهب ومستوى الصحية النُظم تعزيز في اليونيسف تستمر الصحة مجموعة شركاء مع جنب إلى جنبا  
 أخرى محافظات 6و وعدن صنعاء في جزئيا   عملها الطوارئ عمليات مراكز باشرت كما اليمن. في الصحية المنظومة ضمن الكوليرا عالج
 ألجل االتصال وميسري المعلومات إدارة أخصائيي نشر يتم أن وبعد الخطة حسب المقبلة األشهر خالل كامل بشكل تشغيلها اعتبار وعلى
 الحاد المائي الكوليرا/االسهال حاالت من جديدة موجة الستقبال البلد تهيؤ ومع المقبلة األشهر في خاصة أهمية التدخالت لهذه ستكون التنمية.
 لتقييم متكاملة خطة إعداد من العالمية الصحة ومنظمة اليونيسف انتهت بالتزامن، .2018 وأبريل مارس شهري بين األمطار موسم خالل

 تواجه التي للفئات سيعطى الذي الفموي الكوليرا لقاح من المطلوبة الكميات شراء اجل من معا   ستعمالن حيث الكوليرا وباء واءواحت المخاطر
 الطارئة المساعدة تقديم 2018 يناير شهر في السريعة االستجابة آلية استطاعت بدورها األمطار. موسم تسبق التي األشهر خالل عالية مخاطر
  الحاد. المائي والكوليرا/االسهال الطبيعية النزاع/الكوارث من متضرر شخص 500,000 من رألكث العاجلة

 
 

 
 

 والتغذية الصحة
 

 دون طفل 400,000 منهم الحاد التغذية سوء من يعانون ومرضع حامل امرأة مليون 1,1 وكذا طفل مليون 1,8 زهاء اليمن في حاليا   يوجد
 الماضي العام خالل نجاحات من اليونيسف حققته ما على 2018 لعام التغذية برنامج يبني وسوف الوخيم. الحاد التغذية بسوء مصاب الخامسة

 من ألكثر العالج توفير المنظمة تتوقع التغذية. شركاء جانب من والقدرات المتزايدة االحتياجات تلبية اجل من االستجابة نطاق وسيعت سيتم كما
 من األول الشهر شهد )أ(. فيتامين بمكمالت طفل مليون 4,2 قرابة تزويد جانب إلى الحاد التغذية بسوء مصاب الخامسة دون طفل 276,000

 الروتينية التغذية خدمات تقديم خالل وذلك شهر 19-6 عمر في طفل 19,000 عن يزيد ما الوخيم الحاد التغذية سوء فحص جراءإ العام هذا
 الدقيقة المغذيات مكمالت برنامج يمضي المتنقلة. الفرق يد وعلى الداخلية العيادات أقسام في مصاب طفل 1,400 حوالي عالج تم حين في

Arabian Sea

Red Sea

Gulf of Aden

Ibb

Abyan

Amanat Al Asimah

Al Bayda

Al Jawf

Al Hudaydah

Al Dhale'e

Al Mahwit

Al Maharah

Taizz

Hajjah

Dhamar
Raymah

Shabwah

Sa'ada

Sana'a

Aden

Amran

Lahj

Marib

Hadramaut

 YEM EN: UNICEF Intervention in Cholera Attacked Districts (as of 31 January )

50 Km

Designed by iMMAPThe boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.                  Data source:GoY/CSO/unicef team         Production date: 04/02/2018      

Legend

UNICEF Intervention

WASH

C4D

HEALTH

Cholera AR/1000

0

1 - 20

21 - 100

101 - 160

161 - 212



  

5 

 يغطيها التي الفترة خالل طفل 9,000 لحوالي )أ( فيتامين ومكمالت الدقيقة المغذيات مساحيق قدم قد البرنامج نكا حيث ينبغي كما 2018
 التقرير.

 

 األطفال. وصغار الرضع تغذية بممارسات الخاصة بالمشورة تزويدهن خالل من والمرضعات الحوامل النساء استهداف على سفياليون دأبت
 صعدة محافظة داخل مختارة صحية مرافق عدة على موزعة األطفال وصغار الرضع بتغذية خاصة زاوية 35 تشغيلب التغذية برنامج قام كما

 تلقين والالتي يناير شهر خالل امرأة 6,000 حوالي إلى الوصول أمكن فقد ككل، البلد مستوى على أما المحافظة. في التوسع خطة من كجزء
  الصغار. هنأطفال وتغذية صحة لتحسين أساسية رسائل

 
 رواتب دفع عدم جراء الخدمات تقديم في اختالل أيضا   هناك كامل بشكل عملها تؤدي الصحية المرافق من فقط بالمائة 50 كون إلى بالنظر
 الوضع من وبالرغم مالئمة. صحية رعاية إلى بحاجة اليمن في طفل مليون 8,5 قرابة يوجد ذلك إلى باإلضافة الصحي. القطاع في العاملين
 9,000 قرابة تلقيح يناير شهر خالل واستطاعت الموسع الوطني التحصين برنامج إطار في التغطية نفس على حافظت اليونيسف أن إال المتقلب
 بتوزيع الشهر هذا قامت حيث الخدمة قيد التبريد سلسلة على للحفاظ جاهدة اليونيسف تعمل البرنامج هذا ولدعم األطفال. شلل ضد طفل
 تعمل محركات تركيب تم حين في والمحافظات المركزي المستويين على تشغيلها الستمرار التبريد غرف على الديزل مادة من لتر 0050,0

 المديريات. داخل اللقاح مستودعات في مباشرة الشمسية بالطاقة
 
 واحتواء للسيطرة المتكاملة الخطة في المبين النحو وعلى الدفتيريا لوباء الصحية االستجابة على إيجابية اثار له سيكون شك ال التحسن هذا

 والمتمثلة 2017 عام أواخر برزت التي الصعوبات أن كما العالمية. الصحة منظمة جانب من فاعلة بمشاركة يناير في أُعدت التي األوبئة
 لتلك ماسة بحاجة هم ممن طفل مليون 2,7 تلقيح يتم نأ المتوقع ومن ُحلت قد التيفوئيد/الدفتيريا ولقاح الخماسي اللقاح من كافية إمدادات بشراء

 وعاملة عامل 48 بتدريب قامت حيث الرئيسيين الشركاء قدرات بناء أنشطة يناير شهر خالل اليونيسف تابعت فبراير. شهر خالل اللقاحات
 الوطني التحصين برنامج مثل ضاياق عدة بخصوص والمعارف المهارات زيادة بهدف صنعاء محافظة في آخرين 148و إب محافظة في صحية
  والكوليرا. اإلنجابية والصحة والتغذية الموسع

 
 عالج من الفرق تلك تمكنت حيث لألطفال الضرورية الصحية الرعاية تقديم من لتمكينها الميدانية للفرق اليونيسف من المقدم الدعم تواصل
 مصاب طفل 210و بالدوسنتاريا مصاب طفل 163 إلى إضافة لرئويا االلتهاب من يعاني آخر طفل 868و باإلسهال مصاب طفل 932

 بدورها مختلفة. بأمراض المصابين األطفال من 1,508 عالج تم كما طفل. 262 لعدد الديدان من التخلص أقراص تقديم جانب إلى بالمالريا
 على حصلن أخرى امرأة 1,124و حواملال رعاية خدمات على حصلن ممن حامل امرأة 2,700 إلى المتجولة الصحية الخدمات وصلت
  الحديد. فوالت مكمالت على منهم 1,242 حصلت بينما الوالدة بعد ما رعاية

 

  البيئي واإلصحاح المياه
 

 تسعى لذلك طفل. مليون 8,56 بينهم البيئي واإلصحاح المياه جانب في مساعدة إلى بحاجة اليمن في األقل على شخص مليون 16 هناك
 خدمات من آخرين اآلالف سيستفيد فيما مأمونة شرب مياه على الحصول من شخص مليون 5,5 من أكثر تمكين إلى 2018 خالل اليونيسف
 الشهر خالل اليونيسف قدمت ذلك، إلى البيئي. واإلصحاح بالمياه الخاصة اإلمدادات وباقي النظافة مواد عدة وتوزيع محسن صحي صرف
 والحديدة البيضاء في الصحي والصرف للمياه محلية مؤسسات 6 لعدد الوقود توفير ذلك ومن المطلوب يليالتشغ الدعم العام هذا من االول
 التنمية ألجل االتصال تدخالت في المحليين السكان إشراك مع جنب إلى جنبا   التشغيلي الدعم هذا تقديم وصعدة. وحجة وذمار العاصمة وأمانة
 عالية مديريات في يعيشون الذين من العديد ذلك في بما شخص 985,986 مجموعه ما مكن قد يةالمنزل المياه معالجة حول الوعي لرفع

 انقطاع. دون مأمونة شرب مياه اداتإمد على الحصول من الحاد المائي بالكوليرا/االسهال اإلصابة حيث من الخطورة
 

 اجل من التنمية ألجل االتصال أنشطة بذلك مستكملة والحضر يفالر في المياه إمدادات منظومات تأهيل إعادة كذلك اليونيسف دعمت بالمثل،
 التدخالت تلك غطت نظيفة. مياه بإمدادات التمتع التغذية وسوء الكوليرا حاالت عليها يغلب بؤر في يعيشون الذين النازحين السكان تمكين
  فرد. 1,400,000 مجموعة ما هامن واستفاد وصعده وحجه وذمار والجوف والحديدة البيضاء في وحضرية ريفية مناطق

 
 تأهيل إعادة من انتهت كما العاصمة أمانة في الصحي الصرف مياه معالجة محطة تشغيل دعم اليونيسف تواصل البيئي، باإلصحاح يتعلق وفيما
  صحية. يئةب في العيش شخص 1,900,000 من أكثر التدخالت تلك مكنت وقد وحضرموت. والحديدة حجة في صحي صرف تمنظوما ثالثة

 

 الطفل حماية
 

 العام هذا اليونيسف واصلت لذلك، طفل. مليون 6,5 عن يزيد ما تضرر إلى بالنظر العالم في الحماية أزمات أكبر أحد اليمن في النزاع بات
 األطفال جانب من الخدمات إلى الوصول تسهيل ذلك في بما والمعاقين المصابين لألطفال تخصصية طبية خدمات وتقديم اإلحالة عمليات دعم

 فتيات( 11و أوالد 20) طفل 31 عن يقل ال ما حصل السياق هذا وفي واإلقامة. المواصالت بتكاليف المتمثل الدعم توفير عبر ضعفا   األكثر
 يناير. شهر خالل وغيرها الطبية الخدمات على
 

 من متضرر شخص 33,407 مجموعة لما النفسي الدعم خدمات قدمت حيث االستجابة الستراتيجية الهامة المرتكزات أحد النفسي الدعم يمثل
 داخل أباء( 965و أمهات 2,791) اآلباء من 3,756 جانب إلى أوالد( 15,558و فتيات 14,093) طفل 29,651 بينهم األقل على النزاع

 الوصول لليونيسف تسنى األنشطة تلك وخالل فعين.واليا الشباب ونوادي والمتنقلة الثابتة للطفل الصديقة المساحات خالل من وذلك محافظات 6
 رجال(. 1,107و نساء 1,136) البالغين من 2,243 إلى إضافة أوالد( 4,563و فتيات 4,759) طفل 9,322 بينهم شخص 11,565 إلى
 الطوارئ. أثناء أنفسهم لحماية الضرورية والمعارف بالمهارات تزويدهم تم حيث
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 تلك بسبب قتلوا قد طفل 12 كان حيث األرضية األلغام عن الناجمة لإلصابات األطفال من المزيد تعرض خطر يزداد النزاع استمرار ظل في
 حيث المخاطر تلك من للحد المنفذين الشركاء مع تزال وما اليونيسف عملت وعليه، آخرين. 12 أصيب حين في 2017 عام خالل األلغام
 ومتطوعين مدرب طاقم خالل من الحرب مخلفات من والمتفجرات المنفجرة غير والذخائر اماأللغ بمخاطر المتعلقة الرسائل بإيصال قامت

 البالغين من 43,210 وكذا أوالد( 21,966و فتيات 17,704) طفل 39,670 بينهم شخص 82,880 عن يقل ال ما إلى مجتمعيين
  محافظات. 8 داخل رجال( 25,221و نساء 17,989)
 
 37 إحالة من بالتقرير المشمولة الفترة خالل البرنامج تمكن حيث نشاطه اليونيسف من المدعوم الحالة إدارة مجبرنا يواصل أخرى، ناحية من
 .3األخرى الطفل حماية وخدمات الفردية المشورة على للخطر معرض طفل

 

 التعليم
 

 

 وللتقليل 4التعليمية المساعدة أنواع من نوع إلى بحاجة تقريبا   طفل مليون 4,1 جعل مما المرتبات صرف تعليق جراء التعليمي الكادر اثلث تضرر
 تعمل كما التعليم. قطاع في التدخالت من للعديد الدعم تقديم اليونيسف تابعت التعليم فرص إلى اليمن أطفال وصول وضمان األزمة أثر من

 قدرات تعزيز عبر وذلك رساالمد إلى النازحين األطفال وصول لضمان المحلي المستوى على التربية مكاتب مع جنب إلى جنبا   المنظمة
 تحتاجها. التي الضرورية بالمستلزمات المدارس وتزويد الدراسية بالصفوف األطفال وإلحاق والمعلمات المعلمين وتدريب الحالية المدارس
 المدرسية. الحقائب ومنها األساسية التعلم مستلزمات على يناير شهر في طفل 10,000 من أكثر حصل ذلك على كمثال

 
 المتضررة المدارس عدد وصل للمدارس. التحتية البُنية حتى يرحم لم النزاع كون ذاته بحد تحدي ايضا   هو بالتعليم النازحين إلحاق ضمان
 وعليه طفل. مليون 2 إلى المدرسة خارج االطفال عدد وصل حين في مدرسة 1,669 مجموعة ما 2018 يناير نهاية حتى كليا   أو يا  جزئ

 طفل 3,395 إدماج التقرير يغطيها التي الفترة شهدت حيث التعليم. فرص لتوفير مبتكرة تدخالت وتنفيذ وضع على زالت وما اليونيسف عملت
 أما ومهاراتهم. معارفهم لتعزيز التربويين والمشرفين التعليمية الكوادر من 328 تدريب تم حين في النظامي بالتعليم عزت في المدرسة خارج
  المضيف. والمجتمع النازحة األسر أطفال لتعليم ودعمهم وتدريبهم المتطوعين من ومعلمة معلم 250 تحديد تم فقد عدن في
 

 اليونيسف كثفت فقد (البالد من الشمالية األجزاء في محافظة 13 في مدرسة 12,240 بحوالي أضرت لتي)وا الرواتب دفع عدم مشكلة ولمعالجة
  التعليم. في بالحق يتعلق فيما السلطات لدى المناصرة جهود من
  

 االجتماعي إلدماجا
 

 اليونيسف قامت طاقتها فوق أعباء الرسمية غير االجتماعية الحماية آليات وتحمل االنهيار حافة إلى الرسمية الحماية نُظم وصول إلى بالنظر
 بخصوص مستقبلية قرارات أي ستثري التي األدلة استخالص اجل من االجتماعية" الحماية لنُظم العاجل "التقييم بتدشين 2018 يناير خالل
  النزاع. انتهاء وبعد األزمة اثناء االجتماعية الحماية حاصال

 
 75,000 قرابة تقييم إلى هدف والذي االجتماعية الرعاية صندوق مستفيدي شبكة تحليل نشاط يناير شهر خالل استكمل الصعيد، ذات وعلى
 المبحوثين من بالمائة 90 عن يزيد ما دفع قد لنزاعا أن هو التقييم إليه توصل ما أبرز وكان وإب. صنعاء ومحافظتي العاصمة أمانة في شخص
 على العمل. سوق نحو بأطفالهم الدفع هي المسح شملها التي األسر إليها لجأت التي التأقلم استراتيجيات أحد أخرى. دخل مصادر عن للبحث
 تضررا   أقل وتعتبر صنعاء مدينة فيها تقع التي طقةالمن )وهي العاصمة أمانة في المستهدفة األسر من بالمائة 11 أن المسح أظهر المثال، سبيل
 المالية للموارد األسر افتقار بسبب المدرسة إلى يذهبون ال األطفال من األقل على بالمائة 19 أن ظهر بالمثل، عاملون. أطفال لديها النزاع( من

 رواتب دفع وعدم التحتية البُنية تضرر مسألة ووه األخرى المناطق في أثير ما عكس على) وردت التي األسباب رأس على جاءت والتي
 ذات اجتماعية خدمات إلى الوصول حيث من تضررا   األشد هي كانت ضعفا   األكثر األسر أن أيضا   المسح أظهر كما والمعلمات(. المعلمين
  .الطفل وحماية االجتماعية والحماية البيئي واإلصحاح والمياه والتعليم الصحة خدمات ذلك ومن جودة

 
 االجتماعية المستجدات نشرة إلصدار الدولي والتعاون التخطيط وزارة دعم عن اليونيسف تتوقف لم بالتقرير المشمولة الفترة خالل حتى

 االنهيار على اوشكت التي الوطنية االجتماعية الحماية آلليات تقديمه الواجب الطارئ الدعم احتياجات على النشرة تركز اليمن. في واالقتصادية
 للمانحين الدعوة وجهت وقد الراهن. الوقت في اليمنيين يواجها التي والصدمات المخاوف مخاطبة حيث من للغاية محوري بدور تضطلع نهاكو

 وفي ضعفا   واألكثر فقرا   األشد الفئات تستهدف التي االجتماعية المساعدات برامج تغطية لتوسيع والتمويل الفنية المساعدة لتقديم المستطاع بقدر
 الوطنية. النُظم تعزيز الوقت نفس

 

 

  التنمية جلأل التصالا
 

 

 إشراك إلى الرامية التدخالت دعم المدني المجتمع ومنظمات الحكومة مع وبالشراكة التنمية ألجل االتصال حول اليونيسف برنامج يواصل
 التي الفترة خالل أمكن القرار. وصناع الرعاية مقدمو قدرات وبناء لألوبئة الطارئة واالستجابة 145الـ السلوكية الممارسات تبني في المجتمع
 الممارسات تعزيز إلى باإلضافة والدفتيريا الكوليرا وبائي مع التعاطي بكيفية لتعريفهم شخص 325,000 حوالي إلى الوصول التقرير يغطيها

 المجتمعية اللقاءات واستهدفت المجتمعية بالتعبئة المكلفين من شخص 5,000 من أكثر بواسطة االنشطة تلك نُفذت للحياة. المنقذة 14الـ السلوكية
 الصحي. والتثقيف التوعية وجلسات المساجد وخطب واألعياد

                                                 
 العيش. ُسبل ودعم االقتصادي والتمكين الشمل ولم األسر وتتبع المواليد تسجيل وخدمات التعليم وخدمات النفسي والدعم القانوني العون رأسها وعلى   3
 .2017 – اإلنسانية االحتياجات على عامة نظرة المتحدة: لألمم التابع اإلنسانية الشئون تنسيق مكتب  4
 التغذية سوء من والوقاية الحصرية الطبيعية والرضاعة الروتيني لتطعيموا االمنة والوالدة الحوامل رعاية بممارسات االرتقاء :تشمل التنمية ألجل االتصال تدخالت خالل إليها التطرق يتم التي 14الـ األساسية الممارسات  5

 األعراف مخاطبة على عالوة الفتاة وتعليم السادسة بلوغهم عند المناسب السن في بالتعليم األطفال التحاق وتعزيز البشرية النفايات من األمن والتخلص المنزلية المياه وتخزين ومعالجة والصابون بالماء اليدين وغسل
 وتجنيدهم. باألطفال االتجار ومنع الميالد شهادات على طلب وخلق األطفال زواج حول االجتماعية



  

7 

 
 في والفجوات الخطر عوامل تقييم منه الهدف وكان محافظات( 9 في مديرية 27 شمل )والذي الدفتيريا لوباء السريع التقييم من االنتهاء بعد

 والمياه والتعليم الصحة مجموعات فيهم بمن الشركاء كافة مع التقييم نتائج بتشارك اليونيسف قامت والممارسات والمواقف المعارف جانب
  التنمية. ألجل االتصال جانب في مستقبلية استجابة خطط أي إثراء اجل من البيئي حاحواالص

 
 عمليات لمراكز التشغيلية االدلة وضع استكمال جهود اليونيسف دعمت الصحة ومجموعة الصحة ووزارة العالمية الصحة منظمة مع بالتعاون
 خالل من المحلية المجتمعات تمكين وهي االستجابة تلك ضمن هامة مجاالت أربعة األدلة تغطي الدفتيريا. لوباء االستجابة سياق في الطوارئ
 قدرات وبناء األساسية بالمعلومات الصحية الرعاية مجال في العاملين تزويد إلى إضافة المشاركة وضمان األساسية بالمعلومات تزويدهم

  الشائعات. وإدارة مخاطبة إلى تهدف التي واألنشطة المعلومات من وغيرها المستهدفين بتتبع يقومون الذين المجتمعيين المتطوعين
 

 اإلعالم وسائل من وسيلة 25 عبر أخرى أنشطة تُنفذ كما اإلعالم. وزارة مع بالشراكة تيرياالدف بوباء للتوعية وطنية حملة تنفيذ حاليا   يجري
 تصل تلفزيونية قنوات خمس في الدفتيريا وباء حول فيديو مقطع بث يتم كما محددة. رسائل إيصال هدفها وبرامج إعالنات تشمل الجماهيري

 وتويتر فيسبوك مثل االجتماعي التواصل منابر عبر العامة التوعية رسائل نشر يجري ذلك، إلى باإلضافة شخص. مليون 15 حوالي إلى
  اب. واتس ومجموعات

 

  والتموين إلمدادا
 

 على مكعب متر 1,052و متري طن 240 بلغ إجمالي وبوزن أمريكي دوالر 4,262،518 تبلغ إجمالية بقيمة إمدادات يناير شهر خالل وصلت

 لقاحات متنها على حملت صنعاء إلى مستأجرة ورحلة الحديدة في رست التي الشراعية القوارب أحد متن على اإلمدادات تلك نُقلت التوالي.
  اللوجستي. الدعم مركز من مرسلة

 

 الخارجي واالتصال عالماإل
 الضوء سلط والذي النزاع" من يوم 1,000 " بعنوان تقريرها يناير شهر في اليونيسف نشرت
 مارس في العنف تصاعد منذ جديد مولود ماليين 3 من ألكثر اليمن استقبال موضوع على

 التقرير ولتدا جرى وقد طفل. ألي بالنسبة العالم في مكان أسوء البلد فيه باتت وقت في 2015

  والدولية. العربية اإلعالم وسائل قبل من واسع نطاق على
 

 جيرت أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في اليونيسف لمنظمة اإلقليمي المدير أصدر بدوره،
 المعلمين مرتبات دفع عن الحكومة وعجز الالمتناهي العنف بخصوص صحفيا   بيانا   كابليير

  المختلفة. اإلعالم وسائل من الكثير أوساط في واسع صدى القى والذي اليمن في والمعلمات

 

 

 

 

 

 التمويل
 

 
 

 

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

 الُمناشد القطاع
متطلبات التمويل لعام 

2018 

 (أمريكي دوالر) 

المبالغ المستلمة مقابل 

 مناشدة 2018

 (أمريكي دوالر)

مبلغ مرحل مخصصات 

 أخرى  

 أمريكي(** )دوالر

المبالغ المتوفرة لعام 

2018 

 أمريكي(*** )دوالر
 التمويلية الفجوة

 المئوية النسبة أمريكي دوالر

 %45 50,801,879 62,291,730 59,291,945 2,999,785 113,093,609 التغذية

 %42 45,207,799 62,057,170 60,729,801 1,327,369 107,264,969 الصحة

 واالصحاح المياه

  البيئي
79,100,000 13,926,887 47,820,770 61,747,657 17,352,343 22% 

 %74 24,502,185 8,736,341 8,494,616 241,725 33,238,526 الطفل حماية

 %75 23,244,614 7,595,859 7,550,770 45,089 30,840,473 التعليم

 %60 8,797,402 5,755,868 4,755,484 1,000,384 14,553,270  التنمية ألجل االتصال

 %45 169,906,223 208,184,624 188,643,384 19,541,240 378,090,847 اإلجمالي

 قريباً. ستُنشر والتي المنقحة األطفال" اجل من اإلنساني "العمل بعنوان اليونيسف مناشدة إلى يستند 2018 مناشدة مقابل المستلم والتمويل اليونيسف متطلبات*
 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 أهداف تحقيق في باإلسهام ترغب
 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***"
 من المزيد حشد كذلك يجري البصرية. والمواد االتصال وأنشطة والمتابعة الميدانية توالعمليا األمن تتضمن التكاليف هذه كاليمن. التكاليف عالية تشغيل بيئة في البرمجة لدعم حيوية تُعد والتي

 خالل االجتماعي اإلعالم وسائل في تداوله تم ما أبرز

 2018 يناير

  تويتر

  14,380 متابعين

  تغريدات
 

 انطباعات

 مليون 1,1

 انطباع 67,000 تغريده أعلى

 التغريدات إجمالي

 )عربي/إنجليزي(

86 

 بوك فيس

 إجمالي صافي
 المعجبين/المتابعين

 للصفحة

1,100 

 280,000 الوصول إجمالي

 وصول 30,000 الرئيسي المنشور
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 ذلك ويشمل اإلنسانية. األوضاع عن الناشئة االحتياجات ذلك في بما والبعيد القريب المدى على االحتياجات لتلبية والصحة البيئي واإلصحاح المياه وُنظم االجتماعية الحماية لتعزيز الموارد
 اإلنسانية. وغير اإلنسانية الصدمات جراء المحلية المجتمعات على األثر وتخفيف الطارئة النقدية التحويالت امجبرن

 

 كما ممكناً. راً ام الحالية االستجابة تنفيذ ستجعل والتي المستلمة وتعهداتهم مساهماتهم نظير والخاص العام القطاعين من المانحين لكافة امتنانها عميق عن تعبر أن اليونيسف تود

 وضمان الموارد لتوجيه الكافية المرونة المنظمة يُعطي المخصص فالتمويل مخصص"." تمويل قدموا الذين والمانحين الوطنية للجان خاص شكر توجه أن المنظمة ترغب

  المنفذة. االستجابة توسيع لمناصرة محوري يعتبر المانحين جانب من الدعم تمراراس أن كما إليها. الماسة الحاجة ذات المناطق إلى للحياة المنقذة والتدخالت اإلمدادات وصول
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 8201 مارس 15 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 :2017 األطفال" أجل من اإلنساني العمل" 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

 (باإلنابة) 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
  

 
 الكتلة استجابة الكتلة استجابة 

 20186 لعام البرنامج ونتائج أهداف
 اليونيسف هدف النتائج مجموع 2018 هدف 7الكلي االحتياج

 النتائج مجموع 2018 لعام

 التغذية
 

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

 محدودة زمنية
400,000 276,000 1,390 276,000 1,390 

 الرضع بتغذية الخاصة المشورة إلى الوصول باستطاعتهم بات الذي شهر 23-0 سن في لألطفال الرعاية مقدمو #

  األطفال وصغار
2,300,000 1,404,000 5,840 983,000 5,840 

 7,925 730,000 7,925 730,000  الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #

 693 4,177,000 693 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 7,333 

 8,958 5,352,000      األطفال شلل ضد تطعيمهم تم الذين الخامسة دون األطفال #

  أولية صحية رعاية يتلقون ممن الخامسة دون األطفال #
    1,500,000 41,174 

  أولية صحية رعاية على حصلني الالتي والمرضعات الحوامل النساء #
    811,055 18,151 

 البيئي واالصحاح المياه
  

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

7,288,599 1,116,157 5,500,000 959,795 

 139,225 800,000 221,784 1,703,359  طارئة آمنة مياه إمدادات على نحصلوي الذين المتضررون األشخاص #

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

 
1,223,908 17,532 800,000 0 

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

 
2,322,981 43,006 

800,000 
 (أساسية عدة) 

0 

 
5,332,045 661,603  3,400,000 

 (ستهالكيةا مواد)
648,317 

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

  المنزلية المياه وتعقيم
 

4,202,324 665,868 3,400,000 648,317 

 الطفل حماية

  المرفوعة الحوادث إجمالي من منها واإلبالغ الرصد آلية قبل من منها والتحقق توثيقها تم التي لحوادثا %
90% 84% 90% 84% 

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

682,268 45,284 594,937 33,407 

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

1,684,106 84,091 1,468,541 82,880 

 اإلدماج إعادة – الشمل ولم األسر تتبع – الحالة )إدارة األساسية الطفل حماية خدمات إليهم وصلت الذين األطفال #

 الضحايا( ومساعدة النوع على القائم للعنف االستجابة –

 
12,932 140 10,345 73 

 التعليم

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

 البديل التعليم وفرص الدراسية( الفصول تأثيث تجهيزو تأهيلها المعاد والمدارس
4,100,000 738,995 0 639,100 0¹ 

 28,000 429,000 28,000 1,000,000  المدارس في السالم بناء وثقافة النفسي الدعم خدمات يتلقون الذين المتضررون األطفال #

 10,121 473,000 10,121 1,500,000   المدرسية الحقائب ذلك ومن األساسية التعلم مستلزماتب تمثل دعم على حصلوا الذين ونالمتضرر األطفال #

 التنمية ألجل االتصال

  التنمية جلأل االتصال أنشطة من المتكاملة الحزمة إليهم وصلت الذين المتضررون السكان #
    

 2,200,000 
 ممارسة 14)

 (أساسية
165,719 

 
    

 4,000,000
 ممارسة 14)

 (أساسية
325,454 

 في الكوليرا حول األساسية السلوكيات في تغيير إحداث بهدف نشرهم وتم المجتمعي بالحشد المكلفين األشخاص #

  الخطورة عالية المناطق
 

    
10,000 5,163 
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