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 الشركاءو اليونيسف استجابة                    

 

 

 

 

 رئيسية عناوين
 

 

 يستمر والذي اليمن في النزاع على سنوات ثالثة مرور 2018 مارس من والعشرون السادس صادفي •

 الشهور باقي عن مختلفا   يكن لم مارس شهر البلد. هذا في األطفال حياة على الوخيمة ضالله إلقاء في

  جريح. طفل 39و قتيل طفال   16 وراءه مخلفا   فيه القتال تواصل حيث

 وقد .األطفال تعليم على للنزاع السلبية التأثيرات على الضوء يسلط تقريرا   مؤخرا   اليونيسف أطلقت •

 الجسيمة االنتهاكات وكافة لالقتتال دح لوضع المتحاربة األطراف التقرير هذا في المنظمة ناشدت

 األطفال. ضد المرتكبة

 األن جاهزة الحاد/الكوليرا المائي االسهال من والوقاية والتأهب االستجابة حول المتكاملة الخطة باتت  •

 االستجابة فرق من فريق 736 مجموعة ما هناك أصبح حيث اليونيسف من المقدم الدعم بفضل وذلك

 تفشي ألي استجابة وتقديم البالد مناطق كافة لتغطية جاهزين البيئي واالصحاح لمياها مجال في السريعة

 المقبلة. األشهر خالل محتمل وبائي

 المديريات وتغطي أيام 6 تستمر الدفتيريا وباء لمكافحة حملة تنفيذ مارس شهر خالل اليونيسف دعمت •

 طفل مليون 1,9 من ألكثر الوصول ملةالح استطاعت حيث عالية. مخاطر ذات مناطق تمثل التي 39الـ

 الهدف. من %75 بلغت تغطية وبنسبة

 شخص 12,011 عن يقل ال لما وصلت والتي النفسي الدعم خدمات تقديم مارس خالل اليونيسف تابعت •

 محافظات. 9 في المجتمع على والقائمة المتنقلة للطفل الصديقة المساحات خالل من طفل 6,123 منهم

 

 2018 مارس
 

  ماليين 11.3 
  )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 000,400

 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
 

 **2018 في للتمويل الكلي الوضع

 
 

 "العمل بعنوان المنظمة مناشدة بحسب 2018 خالل اليونيسف من المطلوب التمويل *

 األطفال. أجل من اإلنساني
 
 

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

 .األطراف متعددة أخرى تمويالت وأي المرحلة

 
 

 الوضع تقرير

 اليمن في اإلنساني

 الوضع في أرقام

 
  القطاع/الكتلة اليونيسف

 2018 نتائج الكتلة هدف *2018 نتائج اليونيسف هدف

 الذين الخامسة دون األطفال عدد :التغذية

 وتم الوخيم الحاد التغذية سوء من يعانون

 العالجية التغذية مراكز إدخالهم

276,000 35,265 276,000 35,265 

 تم الذين العام دون األطفال عدد :الصحة

  الحصبة ضد تلقيحهم
912,560 51,003 

 
 

 
 

 عدد البيئي: واالصحاح المياه

 عالية مناطق في يقطنون الذين األشخاص

 لهم بالكوليرا اإلصابة حيث من الخطورة

 المياه معالجة خدمات على ويحصلون

3,400,000 1,434,786 4,202,324  1,551,633 

 وأفراد األطفال عدد :الطفل حماية

 تثقيف رسائل إليهم تصل الذين المجتمع

 األلغام مخاطر بخصوص للحياة منقذة

1,468,541 509,928 1,684,106 534,688 

 الذين المتضررون األطفال عدد التعليم:

 التعلم بلوازم متمثل دعم على حصلوا

 األساسية

473,000 36,772 1,500,000 107,602 

 
 

 مبلغ مرحل

 188,64 مليون دوالر

%50 

 االجمالي

378 مليون 

 دوالر

 الفجوة التمويلية

 170,02 مليون دوالر

%45 

 المستلم التمويل

 $ مليون 19,54
 

5% 
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https://www.unicef.org/mena/sites/unicef.org.mena/files/2018-03/IF%20NOT%20IN%20SCHOOL_March2018_Arabic.pdf
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  اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
 

 

 القتال نأ إال المتعثرة السالم مباحثات افالستئن ثريفغ مارتن لليمن المتحدة األمم مبعوث يبذلها التي المستمرة والمساعي المحاوالت رغم
 تأطلق السعودية تقوده الذي التحالف قبل من اليمن في العسكري التدخل لبدء الثالثة الذكرى مع وتزامنا   .مارس شهر طيلة انقطاع دون تواصل
 هذا بها. أصيب شظايا نتيجة الرياض في األقل على واحد قتيل وراءها خلفت السعودية المدن باتجاه باليستية صواريخ عدة هللا أنصار قوات
 استمرت وقت في حاليا   الدائر النشط النزاع من تضررا   األكثر المحافظة تعتبر والتي صنعاء على مكثف بشكل الجوية الغارات تواصلت وقد
 وتيرة في ارتفاع عدن ومدينة الجنوبية المحافظات شهدت ذلك، غضون في العاصمة. شرق شمال نهم هةجب طول على الميدانية المعارك فيه

 والمدنيين. األمن قوات من العديد وإصابة قتلم داعش وتبني هجمات عدة بشن العرب جزيرة في القاعدة قيام مع واالغتياالت العنف جرائم
 

 لعدد راكميالت اإلجمالي يرفع ما مارس شهر خالل أخرون 38 وجرح طفل 16 قتل حيث زاعالن هذا في األكبر العبء تحمل األطفال يواصل
 في وحقهم األطفال على الوخيمة ظالله بإلقاء النزاع ستمريو هذا .1التوالي على 192و 110 إلى 2018 خالل جرحوا وأ قتلوا الذين األطفال
 عن يزيد لما التعليمية العملية يقوض قد الذي األمر (61%) أشهر عدة منذ رواتبهم لماتوالمع المعلمين من الكثير فيه يتسلم لم وقت في التعليم
 ال التدريس طواقم أن تُفيد التقارير بعض أن إال والمعلمات المعلمين حضور مستوى حول بيانات أي فيه تتوفر ال حين وفي طفل. مليون 4,5

 تكون قد وبالتالي، والمعلمات. للمعلمين لدفعها المبالغ بعض لجمع أخرى مدارس في باءاآل لجأ حين في قليلة لساعات إال المدارس في تتواجد
  البالد. مناطق عموم على الوضع لهذا كثيرة تبعات هناك

 

 حاله 1,085,205 مجموعه ما 2018 مارس 31 حتى 2017 أبريل منذ المرفوعة بها المشتبه الكوليرا حاالت لعدد التراكمي اإلجمالي بلغ
 المشتبه الحاالت إجمالي من بالمائة 28,8 الخامسة دون األطفال يمثل .2الجمهورية عموم في بالوباء مرتبطة وفاة حالة 2,270 منها بةإصا

 اإلجمالي العدد بلغ مارس شهر نهاية وحتى التوالي. على 29الـ ولألسبوع اسبوعي أساس على تراجع في الرقم أن مع بالمرض اصابتها
 معدل بلغ حين في زيادة( بالمائة 10) وفاة حالة 85و السابق( الشهر عن زيادة بالمائة 25) حالة 1,522 بالدفتيريا إصابتها لالمحتم للحاالت
  بالمائة. 5,5 الحاالت وفيات

 

 (2017 ديسمبر اإلنسانية، لالحتياجات الشاملة المراجعة إلى تستند التقديرات) إنسانية لمساعدة المحتاجين المتضررين السكان داعدأل 2018 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 2.7 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

 لتعليما مجموعات تنشط حين في وإب( عدن الحديدة، صنعاء، )صعدة، للمنظمة ةالخمس الميدانية المكاتب جميع في مفعلة والتغذية الطفل وحماية البيئي

 البرامج تنفيذ تتابع كما صعدةو إب من كل   في اإلنساني الدعم مركزي قيادة المنظمة تواصلو هذا والحديدة. وإب عدن في الوطني دون المستوى على

  شريك. ثالث طرف عبر المتابعة خالل من أو-بذلك األمر سمح كلما-الميدانيين موظفيها عبر
 

 للخطر عرضة األشد 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 تضررا   األكثر المحافظات داخل
 

 اإلنساني العمل استراتيجية
  

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

 خطة في المفصل النحو علىو مجموعةلل الستجابةل الالزمة التشغيل وخطط االستراتيجية االهداف مع األطفال" جلأ من اإلنساني "العمل نعنواب

 من األولية الصحية الرعاية خدمات إلى الوصول إمكانية تحسين إلى المنظمة تسعى العامة الخدمات النهيار بالنظر .8201 لليمن اإلنسانية االستجابة

 في سيما ال عنها غنى ال مسألة يعد التغذية لسوء المجتمعية الرعاية برنامج توسيع ان .العام القطاع كوادر قدرات وبناء المطلوبة اإلمدادات توفير خالل

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

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

 

 
 

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

 مسائلب الوعي ورفع الصحي الصرف منظومات تأهيل وإعادة بالكلور المياه مصادر وتعقيم تاالسهاال حاالت معالجة إلى إضافة المخاطر عالية

 خالل من النزاع من المتضررة المحافظات داخل للخطر عرضة األكثر األطفال اليونيسف تستهدفف الطفل حماية بخصوص أما النظافة. وأهمية

                                                 
 الطفل. بحقوق الجسيمة االنتهاكات عن واإلبالغ بالرصد المعني القطري العمل فريق  1
 .2018 مارس 31 الطوارئ، عمليات مركز والكوليرا، للدفتيريا االستجابة حول 28 رقم اليمن في الوضع تقرير  2
 عليها والحفاظ أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 3
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 النفسي. الدعم وخدمات األلغام بمخاطر والتثقيف الطفل حقوق انتهاكات وتوثيق الشمل ولم األسر وتتبع الضحايا مساعدة تشمل تدخالت عدة

 ولضمان الطالب بين التسرب حاالت من المزيد تفادي جلأ من التعليم جودة وتحسين ومواتية جاذبة تعلم بيئة توفير إلى كذلك المنظمة تسعى

 ،ذلك على عالوة   منة.آ مؤقتة تعلم مساحات وإنشاء تضررةالم المدارس تأهيل إعادة عبر التعليمية العملية في المدرسة خارج األطفال استمرارية

 التعليم. فرص إلى المدرسة خارج األطفال وصول ضمان إلى للمدرسة العودة حمالت تهدف
 

 
 
 

 

 البرنامج ستجابةال موجز تحليل
 

 

 الحاد المائي االسهالللكوليرا/ االستجابة
 

 

 تحديثها بعد العام لهذا الحاد/الكوليرا المائي االسهال من والوقاية والتأهب االستجابة حول المتكاملة الخطة بتنفيذ األثناء هذه في اليونيسف بدأت

 ثالثة محتملة تفشي موجة ألي التأهب مسألة على حاليا   الخطة تركز األمراض. تلك تسببها قد التي المخاطر مخاطبة إلى الخطة تهدف حيث

 شراكة اتفاقيات في الدخول ذلك ومن المطلوبة الجاهزية لضمان الضرورية التدابير كافة المنظمة رستأ أن بعد الحاد/الكوليرا المائي للالسها

 بشكل التأهب أنشطة ستكملتاُ  فقد البيئي واإلصحاح المياه كونلم وبالنسبة .الكوليرا ضد الفموي التطعيم حملة لتدشين تجهيزوال بديلة وتوريد

 والتي السريعة االستجابة فرق ونشر الريف مياه إمدادات لمشاريع العامة الهيئة مع بديلة ترتيبات في الدخول ذلك في بما الكلية الخطة مع منسجم

 فاشية. أي عن أنباء ورود حال 22 عددها البالغ المحافظات كافة في األسر مستوى على استجابة لتقديم جاهزة فرقة 736 إلى حاليا   هاعدد وصل

 يتوقع حين في متكاملين شهرين طوال شخص 250,000 يبلغ حاالت لعدد استجابة لتقديم تكفي الطوارئ مخزون من كافية كمية توريد تم أيضا  

 الكلي التعقيم الوقاية تدابير تشمل كما االستجابة. أنشطة في انقطاع أي دون المخزون لتغذية البلد إلى طريقها في التي مداداتاإل تكفي أن

 اليونيسف تروج ذلك، إلى المياه. جودة مراقبة مع جنب إلى جنبا   المخاطر عالية المديريات داخل الكلور باستخدام المياه إمدادات لمنظومات

 والتعاطي المنازل مستوى على المياه تعقيم مثل قضايا على بالتركيز الحاد/الكوليرا المائي االسهال من الوقاية سياق في السلوك في تغيير إلحداث

 دينية وقيادات ومعلمات معلمين منهم المجتمعي بالحشد المكلفين من شخص 6,000 قرابة حاليا   يوجد الشخصية. والنظافة الغذاء مع السليم

 طفل. 200,000 بينهم شخص 400,000 من ألكثر األساسية الرسائل يصالإل مدربين مجتمعيين طوعينومت
 

 
 

 والتغذية الصحة
 مجموعة شركاء مع بالتنسيق التغذية لسوء المجتمعية الرعاية برنامج تصعيد دعم بالتقرير المشمولة الفترة خالل وشركاؤها اليونيسف واصلت 

 الوخيم الحاد التغذية سوء من عالجهم جرى الذين األطفال عدد بلغ وقد .العالمية الصحة ومنظمة العالمي األغذية برنامج رأسهم وعلى التغذية

 المحتمل ومن الماضي فبراير شهر نهاية منذ حالة 24,000 حوالي بلغت وبزيادة تراكمي أساس على طفل 35,000 من أكثر 2018 بداية منذ

 الكلي هدفها من %13 تحقيق األن حتى اليونيسف استطاعت .مستمرة تزال ما منها التحققو البيانات جمع عملية الن ا  نظر أكبر الزيادة تكون أن

 18,454و طفل 69,145 مجموعة ما )أ( وفيتامين الدقيقة( المغذيات )بودرة الدقيقة المغذيات تدخالت شملت ،ذلك إلى باإلضافة .2018 لعام

 .الكلي( الهدف من %10 قرابة يمثل )وهذا التوالي على شهر( 6-59) طفل
 

 شهر في عقدت مشاورات ثرإ على ذلك جاء المجاعة. خطر من حدلل متكاملة ُحزمة وتجريب بلورة إلى الرامية جهودها التغذية كتلة واصلت

 قد مماثلة مشاورات وكانت والتغذية. لصحةوا البيئي واإلصحاح المياه مجال في الشركاء أهم بحضور الحديدة في المحلية السلطات مع يناير
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 الرئيسية الفنية والوزارات المحلية السلطات ذلك في )بما المعنية الجهات من شخص 60 حضرها مارس شهر خالل أيضا   عدن في عقدت

  عدن. ظةمحاف في الصحية المرافق أحد داخل أيضا   الحزمة تجريب تم وقد المتحدة(. األمم ووكاالت حكومية غير ومنظمات
 

 في ونُفذت أيام 6 ستمرتا ياالدفتير ضد تطعيم حملة تنفيذ العالمية الصحة ومنظمة والسكان العامة الصحة وزارة مع بالشراكة اليونيسف دعمت

 ةالعاصم وأمانة والحديدة وحجه إب محافظات في المخاطر عالية المديريات من أنها على تصنف مديرية 39 الحملة غطت حيث مارس. شهر

 تلقيح تم حين في الخماسي باللقاح تلقيحهم خالل من السابعة دون األطفال الحملة استهدفت وعمرن. وعدن وريمة وصعده وتعز والمحويت

 بالمائة 73 بلغت كلية تغطية وبنسبة طفل 1,953,057 مجموعة ما إلى الحملة وصلت العموم، وعلى التيتانوس. ضد سنة 15-7 سن في األطفال

 45الهدف. من
 

 حصل كما المتنقلة الفرق قبل من المقدمة وتلك الروتينية التحصين خدمات خالل من العام دون طفل 30,000 من أكثر تحصين مارس شهر دشه

 مستوى زيادةل بجد اليونيسف عملت .6األطفال شلل لقاح على العام دون طفل 45,000 من وأكثر الحصبة لقاح على طفل 26,000 عن يزيد ما

 المتنقلة. والفرق الروتينية دماتبالخ مدعومة والمرضعات الحوامل والنساء األطفال جانب من األساسية الصحية الرعاية خدمات إلى الوصول

 بالمائة 17 يمثل وهذا مارس شهر خالل األولية الصحية الرعاية خدمات على الحصول الخامسة دون طفل 120,000 من أكثر استطاع حيث

 العام المعدل يرفع ما المطوب الدعم على ومرضع حامل امرأة 110,000 من كثرأ حصلت ذلك غضون في .2018 لعام ليكال الهدف من تقريبا  

  بالمائة. 18,5 إلى العام هذا اليونيسف تغطيةل
 

 107,000 قدرها كميةب مجالبرنا تزويد عبر التبريد سلسلة صيانة من لتمكينه الموسع الوطني التحصين برنامج دعم في المنظمة استمرت ذلك، إلى

 لقاح خدمات تقديم ذلك سيتيح حيث .الخدمة قيد والمحافظات المركزي المستويين على التبريد غرف إلبقاء توزيعها تم والتي الديزل مادة من لتر

  االستجابة. وحمالت الروتينية التطعيم حمالت خالل فعالة

 

  البيئي واإلصحاح المياه
 

 أولوية يعطي شقين من نهج اتباع الشهر هذا اليونيسف واصلت
 الخدمات توفير خالل من الطارئة اإلنسانية االستجابة ألنشطة قصوى

 .والمجاعة بالكوليرا اإلصابة مخاطر فيها ترتفع التي المواقع في
 عملية من البيئي واالصحاح المياه برنامج استكمل ذلك مع بالتزامن
 في 2018 لعام الوقائية بالبرمجة وشرع منها والتحقق الخطط إعداد

 المؤسسات قدرة لتعزيز سواء حد   على والحضرية الريفية المناطق
  .التكلفة حيث من ومجدية دائمة حلولب والدفع الصمود على المحلية

 
 

 من أكثر إلى الوصول مارس شهر في اليونيسف استطاعت
 المضيفة والمجتمعات الحضرية المناطق في شخص 800,000
 تزويدها عبر المياه إمدادات منظومات تشغيل إعادة عبر والنازحين

 والتي الريف مياه ومشاريع الحضرية المياه اتإمداد منظومات من العديد تأهيل إعادة في المنظمة شرعت ذلك على عالوة   .والكهرباء بالوقود
  أمنة. شرب مياه إلى شخص مليون 1,1 وصول تحسين في ستسهم

 يع

 

 الضعيفة والفئات النازحين وساطأ من شخص 32,000 قرابة اليونيسف دعمت المستمرة األزمات عن الناجمة الجديدة النزوح لموجات استجابة  

 وتعزيز لألسر األساسية النظافة مستلزمات وتوزيع بالشاحنات منقولة طارئة مياه بإمدادات تزويدهم عبر األخرى تضررالم المجتمعات باقيو
 فرق نشر اليونيسف دعمت فقد بالكوليرا إصابة حاالت تسجل تزال ال التي للمديريات وبالنسبة .الكوليرا من والوقاية بالنظافة التوعية أنشطة
 تعزيز مع جنب إلى جنبا   االستهالكية النظافة مواد وعدة الكلور بمنتجات تزويدهمو شخص 300,000 زهاء إلى للوصول سريعة استجابة
 األسرة. مستوى على معه والتعامل الكوليرا من الوقاية مثل قضايا على التركيز خالل من النظافة

 

 الطفل حماية
 

 لحقوق الجسيمة االنتهاكات معدل في كلي تراجع مارس شهر خالل واإلبالغ بالرصد المعني المتحدة لألمم التابع القُطري العمل فريق رصد
 آخرين 38 وإصابة طفل 16 مقتل ديتأك مع سبق الذي الشهر مع مقارنة بالمائة 69 بنسبة األطفال وتشويه قتل حوادث تراجعت حيث الطفل.

 بسبب األطفال واستخدام تجنيد وتيرة تراجعت كما األرجح. على القتال حدة تراجع إلى يعزو نأ يمكن وهذا التقرير يغطيها تيال المدة خالل
 واحدة حادثة من التحقق مكنأ كما الشهر. هذا خالل فقط واستخدام تجنيد حالة 18 الفريق وثق حيث المحافظات معظم في الوصول معوقات

 عسكرية. ألغراض مدرسة استخدامب تتمثل
 

 شخص 12,011 عن يقل ال لما وصلت والتي النفسي الدعم خدمات تقديم اليونيسف واصلت النزاع من المتضررين السكان احتياجات مع تجاوبا  
 المعارف إيصال تم األنشطة تلك خالل محافظات. 9 داخل المجتمع على والقائمة المتنقلة للطفل الصديقة المساحات خالل من طفل 6,123 منهم

  األطفال. من 809 بينهم شخص 3,644 لعدد الطوارئ أثناء بالحماية الخاصة اتوالمهار

 

                                                 
 بالمائة 90 إلى وصلت تغطية وبنسبة طفل 1,106,787 التيتانوس لقاح من المستفيدون عدد بلغ حين في بالمائة 63 بلغت تغطية وبنسبة طفل 713,206 الخماسي اللقاح من استفاد  4
 بعض هناك سرت ذلك، إلى أضف الحملة. بتلك مستهدفين يعودوا لم وبالتالي المقررة الروتينية تاللقاحا كافة مؤخرا   استكملوا قد كانوا األطفال من الكثير ألن نظرا   الكامل الهدف يتحقق لم  5

  ألطفالهم اللقاح إعطاء عن اإلحجام وبالتالي المحلية المجتمعات من عدد داخل التردد بعض خلق مما الحملة حول الشائعات
 وخالل الثابتة المواقع في يُعطى الحصبة لقاح بينما للتحصين الوطني اليوم حمالت خالل ينفذ اليمن في األطفال شلل فلقاح 2018لـ بالنسبة االن حتى منخفض للقاحات الكلي التغطية مستوى يظل  6

 نسبة تحقق ان المتوقع من وعليه ضانرم شهر بعد العام من الحق وقت في جدولتها سيتم الجدران خارج المتكاملة والحمالت للتحصين الوطني اليوم الجدران. خارج المتكاملة التحصين جوالت
  العام. نهاية بحلول المرسوم الهدف التغطية

 إعادة تأهيل إحدى منظومات إمدادات المياه في محافظة صعده
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 توزيع الصابون في الحديدة – يونيسف اليمن/2018

 
 

 التثقيف أنشطة خالل من لهم الرعاية ومقدمي النزاع من المتضررين ألطفالا أوساط بين للحياة المنقذة المعلومات نشر في اليونيسف استمرت

 بشأن للحياة منقذة معلومات طفل 163,678 بينهم شخص 209,938 تلقى 8201 مارس ففي .والمجتمع المدرسة على القائمة األلغام بمخاطر
 مديرية 38 في األلغام بمخاطر التثقيف أنشطة نُظمت .الحرب مخلفات من والمتفجرات المنفجرة غير والذخائر باأللغام المرتبطة المخاطر
  الرئيسيين. الشركاء مع بالتعاون محافظات 9 داخل موزعة

 

 خدمات على الحق وقت في منهم 868 أحيل للخطر معرضين ألطفال حالة 977 تحديد الشهر هذا خالل تسنى الحالة إدارة برنامج سياق فيو
 الضرورية. الخدمات وباقي الطبية بالخدمات هؤالء من األقل على طفل 33 تزويد تم ذلك، جانب إلى .7الطفل وحماية الفردية المشورة

 

 الذي األمر الحديدة من النزاع تحول احتمال إلى بالنظر عدن في شهرأ ستة امتدت التي الطارئة خطتها فلالط لحماية الفرعية الكتلة استكملت
 التنسيق مستوى من يعزز قد ما النفسي والدعم النفسية الصحة عمل مجموعة تشكيل كذلك تم شخص. 170,000 مجموعه بما الضرر يلحق قد

  اإلحالة. آليات وتعزيز الخدمات تقديم لوتسهي والحماية الصحة مجموعي بين
 

 

 التعليم
 

 فصل 60 تزويد إلى إضافة المدرسية بالحقائب تعز في األساسي التعليم مرحلة في تقريبا   طفل 38,000 مارس شهر خالل اليونيسف زودت
 والمشرفين/المشرفات والمعلمات المعلمين من 2,000 تدريب تم ذلك، إلى طفل. 2,472 منها يستفيد والتي األساسية التعلم بمواد لحج في مجتمعي

 تسهيل على قادرين وباتوا والمهارات المعارف تعزيز مجال في وصعدة والمحويت وأبين ولحج والحديدة وتعز عدن محافظات في التربويات
 صنعاء محافظة في المتطوعين من ةومعلم معلم 904 لعدد الحوافز قُدمت ذلك، جانب إلى .وطالبة طالب 114,660 لحوالي التعلم عملية
 السالم بناء وثقافة النفسي الدعم تقديم مجال في تدريب على ومعلمة معلم 137 حصل ،أبين محافظة وفي وطالبة. طالب 44,602 تعليم لضمان

 اآلباء جالسم أعضاء من 108 تدريب جرى ،الصعيد ذات على النزاع. من متضرر طفل 5,485 احتياجات مع التجاوب لهم يتسنى كي

 البيئة وتحسين المعزز المجتمعي الحشد حول إب محافظة في واألمهات
 من 150,717 مجموعه ما على الصابون قطع ُوزعت أيضا   المدرسية.

 والمحويت والحديدة ولحج وعدن وإب تعز محافظات في المدارس أطفال
 بالوقاية الخاصة التوعية وصلت حين في النظافة ممارسات تحسين بهدف
 54 في وطالبة طالب 34,617 إلى الحاد المائي الكوليرا/االسهال من

  إب. محافظة مدارس من مدرسة
 

 

 شمال في غالبيتهم الحكومية المدارس معلمي أرباع ثالثة قرابة يزال ما
 كبير تحدي يمثل وهذا مضت شهرا   عشر ثمانية منذ مرتبات دون البالد

 زيادة في وساهم الدراسة تعطيل إلى ذلك أدى حيث التعليم. لقطاع بالنسبة
 1.6 من العدد ارتفع حيث المائة في 20 بنسبة المدرسة خارج األطفال عدد

 اليونيسف واصلت لذلك، .هذا يومنا طفل مليوني إلى الحرب قبل مليون
  الموضوع. هذا حول المناصرة جهود

  

 االجتماعي إلدماجا
 

 وتنسيق بتيسير معني كمنبر االجتماعية للحماية االستشارية اللجنة لتدشين والعمل االجتماعية الشئون وزارة مارس شهر خالل اليونيسف دعمت
 والضعف الفقر قضايا على للجنة األول االجتماع ركز وقد السلطات. مع االستراتيجي الحوار ومواصلة االجتماعية الحماية ومشاريع سياسات

 الراهنة. لألزمة ليةعافو جدوى أكثر استجابة لضمان االجتماعية الحماية نُظم بين تكاملالو تناغمال لتحقيق الرامية االستراتيجيات وكذا اليمن في
 

 ماسترخت جامعة من بتيسير "اليمن في االجتماعية الحماية نظم تحليل" عنوان تحت أيام 3 استمرت فنية عمل ورشة نظمت قد اليونيسف وكانت

 االجتماعية المساعدة لنموذج االحتياجات تقييم عملية تواصلت ذلك، إلى إضافة عليها. واالتفاق الدراسة وأدوات منهجية مناقشة فيها جرى
 وإب والحديدة وأبين وعدن العاصمة أمانة محافظات داخل رسمية غير مستوطنات في يقطنون الذين السكان يستهدف والذي واالقتصادية

  العاصمة. أمانة في أسرة 3,000 من ألكثر وصل قد االحتياجات تقييم مسح سيكون الشهر نهاية وبحلول وصنعاء. وصعدة
 

  التنمية جلأل التصالا
 

 

 من كنوع المباشر التواصل أنشطة خالل من شخص 110,000 قرابة إلى الوصول الشهر هذا خالل التنمية ألجل االتصال برنامج استطاع
 حوالي إشراك تم ،السياق هذا وفي .8للحياة منقذة ساسيةأ سلوكية ممارسة 14 تعزيز جرى كما والدفتيريا. الكوليرا وبائي لتفشي االستجابة
 هؤالء قام حيث دينية وقيادات مجتمعيين ومتطوعين ومعلمات معلمون بينهم الجمهورية مناطق كافة من المجتمعي بالحشد المكلفين من 6,000
  الجاري. العام مطلع منذ مجتمعية وأنشطة فعاليات بتنظيم

 

 بث تضمنت توعية وأنشطة تطعيم حمالت لليونيسف التابع التنمية ألجل الاالتص برنامج دعم ،والحصبة الدفتيريا لوبائي االستجابة إطار في
 من أكثر توزيع تم كما ألطفالهم. الروتينية اللقاح جرعات استكمال على اآلباء لحث شخصي تواصل أنشطة وتنفيذ وإذاعية تلفزيونية إعالنات

 العامة التوعية رسائل بعض بُثت أيضا ، المديريات. وىمست على الشوارع في قماشية لوحة 152و ملصق 20,000و بروشور 280,000
  الواتساب. ومجموعات وتويتر فيسبوك مثل االجتماعي التواصل منصات عبر

 

                                                 
 العيش كسب سبل ودعم االقتصادي والتمكين الشمل ولم األسر وتعقب المواليد تسجيل وخدمات الطبية والخدمات التعليم وخدمات والنفسي القانوني الدعم األولى بالدرجة  7
 المنزلية المياه وسالمة الحرجة األوقات في والصابون بالماء اليدين وغسل األطفال وصغار الرضع لتغذية السليمة والممارسات الحصرية الطبيعية والرضاعة اللقاحات الممارسات تلك تشمل  8

  المدارس. في العنف ومنع الفتاة وتعليم األمنة والوالدة مؤهل طاقم بحضور الصحية المرافق في والوالدة
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 عن مسرحية لمشاهدة وعائلتي أصدقائي مع هنا إلى جئت" :*محمود يقول
 ."لقاحلا أخذ طريق عن منها الوقاية يمكن وكيف الحصبة

 

 برنامج يستخدمها التي الطرق من العديد بين من الدمى مسرح إنتاج عديُ  عدن في
 يتم حيث الطوارئ. الحتياجات لالستجابة لليونيسف التابع التنمية ألجل االتصال
 بفضل وذلك والحصبة والدفتيريا الكوليرا سياق في للحياة المنقذة الرسائل تعزيز
 تستخدم كما .ملل أو كلل دونما عيينالمجتم المتطوعين من لكثيرا يقدمه الذي الدعم
 بالمعلومات وتزويدهم النازحين مع للتفاعل ساخنة خطوطا   مجتمعية اذاعة

 نوادي تعمل نفسه الوقت في اللقاحات. مواعيد وكذا فاشية أي عن األساسية
 باعةالو األمور وأولياء الطالب تمكين على المدارس داخل التنمية ألجل االتصال

 من للتخلص الرئيسية الممارسات في أقرانهم شراكإل والمنظفين المطاعم في
 والدفتيريا. الكوليرا

 

 االسم تغيير تم *

 

 
 

  والتموين إلمدادا
 

 متري طن 850 بلغ كلي وحجم وزنوب أمريكي دوالر 9,738,621.51 مجموعه ما مارس خالل وصلت التي لإلمدادات اإلجمالية القيمة بلغت
 سلمت (.البيئي واالصحاح المياهو التغذية إمدادات – الطبية المواد عدة - الكوليرا فحص عدة - لقاحات شملت) التوالي على مكعب متر 3,946
 كذاو صنعاء إلى اتاللقاح لنقل مستأجرتين طيران رحلتي إلى إضافة الحديدة إلى ةشراعي كبامر 7 متن على منقولة حمولة عبر الشحنات

 صنعاء. إلى يوجستللا الدعم كتلة قبل من مسيرة واحدة جوية علمية
 

 

 الخارجي واالتصال عالماإل
 

 الثالث عامه اليمني النزاع دخول مع بالتزامن ئيسير تقرير الشهر هذا خالل اليونيسف أطلقت
 حياة على زاعللن الخطرة والتداعيات األطفال تعليم على النزاع تأثيرات على فيه ركزت وقد

 ميريتشل اليمن في اليونيسف ممثلة قبل من صحفي إيجاز التقرير هذا إطالق رافق وقد األطفال.
 الناطقة األخبار قنوات في واسعة أصداء والقى جنيف في المتحدة األمم مقر في عقدته ريالنيو
  الجزيرة. وقناة سي بي البي وقناة إن إن سي شبكة ومنها واإلنجليزية العربية باللغتين

 

 اليمن إلى بزيارة أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في لليونيسف اإلقليمي المدير قام بدوره
 ضاياالق من مجموعة مناصرة بهدف وصنعاء عدن في بالسلطات خاللها التقى مارس شهر خالل
 عقبهاأ الزيارة خالل سي بي بي قناة مع الهواء على مقابلة جرىأ كما اليمن. أطفال تهم التي
 الوضع لىع اإلعالمية األضواء من المزيد تسليط في ساعد والذي عمان في صحفي إيجاز

 اليمن. في اإلنساني
 

 التمويل

 (اشهر 12 ولمدة 2018 لعام 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 58,268,795 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

 %45 170,018,192 208,072,656 188,643,386 19,429,270 378,090,847 اإلجمالي

 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 نتائج تحقيق في باإلسهام
 

 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

 لتعزيز الموارد من المزيد حشد كذلك يجري البصرية. لموادوا االتصال وأنشطة والمتابعة الميدانية والعمليات األمن تتضمن التكاليف هذه كاليمن. التكاليف عالية تشغيل بيئة في البرمجة لدعم حيوية تُعد
 النقدية التحويالت برنامج ذلك ويشمل اإلنسانية. األوضاع عن الناشئة االحتياجات ذلك في بما والبعيد القريب المدى على االحتياجات لتلبية والصحة البيئي واإلصحاح المياه ونُظم االجتماعية الحماية

 .اإلنسانية وغير اإلنسانية الصدمات جراء المحلية المجتمعات على ثراأل وتخفيف الطارئة
 

 

 يناير خالل االجتماعي اإلعالم وسائل في تداوله تم ما أبرز

2018 

  تويتر

 20,800 متابعين

  تغريدات
 

 انطباعات

 مليون 1,04

 انطباع 008,48 تغريده أعلى

j2Xhttp://bit.ly/2lm6 

 التغريدات إجمالي

 )عربي/إنجليزي(

99 

 بوك فيس

 إجمالي صافي

 للصفحة المعجبين/المتابعين

,1500 

 285,000 الوصول إجمالي

 وصول 22,200 الرئيسي المنشور

http://bit.ly/2JamsSO 
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 تنفيذ ستجعل والتي المستلمة وتعهداتهم مساهماتهم نظير والخاص العام القطاعين من المانحين لكافة امتنانها عميق عن تعرب أن اليونيسف تود

  الدنماركية. الوطنية واللجنة سلوفينيا دولة من مساهمات مارس شهر خالل المنظمة تلقت حيث ممكنا . أمرا   الحالية االستجابة
 

 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 مناطقال إلى للحياة المنقذة والتدخالت اإلمدادات وصول وضمان الموارد لتوجيه الكافية

 لم وإذا تمويل. فجوة أكبر من يعاني الذي المكون يظل التنمية ألجل االتصال أن رغم االستجابة توسيع لمواصلة محوري يعتبر المانحين جانب

 من 10,000 عن يربوا ما تدريب المنظمة بمقدور يكون فان 2018 الجاري العام نهاية حتى اآلن من دوالر مليون 11,5 مجموعة ما ضخ يتم

 ولن المخاطر عالية المناطق داخل الحاد المائي الكوليرا/االسهال سياق في السلوك بتغيير المتعلقة الرسائل إليصال المجتمعي الحشد أعضاء

 شخص. مليون 2,2 من ألكثر 14الـ األساسية بالممارسات المتعلقة السلوك تغير رسائل إيصال كذلك يتسنى
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 8201 مايو 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" 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

  والمناصرة االتصال قسم رئيس بأعمال( )قائم

 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

 92018 البرنامج ونتائج أهداف

 والشركاء اليونيسف استجابة الكتلة استجابة 

 
 االحتياج

  10الكلي
 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 35,265 23,979 276,000 35,26511 23,979 

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

  األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة المشورة
2,300,000 1,404,000 136,873 111,710 983,000 136,873 111,710 

 45,761 730,000 69,145 45,761 69,145 730,000  العناصر( متعددة )بودرة الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #

 13,586 4,177,000 18,45412 13,586 18,454 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 51,003 26,325 

   األطفال شلل ضد تطعيمهم تم الذين الخامسة دون األطفال #
   

 5,352,000 89,64413 45,326 

 أولية صحية رعاية يتلقون ممن الخامسة دون األطفال #
 

    
 1,500,000 251,096 120,735 

  أولية صحية رعاية على حصلني الالتي والمرضعات الحوامل النساء #
    

 811,055 148,552 110,247 

 البيئي واالصحاح المياه

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

 
7,288,599 3,068,233 1,082,003 5,500,000 2,345,075 821,283 

 32,881 800,000 172,187 31,737 406,692 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 - 800,000 014 

 

- 

 الشخصية للحماية النظافة مواد عدة على حصلوا ممن المتضررون األشخاص #

 استهالكية( + )أساسية

 
2,322,981 163,755 70,763 

800,000  

 (عدة أساسية)
41,845 40,214 

 
5,332,045 674,436 

 

12,833 

3,400,000 

 (عدة استهالكية)
16,413 

 

- 

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

  المنزلية المياه وتعقيم معالجة تدخالت إليهم ووصلت

 
4,202,324 1,551,633 795,206 3,400,000 1,434,786 1,383,914 

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

 عنها المبلغ الحوادث
 

90% 90% 3% 90% 90% 3% 

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

 نفسي دعم خدمات

 
682,268 96,849 18,029 594,937 72,644 12,011 

 مخاطر حول للحياة المنقذة التثقيف رسائل إليهم وصلت الذين المجتمع وأفراد األطفال #

 األلغام

 
1,684,106 534,688 217,225 1,468,541 509,928 209,938 

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

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

 
12,932 411 101 10,345 30815 81 

 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 38,736 32,613 639,100 8,109 3,123 

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

 المدارس
 1,000,000 76,350 39,074 429,000 40,408 5,485 

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

  المدرسية الحقائب ذلك
 1,500,000 107,602 66,939 473,000 36,772 4,252 

 ميةالتن ألجل االتصال

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

  16التنمية

 
    

 2,200,000   
 (أساسية ممارسة  14(

347,438 108,200 

 
    

  4,000,000  
 (أساسية ممارسة14)

2,111,099 1,497,883 
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 .2018 ديسمبر - لليمن اإلنسانية لالحتياجات الشاملة المراجعة في تورد كما تقديرات  10
 

 مارس شهر خالل المؤشر لهذا جارية تزال ما منها والتحقق البيانات جمع عملية 11

 مارس شهر خالل المؤشر لهذا جارية تزال ما منها والتحقق البيانات جمع عملية 12

 رمضان شهر بعد العام هذا تنطلق ان يتوقع والتي للتحصين الوطنية األيام حمالت خالل األطفال شلل بلقاحات األطفال اليونيسف تستهدف  13
 مارس شهر خالل المؤشر لهذا جارية تزال ما منها والتحقق البيانات جمع عملية  14
 الخدمات. تلك توفير مسألة على تؤثر الطفل حماية يخص فيما الحالية التمويل فجوات أن كما للغاية مكلف تدخل الحالة إدارة  15
    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  16

  الفتاة وتعليم سنوات 6 سن في بالمدرسة االلتحاق على والتشجيع البشرية النفايات من اآلمن التخلصو وتخزينها المنزلية المياه ومعالجة بالصابون األيدي وغسل التغذية سوء من والوقاية الحصرية الطبيعية الرضاعة     
  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 ومخاطبة     
 (.الصحي المرفق إلى الفورية واإلحالة واإلماهة التطهير) المنزل في المناسبة الرعاية ممارسات - الغذاء مع المناسب التعامل – بالصابون اليدين     

 


