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 لشركاءا مع اليونيسف استجابة
  القطاع/الكتلة اليونيسف

 اليونيسف هدف
 -يناير نتائج
 2019 يونيو

 الكتلة هدف
 -يناير نتائج
 2019 يونيو

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

 العالجية التغذية برامج في المسجلين الوخيم

 321,750  109,918 321,7501 131,516 

 الذين الخامسة دون األطفال عدد :الصحة
 األطفال شلل لقاح على حصلوا

13,032,803 
 

11,837,521 
 

  

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

6,000,000  5,123,758 
 

7,288,599 
 

5,658,758 

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

 النفسي الدعم خدمات من المستفيدين

794,825 331,374 882,268 378,376 

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

 األمد وطويلة الطارئة ةاالجتماعي االقتصادية
 الحالة( )إدارة خالل من

 
175,000 

69,456 

 

 

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

 2019 يونيو
 

  ماليين ,312 
  )تقديري( إنسانية مساعدة إلى بحاجة طفل

 

  مليون 42,1
 لليمن اإلنسانية لالحتياجات الشاملة المراجعة) ةلمساعد بحاجة شخص
 (أوتشا- 2019

 

  مليون 1,71
  النازحين األطفال عدد

 

 

   مليون 74,
 التعليم مجال في لمساعدة المحتاجين األطفال عدد

 

 وخيم حاد تغذية سوءب مصاب الخامسة دون طفل 360,000 
 
 

 واإلصحاح المياه مجال في ةلمساعد بحاجة شخص مليون 17,8

  يالبيئ
  

  األساسية الصحية لرعايةل بحاجة شخص مليون 19,7

 

 2019 لعام اليونيسف مناشدة
 دوالر مليون 536
 

  المتوفر* التمويل

 دوالر مليون 365,2

 

 2019 لعام للتمويل الكلي الوضع
 

 

 
 

 

 
 

 وموارد )طوارئ الحالية المناشدة مقابل المستلم التمويل تتضمن المتوفرة المبالغ *
 مخصص غير إضافي تمويل إلى إضافة   الماضي العام من مرحل ومبلغ أخرى(

 .2019 لعام األداء نتائج تحقيق في جزئيا   سيُسهم ولكنه للطوارئ
 

 رئيسية عناوين
 

 بها المشتبه الكوليرا حاالت عدد بلغ 2019 يونيو 30 حتى 2019 يناير 1 من الفترة خالل •

 في 0.16 يبلغ للحاالت إماتة )بمعدل بالوباء مرتبطة وفاة حالة 695 بينها حالة 439,812

 عدد بدأ بالمقابل .فيها المشتبه الحاالت إجمالي ربع الخامسة دون األطفال يمثل المائة(.

 بزيادة والشركاء اليونيسف قيام مع 14 األسبوع منذ التراجعب الجديدة األسبوعية الحاالت

 ومنظمة للقاحات العالمي لتحالفا من بدعم اليونيسف قامت حيث .واالستجابة الوقاية تدخالت

 خالل األلمانية والحصبة الحصبة ضد طفل مليون 11,8 من يقرب ما بتطعيم العالمية الصحة

 ارتفاع من والحد الوباء تفشي وتيرة من التخفيف بهدف وذلك 2019 عام من األول النصف

 .به المرتبطة والوفيات المراضة معدالت

 حادثة 755 توثيق واإلبالغ بالرصد المعني المتحدة لألمم التابع القطري العمل فريق استطاع •

 الحوادث. تلك من (654) المائة في 88 من التحقق تم حيث األطفال حقوق ضد جسيم انتهاك

 فتاة  41و األوالد من 527 واستخدام تجنيد تم فيما طفل 562 هوتشو مقتل الحوادث تضمنت

 .النزاع أطراف مختلف قِبل من

 من الوخيم الحاد التغذية سوء إدارة تدخالتب المستهدفين لعدد األدنى الحد اليونيسف رفعت •

 تسجيل تم 2019 يونيو نهاية وحتى .2019 في بالمائة 90 إلى 0182 عام المائة في 70

 العالجية البرامج خالل من ذلكو الوخيم الحاد التغذية سوء عالج مراكز في طفل 131,515

 .والمتنقلة الثابتة الخارجية العيادات من كالا  في

 واإلصحاح المياه تدخالت عبر تاريخه حتى نازح 000,355 من ألكثر اليونيسف استجابت •

 النظافة مواد عدة وتوزيع المراحيض وبناء بالصهاريج المياه نقل ذلك في بما ةالطارئ البيئي

 .النظافة وتعزيز

 تسنى وقد .التوالي على ومايو فبراير يشهر في صرف دورتي المعلمين حوافز مشروع نفذ •

 85,144) المدارس في والعاملين المعلمين من 112,387 إلى الوصول الثانية الدورة خالل

 لهم. المخصصة الحوافز وتسليم (اإلناث من 324,27 & الذكور من

•   
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  اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
 

 3,14 بينهم إنسانية مساعدة إلى بحاجة باتوا ممن شخص مليون 24 من أكثر على أثر الذي األمر هوادة بال مستمرة اليمن في النزاع حالة

 عما المائة في 27 بلغت مذهلة بنسبة ماسة بحاجة هم الذين األشخاص عدد زاد فقد األرقام هذه بحسب .للمساعدة ماسة بحاجة شخص مليون

 مليون 3,12 وجود ظل في بالنزاع متناسب غير بشكل ويتأثرون ضعفاا الفئات أكثر بين من األطفال يُعد .2017 ديسمبر في الحال عليه كان

 .2019 عام محتاج طفل
 

 البداية في أدى استكهولم اتفاقية تنفيذ أن رغم .طفل مليون 1,2 لنحو اا موطن تعد مباشر مواجهة خط 30 في القتال يتواصل نفسه الوقت في

 .12019 من التاريخ اهذ حتى المدنيين صفوف بين اإلصابة معدالت أعلى تسجل تزال ما المحافظة أن إال الحديدة في النزاع حدة تراجع إلى

 أي من هشاشة أكثر ستوكهولم اتفاق جعل اليمنية والحكومة المتحدة لألمم الخاص المبعوث بين السياسية االنقسامات تعمق ذلك، على عالوةا 

 .السياسية المفاوضات فشل خطر من يزيد قد ما مضى وقت
 

 حيث وتعز حجة ذلك في بما 2019 عام من األولى الستة األشهر خالل البالد من أخرى أجزاء في به المرتبطة واألنشطة النزاع تصاعد

 أثرت ذلك إلى .هناك اإلنسانية االحتياجات من زاد الذي األمر 2والحديدة الضالع محافظي داخل خاصةا  النزوح من جديدة أنماط لوحظت

ا  العام هذا شهد كما .3اليمن أنحاء جميع في شخص 000,80 نحو على والفيضانات الغزيرة األمطار  األراضي على الهجمات في تصعيداا  أيضا

 مكتظة مناطق الغالب في الجوية الغارات تستهدف حيث وحجة وصعدة صنعاء منها مختلفة مناطق على بالهجوم بالمقابل والرد السعودية

 .4طفل 562 وتشوه مقتل أكدت قد 2019 يونيو حتى يناير الفترة خالل وردت التي التقارير وكانت .جماعية إصابات موقعةا  بالسكان
 

 من عنها نجم وما الصحي والصرف المياه خدماتل تدهور وسط الممتد النزاع جراء اليمن في البيئي واإلصحاح الصحية األوضاع تدهورت

 بها المشتبه الكوليرا حاالت عدد وصل 2019 يونيو 30 حتى 2019 يناير 1 من الفترة خاللف .بالكوليرا اإلصابة حاالت عدد في زيادة

 هناك كان حين في أنه ويالحظ المائة(. في 0.16 يبلغ للحاالت إماتة )بمعدل 5بالوباء مرتبطة وفاة حالة 695 بينها حالة 439,812 إلى

 شهد وقد مايو. منتصف حتى مستقراا  ظل الجديدة الحاالت اتجاه أن إال الحالي العام من األول الربع خالل الحاالت عدد في متسارع ارتفاع

ا تراجع يونيو شهر  لوقايةا جانب في والشركاء اليونيسف قبل من المتكاملة التدخالت في التوسع جدوى يدل ما اإلصابة معدل في اا طفيف ا

 .تضرراا  األكثر هم السن كبار أن إال 2019 عام في المشتبه الحاالت إجمالي ربع يمثلون الخامسة دون األطفال أن من بالرغم .واالستجابة

 أطفال منهم المائة في 45) 2019 يونيو 23 تاريخ حتى األلمانية والحصبة بالحصبة إصابتها يشتبه حالة 000,6 قرابة تسجيل تم بالمقابل،

 محتملة حالة 800,3 من أكثر جلتسُ  فقد ،الدفتيريا لمرض وبالنسبة .بها مرتبطة وفاة حالة 44 وكذا (سنوات 5و 1 بين أعمارهم حتتراو

 .بالوباء مرتبطة وفاة حالة 214 وكذا يونيو نهاية حتى
 

 النقل شبكات لتعط في تسبب ما اليمن شمال مناطق في ألسعارا وارتفاع الوقود إمدادات في نقص تسجيل تم تلك الخطيرة النظرة ظل وفي

 االحتياجات يرةوت تصاعد إلى وبالنظر لذلك أصالا. مداها بلغت التي األسر ميزانيات على الضغط زيادة وبالتالي األساسية الخدمات وتقديم

ا  كان فقد اإلنسانية  إلى الفعلي الوصول يظل ذلك رغم .للمحتاجين للسكان المقدمة االستجابة نطاق توسيع وشركاؤها اليونيسف على لزاما

 ما أبريل منذ وصنعاء عدن تربط التي الرئيسية البرية الطرق غالقإل نظراا  النزاع تصاعد مناطق في كبير بشكل مقيد المحتاجين السكان

 .اإلمدادات وصول في تأخير يسبب
 

 

 (8201 ديسمبر اإلنسانية، لالحتياجات الشاملة المراجعة إلى تستند )التقديرات إنسانية لمساعدة ينالمحتاج المتضررين السكان ألعداد 2019 تقديرات

 2015 مارس اإلنسانية: االستجابة انطالق تاريخ

 
 اإلجمالي

 ون(ي)مل
 رجال

 )مليون(
 نساء

 )مليون(
 أوالد

 )مليون(
 فتيات

 )مليون(

 6.3 6 5.9 5.9 24.1  احملتاجني السكان عدد إمجايل

 3.7 3.6 3.5 3.5 14.3  6ماسة حاجة يف السكان

 0.87 0.83 0.84 0.8 3.34  النازحون

 4.7 4.5 4.4 4.2 17.8  بيئيال واإلصحاح املياه جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 5.2 5 4.8 4.7 19.7  الصحة جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 2.4 2.5 2.57 0 7.4  التغذية جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 3.8 3.6 - - 7.4  طفلال محاية جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 2.1 2.6 0 0 4.7  التعليم جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 

                                                 
 .2018 يوليو اليمن، في األزمة أثر مراجعة  1
 .2019 مارس 26 – يناير 1 للنزوح، السريع التتبع للهجرة، الدولية المنظمة  2
 2019 يونيو 17-2 رقم المستجدات نشرة العارمة، السيول اليمن: أوتشا  3
 2019 يونيو واإلبالغ، بالرصد المعني المتحدة لألمم التابع القطري العمل فريق  4
 2019 يونيو 03 حتى البيانات (،/http://yemeneoc.org/bi)  التفاعلية اللوحة – اليمن في الكوليرا تفشي  5
 عليها والحفاظ أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 6
 ومرضعات حوامل نساء 7

http://yemeneoc.org/bi/
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 مجموعات قيادة تتولى كما اليمن في اإلنساني للعمل القُطري الفريق مع بالتنسيق العمل اليونيسف تواصل :والتنسيق اإلنساني العمل قيادة

 مجموعة ضمن كعضو فعال دور   لعب في استمرارها عن كناهي الطفل لحماية الفرعية والمجموعة والتغذية والتعليم البيئي واإلصحاح المياه

 إضافة .وإب عدنو الحديدةو صنعاءو صعدة محافظات في عملها وتؤدي مفعّلة والتغذية والتعليم الطفل لحماية الفرعية الكتل باتت الصحة.

 آمن سكنو لوجيستي ودعم يةمكتب مساحات يوفران ذينوالل وصعدة إب من كل   في اإلنساني الدعم محوري قيادة المنظمة تواصل ذلك، إلى

 تنفيذ سير اليونيسف تتابع متصل سياق على الحكومية. غير المنظمات في مليناوالع المتحدة لألمم التابعين والدوليين المحليين للموظفين

   .المهمة بهذه للقيام ثالث طرف من جهات مع التعاقد خالل من أو - بالوصول الظروف سمحت كلما - الميدانيين موظفيها عبر برامجها
 

 اليمن في الوكاالت عبر السريعة االستجابة آلية قيادة - العالمي األغذية وبرنامج اليونيسف من بدعم - للسكان المتحدة األمم صندوق يتولى

 مثل تضرراا  األكثر المحافظات داخل للخطر عرضةا  األشد للسكان عاجلة استجابة تقديم تتيح آلية وهي اآلخرين الرئيسيين الشركاء بمعية

 كانوا أينما المتضررين السكان إلى ولالوص تسريع إلى صندوقال بقيادة السريعة االستجابة آلية تهدف كما وحجه. ولحج والحديدة وأبين عدن

 غير منظمات عدة من شركاء تكتل تضم التي لليونيسف السريعة االستجابة آلية مع تتكاملو األلية من المقرة األصناف عدة توزيع خالل من

 دولية. حكومية

 

 العمل في األطفال تجاه الجوهرية بالتزاماتها باستمرار اإلنساني العمل في اليونيسف استراتيجية تسترشد :اإلنساني العمل استراتيجية 

  خططالو االستراتيجية األهداف مع "2019 األطفال أجل من اإلنساني "العمل عنوان تحت المنظمة استراتيجية موائمة تم حيث .اإلنساني

 األولية الصحية الرعاية خدمات إلى الوصول فرص تحسين إلى منظمةال تسعى العامة الخدمات انهيار إلى وبالنظر .لكتلةا الستجابة لتشغيلية

 اإلدارة برنامج توسيع يُعد ذلك إلى العام. القطاع كوادر قدرات وبناء المطلوبة اإلمدادات توفير خالل من البيئي واالصحاح المياه وخدمات

 استراتيجيتها تكامل ضمان على اليونيسف عملت لذا إليها. الوصول يصعب التي المناطق في سيما عنها غنى ال مسألة التغذية لسوء المجتمعية

 ودلصما على المحلية المجتمعات قدرة وتعزيز اآلنية االحتياجات تلبية بُغية الغذائي واألمن التغذية تدخالت مع البيئي واإلصحاح المياه حول

ا، الطويل. المدى في  لإلسهال واالستجابة من لوقايةا على التنمية ألجل واالتصال والصحة البيئي واإلصحاح لمياهل المتكاملة الخطة تركز أيضا

 فعور صحيال الصرف منظومات تأهيل وإعادة المياه مصادر وتعقيم اإلسهاالت عالج وكذا الخطورة عالية المناطق في ليراالحاد/الكو المائي

 النزاع من المتضررة المحافظات داخل للخطر عرضة راألكث األطفال اليونيسف تستهدف ،الطفل بحماية يتعلق وفيما النظافة. بأهمية الوعي

 والتثقيف الخدمات إلى واإلحالة الطفل حقوقل الجسيمة نتهاكاتاال وتوثيق األسر شمل لم/وتتبع الضحايا مساعدة تشمل فيما تشمل تدخالت عدةب

  النفسي. الدعم وتقديم األلغام بمخاطر
 

 أن حيث جودة. ذو تعليم وضمان الوصول فرص تحسين إلى اليونيسف تسعى ،المدارس تأهيل وإعادة مؤقتة تعلم مساحات إنشاء خالل من

ا  دوراا  يلعب أمنة تعليمية بيئة خلق   التعليم. تجويد في يُسهم كما التعليم في البقاء معدالت وزيادة المدرسة من التسرب حاالت منع في أساسيا
 

 لتوفير الدولية الحكومية غير والمنظمات األخرى المتحدة األمم كاالتو باقي مع اليونيسف تعاونت ،السريعة االستجابة آلية إطار وفي

 االستجابة آلية خالل من المسلح العنف وتيرة بتصاعد تأثرت التي لمناطقا في فعال بشكل للحياة المنقذة األساسية والخدمات اإلمدادات

ا  إليه يُشار كيان وهي السريعة  وكالةو الجوع ضد العمل ومنظمة اليونيسف منظمة يضمو) السريعة االستجابة آلية منظمات ائتالف باسم أيضا

 ميقدبت يُعنى و (الطفل رعاية ةومنظم لالجئين الدنماركي والمجلس لالجئين النرويجي والمجلس أوكسفام منظمةو والتنمية الفني التعاون

 دون األطفال كذاو واألوبئة الطبيعية الكوارث/النزاع من المتضررة المناطق في المضيفة والمجتمعات للنازحين فوريةو طارئة مساعدة

 خالل منو التكميلية. والتغذية البيئي واالصحاح هايوالم والمأوى غذائيةال غير األصناف تشمل حاد تغذية سوء من يعانون الذين الخامسة

 شركاء بإمكان بات فقد ،االستجابة تقديمو الحتياجاتل السريع تقييمال جوانب في مؤهلة ةسريع ستجابةا فرق وتشكيل لإلمدادات المسبق التأمين

 يمنية محافظات عدة في ألخطارا من لمتضررينوا للخطر المعرضين للسكان الفورية المساعدة تقديم السريعة االستجابة آلية ضمن اليونيسف

 المساعدات إليصال فريد عمل إطار تلك السريعة االستجابة آلية شكلت وقد هذا .البالغ تلقي تاريخ من أيام 10 أقصاها مدة غضون في مختارة

 المختلفة. والكتل الوكاالت عبر الفعال لتنسيقا من وعززت اإلنسانية

 

 البرنامج الستجابة موجز تحليل

 الحاد المائي للكوليرا/اإلسهال االستجابة
 

 المشتبه حاالتال لعدد التراكمي اإلجمالي وصل ،2017 أبريل 27 في الكوليرا وباءالحاد/ المائي اإلسهال موجة من الثانية الموجة تفشي منذ

 بالمائة( 0.19 يبلغ للحاالت إماتة )بمعدل بالوباء مرتبطة وفاة حالة 428,3 بينها حالة ,428,8331 مجموعة ما 2019 يونيو 30 حتى بها

 .2019 خالل بها المشتبه الحاالت مجموع من ةالمائ في 6,24 يشكلون الخامسة دون األطفال يزال الو البالد. مناطق عموم في
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 )بمعدل 8بالوباء مرتبطة وفاة حالة 695 إلى إضافةا  بالكوليرا اصابتها مشتبه حالة 812,439 قرابة تسجيل تم العام هذا من يونيو حتى
 بمعدل 2019 عام خالل إصابة حاالت تسجيلب أفادت قد اليمن في 333 أصل من مديرية 312 وكانت هذا المائة(. في .160 بلغ ةماتإ

 في بها المشتبه الكوليرا حاالت عدد في ازدياد سجل حين وفي .نسمة 10,000 لكل اشتباه حالة 153 بلغ الوطني المستوى على هجوم

 نطاق توسيع جدوى الى األساس في ذلك ىويعز حاليا االسبوعية الحاالت عدد في تراجع هناك أن اال ،٢٠١٩ عام من عشر الرايع االسبوع

 .واالستجابة الوقاية مجال في المتكاملة تدخالتهم والشركاء اليونيسف

 
 

 إماهة زاوية 987 اليونيسف تدعم الحاد/الكوليرا المائي لإلسهال المتكاملة لالستجابة الصحة برنامج من كجزء الحالة بإدارة يتعلق وفيما

ا  محافظة. 18 في منتشرة مديرية 201 داخل سهاالتاال لعالج مركز 49و فموية  عالج عدة بتوزيع المنظمة قامت شركائها خالل منو أيضا

 الفموي التطعيم حمالت من جولتين تنفيذ تم ذلك، إلى باإلضافة المحافظات. جميع في والزنك ةالفموي اإلماهة وأكياس الحاد المائي االسهال

 إعطاؤها تم والتي الخطورة عالية المناطق داخل العام فوق شخص 497,884 األولى الجولة استهدفت 2019 وأبريل فبراير في الكوليرا ضد

 )بنسبة 478,355 إلى أيام ستة استمرت التي منزل إلى منزل من التطعيم حملة توصل حين في .والضالع وتعز عدن محافظات في األولوية

 هامي – )صحة الكوليرا ضد الفموي للتطعيم متكاملة جولة دشنت أبريل، وفي .المستهدفين المستفيدين مجموع من المائة( في 96 بلغت تغطية

 الحملة استهدفت العاصمة. أمانة في الخطورة عالية مديريات ثالث شملت أيام تسعة استمرت التنمية( ألجل اتصال – بيئي وإصحاح

 المائة في 86) شخص 1,088,818 مجموعه ما تطعيم تم فيما اللقاح من األولى الجرعة على حصلوا ممن العام فوق شخص 1,272,085

 .منزل إلى منزل من التطعيم حملة خالل المستهدفين( من
 

 ماليين إلى وصلت التي السريعة االستجابة قرف أنشطة توسيع من الريف مياه اتإمداد لمشاريع العامة ةالهيئ تمكنت ،اليونيسف من دعموب

 االستجابة فرق اليونيسف دعمت كما البالد. مناطق عموم في محافظة 22 في الحاد المائي االسهال/ االكولير من المتضررين األشخاص

 أكثر إلى الوصول تسنى حيث .التنمية ألجل االتصال أنشطة خالل من النظافةب الوعي ىمستو رفع على ركز شامل تدريب خالل من السريعة

 خالل المنفذة الوقاية وتدخالت البيئي واالصحاح المياه جانب في للكوليرا االستجابة خالل من اليمن أنحاء كافة في شخص ماليين ثمانية من

 مستهدفة حالة 000,200 من ألكثر ستجابةاال وتقديم منزل مليون من أكثر إلى الوصول سريعة استجابة فريق 750 استطاع كما .2019 عام

 النظافة عدة وتوزيع الكلور أقراص وتوزيع بالكلور ةالمنزلي المياه معالجة حمالت تتضمن السريعة االستجابة فرق استجابة .تاريخه حتى

 في  السريع األثر مشاريع تنفيذب اليونيسف شرعت ،ذلك مع بالتوازي .األسر ىمستو على بالنظافة توعية جلسات عقد جانب إلى االستهالكية

 الريف هامي إمدادات لمشاريع العامة الهيئة مثل الحكوميون الشركاء يقوم بدورهم الكوليرا.ب اإلصابة حاالت عدد في ا  يدزات شهدت التي المناطق

 ما استفاد قدو البالد. أنحاء جميع في القبيل هذا من مشاريع بتنفيذ  الصحي والصرف لمياهل ةالمحلي والمؤسسات المائية للموارد العامة والهيئة

 .الحالي العام مطلع منذ المشروعات هذه من الكوليرا من المتضررة المناطق في يعيشون شخص 000,350 مجموعه
 

 البيئي واالصحاح النظافة تدخالت زيادةل كاف سببا   كان جدأو مارس شهر خالل الكوليراالحاد/ لمائيا باالسهال اإلصابة االتح نسبة ارتفاع

 وزارة مع بالتعاونو الحكومية. غير والمنظمات الحكومة مع شراكات في الدخول خالل من المحلية والمجتمعات الوطني المستوى على

 جميع من الدينية الرموز من 400,5 حشد خاللها جرى العالية األولوية ذات المناطق في بالكوليرا للتوعية مكثفة عاجلة خطة تدشين تم األوقاف

 المياه معالجةو المياه سالمة ذلك في بما النظافة ممارسات حول ةتوعوي جلسات عدة تنظيم تم  2019 عام من التاريخ هذ حتىو البالد. أنحاء

 عن أبلغت التي المحافظات إحدى وهي العاصمة انةأم في .نسمة 287,888,4 سكانها عدد بلغي التيو المحلية والمجتمعات المساجد في بالكلور

 الكوليرا من الوقاية بشأن تثقيفية جلسات بتنفيذ المساجد قامت فقد رمضان شهر خالل بالكوليرا اإلصابة حاالت حيث من المائةب 60 قدرها زيادة

 وكان رمضان شهر خالل المساجد في طويلة ساعات ونيمض كانوا واألفراد األسر من العديد كون اليدين لغسل الصابون وتوفير ياهالم وكلورة

 المساجد. في اعيا  جم الوجبات تناول خالل الكوليرا تفشي عدم التدخل ضمن وبالتالي فيها يفطرون الكثيرون
 

 العامة الصحة وزارةل التابع الصحي التثقيف مركز مع بالتعاون اإلعالم وزارة مع شراكة إبرام تم المجتمعية المشاركة تدخالتل استكماال  و

 محطة 33و تلفزيونية قناة 12 عبر النقاشية والحلقات اليومي البث خالل ذلك في بما الجماهيرية اإلعالمية للتوعية ةمكثف حملة لتنفيذ والسكان

 ومحطات )األسواق جيةاالستراتي العامة األماكن في إعالنية لوحة 250 مجموعه ما تركيب تم ذلك، جنب إلى البالد. أنحاء جميع في إذاعية

 برنامج قام كما .الكوليرا من للوقاية الرئيسية الممارسات لتوضيح (الكثيفة يةالمرور لحركةا ذات والمناطق والمدارس المياه ونقاط النقل

 هو شهير فزيونيةتل درامي عمل أثناء لألسر الموجهة الكوليرا من الوقاية رسائل لتعزيز شهير يمني مغني بإشراك التنمية ألجل االتصال

 الكثير أثار الذي األمر االجتماعي التواصل وسائل منصات على وتحميلها الحلقات عرض قبل توعوية فالشات بث هصاحب والذي البن" "غربة

 اإلعالمية الحملة ووصلت مشاهدة ماليين 10 من أكثر تماعياالج التواصل وسائل منصات ذبتتجا وقد النظافة. ممارسات بشأن شاتالنقا من

 .شخص مليون 15 حوالي إلى الشاملة
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 تم أنه إال ،القطاعات متعدد متكامل نهج خالل من الكوليرا وباء تفشي الحتواء اليونيسف تبذلها التي والمستمرة المكثفة الجهود من الرغم على

 تم فقد ،المسببات من التحقق حاليا   فيه يجري الذي الوقت وفي العام. هذا مطلع الوفيات من كبير وعدد للوباء جديدة تفشي موجة عن اإلبالغ

 في كوليرا حالة أنها على الحاد غير اإلسهال حاالتل الخاطئ التصنيف يؤدي قد كما الحاالت. عن اإلبالغ نظام في المشكالت بعض تحديد

 اإلبالغ أدى فقد الحاالت. وفيات لمعدل خاطئة قراءة على الحصول النهاية وفي المناطق بعض في حاالتال عدد ارتفاع إلى المنشآت بعض

 يهلوع .بالوباء مرتبطة وفيات عن اإلبالغ فعال   فيها تم التي المناطق عن وتحويلها المعززة االستجابة تشتيت إلى الحاالت بعض عن الخاطئ

 بعض داخل السريعة االستجابة فرق بواسطة عنها المبلغ الحاالت صحة من لتحققل ثالث فطر من متابعة فرق بنشر اليونيسف قامت فقد

 الحاالت بيانات صحة ضمان إلى أيضا   اليونيسف تسعى بالكوليرا. اإلصابة حاالت تصنيف بشأن ياإلشراف دعمال تحسين بهدف المجتمعات

 ووزارة العالمية الصحة منظمة مع بالشراكة األنشطة هذه ذتنف بيانات.ال جودة وتحسين فحوصات بإجراء الميدانية األوبئة فرق مطالبة خالل من

 الكوليرا استجابة أمام ا  رئيسي يا  تحد مثل قد أبريل منتصف يبدأ الذي األمطار موسم حلول أن يبدوا متصل، سياق على والسكان. العامة الصحة

 الحركة تساهم قدو بالبكتيريا. الشرب مياه تلوث التي السيول مايسال المياه طةبواس المنقولة وليراللك المسببة البكتيريا انتشار في يساعد كونه

 .الكوليرا تفشي زيادة في رمضان شهر خالل المتزايدة السكانية
 

 المياه طعم اختالف بسبب بالكلور المعالجة المياه استخدام في المجتمع أفراد بتردد يتمثل الكوليرا استجابة يواجه الذي اآلخر الرئيسي التحدي

 استخدام بأهمية الوعي مستوى زيادة على اليونيسف تعمل لذا، الصحة. على للكلور السلبي والتأثير لكلورةا حول الخاطئة والمعلومات المعالجة

 واإلذاعة التلفزيون خالل من وكذا تغييرلل وكالءك الدينية والرموز المياه نقل صهاريج سائقي بمساعدة بالكوليرا اإلصابة لمنع المكلورة المياه

 ووزارة والبيئة المياه وزارة في التوعية مركز مع بالشراكة األنشطة هذه كل تنفذ االجتماعي. التواصل ووسائل القصيرة النصية والرسائل

 .الدينية والشؤون األوقاف

 

  



  2019 يونيو( – )يناير النصفي التقرير                                                     اليمن في االنساني الوضع تقرير يونيسف:
  

 عمل نطاق توسيع دعم والشركاء اليونيسف واصلت :والتغذية الصحة

 مجموعة شركاء مع بالتنسيق الحاد التغذية لسوء ةالمجتمعي إلدارةا برنامج

 حيث العالمية. الصحة منظمةو العالمي األغذية برنامج ذلك في بما التغذية

 70 من للمستهدفين األدنى الحد في المتمثل الهدف من المنظمة رفعت

 2019 يونيو نهاية وحتى .2019 عام بالمائة 90 إلى 2018 عام بالمائة

 سوء عالج برامج في الهدف( من بالمائة 41) طفل 516,131 تسجيل تم

 اإلنجاز هذاو والمتنقلة. الثابتة الخارجية العيادات في الوخيم الحاد التغذية

 أي صحي مرفق ,7073 في متوفراا  بات والذي البرنامج توسيع ىإل ىيعز

  ة.لالعام الصحية المرافق اجمالي من بالمائة 28
 

 باتت فقد ،الحاد التغذية بسوء المصابين األطفال حاالت بإدارة يتعلق فيماو

 حتىو اليونيسف. تدعمها بالمائة( 81) فرقة 174 منها البالد مناطق عموم في منتشرة متنقلة فرقة 214 خالل من المتناول في الخدمات تلك

 ضمن الصحيين العاملين وكذا الصحية المرافق قبل من الخامسة دون طفل 112737,1, لعدد التغذية سوء فحص إجراء تم ،2019 يونيو 30

 .اإليصالية الخدمات
 

 خالل والتحوالت لإلغاثة الموحد والتقييم للرصد مسوحات 8 استكمال تم حيث اليمن في التغذوي الوضع ومتابعة تقييم اليونيسف تواصل

 المسوحات تلك نُفذت .البالد عموم في تنفيذها المزمع من مسح 22 إجمالي بين محافظات 8 في 2019 يونيو نهاية حتى يناير بين ما الفترة

  والمهرة. وسقطرى أبين في المختارة المديريات بعضو وحجة تعز محافظتي من المنخفضة ناطقالمو وشبوة ةوصعد بإ في
 

 ننائج ظهرت السنوي. الهدف من المائة في 22 يمثل وهذا الدقيقة المغذيات مسحوق مكمالت على طفل 625,765 حصل ئي،الوقا جانبال وفي

 المتوقع ومن فقط. المتنقلة والفرق الثابتة الصحية المرافق من المرفوعة النتائج تشمل األنه منخفضة العام من األول النصف خالل النشاط هذا

 تقارير من البيانات جمع من االنتهاء وبمجرد العام من الثاني النصف في اإليصالية األنشطة تنفيذ مع أعلى مئوية نسب إلى اليونيسف تصل أن

 فيما الديدان من لتخلصا أقراص على شهر 59 و 12 بين أعمارهم تتراوح آخر طفل 358,111 حصل كما .المجتمعيين الصحيين المتطوعين

 من المائة في 71 يمثل وهذا األطفال وصغار الرضع بتغذية المتعلقة المشورة على والمرضعات الحوامل النساء من 1,076,298 حصلت

 الحديد. فوالت مالتمك على حصلت قد والمرضعات الحوامل النساء من 735,389 وكانت السنوي الهدف
 

 في الوخيم الحاد التغذية بسوء مصاب طفل 516131, مجموعه ما التغذية مجموعة شركاء عالج ،2019 يونيو حتى يناير من الفترة خالل

 العبء إجمالي من المائة يف 36و السنوي المجموعة هدف من المائة في 41 يمثل ما وهو العالجية التغذية برنامج تتبع عيادة 700,3 من أكثر

 المقابلة لفترةل المعدل نفس ساويي العام لهذا القبول معدل فإن المتاحة التقارير إلى استنادا  و .حالة (477,357) عددها البالغ السنوية الحاالت/

 هدف من المائة في 24 يمثلون المعتدل الحاد التغذية بسوء مصاب طفل ,504221 مجموعه ما تسجيل تم نفسه الوقت في .2018 عام من

 في 75 إلى وصل إجمالي إبالغ معدلب العالجية التكميلية التغذية برنامجل قعمو 240,2 من أكثر في (878,937) 2019 لعام التغذية مجموعة

 التكميلية التغذية برنامج في ومسجالت معتدل تغذية ءسو من يعانين الالئي والمرضعات الحوامل النساء عدد بلغ ،ذلك على عالوة   المائة.

 .210,639 البالغ السنوي الهدف من المائة في 37 حوالي العالجية
 

 497,250 بتطعيم واليونيسف للقاحات الدولي التحالف من بدعم برنامجال قام ،الموسع الوطني لتحصينا برنامج سياق وفي الصحي الجانب في

 في 23) طفل 921217, حصل فيما الخماسي لقاحوال األطفال شلل ضد فموية جرعات بثالث العام دون المستهدفين( من المائة في 5) طفل

 تم ،ذلك إلى باإلضافة .2019 عام من لاألو النصف خالل األلمانية والحصبة الحصبة لقاح من األولى الجرعة على المستهدفين( من المائة

 تعمل وحدة 785 بشراء اليونيسف قامت ،وتعزيزه الصحي النظام دعم من جزءوك الكزاز. لقاح من أكثر أو بجرعتين رأةام 669,149 تطعيم

 التخفيف إلى يهدف الشمسية بالطاقة المتمثلة ةالمحّسن التقنية إلى اللجوء .اتلقاح حافظة 000,4و تبريد غرفة 13 إلى باإلضافة الشمسية بالطاقة

 تطبيق الستخدام ةالموافق على اليونيسف حصلت ،ذلك إلى باإلضافة ات.للقاح أمثل تخزين وضمان الكهربائي لتيارل التكرر نقطاعاال تأثير من

 615 في لشمسيةا بالطاقة تعمل وحدة 617 وتركيب تسليم سيضمن والذي اليمن في التبريد سلسلة تحسين معدات لمشروع الدولي التحالف

 .عامين مدار على الموسع لتحصينا لبرنامج تابعة صحية منشأة
 

 الصحة ومنظمة للقاحات الدولي التحالف من بدعم اليونيسف قامت ،والدفتيريا والكوليرا األلمانية والحصبة الحصبة لتفشي الستجابةا سياق وفي

 المرض تفشي وتيرة من التخفيف بهدف 2019 عام من األول النصف في األلمانية والحصبة الحصبة ضد للتطعيم وطنية حملة بتنفيذ العالمية

 الحصبة ضد لقاح جرعة مليون 3,14 بشراء المنظمة تكفلت حيث بها. المرتبطة والوفيات المراضة ونسبة انتشاره معدل ارتفاع من والحد

 األلمانية. الحصبة مرض ضد وتطعيمهم طفل مليون 8,11 حوالي إلى الوصول تسنى وقد وصنعاء(. )عدن من كل   إلى وتوريدها األلمانية

 لعالج لألطفال المركزة عنايةلل ووحدة عزل مراكز 10 بدعم والسكان العامة الصحة وزارة مع بالتنسيق اليونيسف ستقوم ،ذلك إلى باإلضافة

 .المقبلة األشهر خالل الصحية المراكز في العملية شراتب أن على المعدات شراء عملية بدأت قدو حيث الدفتيريا

 ضد الفموي اللقاح جرعة على يحصل طفل /الغابري محمد/2019 اليمن يونيسف @

 العاصمة أمانة في تحصين حملة خالل الكوليرا



  2019 يونيو( – )يناير النصفي التقرير                                                     اليمن في االنساني الوضع تقرير يونيسف:
  

 

 ضد منهم 083,175 عالج وجرى الطفولة ألمراض المتكاملة اإلدارة خدمات الخامسة سن دون طفل 777933, تلقى الصعيد ذات على

 000,1 من أكثر قدرات بناء اليونيسف دعمت كما .اإليصالية اإلنشطة ضمن العاملينو ثابتةال الصحية المنشآت خالل من الرئوي االلتهاب

 بانتظام البيانات وجمع الداعم اإلشراف تقديم حاليا   كذلك يجري المحافظات. جميع على األدوية توزيع تمو 2019 عام وطبيب صحي عامل

 .والمديريات والمحافظات المستوى وعلى مركزيا   المستويات: كافة على
 

 المحافظات جميع من الطفل صحة منسقي ضمّ  والسكان العامة الصحة زارةو بحضور ا  اجتماع 2019 يناير في عقدت قد اليونيسف وكانت

 ضمن الطفل صحة مؤشرات وتحديث استعراض االجتماع تخلل .2019 لعام الخطط ووضع الصحي البرنامج وتحديات إنجازات لمناقشة

 .األولية الصحية الرعاية مرافق جميع على وتوزيعها المحدثة السجالت طباعة سيتمو الطفولة. ضامرأل المتكاملة إلدارةل الوطنية سجالتال
 

 القابالت خالل من المجتمع مستوى على الدعم تقديم يتم .الصحية والمرافق المجتمع مستوى على والوليد األم صحة خدمات اليونيسف تدعم

 اآلن حتى األولية الصحية الرعاية خدمات تلقين الالئيو 404,534 عددهن البالغ النساء مجموع بين منف .إليصاليةا واألنشطة عياتالمجتم

 حصلت كما ماهرات قابالت بحضور مواليدهن 254,76 وضعت فيما لوالدةا قبل ما رعاية على منهن ,861376 حصلت 2019 عام من

 تدعم والوليد األم صحة خدمات جودة وضمان التوسع عملية من كجزءو الوالدة. بعد ما الرعاية خدمات على ومواليدهن األمهات من 81,289

 والتي الوالدة حديثي ورعاية الطوارئ توليد فرق أعضاء من فرد 200 مجموعه ام ةالطبي اتللتخصص األعلى المجلس خالل من اليونيسف

 األم صحة لفرق الشامل الدعم يقدمونو يعودونس ذلك بعد الدبلوم. بنظام عام لمدة تدريبية دورة في للتسجيل المحافظات جميع من ا  أفراد تضم

 حديثيل شاملة ورعاية ةرئطا يةتوليد خدمات تقدم مستشفى 17 تشغيل حاليا   اليونيسف تدعم كما .منها جاؤوا التي فظاتمحاال في العاملة والوليد

 توزيع تم 2019 عام من التاريخ هذا حتىو واألطفال. والرضع والتوليد األم صحة جانب في مجانية خدمات لتوفير محافظة 11 في الوالدة

 .المحافظات جميع في مستشفى 31 على ومعدات لوازم
 

 دتوأع السجالتو اإلنجابية بالصحة الخاصة لألدوية الوطنية القائمة تحديث اليونيسف دعمت والسكان العامة الصحة وزارة مع بالتنسيقو

 عقد اليونيسف دعمت ،ذلك على عالوة   المقبلة. األشهر خالل الصحية المرافق على توزيعه وسيتم حاليا   طبعه يجري الوالدة يحديثل سجل

 ومواليدهن لألمهات الوالدة حديثيو لألمهات جودة ذات صحية خدمات تقديم عليهن سيكون ممن قابلة 150 لنحو الخدمة قبل ما تدريب دورات

  .التخرج بعد الريفية ناطقالم في
 

 الطرق إغالقو األمن وانعدام المسافة طول والطفل األم صحة مجال في العاملة المرافق إلى وصولال تعيق التي المستمرة التحديات بين من

 المناخ يحد الخصوص وجه على الصحية. الرعاية خدمات إلى همصولوو المستفيدين بين يحول الذي األمر للمواصالت الباهظة والتكاليف

 نقص أدى فقد وعليه .الصحيين العاملين وحوافز رواتب قيمة من الواقع األمر سلطات عليها تسيطر التي المناطق في الحالي االقتصادي

 تلكو لوليديةا الرعايةو واألمومة اإلنجابية بالصحة المتعلقة التدخالت على الطلب زيادة إلى الصحية الرعاية خدمات تكلفة ارتفاعو الموارد

 .واليافعين ألطفالل المقدمة
 

 البيئي واالصحاح المياه برنامج استراتيجية تَتَبِع البيئي: واإلصحاح لمياها

 البيئي صحاحواال المياه احتياجات لتلبية شقين ذي نهجا   لليونيسف الحالية

 االستجابة تقديم البرنامج واصل حيث .النزاع همزق الذي اليمن لسكان

 2019 عام من األول النصف خالل قصوى كأولوية الطارئة اإلنسانية

 مما الطوارئ من تضررةالم وتلك خطورة األكثر المناطق في خصوصا  

 القريب. المدى على للحياة المنقذة االحتياجات يخاطب إغاثي تدخل يستلزم

 فرصة كل عن أيضا   البيئي واالصحاح المياه برنامج يبحث الوقت نفس فيو

 خالل من والتنموية اإلنسانية البرامج بين متينة روابط نسج لمواصلة ممكنة

 المحلية المجتمعات قدرات بناء ىعل المحلية المؤسسات اتقدر تعزيز

 االقتصادية. الناحية من جدوى وأكثر دائمة حلولب قدما   للمضي

 

 في المياه إمدادات شبكات وصيانة تشغيل اليونيسف دعمت 2019 مطلع منذ

 المياه خزانات تعقيم ومواد البديلة الطاقة وخيارات الغيار وقطع والكهرباء الوقود توفير خالل من الريفية والمناطق الرئيسية المدن من كل

 باإلضافة .والنازحين المضيفة المجتمعات من شخص ماليين خمسة من أكثر الدعم ذلك من استفاد وقد مأمونة شرب مياه توفير لضمان والكلور

 وقطع والكهرباء الوقود توفير عبر الصلبة النفايات وإدارة الصحي الصرف مياه معالجة محطات وصيانة تشغيل اليونيسف دعمت ذلك إلى

 21 على موزعة مديرية 160 من أكثر في شخص مليون 2,2 حوالي منها يستفيد والتي الصحي الصرف لمنظومات طارئةال والصيانة الغيار

 .محافظة
 

 بفضل النظيف الماء يشرب صعير طالب /المحبشي طه/2019 اليمن يونيسف @

 خلدون ابن مجرسة في البيئي واالصحاح المياه لمرافق اليونيسف من لمقدم الدعم
 صنعاء  - االبتدائية
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 الطوارئ مراحيض وبناء بالصهاريج الطوارئ مياه نقل خالل من العام هذا اآلن حتى نازح 000,350 من ألكثر اليونيسف استجابت كما

  الريف مياه إمدادات لمشاريع العامة والهيئة المحلية الحكومية غير والمنظمات اليونيسف من بدعمو ظافة.الن وتعزيز النظافة عدة وتوزيع

 النازحين عن فضال   الحديدة في النازحين من اآلالف إلى اليونيسف وصلت السريعة االستجابة آلية مظلة تحت الدولية الحكومية غير والمنظمات

 .وعدن هروالمه سقطرى ديدالتح وجه وعلى أخرى محافظات في
 

 التغذية وسوء الوخيم الحاد التغذية سوء حاالت عالج لضمان العمل استكمال التغذية قطاع مع بالتعاون اليونيسف تمكنت ذلك إلى باإلضافة

 الصحة مجال في الفاعلة الجهات مع الجغرافي التقارب بضمان البيئي واالصحاح المياه قسم قام كما مستهدفة. مديرية 107 في المعتدل الحاد

 ترتفع مناطق في يعيشون شخص 000,320 مجموعه ما تزويد تمو التغذية. سوءالمجاعة/ معدل حيث من أولوية ذات مديرية 27 في والتغذية

 لجاري.ا العام بداية منذ األساسية البيئي واالصحاح المياه وخدمات بإمدادات التغذية سوء نسب فيها
 

 في خصوصا   بالكوليرا إصابتها المشتبه الحاالت لزيادة الستجابةا البيئي واالصحاح المياه مجموعة ءشركا واصل 2019 عام من اآلن حتىو

 فيو الوباء. تفشي وقف لتعزيز المحلية والسياقات لالحتياجات االستجابة من الثاني الخط لتكييف  حثيثة جهود كذلك تبذل والحديدة. صنعاء

 تنفيذ أما عقبة لتظ الوصول تحديات أن إال ،والضالع والحديدة حجة في النزاع من المتضررين للنازحين االستجابة فيه تتواصل الذي الوقت

 وثيقة وأعدت لالستجابة متعمق تحليل بإجراء البيئي واالصحاح المياه مجموعة قيام كذلك 2019 يونيو شهر شهد .وقتها في االستجابة جهود

 انعمّ  في مستديرة مائدة اجتماع البيئي واالصحاح المياه مجموعة عقدت كما مفصلة. عمل خطة بلورة جهود تثري أن شأنها من مناصرة

 المياه لمجموعة العالمي االجتماع مع بالتزامن جنيف في جانبية أخرى ليةافع وكذلك المانحة والجهات الرئيسيون المجموعة شركاء حضره

 المياه استجابة جودة وتوسيع تحسينب التعهدات وقطع الدعم وحشد االستجابة لعملية والتشغيلية الفنية بالتحديات الوعي لزيادة يالبيئ واالصحاح

 اليمن. في للسكان الضرورية االحتياجات لتلبية البيئي واالصحاح
 

 من بالمائة 88 من التحقق 2019 يونيو حتى يناير من الفترة خالل واإلبالغ بالرصد المعني القُطري العمل فريق ستطاعا :الطفل حماية

 152 & أوالد 410) طفل 562 وتشوه تلمق تأكيد تم حيث (654) الطفل لحقوق الجسيمة االنتهاكات بشأن المرفوعة الحوادث إجمالي

 من مستشفيات( 6 و مدارس 21) ومستشفيات مدارس على اعتداءات 27 رصد إلى إضافةا  فتاة 41 و أوالد 527 واستخدام وتجنيد (فتيات

 .تعز ثم الحديدة يليها الضالع محافظة في الحوادث تلك معظم توثيق تم .المختلفة النزاع أطراف قبل
 

 غير والذخائر األلغام تمثلها التي المخاطر بشأن للحياة المنقذة التثقيف نشطةأ اليونيسف واصلت فقد أمامها الماثلة التشغيل تحديات ورغم

 طفل 174,1,288 بينهم العام هذا النزاع من متضرر شخص 1,524,328 إلى وصلت والتي الحرب مخلفات من المتفجراتو المنفجرة

 .محافظة 19 داخل (إناث 615,98 & ذكور 539,137) البالغين من 154,236 إلى إضافة (فتيات 756,640 & أوالد 418,647)

ا  المجتمعية الحمالت وخالل للطفل الصديقة المساحاتو المدارس في تلك األلغام بمخاطر تثقيفال أنشطة نُفذت   .أيضا
 

 579,281 بينهم شخص 374,331 إلى النفسي الدعم خدمات وصلت

 من 795,49 إلى إضافة (فتيات 932,141 & أوالد 647,139) طفل

 من وذلك محافظة 91 في (640,15 :ذكور & 155,34 :إناث) البالغين

 مساعدة بهدف والمتنقلة الثابتة للطفل الصديقة المساحات من شبكة خالل

 العنفية للتجارب األمد وطويلة اآلنية التبعات على التغلب في المستفيدين

  .لها تعرضوا التي
 

 اإلحالة عمليات دعم اليونيسف واصلت ،الحالة إدارة برنامج خالل من

 إلى الوصول تسهيل ذلك في بما لألطفال الضرورية الخدمات وتقديم

ا  األكثر األطفال للحياة المنُقذة الصحية الخدمات  طفل 837,7 وكان .ضعفا

 4,867 و فتيات 2,970) مدربين حالة ُمدراء قبل من تحديدهم تم قد

 & فتاة 2,764) طفل 7,267 حصل األطفال هؤالء بين منو أوالد(

 الضحايا مساعدة ذلك ومن يحتاجونها التي الخدمات على أوالد( 503,4

 والخدمات القانونية والخدمات للنوع جيبةستالم والخدمات العيش ُسبل ودعم االقتصادي والتمكين الشمل ولم األسر وتتبع الفردية المشورةو

  .10 9الطبية والخدمات التعليمية
 

 الرعاية وُمقدمي األطفال من 376,378 مجموعة ما إلى الوصول الطفل حمايةب المتمثل مسئوليةال مجال شركاء استطاع 2019 يونيو وحتى

 من 441535,1, مجموعه ما إلى الوصول كذلك تم .2019 هدف من بالمائة 43 يمثل وهذا األلغام بمخاطر التوعية نشر خالل من لهم

                                                 
 الحالة. ُمدراء قبل من والمحددين المستفيدين األطفال عدد المقدمة الخدمات عدد سيتجاوز وبالتالي متعددة خدمات على حصلوا األطفال بعض أن إلى التنويه نود  9

 306 شمل لم - فتيات( 186 & أوالد 281) طفل   467 لعدد األسر تتبع - فتيات( 716,1  & أوالد 3,020) طفل 4,736 لعدد الفردية مشورةال - فتيات( 65  & أوالد 174) طفل 239لعدد الضحايا مساعدة  10

 خدمات - فتيات( 109  & أوالد 186) طفل 295 لعدد قانونيةال خدماتال -  فتيات( 406  & أوالد 689) طفل 0951, لعدد العيش كسب سبل ودعم االقتصادي التمكين( –)فتيات 87  & أوالد 219) طفل

  فتيات(. 526 & أوالد 856) طفل 382,1 لعدد الطبية الخدمات - فتيات( 321 & أوالد 516) طفل 837 لعدد تعليمية

 يتعلمون الصم األطفال من مجموعة /عبدالحليم احمد/2019 اليمن يونيسف @

 صنعاء في صروح مؤسسة نظمتها توعية جلسة خالل األلغام مخاطر عن المزيد
 اليونيسف من بدعم
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 التثقيف برنامج أهداف إجمالي من المائة في 68 يمثل ما المحافظات مختلف في األلغام بمخاطر التثقيف أنشطة خالل من رعاية ومقدم األطفال

 مع التقدم. من المستوى هذا إلى قاد التعليم قطاع مع الوثيق والتعاون التعليمو التربية وزارة مع جديدةال شراكةال .2019 املع األلغام بمخاطر

 أطراف قبل من الوطنية الحكومية غير المنظمات حركة وتقييد المقترحات على الموافقة وتأخر الوصول على المفروضة القيود اراستمر ذلك

 الرعاية ومقدمي األطفال يحرم قد ما وعدن والبيضاء وصعدة تعز محافظات في تواصل النزاع في منخرطة الدولة خارج وأطراف للدولة تابعة

 .األطفال لحماية ضرورية خدمات على الحصول من لهم
 

 على تركز عضو 31 لعدد قدرات بناء خطة أيضا   الطفل بحماية المتمثل المسئولية مجال شركاء نفذ 2019 عام من األول النصف خالل

 مع باالشتراكو - ذلك إلى باإلضافة ي.الجنس واالعتداء الجنسي العنف من الناجين األطفال عايةر ومهارات الحالة إدارة مجال في الفجوات

 الحماية اتجاهات على يركز للمانحين مستديرة مائدة اجتماع في الطفل بحماية المتمثل المسئولية مجال منسقو شارك - الحماية مجموعة

 الحالة إدارة نظم وتعزيز المحلية القدرات في االستثمار ىإل الحاجة على الطفل بحماية المتمثل المسئولية مجال كدأ وقد اليمن. في الرئيسية

 أخرى أمريكي دوالر مليون 4,32 تقديم ويلزم منخفض الطفل بحماية المتمثل المسئولية مجال مويلت يزال ال ذلك مع الضحايا. ومساعدة

 .األساسية الخدمات على وأسرهم األطفال حصول وضمان الهدف إلى للوصول

  

 تقديم سيما ال الرئيسية المدخالت توافر وضمان التعليمية المنظومة انهيار منع على 2019 عام خالل لليونيسف التعليم برنامج ركز :التعليم

 والمواد للطالب طاوالت توفير جانب إلى التحتية البنية تأهيل وإعادة ائفهالوظ المدارس أداء لتسهيل مرتباتهم توقفت الذين للمعلمين حوافز

 .النفسي الدعم تقديمو الصفية دارةاإلو الطفل على مرتكزة منهجية على المعلمين وتدريب لألطفال التعليمية
 

 فبراير شهري في دفع جولتي المشروع نفذ ن.معلميال حوافز مشروع تحت دفع جولة أول بنجاح اليونيسف أطلقت العام هذا من فبراير فيف

 من 359,135 مجموعه ما المشروع يستهدف .الحوافز من الثالثة الجولة لتنفيذ التحقق عملية أغسطس شهر في تجريو التوالي على ومايو

 محافظة. 11 في منتشرة ريةمدي 175 في الدعم( وطواقم المؤقت بنظام التدريس هيئات ذلك في بما ومعلمات )معلمين المدارس في العاملين

 .إناث( 27,243 & ذكور 85,144) المدارس في والعاملين المعلمات/المعلمين من 112,387 إلى وصلت قد الثانية الجولة وكانت
 

 في متضررة مدرسة 13 تأهيل إعادة 2019 عام من األول النصف خالل شركائها مع اليونيسف كملتاست لألطفال أفضل تعليمية بيئة لتوفير

 مجموعه ما منها يستفيد ولحج عدن محافظتي في مدرسة 37 في الصحي والصرف المياه مرافق تأهيل وإعادة ولحج وأبين إب محافظات

 33 في دائم شبه دراسي فصل 97 بناء اليونيسف دعمت ذلك، إلى اإلضافةب (.فتيات 030,31  & أوالد 606,29) وطالبة طالب 63660,

  & أوال 579,5) نازح طفل 91515, لعدد بديلة تعليمية فرصا   اآلن توفر باتت والتي والضالع ولحج وأبين وتعز عدن محافظات في مدرسة

 وذمار وصنعاء وعدن العاصمة أمانة في مدرسة 500 في للطالب جديدة طاولة 891,21 اليونيسف وفرت ،ذلك على عالوة   (.فتيات 580,9

  وطالبة. طالب 67367, منها استفاد وعمران وإب
 

 مدرسة 78 في ومعلمة معلم 1,264 اليونيسف دعمت العام هذا من اآلن حتى

 تلبية على قدرتهم من عزز مما مأرب محافظة في مديريات سبع داخل

 085,19 & أوالد ,43914) النزاع من متضرر طفل 424332, احتياجات

 في المتطوعين من ومعلمة معلم 564 تدريب تم ،ذلك إلى باإلضافة فتيات(.

 عملية على وتعز عدن محافظتي في مجتمعات فصل 70 و مدرسة 120

 526,114 إلى الوصول من مكنهم ما بالحوافز ودعمهم الصفي التعلمو التعليم

 في (فتيات 985,50 & أوالد 541,63) النزاع من متضررين وطالبة طالب

 .نازحينبال المزدحمة المناطق
 

 التعليمية المواد من وغيرها المدرسية الحقائب توزيع تم ذلك جانب إلى

 محافظة في (فتيات 542,7 & أوالد 709,7) طفل 25115, على األساسية

 حيث حاليا   لشراء قيد األخرى المدرسية اللوازم باقي .بالتعليم التحاقهم دون تحول التي االقتصادية العوائق وتقليل الوصول تشجيعلدعم/ عدن

 حقيبة 000,50 بعدد االحتفاظ وسيتم .2020-2019 الدراسي العام بداية األطفال على مدرسية حقيبة 000,550 من أكثر توزيع المزمع من

 وتعز وإب وعدن والحديدة صنعاء في الميدانية المكاتب مستودعات في طوارئ كمخزون صندوق في ومدرسة ترفيهية عدة 100 و مدرسية

 13 في مدرسة 244 تجهيز تم كذلك .طفل 000,57 واليح لدعم وتكفي الطوارئ حاالت في لتعليمل طارئة احتياجات ألي لالستجابة ةوصعد

 .مدرسة كل من واحدة معلم/معلمة بحضور استخدامها كيفية حول تدريبية دورات وُعقدت كامل بشكل حاسوب بمختبرات مزودة 11محافظة
 

                                                 
 .مأرب و الضلع و أبين و عدن و شبوة و البيضاء و ريمة و الجوف و ذمار و الحديدة و حجة و عمران و صنعاء محافظات  11

 معمل في الميكروسكوب يستخدم معلم /العيدروس عيدروس/2019 اليمن يونيسف @

 بصنعاء للمعلمين العالي المعهد  في العلوم

 



  2019 يونيو( – )يناير النصفي التقرير                                                     اليمن في االنساني الوضع تقرير يونيسف:
  

 هذا شمل السنوي. الهدف من المائة في 43 يمثل ما محتاج 12طفل 029,000,2 إلى الوصول التعليم كتلة استطاعت 2019 يونيو نهاية بحلول

 مستهدف طفل 305,202 احتياجات تلبية تم كما الصحي والصرف المياه ومرافق المدارس تأهيل إعادة خالل من هدفمست طفل 61929, العدد

 المدرسية بالتغذية طفل 658,708 وكذا المدرسية اللوازمب طفل 96076, استهداف تم بينما والسبورات المدرسية الطاوالت توفير خالل من

 إلى الوزارية. امتحانات تنظيم خالل من طفل 316,3 وكذا المؤقت مالتعلي فرصب 319,51 و يالصح بالتثقيف طفل 111,141 إلى إضافة  

 .المعلمين تدريب  أنشطة من ومعلم طفل 475,999 استفاد فيما التعليم دعم نظام من طفل 03449, استفاد ذلك
 

  2019 عام فيو .التمويالت استقطاب وجهود للمنتجات بخرائط للخروج الجهود لتنسيق مخصصة شهرية اجتماعات عقد التعليم كتلة تواصل

 التالية: القدرات بناء جهود في ساهم ما "اليمنية الحكومية غير لمنظماتا قدرات بناء حتياجات"ال الذاتي للتقييم سريع مسح اجراء الكتلة دعمت

 ألعضاء المعلومات إدارة حول واحد ليوم تدريب وكذا المكال محور في عضو 25 لعدد الطوارئ أثناء التعليم حول أيام ثالثة لمدة تدريب إجراء

 .ةالوطني المحاور مستوى وعلى صنعاء مكالالو وإب عدن محاور

   
 

 ونظم الطفل فقر حول األدلة استخالص في االستثمار لليونيسف االجتماعية السياسات برنامج واصل 2019 عام في :االجتماعي اإلدماج

 مكتب االجتماعية السياسات برنامج دعم الصدد هذا وفي الطفل. على المرتكزة والبرامج القرارات اتخاذ عملية إلثراء االجتماعية الحماية

 هو التمرين هذا من الهدف صنعاء. لمحافظة المتاخمة والمناطق العاصمة أمانة في االجتماعية خدماتال لتصورات مسح إلجراء اإلحصاء

 للمستفيدين وفرصة ناحية من والمياه( الصحة )مثل االجتماعية الخدمات إلى الفقيرة األسر وصول دون تحول التي والعقبات االختناقات تحديد

 ورضاهم تكاليفها تحمل على والقدرة إليها الوصول وإمكانية االجتماعية الخدمات توافر مدى حول تهممالحظا لتقديم أخرى ناحية من الخدمة من

 .عام بشكل
 

 لليونيسف مدخالت لتوفير منتظم بشكل البلد في واالقتصادي االجتماعي الوضع رصد 2019 عام من األول النصف خالل أيضا   البرنامج واصل

 المستجدات ةنشر إلصدار الدولي والتعاون التخطيط وزارة اليونيسف دعمت بذلك، يتعلق وفيما البرامج. ضعوو القرارات اتخاذ عند والشركاء

 أعداد أربعة إصدار تم العام بداية منذو واالقتصادية. االجتماعية للمعلومات رئيسي وطني مصدر تمثل والتي اليمن في ةواالقتصادي ةاالجتماعي

 انعدام وتطورات الدولية التقارير في اليمن وضع العيش سبل أولوياتو االقتصاد آفاقو الكلي االقتصاد تتطورا على زترك التي النشرة من

 .البلد في الغذائي األمن
 

 فهم هو الدراسة هذه من الهدف التعليم. برنامج مع االشتراكب التعليم في االستثمار حالة راسةد أيضا   االجتماعية اتالسياس برنامج يدعم كما

 تقدر اليمن. في بالمدارس االلتحاق على األزمة تأثير ذلك في بما التعليم قطاع على المستمر النزاع عن الناجمة االقتصادية الخسائر وتحديد

 بالمدارس الملتحقين غير األطفال نسبة زادت بينما االبتدائية بالمدارس ملتحقين غير األطفال من المائة في 5,24 قرابة أن للتحليل األولية النتائج

 - عدن – العاصمة )أمانة محافظات أربع في 2014 عام األوالد من المائة في 7,7 و الفتيات من المائة في 9,13 من اإلعدادية المرحلة في

 سيعود لما اإلجمالية ئرالخسا بلغت ،الصدد هذا وفي .2019 عام األوالد من المائة في 9,12 و الفتيات من المائة في 83,17 إلى صعدة( - أبين

 مليارات 7 حوالي المدرسة من تسربوا الذين الحياة مدى األطفال على

 لعام المحلي الناتج إجمالي من ٪16 يعادل ما )أي تقريبا   أمريكي دوالر

2014.) 
 

 االجتماعية اتالسياس برنامج واصل بالتقرير المشمولة الفترة خاللو

 والذي والتمكين واالقتصادي االجتماعي للدعم المتكامل لنموذجبا العمل

 فقرا   األكثر الفئاتو للمهمشين العاجلة االحتياجات يةتلب إلى يهدف

 االجتماعي التمكينبالفرص/ وتزويدهم اليمن في المهمشة لفئاتوا

 الصدمات مواجهة على اتهمقدرو عيشهم سبل لتعزيز واالقتصادي

 حتى المشروع في أسرة 797,5 مجموعه ما تسجيل تم والضغوطات.

 في تم كما صنعاء(. محافظة في 984و  العاصمة أمانة في 813,4) األن

  صندوق من مشرف 22 و حالة مدير 200 دريبت  مشروعال سياق

 اإللكتروني والنظام دليلال باستخدام الحالة إدارة حول االجتماعية الرعاية

 .والعمل االجتماعية الشؤون ووزارة الطفل حماية برنامج مع وبالتنسيق االجتماعية الرعاية صندوق مع بالشراكة لمشروعا لغرض المطور

 

 نتيجة   السلوك. تغيير حول أيام ستة لمدة يةتدريب دورة في المجتمع أفراد من 80 شارك التنمية جلأل االتصال برنامج مع بالتعاونو ،بالمثل

 واالستمرار البيئي واالصحاح والمياه والتغذية حةالص في الممارسات أفضل تبني خالل من السلوكي التغيير تعزيزل حمالت تنفيذ أمكن ،لذلك

                                                 
 .متعددة أنشطة إليهم تصل المستفيدين بعض  .األنشطة جميع إليهم وصلت الذين األطفال عددل تراكمي تجميع  12

 التثقيف نشطة  اليدين غسل في مشاركتهم أثناء أطفال /الخالدي فاضل سعاد/2019 اليمن يونيسف @
 والتمكين  واالقتصادي االجتماعي الدعم مشروع سياق في الكوليرا من للوقاية
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 االنتهاء تم كما أسرة. 196,1 و فرد 1134, إلى وصلت وجماعية فردية تثقيف جلسات بإجراء المجتمعية بالتعبئة المكلفون قام بدورهم عليها.

 بالكوليرا اإلصابة مخاطر تقليل في ساهمت نظافة حمالت نُفذت كما المشروع مواقع في البيئي واالصحاح لمياها لوضع فني تقييم إجراء من

 المشاركين عدد صلوو شهرية غذائية سالل باستالم مشينهالم بدأ العالمي األغذية برنامج مع بالشراكةو الفقيرة. األحياء لسكان دخل وتوفير

 مهمشة أسرة 082,4 إلى الغذائية المساعدات نم اآلن حتى نيستفيدالم والتمكين واالقتصادي االجتماعي للدعم المتكامل النموذج مشروع في

 .)بالتقرير المشمولة الفترة خالل المتكامل النموذج في المسجلين المشاركين إجمالي من بالمائة 70 )حوالي فرد 1010,40 يبلغ أفراد بعدد

 

 على المحلية المجتمعات مع وثيق بشكل 2019 عام من األول النصف خالل التنمية ألجل االتصال برنامج عمل :التنمية ألجل االتصال

 2,920 حوالي بتدريب البرنامج قام حيث اليمن. في األمراض وتفشي الصحة تردي في تسهم التي والسلوكيات االجتماعية الممارسات معالجة

 التنمية ألجل االتصال برنامج دعم كما متطوع(. 5,000) الهدف من المائة في 58 محققا   القدرات بناء أنشطة سياق في مجتمعي متطوع

 النظافة. وتعزيز المجتمعية المشاركة حول البيئي واالصحاح للمياه مجال في السريعة االستجابة لفرق متعاقب وتدريب مدربين تدريب دورات

 على لتشجيعهم المباشر الشخصي التواصل أنشطة خالل المحلية المجتمعات مع باالنخراط 2,920 عددهم البالغ المتطوعين هؤالء قام وقد

 تم الذين المجتمع أفراد وصل وقد  المبكرة. الرعاية على للحصول والسعي واألوبئة األمراض من للوقاية األساسية األسرية الممارسات تبني

 مستهدف(. ماليين )ستة الكلي الهدف من المائة في 64 يمثلون شخص 3,840,696 إليهم الوصول
 

 ضد التطعيم حمالت لصالح ككل البلد مستوى على االجتماعية التعبئة جهود التنمية ألجل االتصال برنامج دعمت التطعيم، لحمالت وبالنسبة

 4,154,639 حوالي إلى مجتمعية مشاركة تدخالت تضمنت التي الحمالت وصلت .2019 فبراير شهر خالل األلمانية والحصبة الحصبة

 لدعم المجتمعية بالتعبئة مكلفين أشخاص مجموعة بنشر التنمية ألجل االتصال برنامج  قام الكوليرا من الوقاية استراتيجية من كجزءو .شخص

 العامة واألماكن المساجد في مجتمعية ومحادثات لقاءات وعقد منزل إلى منزل من زيارات خالل من الكوليرا ضد الفموي التلقيح حمالت

 صعوبة 2019 عام التنمية ألجل االتصال أنشطة تنفيذ واجهت التي يسيةالرئ التحديات بين من .شخص 307821, حوالي فيها شارك األخرى

 لحل المعنية المحلية السلطات مع مفاوضات في اليونيسف دخلت ،لذلك منزل. إلى منزل من زيارات ءإلجرا المجتمعات بعض إلى الوصول

 .انقطاع دون المحلية للمجتمعات  دعم تقديم من والمجتمعية االجتماعية بالتعبئة المكلفين تمكن لضمانو الموضوع
 

 الدعم أشكال من وغيرها والنقد المواد وعدة الطعام مثل إمدادات على الكوليرا من نيالمتضرر السكان حصول األخرى التحديات بين من

 المستفيدات بعض بدت كما مستفيدين.لل منزلية زيارات ينفذون الذين التنمية ألجل االتصال لبرنامج يينمجتمعال ينمتطوعال يقدمها التي العيني

 االتصال فريق على سيكون الحاالت هذه مثل في أمنية. لدواعي منازلهن بدخول للمتطوعين السماح يف مترددات الحضرية المناطق في خاصة  

 في جلساتال إلى باإلضافة أم ىإل أم من دعم نوادي وإنشاء المجتمعية والفعاليات االجتماعات خالل من الجماعي التواصل تكثيف التنمية ألجل

 واالصحاح المياه مجال في المتكاملة االستجابة على التركيز خالل من التحدي هذا أثر تخفيف سيتم ،لذلك والمدارس. الصحية والمراكز المساجد

 .اإلمدادات لتلك المناسب االستخدام لضمانو اإلمدادات توزع التي القطاعات مع يعملون الذين المتطوعين بمعية والصحة والتغذية البيئي
 

 المشاركة أمام عقبة يشكل المناطق بعض في الشركاء إلى الوصول بمنع المصحوب الحوافز قلة بسبب المدربين المجتمعيين لمتطوعينا تسرب

 .الفعالة المجتمعية
 

 أجهزة لتشغيل الطاقة أشكال من وغيرها الكهرباء إلى األسر وصول ضعف عن فضال   اإللكترونية اإلعالم وسائل إلى الوصول محدودية أدت

 الزيارات خصوصا   الرعاية ومقدمي اآلباء إلى للوصول المباشر الشخصي التواصل على المفرط االعتماد إلى اإللكترونية الجماهيرية الوسائط

 .كثيفة بشرية موارد تستلزم التي منزل إلى منزل من

 

 إمدادات توفير لضمان للسكان المتحدة األمم صندوق بمعية اليمن في السريعة االستجابة آلية قيادة اليونيسف تتولى :السريعة االستجابة آلية

 المتحدة األمم وصندوق اليونيسف استطاعت 2019 يونيو إلى يناير من الفترة وخالل طوارئ. حالة أي ظهور بمجرد للحياة منقذة عاجلة

 عدةالب تزويدهم وجرى فرد( 049,849 إلى أفرادها عدد )يصل جديدة نازحة أسرة 292,121 إلى لالوصو العالمي األغذية وبرنامج للسكان

 شهدت التي المناطق من رئيسي بشكل األسر تلك نزحت أخرى. وإمدادات شخصية نظافة مواد تشمل والتي السريعة االستجابة ليةآل المعيارية

 األمطار بها تسببت التي الفيضانات بسبب أو والضالع وتعز والحديدة وحجه عدةص في للقتال األمامية الخطوط وحول النزاع حدة في تصاعد

 وحضرموت. ولحج وعدن والبيضاء مأرب على هطلت التي الغزيرة
 

 والمجلس يةوالتنم الفنية التعاون وكالة )وعضوية الجوع ضد العمل منظمة تقوده والذي لليونيسف التابع السريعة االستجابة آلية إتالف نفذ بدوره

 في النازحين من للتحقق سعوا تمرين العام هذا أوكسفام( ومنظمة الطفل حماية ومنظمة لالجئين الدنماركي والمركز لالجئين النرويجي

 اآللية. تقدمها التي األغراض متعددة النقدية المساعدة على للحصول واألهلية الضعف درجه تقييم بهدف والضالع حجهو الحديدة محافظات

  .المحافظات تلك في تاريخه حتى للقتال األمامية الخطوط حول ضعيفة نازحة أسرة 861,62 إلى الوصول مكنأ لذلك، تيجة  ن
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 المياه توفير تشمل حجه محافظة في وعاجلة طارئة بيئي وإصحاح مياه خدمات تقديم لليونيسف التابع السريعة االستجابة آلية إتالف يتولى كما

 وفي .وكعيدنه عبس مديريتي في يةحديد خزان 10 تأهيل إعادة مع جنب إلى جنبا   عبس مديرية في نزوح موقع 72 إلى بالصهاريج نقلها عبر

 المنفذة التدخالت من المستفيدين إجمالي بلغ .والمعافر الشمايتين مديريتي في مياه إمداد منظومتي تأهيل إعادة التالفا استكمل تعز محافظة

 ما شارك ذلك، إلى .يومي بشكل نظيفة شرب مياه على يحصلون باتوا ممن شخص 216,75 زهاء 2019 يونيو حتى يناير الفترة خالل

 في المجتمعيين الصحة متطوعي نظمها التي النظافة تعزيز جلسات في المضيفة والمجتمعات حينالناز أوساط من فرد 293,68 مجموعه

 وأبين. وتعز ولحج وعدن الحديدة محافظات

 

 دوالر مليون 14,7 من أكثر 2019 يونيو حتى يناير الفترة خالل الواصلة لإلمدادات اإلجمالية القيمة بلغت :اللوجستية والخدمات اإلمداد

 مراكب أربعة بواسطة الشحنات تلك وصلت التوالي. على مكعب متر580,10و متري طن 2,427 بلغا إجماليين وحجم بوزن أمريكي

 .الحديدة إلى اللوجستي الدعم كتلة قبل من ةمسير جوي نقل رحلة إلى باإلضافة الحديدة إلى وصلت ةشراعي

  

  :الخارجي واالتصال اإلعالم

 مجال في جهودها لتوحيد لليونيسف فرصة بمثابة 2019 عام من األول النصف كان

 ذاته الوقت في داعية   اليمن في األطفال وضع حول الوعي زيادة بغية والمناصرة االتصال

 اإللكترونية المواقع على وبيان صحفي بالغ 14 مجموعه ما نُشر كما حقوقهم. حماية إلى

 العنف تجدد إلدانة والعربية( اإلنجليزية باللغتين منها )سبعة نيسفلليو واإلقليمية العالمية

 حوافز وبرنامج البلد مستوى على التطعيم حمالت على الضوء وتسليط األطفال ضد

 .اليمن في اليونيسف استجابة تدعم التي المانحة لجهاتا بدور واإلقرار المعلمين
 

 الماضية الستة األشهر خالل هامة ومنشورات تقارير عدة نشر تم بالمناصرة، يتعلق فيماو

 األبوة وتقارير 2018-2017 خالل اليمن طفالأل المحققة نتائج ع:يتوس دعم ذلك في بما

 2019 يونيو شهر في لليونيسف العالمي األبوة عيد بمناسبة صدرت التيو  الحرب بيئة في

 الوضع مخاطبة منها الغرض وكان الطفل حقوق التفاقية الثالثين الذكرى وبمناسبة

 .الوالدة أثناء واألطفال للنساء المتدهور
 

 المساهمة المانحة الجهات دعم تعزيز في 2019 فبراير في انعقد الذي جنيف في التعهدات إعالن مؤتمر ساهم أخرى مهمةال حداثاأل بين من

 االتحاد عاصمة بروكسل في تفاعلي معرض إقامة 2019 يونيو شهر شهد ،األوروبي االتحاد مع وبالشراكة اليمن. في اليونيسف استجابة في

  .ينالمجتمعي يينالصح العاملين مشروع منجزات إلبراز األوروبي
 

 

 وحملة للتحصين العالمي واألسبوع للمياه العالمي اليوم مثل هامة مواضيع 2019 يونيو حتى نفذت التي الرئيسية الرقمية الحمالت أبرزت

 في األبوة وشهر 2019 أبريل في الكوليرا ضد الفموي التطعيم وحملة 2019 فبراير في أجريت التي األلمانية والحصبة الحصبة ضد التطعيم

  .2019 يونيو
 

 4,5 بلغ إجمالي انطباعات بعدد تويتر على متابع 15,000 أكثر اليمن يونيسف اكتسبت ،العام هذا الرقمي اإلعالم في االنخراط سياق وفي

 حول تويتر تغريدة أعلى اجتذبت .مشاهد مليون 2,5 إلى المنشورات وصول مع فيسبوك على جديد متابع 11,000 وحوالي انطباع مليون

 حصل  انتستجرام وعلى مشاركة 000104, على فيسبوك على منشور أعلى حصل انطباع. 000113, من أكثر المواصالت بدل حوافز

 انطباع. 2,900 قرابة نازح طفل حول الرئيسي المنشور

 
 

 وتعهدات مساهمات من قدموه ما نظير والخاص العام القطاعين من المانحين لجميع امتنانها عميق عن تعرب أن اليونيسف تود :التمويل

ا ممكن أمراا  الحالية االستجابة تنفيذ من جعلست  اإلنسانية االستجابة خطة مع 2019 األطفال أجل من اإلنساني العمل مناشدة موائمة تم وقد .ا

 ئمةاق تمويل فجوة هناك زال ال أنه العلم مع دوالر مليون 160,60 من أكثر إجماالا  وصلت مساهمات تاريخه حتى اليونيسف تلقت ليمن.ل

ا، الحاجة. ذوي األطفال جميع إلى الوصول المنظمة باستطاعة يكون لن التمويل هذا توفر دون فمن دوالر. مليون 170,50 تبلغ  ولتلبية أيضا

 والتي ابه التنبؤ يمكن التي تبالتمويال الخصوص وجه على اليونيسف ترحب ،اليمن في وأسرهم لألطفال األمد وطويلة العاجلة االحتياجات

  السنوات. ةومتعدد المرونةب تتسم
 

تلقت اليونيسف مساهمات لدعم مناشدتها الطارئة من سلوفينيا والسويد واليابان وأندورا والدنمارك والوكالة األمريكية للتنمية   2019في عام 

ملكة الدولية للمساعدة في حاالت الكوارث وكندا والصندوق المجمع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة والصندوق المجمع للم

 الفترة خالل االجتماعي اإلعالم وسائل في تداوله تم ما أبرز

 2019 يونيو - يناير

 تويتر

 15,600 جدد متابعين

   مليون 4,49 انطباعات تغريدات

 انطباع 113,300 تغريده أعلى

 614 )عربي/إنجليزي( التغريدات مجموع

  زيارة 105,100 الحساب زيارات

 مرة 6,022 الذكر مرات مجموع

 فيسبوك

 406 غالبا ( )باللغتين المنشورات إجمالي

 ألف 10,900 الجدد اإلعجابات/المتابعين صافي

 شخص مليون 2.54 الوصول إجمالي

 شخص 104,300 الرئيسي المنشور
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اهمات عديدة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة واستراليا والوكالة األمريكية للتنمية الدولية "الغذاء مقابل السالم" باإلضافة إلى مس

 .13من اللجان الوطنية الداعمة لليونيسف
 

 .والذي من المتوقع أن يتم نشرها بحلول نهاية أغسطس" 2019ستقوم اليونيسف بمراجعة مناشدتها بعنوان "العمل اإلنساني من أجل األطفال 

 سيضمن ذلك إبقاء المانحين والشركاء على اطالع دائم باالحتياجات على أرض الواقع والتغيرات في السياق واألولويات والتطورات الرئيسية

 .2019األخرى التي طرأت منذ المراجعة األخيرة في أبريل 
 

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

 الُمناشد القطاع

 متطلبات

 لعام التمويل

2019 

 أمريكي( )دوالر

 التمويالت

 مقابل المستلمة

 2019 مناشدة

 أمريكي( )دوالر

 من مرحل مبلغ

2018 

 أمريكي( )دوالر

 تسهم أخرى مخصصات

 )دوالر النتائج تحقيق في

 *أمريكي(

 لعام المتوفرة التمويالت

 التمويلية الفجوة أمريكي(** )دوالر 2019

$ % 

 %39 48,512,139 76,165,861 20,500,890 22,505,261 33,159,710 124,678,000 التغذية

 %34 29,596,824 56,191,849 24,487,066 22,074,642 9,630,141 85,788,673 الصحة

 %36 49,001,784 85,998,216 19,153,893 34,775,718 32,068,605 135,000,000  البيئي واإلصحاح المياه

 %49 18,681,183 19,667,028 - 11,766,930 7,900,098 38,348,211 الطفل حماية

 %5 4,983,442 101,016,558 2,504,291 31,116,985 67,395,282 106,000,000 التعليم

 %54 7,582,208 6,427,188 3,600,000 421,074 2,406,114 14,009,396 االجتماعية السياسات

 %43 4,669,078 6,188,717 - 5,059,736 1,128,981 10,857,795 التنمية ألجل االتصال

 %37 7,817,582 13,182,418 - 6,683,055 6,499,363 21,000,000 السريعة االستجابة ألية

   394,686   394,686  تخصيصه تم ما

 %32 170,449,554 365,232,521 70,246,140 134,403,401 160,582,980 535,682,075 اإلجمالي
  .2019 اإلنساين األداء رصد نتائج حتقيق يف سيسهمون وابلتايل للطوارئ مكوانت لديهم لكن النظم تعزيز على ينصب   األساسي تركيزهم آخرين وماحنني األطراف متعددة منظمات جانب من اإلضافية املسامهات ذلك يشمل *
 

 عالية تشغيل بيئة يف الربجمة لدعم حيوية ت عد واليت املختلفة القطاعات عرب التكاليف تلك )تشمل أخرى. خمصصات وبند املرحل املبلغ إىل ابإلضافة احلالية املناشدة مقابل املستلمة التمويالت إمجايل وتشمل 2019 يونيو 30 حىت توفرةامل بالغامل **
 احلماية لتعزيز املوارد من املزيد حشد جيريو  هذا ئيسي.الر  املقر يف هبا االحتفاظ يتم ةمسامه كل  عن املسرتدة لتكلفةا كذلك  تضمنت .(البصرية واملواد االتصال وأنشطة واملتابعة امليدانية والعمليات األمن تتضمن التكاليف هذه كاليمن.  التكلفة

 اجملتمعات على األثر يفختف إىل يهدف الذيو  الطارئة النقدية التحويالت برانمج ذلك ويشمل اإلنسانية. األوضاع عن الناشئة االحتياجات ذلك يف مبا والبعيد القريب املدى على االحتياجات لتلبية والصحة البيئي واإلصحاح املياه ون ظم االجتماعية
  .اإلنسانية وغري اإلنسانية الصدمات جراء احمللية
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 9201 أغسطس 28 في المقبل: التقرير
 

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

 Yemen @UNICEF تويتر: على اليمن يونيسف صفحة

 Yemen UNICEF انستجرام: على اليمن يونيسف صفحة

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

 

 
 من مزيد على للحصول

 يمكن المعلومات

 :مع التواصل

 ينوڤ باستيان

 الممثل نائب

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

  نسوانجي كبسمار

  االتصال قسم رئيس

 اليمن يونيسف

 صنعاء

 967+ 161712223 :تلفون
bswangin@unicef.org : Email 

  لوبيل آن

 شراكات أخصائية

 اليمن يونيسف

 األردن عمان، مقر من

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

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

 (9201 يونيو - )يناير البرنامج نتائج ملخص

 2019 البرنامج ونتائج أهداف
 

 المنفذين والشركاء اليونيسف استجابة الكتلة استجابة 
  الكلي االحتياج

 النتائج مجموع 20191 هدف
 تقرير آخر منذ التغير

▼▲ 
 20191 هدف

 النتائج مجموع
 آخر منذ التغير

 تقرير
▼▲ 

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

  العالجية الرعاية أقسام أدخلوا
 357,487  321,750 131,516 21,598▲  1321,750 131,516 21,598▲ 

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

2,403,337 1,682,336 1,076,298 211,586▲ 1,514,102 1,076,298 211,586▲ 

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

4,766,718 2,860,031 625,765 108,195▲ 2,860,031  2625,765 108,195▲ 

 10,816▲  344,342  4,290,047 ▲10,816 44,342 4,290,047 4,766,718 أ( )فيتامين الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #

 الصحة 

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

  
 

942,842 217,9213 46,579▲ 

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

 

  

 
13,032,803 11,837,5211 -  

 ▲51,958 250,4972 5,352,000     األطفال شلل ضد تطعيمهم تم الذين الخامسة دون األطفال #

  أولية صحية رعاية على يحصلون ممن الخامسة دون األطفال #
  

 1,575,000 933,777 161,468▲ 

  أولية صحية رعاية على يحصلن الالتي والمرضعات الحوامل النساء #
  

 841,097 534,404 104,057▲ 

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

 
7,288,599 5,658,758 628,866▲ 6,000,000 5,123,7582 628,866▲ 

 ▲15,095 355,2963 1,000,000 ▲15,095 599,759 1,703,359   آمنة طوارئ مياه إمدادات على يحصلون الذين األشخاص #

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

 
1,223,908 519,214 404,062▲ 800,000 437,192 404,062▲ 

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

 2,322,981 
 ▲23,919 179,6604 800,000 ▲23,919 321,874 ) أساسية نظافة عدة (

 5,332,045 
 ▲375,759 4,086,7595 4,000,000 ▲1,669,293 4,212,343 ) استهالكية نظافة عدة (

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

 
4,202,324 10,138,411 5,121,114▲ 3,500,000 9,900,593 5,121,114▲ 

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

 المرفوعة الحوادث

 
90% 88% 8%▲ 90% 88% 8%▲ 

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

 
882,268 378,376 63,913▲ 794,825 331,374 29,511▲ 

 مخاطر بشأن للحياة المنقذة التثقيف رسائل إليهم وصلت الذين المجتمع وأفراد األطفال #
 1األلغام

 
1,684,106 1,535,441 42,554▲ 1,365,128 1,524,328 39,154▲ 

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

 
12,932 7,569 923▲ 10,345 7,2672 922▲ 

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

   500 7013 247▲ 

 التعليم 

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

 891,352 567,763 235,228▲ 816,566 180,9401 49,905▲ 

 المدارس في السالم بناء وثقافة النفسي الدعم خدمات يتلقون الذين المتضررين األطفال #
 1,794,689 295,924 89,299▲ 

 
170,000 

33,5242 - 

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

 1,500,000 92,211 - 
 

996,994 
15,2513 - 

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

 135,359 112,2894 - 135,359 112,289 - 

 االجتماعية السياسات 

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

    175,000 69,456 15,547 

 1السريعة االستجابة آلية 

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

    
 

2,000,000 
 

849,049 
 

69,304▲ 

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

 
 

350,000 
 

62,861 
 

9,465▲ 

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

  والحمالت لألوبئة االستجابة سياق في التنمية

  
  

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

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

 

 

   5,000 
2,920 

 انظر الملخص السردي 
  250 فأكثر 

 الحواشي



  2019 يونيو( – )يناير النصفي التقرير                                                     اليمن في االنساني الوضع تقرير يونيسف:
  

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

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

 ذلك. من بدالا  التالي الشهر تقرير إلى النتائج تضافس وبالتالي بدقة الشهر كذل

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

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

ا  للنقاش تخضع والتي اإلنسانية االستجابة لخطة النصفية المراجعة خالل هدفها تنقيح التغذية مجموعة  مستوى على الوخيم الحاد التغذية سوء أهداف من ٪100 بنسبة اليونيسف تساهم .اإلنسانية الشئون تنسيق مكتب مع حاليا

 المجتمع.

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

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

 بعد.

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

 وقد الحالي االحتياج من بكثير أقل له المخطط األصلي الهدف لذلك، السابقة. األعوام خالل المعتاد عكس على األولى األشهر 6 ال خالل بها المشتبه الكوليرا حاالت من أكبر عدد العام هذا في سُجل :1 البيئي واإلصحاح  المياه

 من اإلنساني "العمل مناشدة أهداف في النظر إعادة يتم أن على اإلنسانية االستجابة لخطط النصفية المراجعة خالل األهداف تلك مراجعةب واليونيسف الكتلة ستقوم كما تجاوزها. تم التي األهداف مؤشرات ضمن ذلك عكس تم

ا  األطفال" أجل   لذلك. وفقا

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

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

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

 يتم حيث ادمالق الربع في األساسية األسرة عدة وصول يزداد أن المتوقع من المتوقع. من أقل كانت التي واحتياجاتهم النازحين مستوطنات إلى يستند كونه المستوى دون كان المؤشر هذا بلوغ  :4 البيئي واإلصحاح  المياه

ا   األطفال أجل من اإلنساني العمل لمناشدة المقبلة مراجعةال خالل الهدف مراجعة أيضاا سيتم النازحين. بشأن رشاداتاإلو االستراتيجية مراجعة  الحتياجات.ل وفقا

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

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

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

ا  ويجري .فقط الروتيني التطعيم أنشطة خالل تحقق ما تعكس النتائج وهذه بعد األطفال شلل حملة تنفيذ لعدم اا نظر 2019 عام من األول للربع متدنية نتائج :2 الصحة  األطفال. شلل حملة لتنفيذ التخطيط حاليا

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

 التحديث. بعد األطفال أجل من االنساني العمل مناشدة مع ىيتماش بحيث المؤشر هذا تحت المستهدف الرقم تحديث المزمع من :1 الطفل حماية

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

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

ا المؤشر هذا تجاوز تم :3 الطفل حماية  أجل من اإلنساني العمل لمناشدة المقبلة مراجعةال خالل الهدف مراجعة ،وعليه .البداية في له مخططاا كان بما مقارنةا  التدريب في شاركوا قد والشركاء الموظفين من أكبر عدداا ألن نظرا

   األطفال.

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

ا   البرمجة. إعادة على المانحة الجهات موافقة انتظارب وحاليا

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

 عليها تسيطر التي المناطق في المجتمعات داخل للطفل الصديقة المساحات في النفسي الدعم تدخالت اليونيسف ستستأنف ذلك، من بدالا و القادمة. األطفال جل من اإلنساني العمل لمناشدة المقبلة مراجعةال خالل الهدف هذا مراجعة

 الواقع. األمر سلطات

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

 .2019 مايو في تمت والتي  األخيرة الدفع جولة في الحافز استلموا الذين المعلمات/المعلمين عدد يعكس جمالياإل التراكمي. العدد وليس الشهري االنجاز هو هذا :4 التعليم 

 
 
 

 


