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 لشركاءا مع اليونيسف استجابة

  القطاع/الكتلة اليونيسف

 اليونيسف هدف
 -يناير نتائج

 سبتمبر
2019 

 الكتلة هدف
  -يناير نتائج
 2019 سبتمبر

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

 العالجية التغذية برامج في المسجلين الوخيم

321,750 215,578 321,750 215,578 

  حتى أشهر 6 سن من األطفال عدد :الصحة
 حمالت خالل تلقيحهم تم الذين سنة 15

 األلمانية الحصبة ضد التحصين

13,032,803 11,837,521   

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

6,000,000  6,079,185  
7,288,599 

 
6,643,555 

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

 النفسي الدعم خدمات من المستفيدين

794,825 427,248  882,268 502,273 

 الفئات من األفراد عدد :االجتماعية السياسات
 المساعدات من المستفيدين المهمشة/المقصية

 األمد وطويلة الطارئة ةاالجتماعي االقتصادية
 الحالة( )إدارة خالل من

 
175,000 

100,854   

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

 2019سبتمبر
 

  ماليين ,312 
  )تقديري( إنسانية مساعدة إلى بحاجة األطفال إجمالي

 

  مليون 42,1
 لليمن اإلنسانية لالحتياجات الشاملة المراجعة) المحتاجين عدد إجمالي
 (أوتشا- 2019

 

  مليون 1,71
  النازحين األطفال عدد إجمالي

 

 

   مليون 74,
 التعليم مجال في لمساعدة المحتاجين األطفال عدد

 

 وخيم حاد تغذية سوءب مصاب الخامسة دون طفل 487,357 
 
 

 واإلصحاح المياه مجال في ةلمساعد بحاجة شخص مليون 17,8

  يالبيئ
  

  األساسية الصحية لرعايةل بحاجة شخص مليون 19,7

 

 2019 لعام اليونيسف مناشدة
 دوالر مليون 536
 

  المتوفر* التمويل

 دوالر مليون 341
 

 2019 لعام للتمويل الكلي الوضع

 
 

 

 أخرى( وموارد )طوارئ الحالية المناشدة مقابل المستلم التمويل تشمل المتوفرة التمويالت *

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

 .2019 لعام اإلنساني األداء متابعة نتائج تحقيق في جزئيا   سيُسهم
 

 رئيسية عناوين
 

 حاد/كوليرا مائي إسهال حالة 687,135 تسجيل 2019 سبتمبر حتى يناير بين الممتدة الفترة شهدت •

 اللقاح من الثانية الجرعة اليونيسف نفذت ذلك، إلى بالوباء. مرتبطة وفاة حالة 898 وكذا مشتبه

 مديريات ثالث داخل شخص مليون 1,1 إلى وصلت والتي سبتمبر شهر خالل الكوليرا ضد الفموي

 المرسوم الهدف من %93 بمثل العدد وهذا العاصمة. أمانة في الخطورة عالية أنها على مصنفة

 قياسي. إنجاز ذلك ويعد للحملة
 

 11) أخر طفل 39 أصيب حين في فتيات( 11 & أوالد 11) 2019 سبتمبر شهر خالل طفل 22 قتل •

 القطري العمل فريق به افاد ما حسب المختلفة النزاع أطراف أيدي على وذلك أوالد( 28 & فتيات

  واإلبالغ. بالرصد المعني المتحدة لألمم التابع
 

 من الفترة خالل الالزم العالج الوخيم الحاد التغذية بسوء مصاب طفل 215,578 مجموعه ما تلقى •

 الثابتة الخارجية العيادات في العالجية التغذية برامج خالل من وذلك 2019 سبتمبر حتى يناير

  والمتنقلة.
 

 ذلك في بما شخص 600,000 من ألكثر األمنة الشرب مياه إيصال 2019 سبتمبر شهر خالل أمكن •

 المياه إمدادات منظومات وصيانة تشغيل خالل من النازحين ومجتمعات المضيفة المجتمعات داخل

  المناطق. تلك في

 ساحاتالم خالل من محافظة 16 داخل شخص 573,27 مجموعه لما النفسي الدعم خدمات وصلت •

 األمد وطويلة اآلنية التبعات على التغلب في الناجين مساعدة بهدف والمتنقلة الثابتة للطفل الصديقة

  للعنف. التعرض عن الناجمة
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 االنسانية: تواالحتياجا الوضع على عامة نظرة

 

. المتقلب في اليمن السياقوالمستمر  النزاععلى  ما يلقي المزيد من الضوء خالل شهر سبتمبر حوادث في جميع أنحاء البالد سجلت العديد من

وقد اسفرت  سجين ا. 170 يحتجز فيهافي مدينة ذمار كان  ا  سابق كلية المجتمعل مرافق تابعةغارات جوية  استهدفت عدةسبتمبر ألول من افي ف

الحديدة.  تعرضت له في قصف 1أطفال سبعة بينهم شخص 11قتل سبتمبر  13أيضا  وبتاريخ شخص.  100قتل أكثر من م تلك الغارات عن

في و. أسرة واحدةبينهم نساء وأطفال من  قتلىسبعة  مخلفة  سبتمبر مسجد ا في السواد بمحافظة عمران  23في  ، أصابت غارات جويةإلى ذلك

ا 15قُتل  ،اليوم التالي  .2محافظة الضالعبالفاخر  منطقة جراء غارات جوية أصابت منزال  في أخرين 15وأصيب  شخص 

 

 مجموع في المائة من 88من خالل الفترة المشمولة بالتقرير التحقق لرصد واإلبالغ با يالمعن التابعة لألمم المتحدة ق العمل القطرييفراستطاع 

( على أيدي مختلف أوالد 28& فتاة  11) أخر طفل 39 وإصابة( أوالد 11 & فنيات 11طفال  ) 22 مقتل الحوادث المبلغ عنها بما في ذلك

عام  من هذا التاريخحتى والبيضاء. ثم الحديدة تليها الضالع  اتفي محافظ وقعت أطراف النزاع. معظم الحوادث التي تم توثيقها والتحقق منها

إصابات األطفال المسجلة  تراجعت حاالتأطراف النزاع.  مختلف ( على أيديأوالد 497 &فتاة  202) طفل 699شوه تقُتل أو فقد ، 2019

غير معروف  3و أوالد 1020 &فتاة  292 :طفل 1,315) 2017من عام في المائة مقارنة بالفترة نفسها  47بنسبة  2019سبتمبر ويناير  نبي

 (.جنسهم

 

أبريل وصل المجموع التراكمي لحاالت الكوليرا المشتبه بها إلى  27منذ ظهور الموجهة الثانية من وباء اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا بتاريخ 

بالمائة( في  0.17)بمعدل إماتة للحاالت بلغ  2019سبتمبر  30بالوباء حتى تاريخ حالة وفاة مرتبطة  3,656حالة باإلضافة إلى  2,091,442

مديرية يمنيه قد أفادت بتسجيل حاالت كوليرا منذ مطلع هذا العام. وخالل الفترة يناير  333مديرية من أصل  320عموم مناطق البالد. وكانت 

حالة وفاة مرتبطة بالمرض )بمعدل إماتة  898ابة بالكوليرا مشتبه بها وحالة إص 687,135أفادت التقارير بتسجيل  2019حتى سبتمبر 

العدد  احتساب، تم اإلنساني للتصدي لهذا الوباء العمل شركاءلجهود الهائلة التي بذلها جميع وبفضل ا(. 3بالمائة 0.13للحاالت وصل إلى 

 39واألسبوع  2019الذي سجل أكبر عدد من الحاالت في  14ألسبوع ا خالل 3.6 سهال المائي الحاد بواقععي للوفيات المرتبطة باالاألسبو

منذ بداية شهر في المائة في المتوسط  0.08 حواليمستوى منخفض  عند معدل الوفيات األسبوعيبقي متوسط والذي يتوافق مع نهاية سبتمبر. 

في المائة نهاية سبتمبر.  30مقابل  2019 خالل وباءتفشي الوة في المائة من الحاالت في ذر 18 وصلت إلى مايو. نسبة األطفال دون الخامسة

قد ال  حاالتالجميع  وأن االسهال المائي الحاد مرضالسبب األعم وراء يعكس حدوث تحول في  ربما ر في التوزيع العمري للحاالتهذا التغي

كبار السن هم األكثر تضررا   إال أن بهاالحاالت المشتبه  في المائة من إجمالي 25في حين أن األطفال دون الخامسة يمثلون وكوليرا.  تكون

اعتالل مشترك. زادت الحاالت  محتملة لوجود ما يشير إلى أسبابعاما   60حيث تكون الوفيات أعلى بين األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 

من  بالوباء ، انخفضت الوفيات المرتبطةمع ذلكو ،2018سبتمبر ب ( مقارنة  85,965) لتصل إلى 2531بمقدار  2019في سبتمبر بها المشتبه 

 .2019في سبتمبر  81إلى  2018في سبتمبر  107

 

 والتنسيق: االنساني العمل قيادة
 

  4التغذية كتلة

سوء التغذية الحاد طفل مصاب ب 215,578ما مجموعه  2019 أغسطس حتى ينايرمن خالل الفترة المشمولة  عالج شركاء مجموعة التغذية

في المائة من هدف المجموعة  67 يمثل هذابرنامج التغذية العالجية في العيادات الخارجية و من مواقع 3,159تسجيلهم في  ممن سبق الوخيم

الحاالت المبلغ  في المائة من معدل 85ما نسبته و( 357, 487السنوي ) العبءفي المائة من مجموع  60( و321,750) بعد التنقيحالسنوي 

 2018 من عامالفترة  نفس خالل 931,221من  2019عام  سوء التغذية الحاد الوخيم التي تم إدخالها العيادات االتحانخفض عدد ا كم. 5عنها

 معدل اإلبالغ. تراجعبسبب  2019في  215,518إلى 

 

في  937,878 البالع 2019 عامل في المائة من هدف مجموعة التغذية 40المعتدل ) يعانون من سوء التغذية الحاد طفل 376,148تم تسجيل 

 4.5بنسبة  المعتدل ارتفع سوء التغذية الحادالمصابين بقبول األطفال دون سن الخامسة العالجية. من مواقع برنامج التغذية التكميلية  2,179

، بلغ عدد النساء على ذلك الوة  (. ع359,832)والتي بلغت  2018لغ عنها خالل نفس الفترة من عام المب قياسا  بالحاالت (376,148) في المائة

في المائة من الهدف السنوي  57العالجية برنامج التغذية التكميلية من المسجالت في غذية المعتدل الحوامل والمرضعات المصابات بسوء الت

                                                 
 .اليمن في اإلنساني الوضع حول األمن مجلس من مقدم ايجاز ،2019 سبتمبر 14 اإلنسانية، الشئون تنسيق مكتب  1
 والضالع. عمران في األشخاص عشرات وجرح مقتل .2019 سبتمبر 14 اإلنسانية، لشئونا تنسيق مكتب  2
 .2019 سبتمبر 30 حتى البيانات (،(/http://yemeneoc.org/bi التفاعلية اللوحة – اليمن في الكوليرا جائحة  3
  أكتوبر. لشهر الوضع تقرير ضمن سبتمبر شهر خالل المسجلين بعدد الرفع فسيتم موعدها، عن زمان شهر التغذية كتلة ببرنامج الخاصة البيانات لتأخر نظرا    4
 بالمائة. 80 وهو األدنى الحد من أقل وهو بالمائة 76 بلغت أغسطس لشهر العالجية التغذية برنامج عيادات جانب من اإلبالغ معدل  5

http://yemeneoc.org/bi/)
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عدد أكبر من النساء الالئي يعانين من سوء التغذية الحاد المعتدل عام  تسجيل. وقد تم 2019أغسطس حتى يناير  خالل الفترة 639,210البالغ 

 (. الزيادة في عدد حاالت265,110)حيث وصل العدد آنذاك  2018نفس الفترة من عام ب( مقارنة 366,040) حيث وصل العدد إلى 2019

 139إلى  2018في  107من  زو إلى ارتفاع عدد المراكزوالنساء الحوامل المرضعات يمكن أن يعاألطفال  المعتدل بين سوء التغذية الحاد

( 458,732) السنوي في المائة من الهدف 63 لألطفال دون العامين إلى نامج التغذية التكميلية الشاملة. وبلغت تغطية بر2019عام مركز 

 .6استهدافهامخطط  165من أصل  مديرية 139 داخل

 

  البيئي واإلصحاح المياه كتلة

أنحاء البالد بما في ذلك مواقع النازحين  عمومفي  المنتشرة محاورال من خاللزيارة موقعية  18أكثر من  واالصحاح البيئيالمياه  كتلة نفذت

 في مجال حتياجاتاالالزيارات إلى تحديد  تلك الكوليرا ومواقع المراقبة في مدينة صنعاء والحديدة. تهدفومواقع تفشي عمران وإب وحجة في 

اجتماعات تنسيق شهرية في خمسة محاور باإلضافة  الكتلة عقدتكما رصد االستجابة. الالزم لالثغرات والدعم كذا و واالصحاح البيئيالمياه 

 كذلك . نُظمتذات الصلة لتعزيز االستجابات القصوى من حيث اإلصابة بالكوليرافي المواقع ذات األولوية  يا  أسبوع مرتينتنسيق  لقاءات إلى

 لوباءخطة عمل مشتركة للتصدي  ببلورة الشركاء والسلطات قام خاللهامشتركة حول الصحة والكوليرا لمدة يومين في الحديدة ورشة عمل 

 عملية تعزيزبهدف منظمات غير الحكومية والسلطات المن  ا  اركمش 30 حضرهبالكلور  المياه معالجة حولتدريب  نفذ، ي صنعاءفوالكوليرا. 

للمناطق  تقييم سريعالكتلة دراسات أجرى شركاء  إلى ذلك، وباء الكوليرا. منجودتها في المناطق التي تأثرت بشدة ضمان معالجة المياه و

التدخالت الوقائية واالستجابة بما في ذلك  من عزز الشركاءكما المتضررة من الفيضانات في الحديدة وحجة ولحج وعدن وأبين وحضرموت. 

مصادر المياه بالكلور وزيادة الوعي معالجة و البيارات الطافحة الحمأة منوتصريف المياه الراكدة وإزالة  إعادة تأهيل المراحيض المتضررة

 وتوزيع مواد النظافة على األسر المتضررة.

 

رف الصحي إمدادات المياه والص منظوماتبأزمة الوقود التي أدت إلى انخفاض ساعات تشغيل  كثيرا   واالصحاح البيئيتأثرت استجابة المياه 

الوصول إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي المتوقفة إلى زيادة التعرض  تراجعأدى  كما زيادة تكلفة المياه المنقولة بالشاحنات.و

أيام  سوى تبقىي فعال  ولمالمحويت تم إجبار شبكات المياه المركزية على التوقف التام وذمار بسبب نقص الوقود في إب ووألمراض المعدية. ل

في صعدة والحزم  مياه الحضر إمدادات شبكات خفضت. لتستنفذ ما تبقى لديها من وقود المدن الكبرى في من المنظومات العديدأمام  ئلقال

، لكشخص. باإلضافة إلى ذ 120,000شبكة مياه ريفية بالكامل ما أثر على أكثر من  30توقف أكثر من كما في المائة.  40إنتاج المياه بنسبة 

. واالستجابات ذات الصلة واالصحاح البيئيلتنفيذ أنشطة المياه المعنية فرعية مع السلطات  اتفي توقيع اتفاقي الكثير من التأخيريواجه الشركاء 

بالنظر على إجراء تقييمات سريعة.  دورهمصر تقالشركاء من الوصول إلى مواقع المشروع وا يمكنلم وقيع اتفاقيات فرعية مع السلطات ت عدم

 عشرة أشهر. وصلت إلىبعض المشاريع بما في ذلك مشاريع الكوليرا المنقذة للحياة لمدة  تأخر تنفيذ، التحديات لتك

 

 الطفل لحماية الفرعية الكتلة
 

سلطات األمر  جانبمن  التصاريحتقديم حزمة بناء القدرات بسبب تأخير ب المرتبطةتحديات ال العديد من الفرعية لحماية الطفل الكتلةواجهت 

التنفيذ في مجتمعات  وعليه فقد تعرقل. حتى األن تسفر عن أي نتائج إيجابية لكنها لممع السلطات  مناصرةالواقع. أجريت مفاوضات وجلسات 

 تلةالك استطاعتالرغم من البيئة الصعبة وعلى  مع ذلك،الوصول. تعذر الشركاء و غيابفي محافظتي الضالع وحجة بسبب  الجديدة النزوح

خدمات حماية الطفل ب ممن تم تزويدهم 7طفل 436,61بينهم  ومستفيدة مستفيد 147,83إلى خالل سبتمبر الوصول الفرعية لحماية الطفل 

 بمخاطر األلغام والتوعية بها. والتثقيف شملال ولماألسر  واقتفاءومساعدة الضحايا  ةمثل إدارة الحالالضرورية 

 

  التعليم كتلة

فين حين بدأت تعز ومأرب وكذا في المحافظات الجنوبية  2019 سبتمبر األول منفي  2020-2019 الدراسي العام ، انطلقكما هو مخطط له

 طاوالتمن خالل إعادة تأهيل المدارس وتوفير  طفل 33,660التعليم  كتلةفي سبتمبر دعمت والمدارس في بقية المحافظات منتصف سبتمبر. 

تعلم  فرصة في المائة من الهدف السنوي( على 79) طفل 707,107، حصل ما مجموعه 2019في عام ومدرسية من أجل تحسين بيئة التعلم. 

الدعم النفسي لمساعدتهم  على خدمات النزاعمن  المتضررينمن األطفال  64,005 كذلك حصول سبتمبر شهد شهربيئة تعليمية محّسنة.  في

لى إ 2019الدعم النفسي عام  خدمات قد قدمت التعليم وكانت كتلةالناجمة عن النزاع.  اتوالتغلب على الصدم لى الصمودقدرتهم ععلى بناء 

 رفض يرجع إلىبناء السالم  وثقافة قيما يتعلق بخدمات الدعم النفسياإلنجاز المتدني . في المائة من الهدف السنوي( 21) طفل 385,611

 17) وطالبة طالب 257,054تم تزويد بالتوازي، . يطر عليها حكومة األمر الواقع الموافقة على تلك األنشطةتسالسلطة في المناطق التي 

التعليم في  كتلةمن قبل شركاء  تعلمالمواد  حصلوا على 157,013بينهم  تاريخهبالمائة من الهدف السنوي( بمستلزمات التعلم األساسية حتى 

 المتطلبات واألولويات من اختالف، فجوة التمويل. باإلضافة إلى ذلك تعليمية كافية لألطفال المستهدفين بسببلم يتم توفير لوازم وسبتمبر. 

                                                 
 العالمي األغذية برنامج قبل من بذلك الكتلة تنسيق فريق إبالغ تم ما حسب أمنية مخاوف بسبب إليها الوصول ىيتسن لم مديريات 8 أن يالحظ  6
 26,058 وأوالد: 35,378 فتيات:  7
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أيام لتطوير  4التعليم بدعم من مجموعة التعليم العالمية ورشة عمل لمدة  كتلةتنفيذ هذا النشاط. عقدت حد من السلطات المختلفة  جانب

 االستراتيجية في نوفمبر. وضع . ومن المتوقع االنتهاء من2021-2020 للفترةليم التع لكتلةاالستراتيجية الجديدة 

 

والتي صممها مكتب تنسيق  المتضررين السكان تجاهالمساءلة  اللمسات األخيرة على مصفوفة سلسلةقد استكملت المجموعات األربع  وكانت

التابعة للفريق اإلنساني. توفر األداة إرشادات ومعايير لالستجابة للخط األول  عبر الكتل المختلفة الشؤون اإلنسانية بالتشاور مع آلية التنسيق

 في مجال التغذية. الجهات الفاعلةوالتي يجب اتباعها وتطبيقها من قبل جميع  2019لعام  والثاني للتدخالت التغذوية لخطة االستجابة اإلنسانية

 

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

 البرنامج الستجابة موجز تحليل

الكوليرا/ بفي المائة من الحاالت المشتبه إصابتها  70االسهال المائي الحاد/الكوليرا: ستجابة ا

االسهال المائي الحاد تم اإلبالغ عنها في ست محافظات. وقد تم تحديد محافظات أمانة العاصمة 

مديرية على أنها ذات أولوية من حيث االستجابة.  169والحديدة وصنعاء وعمران وإب إضافة إلى 

تبعا  لذلك. بدورها  هذا وقد قامت مجموعات الصحة والمياه واالصحاح البيئي بتوسيع نطاق استجاباتها

تعمل اليونيسف عن كثب مع الوزارات المعنية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الشركاء في 

  المجال اإلنساني لضمان تقديم استجابة فعالة.

 

منذ مطلع العام الجاري، عالجت اليونيسف ثلث الحاالت المشتبه في إصابتها باالسهال المائي 

مركزا  لعالج  76و مركزا  لإلماهة الفموية 608ستوى الوطني من خالل دعم الحاد/الكوليرا على الم

حالة من  190,000محافظة. وقد تم عالج أكثر من  18مديرية موزعة على  201اإلسهاالت في 

 حاالت االسهال المائي الحاد في تلك المراكز والزوايا. 
 

به، تها بالكوليرا والوفيات المرتبطة إصابمن أجل االستجابة الفورية ومنع حدوث حاالت جديدة يشتبه 

نفذت السلطات الصحية خالل شهر سبتمبر بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية الجولة 

في ثالث مديريات معرضة للخطر تم تحديدها في أمانة  الثانية من حملة التطعيم الفموي ضد الكوليرا

شخص من عمر سنه فما فوق. حيث تمكنت فرق التطعيم من الوصول إلى  1,260,098أيام  العاصمة. استهدفت الحملة التي امتدت تسعة

 في المائة من الهدف. 90شخص لمنحهم حصانة مطولة ضد الكوليرا لمدة ثالث سنوات وهذا يمثل  1,131,188منزل وتطعيم  191,445

 

متطوع ومتطوعة  450المجتمعية وتدخالت التعبئة االجتماعية نفذها يوما  من المشاركة  13بـ تم مساندة حملة التطعيم الفموي ضد الكوليرا

من المشاهير اليمنيين في تعبئة  30من الرموز الدينيين ذكورا وإناث. باإلضافة إلى ذلك، ساعد  120معلم/معلمة و  72مجتمعية باإلضافة إلى 

شخص بوباء الكوليرا وأهمية التطعيم الفموي  995,357تعريف  األسر واألفراد خصوصاُ في المناطق التي تُرفض فيها اللقاحات. وقد جرى

زيارة من منزل إلى منزل قام بها متطوعون للترويج ألنشطة التوعية بالكوليرا والتعبئة االجتماعية المرتبطة بذلك. كما تم  178,318خالل 

تصال التي تركز على الفئات المختلفة بما في ذلك من خالل أنشطة اال شخص بمعلومات عن التطعيم الفموي ضد الكوليرا 558,563تزويد 

فعالية  147جلسة توعية داخل المرافق الصحية إلى جانب  122تجمع نسوي و 13,939خطبة مسجدية و 813لقاء مجتمعي و 4,838عقد 

ة والتي وصلت إلى حوالي مليون دور سينما متنقل 6عربة متنقلة مدون عليها العناوين العامة و  25مدرسية. حيث تم تعزيز تلك األنشطة بـ

مؤسسة إعالم جماهيرية ببث فالشات إذاعية وتلفزيونية باإلضافة إلى برامج نقاشية تمحورت حول الكوليرا لدعم حملة  18شخص. كما قامت 

الكوليرا. في سياق متصل، التطعيم الفموي. بالتوازي، بذلت جهود كبيرة لتتبع ومخاطبة الشائعات والمفاهيم الخاطئة حول اللقاح الفموي ضد 

ا قامت اليونيسف وشركاؤها بتسهيل مشاركة المشاهير اليمنيين واألشخاص المؤثرين المعروفين الذين انخرطوا مع األسر الرافضة للقاح وأخذو

 المشاهير. يد أمامهم جرعة وأعطوا اللقاح ألولئك الذين أصروا على أنهم لن يأخذوا اللقاح إال من

   الجودة تأكيد  مشاري    ع . 2019اليمن/  @يونيسف
 مديرية ف 

 الحديدة بمحافظة الحال  
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 المجتمعين المتطوعين من شبكة بواسطة ضرورية أساسية ممارسات خمس تعزيز جرى أوسع، نطاق على الكوليرا انتشار دون وللحيلولة

 خالل من ذلك في بما المنزلية المياه سالمة وضمان والصابون بالماء اليدين غسل تلك األساسية الخمس الممارسات تشمل الدينية. والرموز

 تشخيص ذلك في بما المرضى األشخاص ورعاية األدمية الفضالت ذلك في بما النفايات من األمن والتخلص الغذاء مةوسال بالكلور المياه معالج

 عرض 14و مشورة جلسة 2,691و جماعية نقاش حلقة 135و منزلية زيارة 27,593 وبفضل األسرة. مستوى على الفموية اإلماهة حاالت

 بتلك علم على شخص 265,046 من أكثر بات الصحية المرافق في توعية جلسة 357و مدرسية فعالية 281 إلى إضافة مجتمعي درامي

 الكوليرا حول الكاف الوعي لخلق خدماتهم بتقديم التطوع الدينية الرموز واصلت األوقاف وزارة مع الشراكة على وبناء   األساسية. الممارسات

 الصلوات خالل والمحاضرات الخطب في بالكوليرا المتعلقة المعلومات تضمين إلى وباإلضافة المحلية. مجتمعاتهم أوساط وبين المساجد في

 ذلك، على عالوة مجتمعية. وفعالية لقاء 3.410و مسجديه فعالية 5,553 بتيسير المدربين الدينيات والمرشدات المرشدون قام المساجد في

 من شخص 7,066 بينهم شخص مليون 1,21 إلى الوصول تم ،وإجماال   المجتمع. مستوى على نسوي لقاء 2,468 الدينيات المرشدات نظمت

 بالكوليرا. المتعلقة المعلومات على حصلوا والذين النازحين من 11,770و المهمشة المجتمعات أوساط

 

 عوامل من الحد هدفب العالية األولوية ذات والمديريات المناطق على أقوى تركيز مع مستمرة الحاد المائي للكوليرا/االسهال اليونيسف استجابة

 النظافة مواد عدة على شخص 450,000 حصل بالتقرير المشمولة الفترة وخالل الوباء. انتقال مصادر وكبح العدوى إلى تؤدي التي الخطر

 شخص مليون 2,1 استفاد ذلك إلى بالنظافة. المتعلقة الممارسات تحسين كيفية السريعة االستجابة فرق من تعلموا كما المياه معالجة واقراص

 البكتيريا التخلص بهدف بالكلور المياه معالجة أنشطة من باالستفادة آمنة شرب مياه إلى الوصول فرص من أولوية ذات مديرية 36 داخل

 المديريات داخل السريع األثر مشاريع من مشروع 50 من أكثر سبتمبر شهر خالل نُفذ السياق ذات وعلى المياه. صنابير في والميكروبات

  الصحي. والصرف المياه لمنظومات الثانوي التأهيل إعادة عمليات المشاريع تلك وتتضمن والحديدة العاصمة أمانة في العالية األولوية تذا

 

 الكوليرا/االسهال لوباء الجديدة االستهداف استراتيجية تطبيق حول تدريبية دورة اليونيسف نفذت السريعة االستجابة فرق قدرات زيادة أجل ومن

 تم التي والحاالت وحاد متوسط جفاف من يعانون الذين )المرضى كوليرا حاالت تكون أن المرجح الحاالت على تركز والتي الحاد المائي

 بقيادة السريعة االستجابة فرق إلى رفعت والتي بها( المشتبه الكوليرا حاالت من مجموعة ضمن لها السريعة التشخيصية الفحوصات إجراء

 السابق في بالمائة 30 من للحاالت الكلية التغطية مستوى في كبيرة قفزة تحقيق عن ذلك أسفر وقد الريف. مياه إمدادات لمشاريع مةالعا الهيئة

 االستجابة فرق يمكن الذي المستوى وهو المائة في 80 تبلغ تغطية نسبة إلى الوصول هو ذلك من والهدف سبتمبر. شهر في بالمائة 50 إلى



 سبتمبر                                                                                        اليمن في االنساني الوضع تقرير يونيسف:
2019   

6 
 

 فرقة 750 لتمكين للهيئة الفنية االرشادات من مجموعة اليونيسف قدمت أيضا ، الكوليرا. وباء على السيطرة في فاعل دور بلع من السريعة

 تدخالت تقييم فرق (1 الفرق: تلك من جديدين نوعين طرح خالل من الفرق هيكلة إعادة تمرين لتنفيذ عضو( 1.750 )تضم سريعة استجابة

 فرق (2و الحجم صغيرة التأهيل إعادة مشاريع ووضع المتضررة للمجتمعات بيئيا   تقييما   تُجري والتي المناطق يف البيئي واالصحاح المياه

 السريعة. االستجابة فرق تقدمها التي االستجابات جودة من التحقق عليها سيكون والتي للتوزيع الالحق الرصد

 

 بالكوليرا المرتبطة الخطر لعوامل أفضل فهم على ستساعد التي األساسية تالدراسا من سلسلة إجراء اليونيسف مولت ذلك، مع بالتوازي

 على الدراسات تلك وستركز 2020 عام من األول الربع في الدراسات تلك من االنتهاء يتم وسوف البيئي. واإلصحاح المياه استجابات وتحسين

  يلي: ما

 التنمية. ألجل االتصال قسم مع بالتعاون بالكلور عالجةالم المياه استخدام وقيود الناس دوافع لفهم سلوكية دراسة •

 البيئي. واالصحاح المياه استجابات وأثر كفاءة بتقييم المكلفة السريعة االستجابة فرق فعالية دراسة •

 األسرة. مستوى على بالكوليرا المتعلق الخطر عوامل لفهم التعرض نتائج دراسة •

 منظومات تأثرت كما البالد. مناطق عموم في للحياة المنقذة التدخالت ذلك في بما األنشطة من ديدالع على سبتمبر شهر خالل الوقود نقص أثر

 تم فقد االستجابة فرق بحركة كثيرا   مرتبط الوقود ألن ونظرا   الوقود. نقص جراء البالد عموم في الصحي الصرف وخدمات المياه إمدادات

  محالة. ال عكسية تأثيرات هناك فستكون أكتوبر شهر خالل حاله على الوضع ظل وإذا خطير. حد   إلى ليس لكن الفرق تلك تأثر عن اإلبالغ

 
 الكبد والتهاب الدفتيريا مثل األمراض من لحمايتهم يهدف والذي الثالثي اللقاح على العام دون طفل 79,289 حصل والتغذية: الصحة

 الموسع التحصين برنامج من كجزء األلمانية والحصبة الحصبة ضد تحصينهم خالل من طفل 76,412 لعدد الحماية قدمت حين في والتيتانوس

  الروتيني.

 

 8 في المتكاملة االيصالية األنشطة من الثانية الجولة بإطالق اليونيسف من وبدعم والسكان العامة الصحة وزارة قيام كذلك سبتمبر شهر شهد

 واإلدارة والتغذية اللقاحات من األدنى الحد ُحزمة تقديم من الوزارة تمكنت المتكاملة االيصالية األنشطة خالل ومن اليمن. شمال محافظات

 الثاني المستويين في صحية مرافق بواسطة المحلية والمجتمعات لألفراد اإلحالة وخدمات اإلنجابية الصحة وخدمات الطفولة ألمراض المتكاملة

 المنهجية هذه ساهمت وقد الثابتة. الصحية المرافق إلى الوصول في صعوبة السكان فيها هيواج والتي لها التابعة االستجالب ومناطق والثالث

 المقبل. الوضع تقرير في بالبيانات موافاتكم وسيتم مستمرا   النشاط هذا ومازال البالد. مناطق عموم في بالمائة 30 بلغت سنوية تغطية تحقيق في

 

 والدة 1,000 لكل واحدة حالة من أقل إلى لتصل اليمن في والوليد األم كزاز على القضاء هدف لتحقيق الكامل دعمها تقديم اليونيسف تواصل

 الوصول يصعب مديرية 53 داخل والوليد األم كزاز ضد التطعيم حملة من األولى الجولة نُفذت الهدف هذا تحقيق اجل ومن مديرية. كل في حية

 الحملة هذه استهلت أيام. 6 ولمدة سبتمبر 29 من ابتداء الضالع في مديريات 5 استهداف تم حين في والمكال وشبوة وأبين ولحج عدن في إليها

 هذا ويوفر والدفتيريا. الكزاز بلقاح المستهدفات من سنة 49-15 عمر في امرأة 429,461 وتستهدف والسكان العامة الصحة وزارة قبل من

 المستهدفين ببيانات الرفع وسيتم أكتوبر 4 حتى مستمرة الحملة هذه معا . والدفتيريا كزازال ضد الوالدة حديثي واألطفال للنساء الحماية اللقاح

 من األولى الجولة استكملت أكتوبر. شهر تقرير ضمن إليهم الوصول تم الذين

 من التوالي على أشهر 6و شهر بعد تكميليتين بجولتين والوليد األم كزاز لقاح

 توعية وحمالت مجتمعي حشد بأنشطة عيمالتط حملة ترافقت األولى. الحملة

  باللقاح.

 

 األطفال شلل لمرض محتمل تفشي ألي والجاهزية االستعداد مستوى لتحسين

 تحت تدريب/تعريف جلسة سبتمبر 24 بتاريخ اليونيسف نفذت الثاني النوع

 للتطعيم استجابة خالل الثاني النوع من األحادي األطفال شلل لقاح "إدارة عنوان

 شخص 20 قرابة شارك وقد الثاني". النوع من األطفال لشلل تفشي أي ضد

 بعد نوعه من الثاني وهو التدريب هذا في والشركاء العامة الصحة وزارة يمثلون

  .2019 مارس في نفذ مماثل تدريب

 

 الموسع. الوطني التحصين برنامج مخازن إلى الرئوية المكورات لقاح من جرعة 368,600و الخماسي اللقاح من جرعة 931,950 قُدمت

 العام دون طفل 300,000 من ألكثر الروتينية اللقاحات تقديم مواصلة وضمان للبرنامج اللقاحات من مستمرة إمدادات ذلك يؤمن وسوف

  األمراض. ضد وحمايتهم

 

 المرافق في الزمن عليها عفا التي الثالجات محل لتحل الصحية المرافق على الشمسية بالطاقة تعمل ثالجة 211و تدريب غرف 6 توزيع تم

 التخزينية القدرات وتوسيع التبريد سلسلة نظام تحسين في بدوره ذلك سيساعد حيث الموسع. الوطني التحصين برنامج خدمات دمتق التي الصحية

 محافظات. 6 في الصحية المرافق داخل للقاحات

 

 الطفولة أمراض لعالج الالزمة الخدمات على الخامسة دون طفل 275,939 حصل الطفولة، ألمراض المتكاملة اإلدارة بخدمات يتعلق وفيما

 مجموعه ما حصل 2019 عام من التاريخ هذا وحتى سبتمبر. شهر خالل الرئوي االلتهاب من عولجوا طفل 34,388 ذلك في بما الشائعة

.  أحمد / 2019اليمن/  يونيسف@ يا  بلقاح تطعيمهم يتم أطفال حالي      الدفتي 
   ذمار  مدينة ف 

 سياق ف 
 االيصالية.  األنشطة
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 وتوزيع طباعة اليونيسف دعمت كما األولية. الصحية الرعاية على السنوي( الهدف من المائة في 97) الخامسة دون طفل 1,535,216

  البرنامج. هذا تحت الحاالت وتسجيل بذلك الخاص التدريب ودليل الطفولة بأمراض المتكاملة باإلدارة الخاصة والشهرية اليومية جالتالس

 المجتمع مستوى على الوالدة وحديثي األمومة خدمات على الضعيفة الفئات ضمن النساء حصول ضمان إلى الرامية جهودها اليونيسف واصلت

 سبتمبر شهر وخالل اإليصالية. واألنشطة المتنقلة والفرق المجتمع قابالت قبل من المجتمع مستوى على الدعم تقديم تم معا . يةالصح والمرافق

 تمكنت فيما الحوامل رعاية خدمات امرأة 23,132 تلقت النساء هؤالء بين ومن األولية. الصحية الرعاية خدمات على امرأة 53,042 حصلت

 الوالدة. بعد ما رعاية خدمات من ومواليدهن امرأة 16,792 واستفادت مؤهلة طبية رعاية تحت مواليدهن وضع من حامل امرأة 13,118

 المائة في 93) األولية الصحية الرعاية خدمات على ومرضع حامل امرأة 783,157 مجموعه ما تلقت 2019سبتمبر – يناير من الفترة خالل

  السنوي(. الهدف من

 

 للرعاية الخاص الدليل لوضع والسكان العامة الصحة وزارة اليونيسف دعمت والوليد، لألم الصحية الرعاية ونُظم دراتق تعزيز أجل من

 العالمية الصحة ومنظمة اليونيسف مع بالتنسيق وطني أكاديمي فريق قبل من للمراجعة خضع والذي اليمن في الوالدة لحديثي األساسية

 32 وكانت هذا ومشاركة. مشارك 26 لعدد أيام 6 استمرت الدليل هذا حول مدربين دورة ذتنُف ذلك، وعقب للسكان. المتحدة األمم وصندوق

 3 امتد الخدمة قبل ما تدريبي برنامج واكملن تخرجن قد صنعاء محافظة في إليها الوصول يصعب التي والمناطق الريفية المناطق من قابلة

 في كال   المنازل في والوليد األم رعاية خدمات لتقديم قراهن إلى العودة المتخرجات القابالت على وسيكون اليونيسف. من كامل بدعم أعوام

 المحدث الدليل على ركزت يوم 21 لمدة تدريبية دورة اليونيسف دعمت والسكان، العامة الصحة وزارة مع وبالتنسيق أيضا ، المحلي. مجتمعها

 وحجه. وذمار وصعده وعمران العاصمة وأمانة صنعاء محافظات من قابلة 90 حضوروب المجتمع على القائمة والوليد األم لرعاية

 

 الحاد التغذية لسوء المتكاملة المجتمعية اإلدارة برنامج نطاق توسيع دعم والشركاء اليونيسف واصلت الحاد، التغذية سوء انتشار من للحد

 الحاد التغذية سوء عالج مراكز في 8طفل 215,578 تسجيل تم 2019 سبتمبر حتى يناير من الفترة وخالل التغذية. كتلة شركاء مع بالتنسيق

 البرنامج توسيع إلى اإلنجاز هذا ويعزو البلد. ارجاء في منتشرة متنقلة فرقة 128 أيدي وعلى العالجية التغذية برنامج مراكز خالل من الوخيم

 فحص أمكن الفترة نفس وخالل أيضا ، البلد(. في العاملة الصحية فقالمرا من المائة في 86) صحي مرفق 3,928 في متوفرا   بات والذي

 بغرض المجتمع من الصحة ومتطوعي المجتمعيين الصحيين العاملين أيدي وعلى الصحية المرافق داخل الخامسة دون طفل 2,771,191

  التغذية. بسوء اصابتهم مدى تحديد

 

 ستوفر والتي والتحوالت لإلغاثة الموحد والتقييم الرصد مسوحات تنفيذ اليونيسف واصلت اليمن، في التغذوي الوضع ورصد تقييم وبهدف

 شهر خالل اليونيسف استكملت كما التغذوية. التدخالت وتنفيذ االستراتيجي التخطيط في منها االستفادة يمكن والشركاء للمنظمة أدلة قاعدة

 22 في تنفيذها المزمع المسوحات بين ومن الماضي. أغسطس شهر في بدأ قد كان والذي ذمار في المنفذ بالمسح الخاصة البيانات جمع سبتمبر

 من المنخفضة والمناطق وشبوة وصعده وحضرموت أب وهي: محافظات 10 في مسوحات استكمال 2019 سبتمبر حتى أمكن يمنية، محافظة

 وجود إلى مسوحات 5 نتائج أشارت وذمار. والمهرة ىوسقطر أبين في مختارة ومديريات تعز محافظة من المنخفضة والمناطق حجه محافظة

 فيها تجاوزت والتي تعز( في مديريات 5و حجه في مديرية 17) مديرية 22 في العالمية المقاييس حسب الحاد التغذية سوء من عالية نسب

  المائة(. في 15) العالمية الصحة منظمة قبل من المحددة الطوارئ عتبة النسبة

 

 الدقيقة المغذيات مسحوق مكمالت توزيع الجاري العام مطلع منذ تم الخامسة دون األطفال أوساط بين المزمن التغذية سوء نتشارا دون للحيلولة

 تنفيذ من االنتهاء بمجرد أعلى نسب اليونيسف تحقق أن المتوقع ومن السنوي. الهدف من المائة في 37 يمثل وهذا 9طفل 1,064,978 على

 متطوعي من المرفوعة التقارير كافة بيانات جمع من واالنتهاء العام هذا من المتبقية األشهر خالل المتكاملة إليصاليةا األنشطة من المزيد

 1,893,852 استفادت حين في الديدان من التخلص أدوية على شهر 59-12 عمر في 10طفل 580,377 حصل بالتوازي، المجتمعيين. الصحة

 حصلت أيضا ، السنوي. الهدف من المائة في 93 يمثل ما األطفال وصغار الرضع بتغذية اصةالخ المشورة من ومرضع حامل امرأة

 األطفال نمو تقوض خطر من الحد في تُسهم أن التدخالت هذه من يتوقع الحديد. فوالت مكمالت على ومرضع حامل امرأة 1,365,799

 التغذية. لسوء نتيجة المعرفية وقدراتهم

 

 والحديدة حجه محافظتي في ونازحة نازح 18,000 من أكثر إلى الوصول سبتمبر شهر خالل اليونيسف تمكنت :البيئي واالصحاح المياه

 مستوطنات داخل للنظافة والترويج النظافة مواد عدة وتوزيع الطوارئ مراحيض وتشييد الصهاريج عبر المنقولة الطوارئ بمياه وتزويدهم

 الخط تنفيذ لها ليتسنى دوالر مليون 7 تبلغ تمويل فجوة من تعاني اليونيسف تزال ال ذلك، مع مراض.األ تفشي خطر من للحد وذلك النازحين

 لحج مثل الجنوبية المحافظات داخل المناطق وبعض والحديدة حجه في سيما ال للنازحين البيئي واالصحاح المياه استجابة أنشطة من األول

  وعدن.

 

                                                 
 92,591 : وأوالد 120,762 : فتيات  8
 541,384 : وأوالد 523,593 : فتيات  9

 295,410 : وأوالد 284,967 : فتيات  10
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 لدعم الريف مياه إمدادات لمشاريع العامة الهيئة مع العمل اليونيسف تواصل كما

 إعادة مشاريع تشمل الريفية. المناطق في المياه مشاريع تأهيل إعادة أعمال تنفيذ

 وتوفير الغيار قطع وتوفير الريف مياه منظومات وصيانة تشغيل تلك التأهيل

 وتدريب تشكيل إلى باإلضافة الشمسية بالطاقة تعمل مضخات كيبوتر اإلمدادات

 ،2019 سبتمبر حتى يناير الفترة خالل نفسه. المجتمع من المشاريع لتلك إدارة فرق

 43,245 منها يستفيد أبين في ريفية مياه مشاريع 8 تأهيل إعادة من االنتهاء تم

 مشروع 21و فيدةومست مستفيد 13,986 تخدم ريمة في مشاريع 8 وكذا شخص

 تخدم المحويت في مشاريع 7 إلى إضافة شخص 55,000 منها يستفيد الحديدة في

 الشمسية الطاقة أنظمة طرح تم المشاريع تلك جميع في ومستفيدة. مستفيد 10,315

 مؤخرا   جرى تحليل أظهر للبيئة. صديق وكونه التكلفة حيث من جدوى أكثر كبديل

 منظومات أن صعده محافظة في متشابهة مشاريع 5 لشم االستثمار هذا على للعائد

 سيارة عن صادرة انبعاثات يعادل )ما الكربون أكسيد ثاني من متري طن 495و دوالر مليون 4,5 من أكثر توفر أن يمكن الريف مياه إمدادات

 أعوام. 10 ألكثر الشمسية المنظومات باستخدام ميل( مليون 1,2 قطعت

  

 تقرير وهناك بالنزاع. مرتبطة أخرى وألسباب الجوية الغارات جراء األطفال بين اإلصابات من بالمزيد الرفع تقاريرال تواصل الطفل: حماية

 تزداد االحتجاز. مراكز في األن وهم نجران منطقة حول مؤخرا   دارت التي المعركة خالل هللا أنصار أسرهم أطفال عن يتحدث مؤكد غير

 الصارمة اإلدارية المتطلبات أن كما هناك. النزاع حدة تصاعد استمرار بسبب وتعز والضالع عدن اتمحافظ في الطفل حماية احتياجات

  الطفل. حماية أنشطة تنفيذ تُعيق محليتين ومنظمتين الدولية الحكومية غير المنظمات من اثنتين على المفروضة

 
 المنفجرة غير والذخائر األلغام مخاطر بشان للحياة المنقذة التثقيف شطةأن دعم واصلت اليونيسف ان إال أمامها، الماثلة التشغيل تحديات رغم

 إلى المنظمة وصلت كما وصعدة. عدن محافظتي في 11النزاع من متضرر شخص 107,2 إلى وصلت والتي الحرب مخلفات من والمتفجرات

 المدارس داخل تلك التثقيف أنشطة نُفذت األلغام. بمخاطر التثقيف أنشطة خالل من السنوي( الهدف من بالمائة 201) شخص مليون 6,1

 التي المناطق في األلغام بمخاطر التثقيف أنشطة اليونيسف وستواصل هذا أيضا . ةالمجتمعي الحمالت خالل ومن للطفل الصديقة والمساحات

  النازحين. أعداد في ا  تزايد او النزاع في تصاعدا   تشهد
 

 المساحات من شبكة خالل من وذلك محافظة 16 على موزعين 12شخص 292,32 إلى سبتمبر شهر خالل النفسي الدعم خدمات وصلت

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

 السنوي(. الهدف من بالمائة 54) طفل 248,427 مجموعه ما إلى 2019 سبتمبر حتى يناير الفترة خالل اليونيسف قدمتها التي النفسي الدعم

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

 منم 13النزاع من متضرر طفل ,4481 تحديد  الحاله ُمدراء استطاع وعليه، للخطر. عرضة األكثر األطفال جانب من للحياة المنقذة ةالصحي

 الشمل ولم األسر وتتبع الفردية المشورة شملت تدخالت على 14منهم طفل ,4081 حصل كما الطفل. حماية وخدمات الفردية للمتابعة بحاجة هم

 استطاعت جماال  وإ الضحايا. ومساعدة العيش كسب ُسبل ودعم االقتصادي والتمكين الطبية والخدمات التعليم وخدمات القانونية والخدمات

 السنوي(. الهدف من بالمائة 110) الجاري العام مطلع منذ الضرورية الطفل حماية خدمات من استفادوا طفل 11,464 إلى الوصول المنظمة

 

 وعلى التربوية العملية في األساسية المدخالت توفر وضمان التعليمية المنظومة انهيار منع على التركيز في التعليم برنامج انصب التعليم:

 النقص وبسبب لكن التعلم. بمواد األطفال تزويد إلى باإلضافة التحتية والبنية والثانوية األساسية الشهادتين امتحانات تنظيم دعم التحديد وجه

  والثانوية. األساسية الشهادتين امتحانات بعقد الخاصة التجهيزات اليونيسف دعمت فقد التعليم سلطات لدى المالية الموارد في دالحا

 

 18 في متضررة مدرسة 585 تأهيل إلعادة الفنية االحتياجات تقييم من 2019 سبتمبر حتى يناير الفترة خالل وشركاءها اليونيسف انتهت كما

 )بمتوسط طفل 270,000 بمقدور سيصبح وعليه، مدرسة. 190بـ الخاصة العقود وتوقيع المناقصات طرح عملية بدأت حين في 15محافظة

 إعادة أعمال من االنتهاء سبتمبر شهر شهد كما تلك. التأهيل إعادة أعمال بفضل أمنه تعلم مساحات إلى الوصول مدرسة( كل في طفل 350

                                                 
 (.150 وذكور: 208 )إناث: البالغين من 358 إلى إضافة (1,022 وأوالد: 727 )فتيات:  طفل 1,749 يشمل وهذا  11
 (.1,848 وذكور: 2,907 )إناث: البالغين من 4,755 إلى إضافة (14,912 وأوالد: 12,625 )فتيات:  طفل 27,537 يشمل وهذا  12
  918 وأوالد: 530 فتيات:  13
 152 حصل حين في (514 وأوالد: 308 )فتيات: الفردية المشورة على حصلوا طفل 822 إلى إضافة (14 وأوالد 8 )فتيات: الضحايا مساعدة على حصلوا طفل 22 يشمل وهذا .893 أوالد: 515 فتيات:  14

 )فتيات: العيش كسب وُسبل االقتصادي التمكين دعم من طفل 195 استفاد حين في (55 وأوالد: 41 )فتيات: الشمل لم خدمات على طفل 96 حصل بينما (93 وأوالد: 59 )فتيات: األسر تتبع خدمات  على طفل

 102)فتيات: آخر طفل 280 الطبية الخدمات وشملت (245 وأوالد: 98)فتيات: طفل 343 للعدد فقدمت التعليم خدمات أما (23 وأوالد: 7 )فتيات: طفل 30 لـ فقدمت القانونية الخدمات اما (114 وأوالد: 81

 خدمة. من أكثر لهم واتيحت إلى أحيلوا األطفال هؤالء بعض (.178 وأوالد:
 والبيضاء. والجوف وريمه ومأرب وأبين وحضرموت وذمار وعمران وأب وتعز وصعده والضالع وشبوة ولحج وعدن العاصمة وأمانة والحديدة حجه  15

   ريف مياه إمدادات منظومة . 2019اليمن/  @يونيسف
 حجه ف 
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 لتصبح وأب لحج محافظتي في مدرسة 25 داخل يالصح والصرف المياه مرافق تأهيل

 في المرافق تلك تسهم وسوف .16وطالبة طالب 16,887 لحوالي متاحة المرافق تلك

 إعادة أعمال من وطالبة طالب 456 استفاد ذلك، إلى إضافة األمراض. انتشار منع

 ل.السفا ذو في واألخرى الظهار مديرية في واحدة مدرستين داخل طاولة 152 صيانة

 محافظتي مدارس من مدرسة 21 في يعملون ومعلمة معلم 600 تدريب تم أيضا ،

 احتياجات مع للتجاوب قدراتهم تعزيز بهدف النفسي الدعم برنامج على ولحج الضالع

 في 36 إلى الوصول سوى اليونيسف تتمكن لم .17النزاع من متضرر طفل 28,208

 تاريخه حتى المدارس في النفسي دعمال بخدمات المستهدفين األطفال من فقط المائة

 التحدي، لهذا ونظرا   معينة. مناطق في إال المعنيين بموافقة يحظى لم النشاط تنفيذ كون

  العام. لهذا النشاط هذا تحت الكامل الهدف تحقق يتم أن المرجح غير فمن

 

 مدرسة 129 داخل 3-1 الصفوف في 18وطالبة طالب 112,129 تزويد تم سبتمبر، شهر في 2020-2019 الجديد الدراسي العام انطالق مع

 الحواجز وخفض التعليم إلى الوصول وتشجيع لدعم ريةالضرو األخرى التعلم لوازم وباقي المدرسية بالحقائب والضالع عدن محافظتي في

 أكثر توزيع يتوقع حيث المدارس إلى للوصول طريقها في األخرى المدرسية اللوازم بعض هناك التعليمية. العملية تعوق قد التي االقتصادية

 بالمدارس الخاصة األخرى واللوازم المدرسية الحقائب توزيع تأخر الحالي. الدراسي العام خالل األطفال على مدرسية حقيبة 500,000 من

 مؤخرا . عدن في النزاع تصاعد وبسبب الفنية المواصفات على للموافقة والتعليم التربية وزارة مع الطويلة المشاورات بسبب

 

 الشهرية الغذاء سلل مباستال العاصمة أمانة في أسرة 2,034 يمثلون المهمشين من فرد 12,204 سبتمبر شهر في بدأ االجتماعي: االدماج

 هي هذه والتمكين. واالقتصادي االجتماعي للدعم المتكامل النموذج سياق في العالمي األغذية وبرنامج اليونيسف بين الشراكة ثمرة تُعد والتي

 حتى يناير الفترة وخالل ي.العالم األغذية برنامج مستفيدي قوائم إلى اضافتهم تم الذين المعونة من المستفيدين المهمشين من الثانية الدفعة

 حوالي المشروع. هذا تحت مستهدفة مهمشة أسرة 6,242 يمثلون فرد 35,179 الغذائية المعونة من المستفيدين إجمالي وصل ،2019 سبتمبر

 تستمر وسوف لعون.ا لطلب ويناشدون المهمشين أحياء بجانب فقيرة أحياء في يعيشون أطفال ذلك في بما أطفال هم المستفيدين من بالمائة 54

 بشكل الغذائية المساعدة تقديم على اتفقا قد العالمي األغذية وبرنامج اليونيسف وكانت مقبلة. أشهر لعدة الغذائية المساعدة باستالم األسر تلك

 )تقريبا   الفقيرة غير األحياء سكان ذلك في بما المهمشة الفئات من المشاركين وغير المتكامل النموذج مشروع في المشاركين لكافة تدريجي

 أسرة 6,800 استهدف الذي الضعف وحالة االحتياجات مسح توصل المظالم. تعويض آلية خالل من المطالبة استأنفوا والذين أسرة( 10,000

 بلغت بالمائة 56 وأن الغذاء في حاد نقص من تعاني كانت المهمشة األسر من بالمائة 98 أن 2018 أبريل حتى مارس الفترة خالل ونفذ مهمشة

 اليوم خالل كاف   غذاء يجدون ال الفقيرة األحياء سكان من بالمائة 77 وأن سلبية تأقلم آليات إلى اللجوء أيضا   النتائج تظهر خطير. جوع مرحلة

 تقديم المتكامل نموذجال مشروع وضع فقد المسح هذا نتائج إلى واستنادا   طعام. وجبة أي يتناولون أن دون اليوم عليهم يمر قد بالمائة 29 وأن

 كأولوية. المهمشة للفئات الغذائية المساعدة

 

 اليونيسف في التنمية ألجل االتصال قسم من وبدعم سبتمبر شهر خالل المتكامل النموذج مشروع سياق في المجتمعي بالحشد المكلفون نفذ

 خالل الجهود ركزت كما التغيير(. ألجل االتصال )حمالت عاءصن ومحافظة العاصمة أمانة داخل المستهدفة الفقيرة األحياء في تثقيف جلسات

 األولى الرسالة وصلت حيث المدارس إلى العودة وحملة الحصرية الطبيعية الرضاعة أهمية وهما أساسيتين رسالتين إيصال على الشهر هذا

  أسرة. 949 إلى الثانية الرسالة وصلت حين في أسرة 1,036 إلى

 

 لمشروع التابعين والمشرفين الحالة مدراء من مدير 200 لعدد المعلومات إدارة نظام حول تدريبية دورة اليونيسف ذتنف ذلك، إلى باإلضافة

 عمليات وتوثيق تنفيذ أثناء الحالة إدارة تطبيق استخدام كيفية حول الحالة مدراء ومعارف مهارات بناء التدريب من الهدف المتكامل. النموذج

 أرسي الحالة. مدراء ودعم وإدارة على باإلشراف القيام عند الشبكة عبر الحالة إدارة رابط استخدام على المشرفين دريبت تم أيضا ، اإلحالة.

  .2019 أكتوبر في ستنطلق والتي – اإلحالة عملية – الميداني للعمل أساسا   التدريب هذا

 

 للدعم المتكامل النموذج مشروع نطاق توسيع في المنظمة جهود يعوق يالذ االمر دوالر مليون 1,7 تبلغ تمويل فجوة حاليا   اليونيسف تواجه

 والتمكين. واالقتصادي االجتماعي

 

 

 ظل في المدارس إلى الذهاب على الطالب لحشد المدرسة إلى العودة حملة سبتمبر شهر خالل اليونيسف دشنت :التنمية ألجل االتصال

 ذلك في بما والتواصل باالتصال الخاصة المواد وضع اليونيسف في التنمية ألجل واالتصال يمالتعل فرق دعمت وقد اليمن. في النزاع استمرار

 األساسية الرسائل المدارس. في األطفال جميع تسجيل على االباء وتحفيز التعليم أهمية حول أساسية رسائل 6 تتناول التي والُكتيبات الملصقات

 جميع (4 المدرسة في طفل كل نسجل دعونا (3 للجميع أفضل مستقبل اجل من التعليم (2 عالوض كان مهما التعليم في الحق (1 هي: الست

 وكتابي. قلمي في يكمن مستقبلي (6و أعمل أن وليس اتعلم أن حقي (5و والمهمشين النازحين األطفال ذلك في بما التعليم في حق لهم األطفال

 وتلفزيونية إذاعية مؤسسة 31 بواسطة األساسية الرسائل نشر في المدرسة" إلى عودة"ال حملة ضمن الجماهيري اإلعالم وسائل مكون ساهم كما

                                                 
 8,474 وطالب: 8,413 طالبات:  16
 15,148 وأوالد: 13,060 فتيات:  17
 58,565 وطالب: 53,473 طالبات: 18

.  محمود / 2019اليمن/  @يونيسف  
   فتاة الفلسطين 

   الثالث الصف ف 
 يديها  تغسل االبتدائ 

  
   المدارس أحدى حمام ف 

 اليونيسف.  قبل من تأهيله إعادة تم عدن ف 
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 عززت شخص. مليون 12 حوالي إلى وصلت إذاعية نقاشية برامج 3و مغزى ذات وأغنية تلفزيونية فالشات 3و إذاعية فالشات 6 ببث ُكلفت

 المدرسة. من التسرب معدل خفض في ستسهم كما االباء بين التعليم أهمية المدرسة" إلى "العودة حملة

 

 أسرة 6,568 إلى الوصول العالمي األغذية وبرنامج للسكان المتحدة األمم صندوق بمعية اليونيسف استطاعت ة:السريع االستجابة آلية

 وغيرها األساسية النظافة مستلزمات تشمل والتي السريعة االستجابة آلية بعدة وتزويدهم شخص( 45,976 إلى افرادها عدد )يصل جديدة نازحة

 صعده محافظات في للنزاع األمامية الخطوط حول المتزايد التصعيد بسبب رئيسي بشكل للنزوح األسر هذه اضطرت األخرى. اللوازم من

 تشمل والتي تلك النازحة األسر ألفراد إلحاحا   األكثر العادلة االحتياجات السريعة االستجابة آلية عدة تلبي سوف وصنعاء. وأب وعدن والحديدة

 بأخذ لهم يسمح لم ما منازلهم من مفاجئ بشكل لهروبهم نظرا   باإلناث الخاصة الكرامة وعدة ألسرل األساسية النظافة مواد وعدة غذائية مواد

 منظمة – والتنمية الفني العون )منظمة يضم والذي لليونيسف التابعة السريعة االستجابة آلية تكتل وصل ذلك، إلى باإلضافة معهم. شيء أي

 إلى الجوع( ضد العمل منظمة قيادة تحت الدولية الطفل رعاية منظمة – لالجئين الدنماركي سالمجل – لالجئين النرويجي المجلس – أوكسفام

 على المستفيدين هؤالء يتوزع لهم. األغراض متعددة نقدية مساعدة تقديم وجرى للخطر معرضة نازحة أسرة 1,823 يمثلون فرد 12.214

 والزهرة التحيتا ومديريتي حجه في عبس ومديرية الضالع محافظة في وردفان والمالح الحد مديريات بينها النزاع من متضررة مناطق عدة

 المرونة من نوع النازحة لألسر األغراض متعددة النقدية المساعدة تؤمن صعدة. في ومنبه قطابر ومديريتي عمران ومحافظة الحديدة في

  احتياجاتهم. تلبية كيفية اختيار في والكرامة

 

  جي:الخار واالتصال اإلعالم

 بنسبة اليمن في األطفال وحالة اإلنساني الوضع تُبرز التي الشاملة اإلعالمية التغطية زادت

 اليونيسف قبل من المنفذة البرامج حظيت حيث أغسطس. شهر مع مقارنة المائة في 21

 مئوية ونسبة التقليدية اإلعالم وسائل في التغطية إجمالي من المائة في 30 بحوالي والشركاء

 المائة في 42 ذهبت أيضا ، االجتماعي. التواصل وسائل على المتداول المحتوى من مماثلة

 والوضع األطفال اياقض إبراز إلى سبتمبر شهر خالل المحلية اإلعالمية التغطية من

 اإلنساني.

 

 أطفالهم ارسال على األمور أولياء لتشجيع االجتماعي التواصل وسائل عبر حملة انطلقت

 أخرى حملة نُفذت ذلك، إلى إضافة الروتينية. اللقاحات على للحصول الصحية المراكز إلى

 ضد الفموي اللقاح حملة من الثانية للجولة للترويج االجتماعي التواصل وسائل عبر

 صور وتناولت انطباع 46,000 قرابة سبتمبر شهر خالل تغريده أعلى جمعت الكوليرا.

 منشور أعلى حصل فيسبوك منصة وعلى المدرسة. إلى بالعودة سعداء عدن في ألطفال

 عدد حول اليونيسف لممثلة صحفي بيان بخصوص وكان اباعج 23,400 من أكثر على

 الدراسي. العام انطالق مع بالتزامن اليمن في المدرسة خارج األطفال

  

 أغسطس. بشهر قياسا   سبتمبر شهر خالل وشركاءها اليونيسف تنفذها التي والصحة الطفل وحماية التعليم لبرامج اإلعالمية التغطية مستوى زاد

 الدولية اإلعالم وسائل في األساسية األطفال لقضايا والشركاء اليونيسف قبل من االستجابات تتناول التي اإلعالمية التغطية ةنسب ارتفعت كما

 بنسبة اليونيسف به تقوم لما بالعربية الناطقة اإلقليمية األعالم لوسائل اإلعالمية التغطية زادت ذلك، إلى المائة. في 73 بنسبة بالعربية الناطقة

 باإلنجليزية الناطقة الدولية اإلعالم وسائل في وشركاءها اليونيسف تنفذها التي البرامج يتناول الذي المحتوى تراجع بالمقابل المائة. في 71

  المائة. في 19 بنسبة

 

 دوالر مليون 83, من أكثر 2019 سبتمبر شهر في اليمن إلى الواصلة لإلمدادات اإلجمالية القيمة بلغت اللوجستية: والخدمات التوريد

 إلى ةشراعي كبامر 2 بواسطة الشحنات تلك وصلت التوالي. على مكعب متر 818,2 متري طن 423 بلغا إجماليين وحجم بوزن أمريكي

 النهائيين نالمستخدمي إلى اليونيسف مخازن من دوالر مليون 6,6 بقيمة إمدادات تسليم تم كما صنعاء. إلى مستأجرة جوية ورحلة الحديدة

 بالتقرير. المشمولة المفترة خلل

 
 

 عنوان تحت مناشدتها مقابل كمساهمات دوالر مليون ,4173 مجموعه ما 2019 أغسطس حتى يناير الفترة خالل اليونيسف تلقت التمويل:

 دوالر 570,000 مبلغ المنظمة تلقت كما .لليمن اإلنسانية االستجابة خطة مع موائمتها تم والتي "2019 األطفال أجل من اإلنساني "العمل

 يعيقس وهذا دوالر مليون 4,194 تبلغ قائمة تمويل فجوة هناك زالت ال ذلك مع أعاله. المناشدة لصالح سويسرا في الوطنية اللجنة من

 على اليونيسف ترحب ،اليمن في وأسرهم لألطفال األمد وطويلة ةجلاالع االحتياجات ولتلبية أيضا ، الحاجة. ذوي األطفال جميع إلى الوصول

  السنوات. ةومتعدد المرونةب تتسم والتي ابه التنبؤ يمكن التي تبالتمويال الخصوص وجه

  

 شهر خالل االجتماعي اإلعالم وسائل في تداوله تم ما أبرز

 2019 سبتمبر

 تويتر

 600 تقريبا   جدد متابعين

 000645, انطباعات تغريدات

 انطباع 800,45 تغريده أعلى

 94 )عربي/إنجليزي( التغريدات مجموع

 زيارة 11،600 الملف زيارات

 مرة 635 الذكر مرات مجموع

 فيسبوك

 73 غالبا ( )باللغتين المنشورات إجمالي

 420 الجدد اإلعجابات/المتابعين صافي

 شخص  ألف  257 الوصول إجمالي

 وصول 400,23 الرئيسي المنشور

http://bit.ly/3254cDi
http://bit.ly/30STMWa
http://bit.ly/3254cDi
http://bit.ly/30STMWa
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 شهرا( 12 ولمدة 2019 لعام اإلنسانية المناشدة في محددة هي )كما المطلوبة التمويالت

 الُمناشد القطاع
 التمويل متطلبات

 2019 لعام

 أمريكي( )دوالر

 التمويالت

 مقابل المستلمة

 2019 مناشدة

 أمريكي( )دوالر

 من مرحل مبلغ

2018 

 ***أمريكي( )دوالر

 في تسهم أخرى مخصصات

 )دوالر النتائج تحقيق

 أمريكي(*

 لعام المتوفرة التمويالت

 التمويلية الفجوة أمريكي(** )دوالر 2019

$ % 

 %32  39,713,991  84,964,009  20,500,890  26,969,221  37,493,898  124,678,000 التغذية

 %28  23,853,324  61,935,349  24,487,066  26,645,256  10,803,027  85,788,673 الصحة

 %41  55,133,881  79,866,119  19,153,893  24,988,022  35,724,204  135,000,000  البيئي واإلصحاح المياه

 %69  26,354,893  11,993,318  1,600,000  2,637,437  7,755,881  38,348,211 الطفل حماية

 %24  25,333,565  80,666,435  2,504,291  5,883,688  72,278,456  106,000,000 التعليم

 %62  8,748,537  5,260,859  3,600,000  481,960  1,178,899  14,009,396 االجتماعية السياسات

 %34  3,645,962  7,211,833  5,915,188  323,965  972,681  10,857,795 التنمية جلأل االتصال

 %55  11,627,155  9,372,845  -  2,163,227  7,209,617  21,000,000 السريعة االستجابة ألية

 -  -  - - -  - - تخصيصه تم ما

 %36  194,411,308  341,270,767  77,761,327  90,092,776  173,416,663  535,682,075 اإلجمالي
  .2019 اإلنساين األداء رصد نتائج حتقيق يف سيسهمون وابلتايل للطوارئ مكوانت لديهم لكن النظم تعزيز على ينصب   األساسي تركيزهم آخرين وماحنني األطراف متعددة منظمات جانب من اإلضافية املسامهات ذلك يشمل *
 

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

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

 الفعلية. القيم يعكس مبا املرحل املبلغ تعديل مت * * *
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 9201 نوفمبر 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

 فينو باستيان

 الممثل نائب

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

  سوانجين كبسمار

  االتصال قسم رئيس

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

  لوبيل آن

 شراكات أخصائية

 اليمن يونيسف

 األردن عمان، مقر من

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

 

  

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

 (9201 سبتمبر – )يناير البرنامج نتائج ملخص

 2019 البرنامج ونتائج أهداف
 

 المنفذين والشركاء اليونيسف استجابة الكتلة استجابة 
  الكلي االحتياج

 النتائج مجموع 20191 هدف
 آخر منذ التغير

 تقرير
 20191 هدف ▲▼

 النتائج مجموع
 آخر منذ التغير

 تقرير
▼▲ 

 5التغذية 

 الذين الوخيم الحاد التغذية بسوء المصابون شهر 59-0 عمر في المستهدفين األطفال #
  العالجية الرعاية أقسام أدخلوا

357,487 321,750 215,578 21,940▲ 321,7501 215,578 21,940▲ 

 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 1,893,852 336,341▲ 1,514,102 1,893,8524 336,341▲ 

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

4,766,718 2,860,031 1,064,978 114,615▲ 2,860,031 1,064,9782 114,615▲ 

 ▲3,089 67,9363 4,290,047 ▲3,089 67,936 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 #
 

  
 

942,842 405,3623 76,412▲ 

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

 

  

 
13,032,803 11,837,5211 

-  

 ▲79,289 466,7812 5,352,000     األطفال شلل ضد تطعيمهم تم الذين الخامسة دون األطفال #

  أولية صحية رعاية على يحصلون ممن الخامسة دون األطفال #
  

 1,575,000 1,535,216 275,939▲ 

  أولية صحية رعاية على يحصلن الالتي والمرضعات الحوامل النساء #
  

 841,097 783,157 53,042▲ 

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

 
7,288,599 6,643,555 600,233▲ 6,000,000 6,079,1852 600,233▲ 

 ▲7,656 638,8273 1,000,000 ▲44,792 979,622 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

 
1,223,908 786,869 205,303▲ 800,000 596,401 123,959▲ 

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

 2,322,981  
 (أساسية)

459,248 12,463▲ 800,000 212,9614 9,009▲ 

 5,332,045 
 (استهالكية) 

6,891,296 1,787,825▲ 4,000,000 6,741,1855 1,763,325▲ 

 بالكوليرا اإلصابة حيث من الخطورة عالية مناطق في يسكنون الذين األشخاص #
 المنزلي المياه وتعقيم معالجة تتدخال إليهم ووصلت

 
4,202,324 18,725,433 2,353,781▲ 3,500,000 18,487,6151 2,353,781▲ 

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

 المرفوعة الحوادث
 90% 80% 6%▲ 90% 80% 6%▲ 

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

 882,268 507,273 64,632▲ 794,825 427,248 32,292▲ 

 مخاطر بشأن للحياة المنقذة التثقيف رسائل إليهم وصلت الذين المجتمع وأفراد األطفال #
 ▲2,107 1,636,6231 1,365,128 ▲2,107 1,647,756 1,684,106  1األلغام

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

 12,932 11,928 1,408▲ 10,345 11,4642 1,408▲ 

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

   500 7013 - 

 التعليم 

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

 891,352 707,107 33,660▲ 816,566 233,8071 17,343▲ 

 المدارس في السالم بناء وثقافة النفسي الدعم خدمات يتلقون الذين المتضررين األطفال #
 1,794,689 385,611 64,005▲ 170,000 61,7322 28,208▲ 

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

 1,500,000 257,0545 157,013▲ 996,994 127,3803 112,129▲ 

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

 135,359 - - 135,359 - 4 - 

 االجتماعية السياسات 

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

    175,000 100,854 11,760▲ 

 السريعة االستجابة آلية 

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

    
 

2,000,000 
 

1,118,783 
 

45,976▲ 

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

 

 
350,000 

 
124,497 

 
12,214▲ 

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

  والحمالت لألوبئة االستجابة سياق في التنمية

  
  

6,000,000 6,321,8781 265,046▲ 

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

 

 

   5,000 
4,170  

 )انظر الفقرة السردية(
450▲ 

 الحواشي
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 .2019 أبريل في للمراجعة اليمن في األطفال أجل من ةاإلنساني المناشدة خضعت :1 الهدف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  التغذية. سوء فحص بمؤشر يتعلق وفيما المؤشر هذا تحت

 2019 أغسطس 31 حتى التغذية كتلة نتائج :5 التغذية

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

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

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

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

  الهدف. تتجاوز بنسبة تحققت التي األهداف مؤشرات

   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 ا  نظر :2 البيئي واإلصحاح المياه

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

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

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

  .حاليا   المراجعة قيد االرشادية واألدلة بالنازحين الخاصة االستراتيجية نوفقا   ألطفالا

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

  .المؤشر هذا تجاوز إلى أدى مما الوباء تفشي دائرة لكسر االستهالكية

 الحديدة محافظتي في الدائر النزاع بسبب لكن، .أقل وبتكلفة األلغام بمخاطر التثقيف رسائل خالل من له المخطط الهدف يتجاوز بما المجتمع وأفراد الطالب من أكبر عدد إلى الوصول من اليونيسف تمكنت :1 الطفل حماية

  األلغام. بمخاطر التثقيف تدخالت نطاق بتوسيع المنظمة قامت والضالع أبين من النزوح وموجات وحجه

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

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

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

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

 البرمجة. عادةإل المانحة الجهات موافقة انتظارب وحاليا  

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

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

 .2019/2020 الدراسي العام خالل مدرسية حقيبة 500,000 من أكثر توزيع يتوقع حيث للبلد طريقها في اإلمدادات .خارجي مورد خالل من التعلم لوازم شراء يتم :3 التعليم 

  سبتمبر. شهر خالل تدفع لم المعلمين حوافز :4 التعليم 

 النشاط. هذا تنفيذ من حد المختلفة السلطات جانب من واألولويات المطالب اختالف ذلك، إلى إضافة التمويل. في فجوة وجود بسبب متدني المؤشر هذا تحت اإلنجاز :5 التعليم

 وبعض والسكان العامة الصحة وزارة مع شراكة خالل من الطارئة خطته نطاق بتوسيع 2019 مارس منذ لتنميةا ألجل االتصال قسم قام الحاد/الكوليرا المائي االسهال حاالت الرتفاع استجابة :1 التنمية ألجل االتصال

 تناول وأماكن المدارس في األطفال شراكوإ األسر إلى الوصول هو الشراكة من الهدف بالكوليرا. االصابة حاالت من بالمائة 60 وسجلت عالية أولوية تمثل التي 38 الـ المديريات على التركيز مع الحكومية غير المنظمات

 المؤشر. هذا تحت المستهدف العدد كامل إلى الوصول من المنظمة تمكنت التدخالت هذه خالل ومن المتجولين. والباعة كالمطاعم األطعمة

 
 
 

 
 


