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 الشركاءو اليونيسف استجابة                    

                متابعة قائمة في الموجودة والحواشي السردي التقرير انظر اليونيسف نتائج حول المزيد لمعرفة  .ديسمبر 31 حتى ةتراكميال النتائج مجموع*                                

 .اإلنساني األداء      

 

  اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
 

 رئيسية عناوين
 واإلنسانية التجارية اإلمدادات استيراد من حد مما ديسمبر شهر خالل اليمن موانئ على الجزئي الحصار ستمرا •

 للسكان. ماسة حاجة تمثل التي
 

 إلى والوقود الغذاء بدخول للسماح يوما 30 مدتها نافذة عن ديسمبر 20 في السعودية تقوده الذي التحالف أعلن •
 الحديدة. ذلك في بما الموانئ جميع عبر البالد البلد

 

 كما ديسمبر. 4 في صالح هللا عبد علي السابق الرئيس وفاة بعد ملحوظ بشكل صنعاء في التوترات حدة ارتفعت •
 ةواسع مناطق في االستقرار عدم من حالة األمن نعداما العاصمة في ذلك أعقبت التي المسلحة االشتباكات سببت
 81- أوالد 178) طفل 259 إصابةو مقتل من لليونيسف التابعة واإلبالغ الرصد آلية تحققت حيث البالد شمال
 (.فتيات

 

 إلى الوصول من اليونيسف مكن مما 2017 عام في أمريكي دوالر مليون 336 اإلمدادات قيمة إجمالي تجاوز •
 حقيبة 000,119 وتوزيع طفل مليون 8,4 تطعيم إلى باإلضافة المياه معالجة خالل من شخص مليون 9,1

 مدرسية.
 

 تصاعدت والذي كوليراال/الحاد المائي االسهال مرضل كبيرة تفشي موجة 2017 أبريل شهر في اليمن شهدت •
 كان ديسمبر 31 حتى األسبوع. في جديدة حالة 50,000 تسجيل يتم كان ما بعد ذروته تووصل بسرعة وتيرته
 مع اليونيسف قدمتها التي ستجابةاال بعد وفاة. حالة 237,2و بالمرض إصابتها يشتبه حالة مليون من أكثر هناك
 الجديدة. الحاالت عدد حيث من تراجع في المرض وباتت العام نهاية الحالة تحسنت المنفذين الشركاء باقي

 

 التغذية سوءب إصابتهم من للتأكد العام هذا شهرا   59و 6 بين أعمارهم تتراوح طفل 978,364,2 فحص تم •
 الوخيم الحاد التغذية سوء من آخر طفل 557,226 عالج تم بينما الروتينية يةوالتغذ خدماتال خالل من الحاد
 متنقلة.ال فرقال قبل منو العالجية التغذية عيادات برنامج مواقع في

 

 2 من كثرأل المدرسة خارج األطفال عدد فيه وصل وقت في كليال أو جزئيال للدمار مدرسة 669,1 تعرضت •
 طفل. مليون

 2017 ديسمبر
 

  ماليين 11,3 
  )تقديري( إنسانية مساعدة إلى بحاجة هم الذين األطفال عدد هو

 

 من المنتظم الرصد مراجعة) لمساعده بحاجة شخص مليون 20,7

 (2017 أبريل اإلنساني، للعمل القطري الفريق قبل
 

  مليون 1,6
  إجمالي من والعائدين النازحين األطفال عدد هو

 

   ماليين 2.9
 حركة حول العمل لمجموعة عشر السادس )التقرير وعائد نازح شخص

 (2017 أكتوبر الحماية، كتلة السكان،
 

 الحاد التغذية سوء من يعانون الخامسة دون طفل 385,000

 الوخيم
 

 المياه مجال في ةلمساعد بحاجة شخص مليون 15,7

  البيئي واإلصحاح
  

 الصحية الرعاية لخدمات بحاجة شخص مليون 14,8 

  األساسية
 

 2017 لعام اليونيسف مناشدة

 دوالر مليون 339
 

  التمويل** وضع

 دوالر مليون 245,2
 

 2017 في للتمويل الكلي الوضع

 

 
 

 من ومبالغ الحالي للعام المناشدة مقابل المستلم التمويل تشمل العام هذا المستلمة المبالغ * *
 أن إلى ننوه كما الحادة. المائية للكوليرا/االسهاالت الطارئة االستجابة لدعم أخرى مصادر
 من يكفي ما على تحصل لم وأخرى تحتاجه مما أكثر تمويل على حصلت األقسام بعض

 للمناشدة. التفصيلية الخالصة لمعرفة 11 ص انظر التمويل.

 الوضع تقرير

 اليمن في اإلنساني

 

 

 الوضع في أرقام

 

  القطاع/الكتلة اليونيسف

 اليونيسف هدف
 مجموع
  *النتائج

 الكتلة هدف
 مجموع
 *النتائج

 يعانون الذين الخامسة دون األطفال عدد

 إدخالهم وتم الوخيم الحاد التغذية سوء من

 العالجية الرعاية عيادات

323,000 226,557 323,000 226,557 

 جرى الذين الخامسة دون األطفال عدد

  األطفال شلل ضد تلقيحهم
5,352,000 4,807,390   

 الخدمات لهم أُتيحت الذين األشخاص عدد

 وإعادة وصيانة تشغيل دعم خالل من

 العامة المياه منظومات تأهيل

4,068,039 4,203,875 5,492,703 5,105,046 

 من المتضررة المناطق في األطفال عدد

 النفسي الدعم خدمات يتلقون الذين النزاع
545,814 519,446 682,268 720,730 

 إلى الوصول من تمكنوا الذين األطفال عدد

 المؤقتة التعلم مساحات خالل من التعليم

 النقدية المنح وتقديم المدارس تأهيل وإعادة

 الفصول وتأثيث

417,527 552,778 548,973 567,804  
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 شخص مليون 2 من أكثر النازحين عدد وبلغ كبيرة نزوح موجة في النزاع تسبب فقد طفل. ألي بالنسبة العالم في أاألسو المكان اليمن اعتبرت
 استالم أعاق ما والجوية البحرية الموانئ إلى الوصول قدرة النزاع قوض كما عام. منذ حكومي موظف مليون 1.25 مرتبات توقفت حين في

 وقت في األمنة المياه على الحصول يستطيعون ال شخص مليون 16 هناك أن إلى التقديرات تشير الضرورية. والتجارية اإلنسانية اإلمدادات
 بسوء مصاب طفل 385,000 وجود عن ناهيك الحاد التغذية سوء من تعاني ومرضع حامل امرأة مليون إلى إضافة طفل مليون1.8 يعاني
 .1المدرسة خارج طفل مليون 2 وزهاء الوخيم الحاد التغذية

 

 البيئي واإلصحاح المياه خدمات وتردي الغذائي االمن انعدام معدالت لتزايد نظرا   السكان من الماليين حياة الحرب جلبها التي التبعات تهدد
 بحاجة – نسمة مليون 22.2 حوالي – تقريبا   السكان جميع كون المجاعة حافة على اليمن باتت فقد منها. الوقاية يمكن التي االمراض وانتشار

 معدالت ارتفاع مع جانب من االقتراض زيادة إلى باألسر ودفعت التأقلم آلية قوضت قد العيش كسب فرص انعدام أن كما إنسانية. مساعدات إلى
 تفشي بعد الصحي الوضع تفاقم في العامة النُظم انهيار ساهم اخر جانب من مسلحة. وجماعات قوات قبل من األطفال وتجنيد المبكر الزواج
 حالة. مليون أكثر بها المشتبه الحاالت عدد تجاوز أن بعد 2017 ابريل في الحاد المائي واالسهال الكوليرا وباء

 
 وانعدام ذلك أعقبت التي المسلحة شتباكاتواال صالح هللا عبد علي السابق الرئيس وفاة بعد صنعاء العاصمة في للتوتر األخير التصعيد أدى
 والتي األطفال بين واإلصابات الوفيات عدد في حاد ارتفاع سجل .البالد شمال ةواسع مناطق في االستقرار عدم من حالة نشوء إلى األمن

 الطبية والفرق اإلسعاف سيارات بمقدور يكن لم األحيان من كثر وفي .2وحده ديسمبر خالل (فتيات 81 & أوالد 178) لطف 259 إلى وصلت
 معظم في العام الشلل يشبه ما حدث فقد .لهجمات الطبية الفرق بعض بتعرض تفيد تقارير مع االشتباكات تواصل بسبب المصابين إلى الوصول
 هذا أثر الصحية. والمرافق توالمستشفيا المياه معالجة ومحطات العام نقلال وسائلو التجارية المحالت من العديد إغالق ذلك في بما العاصمة
 صنعاء. في موجودة للكثير الرئيسية المخازن ألن نظرا   اإلنسانية المنظمات على الوضع

 

 األزمة نوفمبر منذ والصليف الحديدة موانئ إلى الواصلة التجارية الشحنات على المفروض الجزئي الحصارو االستقرار عدم حالة قتعم  
 للحصار الفوري التأثير بدى .األساسية والخدمات السلع معظم تكاليف تحمل على قادرة تعد لم األسر كون ديسمبر شهر خالل اليمن في اإلنسانية

 استمرارية يهدد الذي ألمرا) الوقود أسعار عن ناهيك األساسية السلع أسعار وارتفاع يةاألغذ استهالك في انخفاض ُسجل حيث الفور علىو جليا  
 في ضرورية تُعد والتي بالصهاريج المنقولة المياه اسعار كذاو المائة في 30 بنسبة القمح سعر ارتفع فقد .(عملها أداء في الصحية المرافق
 الحديدة مدينة قرب الدائر والنزاع الواردات وصول على المفروضة الجزئية القيود .للتلف المياه اتإمداد شبكات فيها تعرضت التي المناطق
 .اإلنسانية أو منها التجارية أكانت البلد إلى كافية غير إمدادات صولو تعني الساحلية

 
 بهمشت حاالت عن اإلبالغ تم حيث .أقل بوتيرة كان وإن ديسمبر شهر خالل 3بها المشتبه الحاد المائي االسهال/الكوليرا حاالت تسجيلاستمر
 ديسمبر 31 حتى للحاالت التراكمي اإلجمالي العدد وصل متضررة. باتت المديريات من ٪92 وأن يمنية محافظة 23 أصل من 22 في فيها

 إدخالها وقت شديدة أنها على الوفيات حاالت من المائة في 59 تحديد تم وقد .بالوباء مرتبطة وفاة حالة 237,2 منها حالة 1,019,044
 المشتبه الحاالت مجموع من المائةب 29 من أكثرو المسجلة الجديدة الحاالت من متزايدة نسبة الخامسة دون األطفال مثليُ  .الصحية المرافق

 الحاالت. إجمالي من %29 مقداره ما سنة 17و 5 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال نسبة تصل (.يونيو نهاية المائةب 18 مع )مقارنة فيها
 

 تأكد .بالمرض مرتبطة وفاة حالة 38 منها ديسمبر 24 حتى فيها مشتبه حالة 381 سجلت حيث القلق يثير مؤخرا الدفتيريا داء انتشار تزايد
 عدن ثم (حالة 38) الحديدة يليها حالة( 211) إب في فيها المشتبه الحاالت من العظمى الغالبية سجلت وقد محافظة 18 في المرض وجود

 كميات تأمين في صعوبات وجود يعني ما الدفتيريا وباء تفشي من تعاني التي الوحيدة الدولة ليست اليمن (.حالة 19) ذمار أخيرا  و (حالة 29)
 جميع من المائة في 26 أن إذ متناسب غير بشكل المختلفة األطفال فئات على الوباء هذا يؤثر الدفتيريا.التيفوئيد/ لقاحو خماسيال اللقاح من كافية

 بين أعمارهم تتراوح طفالأل تعود المائةب 26و سنوات 9 إلى 5 سن في أطفال المائةب 37 أن حين في الخامسة نس دون أطفال هم الوفيات
 .سنة 14و 10

 

 .القطاع هذا في الشركاء يبذلها التي المعززة الجهود رغم التنمية تردي من وعقود الدائر بالنزاع سلبا   را  متأث اليمن في ويالتغذ الوضع يزال ما
 والمعدالت ٪15-10 بين أخرى محافظات سبع في النسبة وصلت حين في ٪15 تجاوزت تغذية سوء معدالت سجلت 4محافظات خمس هناك
 بحاجة شخص مليون 5,7 بنحو يقدر ما هناك كان طوارئ.ال حالة دخلت أنها على محافظة 22 أصل من 12 صنفت وبالتالي بالتصاعد. أخذة
 طفل مليون1.8 الخامسة دون األطفال عدد بلغ وقد 2017 عام خالل الحاد التغذية سوء من همعالج لزم مليون 9,2 منهم غذويةت مساعدة إلى
 مشورةال إلى بحاجة شهر 23-0 سن في األطفال رعاية يتولون وممن شخص مليون 3,2 هناك .ومرضع حامل امرأة مليون1.1 جانب إلى

 األطفال. وصغار الرضع تغذيةب الخاصة
 

 إلى األسر دفع األساسية والخدمات التحتية للبنى وانهيار اقتصادي الوضع في تدهور من هماأعقب وما االستقرار عدم حالةو النزاع اراستمر
 زواج معدالت ارتفاع مع سيما ال الطفل حماية قضايا على كبير بشكل أثرت والتي الحياة قيد على البقاء أجل من سةيائ تدابير عن البحث
 حقوقل جسيم انتهاك حادثة1,300 وقوع من التحقق واإلبالغ بالرصد المعني القطري العمل فريق أستطاع ،2017 عام فيف وتجنيدهم. فالاألط
 طفل. 1,000 قرابة وتشوه قتل جانب إلى الطفل

 

 للتدمير مدرسة( 16,000 مجموع )من مدرسة 1,669 تعرضت حيث جسيمة بأضرار مدارسلل التحتية البنية تعرضت ذلك، إلى باإلضافة
 األطفال عدد قدريُ  .مسلحة جماعات تحتلها مدرسة 23 إلى إضافة النازحين قبل من محتلة تزال ما مدرسة 150 هناك بينما كلي أو جزئي بشكل
 الحرب ألن طفل مليوني إلى حاليا   وصل العدد أن غير طفل مليون6,1بـ النزاع قبل سنة 14و 6 بين أعمارهم تتراوح الذين المدرسة خارج

 بكامل تعمل ال مفتوحة تزال ال التي لمدارسا فإن أخرى، ناحية من .مدرسة 000,2 من يقرب لما جزئي أو كامل إغالق في تسببا النزوحو

                                                 
  يونيسف اليمن: العمل اإلنساني من أجل األطفال، 1.2018 

  يونيسف اليمن: آلية الرصد واإلبالغ، ديسمبر 2.2017 
  الذي كانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أول األمر في 27 أبريل 2017. 3 

  الحديدة ولحج وتعز وأبين وحضرموت.4 
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 أن بسبب أكثر ضعالو وتفاقم المدرسة عن التغيب معدالت من زاد مدارسهم عن بعيده مناطق إلى والمعلمات المعلمين معظم انتقال .طاقتها
  طفل. مليون 4,5 لقرابة يةالتعليم العملية يقوض قد الوضع وهذا .2016 أكتوبر منذ كاملة رواتبهم على يحصلوا لم منهم الكثيرين

 

 المعترف والحكومة صنعاء في الواقع األمر سلطة) سلطتين ووجود السياسي االنقسام استمرار 2017 عام رافقت التي الرئيسية التحديات بين من

 مثل التدخالت بعض تعليق في تسبب مما الحاجة من تعاني التي المناطق بعض إلى الوصول المنظمات على تعذر حيث (.عدن في دوليا   بها
 صالح السابق الرئيس اغتيال ومنها التطورات آخر تُشير .األسباب لهذه هدفه تحقيق من يتمكن لم والذي المجتمع بقيادة التام الصحي الصرف
 مواصلة على العامة الخدمات نُظم قدرة من تحد قد كهذه مشاكل .التحسنب يعاود أن قبل سوءا   يزداد قد الوضع أن إلى للموانئ المتقطع واالقفال
 معدل وارتفاع اليمني اللاير قيمة انخفاض الحق ذلك إلى أضف .األخرى واإلمدادات الوقود من الواردات على كثيرا   تعتمد كونها عملياتها
 مليون 1.25 من بأكثر الضرر (الجنوب في سيما ال جزئيا دفعها أو) 2016 أغسطس منذ العام القطاع موظفي رواتب صرف وتوقف التضخم

 .والتعليم الصحي والصرف الصحة خدمات وكذا للحياة المنقذة العامة الخدمات توفير يةاستمرار يهدد شك ال وهذا .حكومي موظف
 

 (2017 بريلأ ،2017 أبريل-يناير ،الدوري الرصد مراجعة نتائج إلى تستند التقديرات) إنسانية لمساعدة المحتاجين السكان داعدأ تقديرات

 2015 مارس اإلنسانية: االستجابة انطالق تاريخ

 
 اإلجمالي
 )مليون(

 رجال
 )مليون(

 نساء
 )مليون(

 أوالد
 )مليون(

 فتيات
 )مليون(

 5.5 5.8 4.6 4.7 20.7  المحتاجين السكان عدد جماليإ

 2.55 2.76 2.19 2.28 9.8  5الحاجة أمس في السكان          

 2.95 3.08 2.44 2.44 10.9  6الحاجة متوسطي السكان          

 0.6 0.5 0.5 0.4 2  7النازحون

 4.2 4.4 3.5 3.6 15.7  بيئي وإصحاح مياه – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 4.0 4.2 3.3 3.4 14.8  صحة – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 1.5 1.5 1.0  4  تغذية – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 3.0 3.2   6.2  طفل حماية – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 1.1 1.2   2.3  تعليم – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان
 

 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
 

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

 وحماية البيئي واإلصحاح للمياه الفرعية المجموعة باتت الصحة. مجموعة ضمن كعضو فعال دور لعب في هامراراست عن ناهيك الطفل لحماية الفرعية

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

 كما صعدةو إب من كل   في اإلنساني الدعم مركزي دةقيا المنظمة تواصلو هذا والحديدة. وإب عدن في الوطني دون المستوى على للتعليم الفرعية

 المعنية المختلفة الوكاالت عبر العمل مجموعة رئاسة تشاركوت المتضررين السكان تجاه لةالمساء لمكون رئيسيةال تصالاال نقطة بدور المنظمة تضطلع

  .المجتمع اشراكب
 

 إدارة مجال في مساعدة تقدم كما الوطني ودون الوطني المستوى على القطاع أنشطة اليونيسف تقود ،البيئي واإلصحاح المياه كتلة رأس على وبصفتها

 حول الوطني العمل فريق تشكيل عيداُ  المنظمة تقدمه الذي الفني الدعم بفضلو أيضا   الجودة. وتأكيد للشركاء وتشغيلية فنية مساعدة وتقديم المعلومات

 وعضوية والسكان العامة الصحة لوزارة التابع الصحي التثقيف مركز قيادة تحت الحاد المائي االسهال/لكوليرال االستجابة سياق في التنمية جلأل االتصال

  حكومية. غير منظمة 150 من أكثر
 

 الستيعاب 2018 الحاد يالمائ االسهال/للكوليرا المتكاملة االستجابة خطة تحديث على حاليا   والصحة البيئي واالصحاح المياه تيمجموع شركاء يعكف

 تحت البيئي واالصحاح المياه جانب في الحاد المائي االسهال/لكوليرااب المعني عملال فريق تشكيل تم حيت .التنقيح بعد لحاالتا بعدد المتعلقة التوقعات

 للوقاية والجاهزية التأهب مستوى ةمناقش في والشروع الكتلة شركاء لجميع ملزمة قوية فنية إرشادات إرساء لضمان البيئي واالصحاح المياه كتلة قيادة

  المتضررة. المناطق معظم في الحاد المائي االسهال/الكوليرا وباء من
 

 شريك 20 عن يزيد ما بمشاركة البرنامج توسع عملية نجاح بعد الحاد المائي االسهال/للكوليرا االستجابة سياق في المجتمع إلشراك آلية تشكيل تم كما

 من مديرية 238 في المجتمع دةبمسان الكوليرا أنشطة تنفيذ استمرار النتائج أظهرت حيث ومحلية. دولية حكومية غير ومنظمات المتحدة األمم ونيمثل

 منصب الطفل رعاية منظمة تولي على االستراتيجية االستشارية المجموعة خالل من الطفل لحماية الفرعية الكتلة وافقت وقد هذا مديرية. 333 أصل

 اليمن. في الفرعية الكتلة منسق المشتركة/نائب القيادة
 

 المبادرة زمام العالمي األغذية برنامج ذأخ حين في الوخيم الحاد التغذية لسوء التصدي في المبادرة زمام اليونيسف أخذت التغذية، مجموعة تقود وكونها

 اتالصحي والعامالت العاملين تدريب نطاق توسيع على المنظمة عملت الكتلة استجابة خالل ومن .المعتدل الحاد التغذية سوء حاالت مع التعاطي

 ومنظمة العالمي األغذية وبرنامج العالمية الصحة نظمةم بين بالتشارك يُنفذ الذي الحاد التغذية سوءل المجتمعية اإلدارة برنامج خالل من المجتمعيين

 ثانية، ناحية من .األداء مؤشرات في المبين النحو علىو امجنالبر يقدمها التي الخدمات جودة تحسين عن ذلك أسفر وقد يونيسف(.) للطفولة المتحدة األمم

 التثقيف – ذويهم عن والمنفصلين المصطحبين غير األطفال – النفسي )الدعم وهي رئيسية عمل مجموعات 3 تفعيل الطفل لحماية الفرعية الكتلة أعادت

 لحكوميةا غير المنظمات عدد زيادة بعد خصوصا   التشغيل وطريقة تلك العمل مجموعةل المرجعية الشروط تحديث مع جنب إلى جنبا   األلغام( بمخاطر

 من مجال كل في مشترك نهج ووضع التنسيق تعزيز إلى والحاجة الفنية القدرات جانب في الموجودة والثغرات المجاالت هذه في العاملة الوطنية

 .الفنية المجاالت
 

 االستجابة لجودة المشاركين منظور تقييم إلى هدف والذي المجتمعية المفاهيم مسح نتائج بتشارك المجتمع بإشراك المعنية العمل مجموعة قامت بدورها

 أن ذكروا المشاركين من %80 أن هي النتائج أهم إحدى المسح. في محافظة 12 من شخص 1,058 شارك وقد المجموعة. شركاء جانب من اإلنسانية

  لها. بالنسبة األولوية ذات االحتياجات تُلبي أنها على اإلنسانية المساعدة إلى تنظر المحلية المجتمعات
 

                                                 
 الحياة قيد على البقاءو أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 5
 الماسة. الحاجة مربع في انزالقهم دون والحيلولة أوضاعهم تستقر كي لمساعدة بحاجة أشخاص متوسطة: حاجة 6
 (.2017 )يوليو 15 التقرير السكان، حركة حول العمل فريق الطبيعية. والكوارث النزاع ضحايا الحاليين النازحين األرقام تلك تشمل 7



                                                                                                     2017ديسمبر       اليمن في اإلنساني الوضع تقرير يونيسف:
  

4 

 اتتأثيرلل منها وإدراكا   مؤقتة. متعل أماكن وتوفير التدريس اتهيئ قدرات بناء خالل من والبديل النظامي التعليم أشكال توفير على التعليم مجموعة ركزت

 الحاالت كشفو النفسي الدعم تقديم من لتمكينهم والمعلمات المعلمين تدريب إلى أيضا   التعليم مجموعة سعت فقد ،النزاع أوجدها التي والضغوطات

 الضرورة. عند وإحالتها

 

 اإلنساني العمل استراتيجية
  

 نعنواب المنقحة اليونيسف مناشدة موائمة تم وقد هذا .اإلنساني العمل في األطفال تجاه الجوهرية التزاماتهاب ليونيسفل اإلنسانية ستراتيجيةالا تسترشد

 االستجابة خطةو يتماشى بما مجموعةال جانب من الستجابةل الالزمة التشغيل وخطط االستراتيجية أهدافها مع األطفال" اجل من اإلنساني "العمل

 إلى تدعو والتي العام نفس من يوليو في تنقيحلل وخضعت 2017 فبراير 8 في رسميا   لليمن نسانيةاإل االستجابة خطة دُشنت .7201 لليمن اإلنسانية

  .8اليمن في شخص مليون 12بــ يقدر لما للحياة المنقذة المساعدة إليصال دوالر مليار 2.3 بقيمة تمويالت توفير

 

 تعزيز (2و 9االستجابة (1 :شقين من مكونة منهجية خالل من بها المشتبه الكوليرا/الحاد المائي االسهال لحاالت متكاملة استجابة خطة اليونيسف نفذت 

 واإلصحاح والمياه الصحة قطاعات في منسقة استجابة تدخالت ضمان أجل من العناصر ثالثية استجابة هي اليونيسف استجابة .10الوقاية إلى إضافة النُظم

  .العاجلة واالستجابة الفعالة الوقاية خالل من الوباء عن الناجمة والوفيات المراضة معدالت وتقليل وقوع من لحدا هدفها التنمية ألجل واالتصال البيئي
 

 

 توفير طريق عن ذلك في بما 2017 عام خالل أولوية االنهيار على شارف الذي الصحي النظام سيما ال الوطنية والمؤسسات النُظم تعزيز دعم شكل

 األساسية. التشغيل تكاليف وتغطية األساسية اإلمدادات
 

 حيث .الخامسة سن دون األطفال بين التغذية وسوء وفياتال معدل خفض أجل من األطفال بين والعالج التغذية سوء من الوقاية نطاق توسيع جرى

 التغذية. سوء إمدادات وتوزيع والتطعيم فحصالو المالئمة التغذية ممارسات تشجيع خالل من التغذية سوء من لوقايةا على التغذوية االستجابات ركزت

 األولويات بين من كان إليها. الوصول يصعب التي لمناطقا في سيما ال أساسية استراتيجية أيضا   مثل الحاد التغذية لسوء يةالمجتمع دارةاإل نطاق توسيع

 بتوسيع كذلك فاليونيس قامت المدرسة. لوازم وتوزيع ةالمؤقت لتعلما أماكن وإنشاء المدارس تأهيل إعادة خالل من التعليم إلى لوصولا مستمر ضمان

 الرصد ألية عمل نطاق وسعت فيما للعنف والتعرض المتدهور اإلنساني للوضع كنتيجة المدى بعيدة األضرار لتالفي لمنع النفسي الدعم خدمات نطاق

 مسلحة. وجماعات قوات ترتكبها التي الجسيمة االنتهاكات عن واإلبالغ
 

 وتعزيز أكبر بفعالية العاجلة االحتياجات استهداف أجل من البرامج مختلف بين والتنسيق التكامل ضمان على 2017 عام طيلة جاهدة   ليونيسفا عملت

 البيئي واالصحاح المياه تدخالت دمج تم المثال، سبيل على الكوليرا، ستجابةاال سياق وفي .البعيد المدى على الصمود على المحلية المجتمعات ةقدر

 بالممارسات الوعي زيادة مع جنب إلى جنبا   الصحية المرافق في محسنة بيئي واصحاح مياه خدمات لتوفير والتعليم التنمية أجل من والتعليم والتغذية

 المحلية. المجتمعات طأوسا بينو المدارس في األساسية الصحية
 
 

 ذلك في بما الفاعلة الجهات من متنوعة مجموعة مع استراتيجية شراكات إقامة اليونيسف استراتيجية تُغفل لم لألطفال فعالية وأكثر أفضل نتائج ولتحقيق

  والدولية. الوطنية الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم ووكاالت المتعاقدينالخاص/ والقطاع الحكومية الوزارات

 
  

                                                 
 على متاحة المعدلة اإلنسانية االستجابة خطة مليون. 12 عند وستبقى للمناشدة العام الهدف يتأثر لن فلن واحدة لمرة ستنفذ الكوليراب الوطنية التوعية حملة أن اعتبار وعلى المعدلة اإلنسانية االستجابة خطة في مبين هو كما 8

 برصد الخاصة مؤشراتها ليبتعد ا  يحال سفيونيال تقوم الوطني ديالصع یعل رايولكالب ةيتوعال حملة من المتوقعة النتائج مراعاة ومع منيلل اإلنسانة االستجابة خطة بمراجعة .https://goo.gl/NRm28z :التالي الرابط

     المقبلة. الوضع تقارير في بها الرفع تميوس رايولكال باستجابة الخاصة تلك ذلك في بما االنساني العمل أداء

 .األمر لزم إذا 2018 عام حتى تمديدها ويمكن 2017 عام نهاية حتى مبدئيا   تنفيذها مقررا   كان األولى: المرحلة 9
 

 .2018 عام نهاية حتى ستستمر الثانية: المرحلة 10

 

https://goo.gl/NRm28z
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 البرنامج ستجابةال موجز تحليل
 

 

 الحاد المائي االسهالللكوليرا/ االستجابة
 

 المشتبه الكوليرا لحاالت االستجابة أجل من
 اليونيسف تواصل الحاد المائي بها/االسهال

 العامة الصحة وزارة مع وثيق بتعاون العمل
 عدد إلى إضافة والبيئة المياه ووزارة والسكان

 مساعدةال ميتقدل الحكومية غير المنظمات من
 البيئي واإلصحاح والمياه الصحة لقطاعات
 المشترك االتفاق بموجب التنمية لألج واالتصال

 الحاد المائي االسهالالكوليرا/ عمل فريق مع
 حيث البيئي. واإلصحاح والمياه الصحة وكتلتي
 تدارس على حاليا   الصحة مجموعة تعكف

 إدماج منهجية تشكل أن يمكن التي التوصيات
 ضمن اإلرواء وزوايا االسهاالت على مراكز

 ضمان مع االعتيادية الصحية المنظومة
 في محتمل وبائي تفشي ألي السريعة االستجابة
  المستقبل.

 

 .العاجلة داتالمساع لتقديم سريعة استجابة آلية ألطالق الجوع ضد العمل منظمة مع شراكة في اليونيسف وقعت االستجابة، استراتيجية سياق في
 عاجلة استجابة خدمات تقديمو القطاعات متعددةو سريعة احتياجات مييتق عمليات خالل من فعال بشكل اجاتياالحت ديتحد االستراتيجية تضمنت

 االسهال) األوبئة عن الناجمة الصدمات اآللية لهذه الحالي النطاق يشمل .ةيوالتغذ اءالغذو البيئي واالصحاح اهيالم جانب في اميأ 10 غضون في
 التغذوية. اتواألزم )الفيضانات( الطبيعية والكوارث السكان( )نزوح والنزاع كوليرا( /الحاد المائي

 

 التغذية بسوء المصابين لألطفال السوائل إدارة حول الوطنية اإلرشادية األدلة وضع الصحة ووزارة العالمية الصحة ومنظمة اليونيسف استكملت
 دعمت حيث .2013 لعام العالمية الصحة لمنظمة الدولية اإلرشادات إلى استنادا   الحاد المائي الكوليرا/االسهال من يعانون والذين الوخيم الحاد

 المجتمعيين الصحة متطوعي من 1,200 تدريب تم ذلك، إلى إضافة والزوايا. المراكز جميع على توزيعها سيتم التي األدلة طباعة اليونيسف
  السليمة. النظافة وممارسات الفموي اإلرواء ملح إعداد على التركيز مع الحاد المائي الكوليرا/االسهال حاالت وتحديد التوعية حول

 

 والمناطق االكولير/الحاد المائي باإلسهال اإلصابة لخطر المعرضة المناطق في المحلية للمجتمعات البيئي واالصحاح المياه خدمات توفير تم وقد
 منهم شخص مليون 11.5 من أكثر إلى اليونيسف وصلت حيث .سواء حد   على والريفية الحضرية المناطق في التغذية سوء من بشدة المتأثرة
 تدخالت ذلك شمل وقد الكوليرا./الحاد المائي لإلسهال االستجابة استراتيجية من كجزء الوباء لخطر المعرضة المناطق في طفل مليون 5.8
 النظافة مستلزمات توفير مع المنزلية المياه تعقيمب المقترنة التنمية جلأل االتصال هي الرئيسية االستراتيجية كانتو سراألُ  مستوى على

 الريفية المناطق في الشرب مياه مصادر تعقيم اليونيسف واصلت ذلك، على عالوة   .الكلي الهدف من المائة في 95 تحقق وقد االستهالكية
 وهذا طفل ماليين 3 منهم شخص ماليين 5.9 من أكثر منها استفاد والتي ةالمادي التحتية البنية مستوى على الكوليرا من المتضررة والحضرية

 الهدف. من المائة في 98 يُمثل
 

 تبلغ لم نحي في متضررة مديرية 305 في ديسمبر في المائة في 22.0 إلى نوفمبر في المائة في 23.0 من قليال   األمهات وفيات معدل تراجع
 ديسمبر. شهر من األخيرة الثالثة األسابيع خالل فيها مشتبه حاالت أي عن مديرية 44

 

 لعالج مركزا 64 منها خدماتها وتقدم مفعلة محافظة 20 داخل مديرية 236 في اإلرواء زوايا من 946و تاإلسهاال لعالج مركزا   226 بات
 التشغيلية. التكاليف تغطيةو والتدريب اإلمدادات يشمل والذي اليونيسف من مباشر بدعم زاوية 632و تاإلسهاال

 

 اليدين وغسل الخزانات وتنظيف المياه بمعالجة المتعلقة الممارسات تغيير على التنمية جلأل االتصال مكون تحت السلوك تغيير تدخالت ركزت
 حول أساسية رسائل تلقت والتي أسرة 792,26 إلى الوصول السنة من األخير الشهر خالل أمكن حيث األسرة. مستوى على الصحي والتثقيف
 في أسرة مليون 4.3 إلى إليها الوصول تم يالت األسر لعدد التراكمي المجموع يرتفع وبالتالي الحاد المائي االسهال /الكوليرا وعالج من الوقاية
 حول المشورة بتقديم تمثلت أنشطة المجتمعية بالتعبئة المكلفون نفذ كما .2017 عام خالل لكوليراا استجابة غطتها التي 22ـال المحافظات جميع
 .11االستجابة وممارسات الكوليرا من والوقايةأو/

 

 المناطق في التغذية سوء عالج مثل أخرى تدخالت مع تتداخل أنها إال الكوليرا وباء تفشي الحتواء األساس في ُصممت األنشطة تلك أن رغم
 مجتمعاتال في المستهدفين السكان من ٪40 من يقرب مال الوصول تم الصدد، هذا وفي النزاع. من المتضررة والمجتمعات المخاطر عالية
 النزاع. من المتضررين من ٪100و عالية تغذية سوء مخاطر من تعني التي

 

                                                 
  المياه إمدادات وتعقيم الفموية اإلرواءو واألكل الطعام مع المناسب والتعامل الحرجة األوقات في والصابون بالماء اليدين وغسل واالستخدام والتخزين (الكلورة) المنزلية للمياه المأمونة المعالجة على ذلك ويركز  11   

 .العالج بعد ما والرعاية الفموية اإلرواء االسهاالت/زوايا عالج مراكز إلى المرضى وإحالة واإلبالغ للمرضى المنزلية والرعاية          

 

 الشكل 1: المنحنى الوبائي – عدد الحاالت على أساس اسبوعي

 
 المصدر: النظام اإللكتروني لإلنذار المبكر باألمراض، 3 يناير 2018
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 والتغذية الصحة
 

 األساسية اإلمدادات توفير طريق عن ذلك في بما تقريبا   المنهار الوطني الصحي النظام لتعزيز دعمال تقديم 2017 عام خالل اليونيسف واصلت
 العام. لهذا الرئيسية األولويات ضمن التغذية سوء من وعالج لوقايةا تدخالت كانت كما األساسية. التشغيل تكاليف وتغطية

 

 توعية حملة مع تزامن والذي سنوات 7 إلى أشهر 6 عمر في لألطفال خماسيال اللقاح توفير خالل من الدفتيريا وباء لتفشي اليونيسف استجابت
 اآلن. حتى التدخل هذا سياق في طفل 386,156 تطعيم موت الحديدة. في مديريتينو إب محافظة في المخاطر عالية مديرية 20 في متكاملة
 ممن طفل مليون 7.2 استفاد لذلك ونتيجة ديسمبر 20 في صنعاء إلى وا  ج األساسية اللقاحات من جرعة ماليين ستة نقل من ليونيسفا تمكنت
 جرعة ماليين 6 هناك ذلك، إلى باإلضافة خماسي.ال اللقاحب أخر طفل مليون 5.2 تلقيح سيتم حين في والدفتريا الكزاز لقاحات على حصلوا

 المحلية المجتمعات وتعبئة الصحية المرافق على اللقاحات بتوزيع والسكان العامة الصحة وزارة أوصت وقد هذا الشراء. قيد التيتانوس لقاح من
 أخرى. توعية بحملة القيام من بدال   المرافق تلك إلى للوصول

 

 االنتهاء تم كما األسر. تطعيم وكيفية المبكرة األعراض تحديد في تهالمساعد المحلية للمجتمعات األساسية الرسائل من مجموعة اليونيسف أعدت
 ذات المحلية المجتمعات في ينشطون والذين جتماعيةاال التعبئةالصحة/ تعزيز مجال في والمتطوعات المتطوعين من 9,000 بتدري من

 العالية. المخاطر
 

 القيود بسبب منشأة 969 باستثناء للجمهور بخدماتها وتضطلع مفعلة اليمن أنحاء جميع في صحية منشأة 069,3 باتت اليونيسف، من بدعم
 شهر خالل أمكن حيث األساسية الصحية الخدمات استمرارية في ذلك ساعد حيث النزاع. حلفها التي ضراراألو الوصول على المفروضة

 كما الرئوي. وااللتهاب والدوسنتاريا اإلسهال من وعولجوا الخامسة سن دون فلط 138,596 لعدد األولية الصحية الرعاية تقديم ديسمبر
 طبي طاقم بحضور والوضع وبعدها الوالدة قبل الرعاية خالل من األولية الصحية الرعاية على ومرضع حامل امرأة 145,101 حصلت
 .مؤهل

 

 الوضع )بسبب صعدة ستثناءبا اتالمحافظ جميع في ديسمبرو مبرنوف شهري خالل الجدران خارج للتوعية والخامسة الرابعة نحملتاال نفذت
 ذلك، إلى .الكزاز ضد اإلنجاب سن في امرأة 108,000 تحصين وتم الروتيني اللقاح على طفل 105,000 من أكثر حصل حيث األمني(
 .والمرضعات للحوامل الوالدة قبل ما ورعاية األولية الصحية الرعاية خدماتو الروتينية اللقاحات ريتوف في دورا   المتنقلة الفرق لعبت

 

 عن البعيدة المناطق في المجتمعيين المتطوعين عن فضال المتنقلة والفرق المتكاملة توعيةال حمالت خالل من التغذوية التدخالت تنفيذ يتواصل
 وتحديد لديهم ةالتغذي سوء وضع على للتعرف طفل 353,2 فحص ةلمتنق قةفر 41 نفذتها التي التدخالت استطاعت حيث الصحية. المرافق
 وزعت كما .الداخلية العيادات إلى بمضاعفات مصاب طفل 86 إحالة تم حين في الوخيم الحاد التغذية سوء من وعالجهم مصاب طفل 346

 النساء من 1,355 عددل األطفال وصغار الرضع تغذيةب الخاصة المشورة قُِدمت ذلك، على عالوة   طفل. 500 على ديدانال من التخلص أقراص
 الحديد. فوالت على الحوامل النساء من 565 حصلت فيما والمرضعات الحوامل

 

 إصابتهم من للتأكد طفل 23,737 فحص تم البالد مناطق كافة في والمنتشرين الصحة مجال في مدربينال متطوعينال تتدخال خالل ومن
 األطفال وصغار الرضع تغذيةب الخاصة المشورة قدمت ،أيضا   الديدان. من التخلص أقراص طفل 796,3 مجموعه ما حصل كما التغذية سوءب

 .الحديد فوالت مكمالت على 8,332 وحصلت والمرضعات الحوامل من 18,367 لعدد
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 ما األطفال وصغار الرضع تغذيةب الخاصة المشورة شملت فقد .المقدمة التغذوية الخدمات من أيضا   والمرضعات والحوامل األمهات استفادت
 بالتقرير. المشمولة الفترة خالل الحديد فوالت مكمالت على 53,888 حصلت بينما والمرضعات الحوامل من 176,336 مجموعه

 

 طفل 978,364,2 لعدد الحاد ةالتغذي سوء فحص 2017 بداية منذ أمكن الميدان من المتاحة البيانات كثرأ إلى واستنادا تراكمي أساس على
 الوخيم الحاد التغذية سوء من أخر طفل 557,226 عالج تم حين في الروتينية التغذوية الخدمات خالل شهر 59-6 بين أعمارهم تتراوح

 لعدد الدقيقة المغذيات مكمالت تقديم كذلك تم المتنقلة. الفرق وعبر الثابتة الخارجية العيادات مواقع في فحصهم( تم الذين من المائة في 6,9)
-12 بين أعمارهم تتراوح طفل 484,190,إلى الديدان من التخلص أقراص وقدمت شهر 59- 6 بين أعمارهم تتراوح طفل 201,728,4
 حين في األطفال وصغار الرضع تغذيةب الخاصة المشورة خدمات من ومرضع حامل امرأة 750,416 مجموعه ما استفاد ذلك، إلى .شهر 59

 والفوالت. الحديد مكمالت على 749,925 حصلت
 

 احتياجات لتغطية البلد داخل من متري طن 7,000 حوالي منها التغذية إمدادات من متري طن 10,000 من أكثر شراء 2017 عام شهد
 ةالجاهز ةالعالجي األغذية-الحصر ال المثال سبيل على-اإلمدادات شملت محافظة. 22 في الوخيم الحاد التغذية سوء من يعانون الذين األطفال

 وأجهزة الحديد فوالت وأقراص (أ) فيتامين وأقراص الدقيقة المغذيات مساحيقو الديدان من التخلص أقراصو الحيوية المضاداتو لالستخدام
 التغذية سوءب لألطفال االستهالكية افةظالن ومستلزمات العلوي الذراع أعلى منتصف محيط قياس وأشرطة الطول قياس لوحاتو البشري الوزن
 .الوخيم الحاد

 

 الكوليرا/الحاد المائي االسهال تفشيف التمويل. في كبيرة فجوة من 2017 عام خالل عانى والتغذية الصحة برامج أن إال النجاحات تلك كل رغم
 والتغذوية الصحية األهداف تحقيق يتم لم لذلك، .الطارئة االحتياجات لتغطية المتاحة األموال توجيه إعادةو األولويات بعض يرتحو إلى دفع
 .كامل بشكل العام لهذا

 

 والنظافة البيئي واإلصحاح المياه
 

 رغم اليمن في النزاع مزقهم الذين للسكان البيئي واالصحاح المياه مجال في حتياجاتاال لتلبية شقين ذا نهجا   2017 عام اليونيسف اتبعت
 االحتياجات تلبيةل األولى االستراتيجية هدفت النزاع. واستمرار الوصول على المفروضة والقيود الواقع أرض على الصعب األمني الوضع
 األزمات مواجهة على المحلية المجتمعات قدرة تعزيز خالل من الدائمة الحلول على الثانية ركزت حين في القريب المدى على للحياة المنقذة
 المحلية. المؤسسات قدرات وتعزيز

 

 سهالباال اإلصابة لخطر المعرضة طقالمنا في المحلية للمجتمعات البيئي واالصحاح المياه خدمات توفير تم فقد الطوارئ، صعيد على أما
 األشخاص عدد بلغ .الريف أو حضرال في الممتدة باألزمات المتأثرة المناطق وكذا التغذية سوءب تأثرا   األكثر والمناطق الكوليرا/الحاد المائي
 كيفية حول أساسية رسائل تلقت (أسرة 903,368,3 ) شخص ,289,38718 مجموعه ما 2017 في الكوليرا استجابة إليهم وصلت الذين
 الخاصة الجزئية تحت للكوليرا االستجابة بشأن تفصيال أكثر نتائج وهناك .22ـال محافظاتال جميع في الحاد المائي واالسهال الكوليرا من للوقاية

 أعاله. اركوليبال
 

 إدارة على المحلية المجتمعات قدرة وتعزيز االنهيار من المزيد لمنع القائمة النظم على الحفاظ على الصمود على القدرة تعزيز أنشطة تركز
 االقتصادية الكلفة حيث من ومجدية قوية نتائج تحقيق من اليونيسف تمكنت النهج هذا خالل ومن لذاتي.ا تفاءاالك وتعزيز أفضل نحو على خدماتها

 حوالي منهم شخص مليون 2.4 من ألكثر ةمستدامالو المحسنة للشرب الصالحة المياه اليونيسف أتاحت فقد :وأكثر أكثر االنهيار من النظم منعل
 المائة في 103 يمثل ذاوه العامة المياه شبكات وإصالح وصيانة تشغيل دعم ذلك في بما األنشطة من واسع طيف خالل من طفل مليون 1,2
 األطفال شكل حيث اليمن أنحاء جميع في شخص مليون 6.4 من كثرأل محسنة صحي صرف خدمات اليونيسف وفرت بالمثل، الهدف. من
 الصلبة. النفايات وإدارة الصحي الصرف مياه معالجة دعم خالل من وذلك منهم مليون 3.2
 

 لتعزيز برنامجها وتوسيع السابقة السنوات خالل تحققت التي نجاحاتال من لالستفادة متاحة فرصة أي استثمار في وسعا   اليونيسف تدخر لم
 عقبات مثل المفاجئ الكوليرا وتفشي السياسي واالنقسام المتصاعد العنف أن غير .مستدامة مياه شبكات وتطوير الطوارئ لحاالت الجاهزية

 في المياه إمدادات منظومات لتشغيل الشمسية الطاقة أنظمة مثل البديلة الطاقة مشاريع في االستثمار أثبت ذلك، رغم الخطط. تلك أمام كبيرة
 .البعيد المدى على التكلفة حيث من فعاال   ا  نموذجأ صعدة مدينةك الحضرية المناطق

 

 الطفل حماية
 

 األلغام بمخاطر التثقيف مثل األرواح إلنقاذ تدخالت وتوفير عنها واإلبالغ الجسيمة النتهاكاتا لرصد 2017 في األولوية اليونيسف أعطت
 النفسية اآلثار حدة من التخفيف على أيضا   المنظمة ركزت كما .ذويهم عن المنفصلين األطفال ودعم التأهيل إعادة وخدمات الطبية اإلحاالتو

 .ماسة حاجة يمثل الذي النفسي الدعم خدمات توفير خالل من وأسرهم األطفال على للنزاع الحادة
 

 من متضرر شخص 004,474 إلى الوصول تم حيث اليونيسف. استجابة من هاما   جزءا   مثل للحياة منقذةو الطفل لحماية شاملة خدمات توفير
 من نفسي دعم على حصلوا ممن محافظة 16 في (آباء 577,11 - هاتأم 092,16) اآلباء من 669,27و طفل 446,519 منهم النزاع
 منهم شخص 365,404 إلى الوصول أمكن األنشطة تلك خالل والشباب. المراهقين ونوادي والثابتة متنقلةال للطفل صديقةال المساحات خالل
 جال(ر 86,117 -نساء 83,455) البالغين من 222,172 إلى إضافة   أوالد( 229,229 - فتيات 551,112) طفل 143,232 بينهم

 الطوارئ. حاالت في بالحماية المتعلقة والمهارات بالمعارف وتزويدهم
 

 - ياتفت 517,052) طفل 545,097,1 بينهم شخص مليون 6,1 من أكثر إلى وصلوا قد وشركاؤها اليونيسف كانت العام نهاية وبحلول
 المخاطر حول رسائل تلقوا ممن محافظة 16 في رجال( 292,200 - نساء 902,119) البالغين من 194,320 وكذا (أوالد 493,580

 التوعوية المواد إعداد ساهم .مدربين تطوعينمو موظفين يد على الحرب مخلفات من والمتفجرات المنفجرة غير والذخائر امباأللغ المرتبطة
 بعض إلى الوصول فرص وزيادة النقل/الوقود حيث من الوحدة تكلفة خفض في المعرفة( وألعاب والنشرات )الملصقات المناسب الوقت في

 100,000 بمقدار الهدف تجاوز إلى أدت والتي العامة توعيةال حملة توسيع وإمكانية وحجة صعدة من الحدودية والمديريات تعز مثل المحافظات
 .تقريبا  
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 دورات أخرى فتاة 143 تلقت حين في األطفال بزواج المتصلة الجوانب بشأن صحية ودورات نفسي دعم فتاة 2,884 تلقت ذلك، إلى باإلضافة
 ذويه عن ومنفصل مصطحب غير طفل 988 تحديد تمو ةالحال إدارة نظام على فتاة 40 أُحيلت ثانية، ناحية من األعمال. مجال في تدريبية

 الدعم وخدمات المؤقتة والرعاية الحماية بخدمات تزويدهمو فتاة( 51 - صبيا 254) منهم 305 تسجيل جرى حيث (أوالد711 - بنات 277)
 .الطفل رعاية ومنظمة االجتماعية لشؤون وزارة مع بالتنسيق الخدمات من وغيرها الشمل ولم األسر أثر واقتفاء النفسي

 

 3,671) الضعفاء األطفال من حالة 7,761 تحديد تسنى حيث ةالحال إدارة برنامج خالل من لطفلا لحماية الوطني النظام تعزيز أيضا   جرى
-القانوني )الدعم الطفل وحماية الفردية لمشورةا خدمات إلى صبي( 22,794 - فتاة 2,821) 5,615 منهم أحيل صبيا( 4,090 و فتيات
 متصل، سياق على .العيش( كسب سبل ودعم االقتصادي نالتمكي-المواليد تسجيل خدمات-الطبية الخدمات-التعليمية الخدمات-النفسي الدعم

 :فتيات) النزاع من متضرر طفل 258,310 خاللها حصل محافظة 16 داخل مديرية 90 في الميالد شهادات الستخراج سريعة حمالت ظمتنُ 
 .دميال شهادات على (397,167 :أوالد -861,142

 

 فتاة( 74 & أوالد 142) ومعاق مصاب طفل 216 إحالة وتم الحاجة ذوي األطفال إلى شاملة خدمات إيصال وشركاؤها اليونيسف تابعت
 على عالوة   .النفسي والدعم التأهيل إعادة بخدمات فتاة( 129 - أوالد 429) طفل 558 تزويد كذلك تم .الحرجة الطبية الرعاية لهم وقدمت
 لدعم القطاعات متعددة متكاملة بخدمات المسلحة والجماعات المسلحة القوات من طواعية عنهم اإلفراج تم الذين من صبي 40 تزويد تم ذلك،
 المهنية. الفرص على والحصول الحقا   المحلية ومجتمعاتهم أسرهم مع إدماجهم إعادة

 

 العام نفس خالل حادثة 724,1 من والتحقق توثيق في ساهمت وقد محافظة 19 في العمل 2017 خالل واإلبالغ الرصد آلية شبكات واصلت
 جسيمةال نتهاكاتاال مراقبة عملية من عززت كما النزاع من المتضررة المناطق معظم في وذلك استالمها( تم التقارير مجموع من 87٪)

 التي الحوادث إلى استنادا   وصعدة. تعزك تحدي تمثل التي المحافظات بعض قدرات زيادة في االستثمار بفضل المرسوم الهدف تجاوز تم الستة.
 الجسمية االنتهاكات حوادث إجمالي حيث من ٪60 وسجلت تضررا المحافظات أكثر وتعز وصنعاء وصعدة والحديدة أبين كانت منها، التحقق تم
 تجنيد حاالت ذلك ومن عنها المبلغ غير االنتهاكات من قوالتحق على هاقدرت من اآللية زتعز وقد هذا .2017 عام في وقعت الطفل حقوقل

 والعنف االغتصاب حوادث عن اإلبالغ يزال ما ذلك، مع اإلنسانية. المساعدات وصول من نوالحرما األطفال واحتجاز واستخدامهم األطفال
 .2018 عام خالل تركيزوال هتماماال من المزيد يتطلب وهذا الحوادث تلك زيادةب تفيد التي الروايات رغم المستوى دون الجنسي

 

 التعليم
 

 جانب إلى أمنا   أكثر مدرسية بيئة إيجاد على اليونيسف تعمل بالمدارس االلتحاق معدل انخفاضب والمتمثل للنزاع المضاف األثر من للتخفيف
 تعليمية. غير ألغراض المدارس استخدام منع إلى 2017 عام دعت قد اليونيسف وكانت المدرسة. وإلى من الطريق في األطفال حماية تحسين

 لهم وقدمت النزاع من متضرر مليون 3,1لـ المقدم دعمها واصلت المنظمة أن إال 2017/2018 الدراسي العام انطالق تأخر من الرغموب
 يجريف المدرسة إلى الوصول يستطيعون ال الذين األطفال ألولئك بالنسبة أما النفسي. الدعم بخدمات المصحوب والبديل النظامي التعليم فرص
 الذاتي. للتعلم برنامج وضع

 

 وتوفير مدرسة 430 تأهيل إعادة خالل من 2017 عام التعليم فرص على الحصول واألوالد الفتيات من 600,000 من يقرب ما تمكن
 والمشرفين المدرسين من 10,090 تدريبال تلقى ذلك، إلى باإلضافة لطالب.ل طاوالت وتوفير المدارس يلتأه وإعادة ةالمؤقت التعلم فضاءات

 الفتيات من 409,533 حصل أيضا ، .والبنات واألوالد من 431,159 منه استفاد النفسي الدعم تقديم طرق حول االجتماعيين واألخصائيين
 مكنت عام، وبوجه الترفيهية. والمواد صندوق في المدرسة وصناديق المدرسية، الحقائب ذلك في بما المدرسة بلوازم تمثل دعم على واألوالد
 المرسومة. األهداف تجاوز من التعليم برنامج 2017 عام التبرعات استقطاب حيث من تحققت التي نجاحات

 

 بعد بالمدارس الملتحقين غير األطفال أمام التعليم إلتاحة معيةمجت فصوال اليونيسف وفرت نظامية مدارس فيها يتواجد ال التي ألماكنل وبالنسبة
 األطفال تعليم تجاه إيجابية أكثر مواقف ظل وفي .التدخل تنفيذ لتسهيل قدراتهم زيزوتع التعليم بأهمية ةالمحلي اتالمجتمع أفراد لدى الوعي رفع

 غير األطفال من 000,30 من أكثر عودة في ساهم الذي األمر 2017 عامل التعليم لبرنامج رئيسي تدخلك نفسها المجتمعية الفصول وضعت
 والمنهجيات يةالصف دارةاإل مجال في المجتمع معلمات/معلمي من 216 تدريب جرى التعليم بجودة يتعلق وفيما .التعليم إلى بالمدارس الملتحقين

 العملية في مشاركتهم لزيادة الالزم دعمال واألمهات اآلباء لسمجا أعضاء تلقى كما األطفال. تعلم تيسير بهدف الطفل على المرتكزة التي
 ية.المدرس اإلدارة لجان مع بالتعاون يةالمدرس واإلدارة التعليمية

  
 وتنفيذ لتعليمل انتقالية خطة وضع عطل الذي األمر البلد في سلطتين لوجود نظرا   2017 عام تحديا   أكثر كانت المادية التحتية البنية تدخالت
 الكتب طباعة إعادة الدعم فإن ذلك، على عالوة   لتعليم.ا أجل من العالمية الشراكة تدعمها التي البرامج تلك ذلك في بما التدخالت مختلف

    للجدل. ةمثير ياتمحتو إضافة لتجنب عنه التوقف توجب أنه إال-األطفال تعلم ضمان حيث من أهميته على-وتوزيعها المدرسية
 

 

 االجتماعي اإلدماج
 

 وتوسيع االنهيار حافة إلى الرسمية االجتماعية الحماية ظمنُ  أوصل ما وهو 2017 عام خالل اليمن في اإلنساني الوضع تفاقم إلى النزاع أدى
 البرمجة بين التكامل خالله من ضمن ة"إنساني "أكثر نهجا   اليونيسف اعتمدت لذلك، .عنها بدال   الرسمية غير االجتماعية الحماية وشبكات آليات
 األساسية. الخدمات على الحصول استمرار لكفالة النظام على للحفاظ مكثفة وجهود النقد على القائمة

 

 أسرة 6,731 إلى وصل الذي اإلنسانية النقدية التحويالت روعمش ذلك في بما النقدية للتحويالت مشروعين 2017 خالل البرنامج نفذ حيث
 المساعدة تقديم البرنامج دعم كما .تعز مدينة في المحاصرة المناطق داخل طفال 616,13 منهم فرد 072,32 إلى يصل أفراد بعدد مستفيدة
 إلى النزاع من المتضررة المناطق من انتقلوا قد كانوا طفل 311,3 بينهم فرد 789,6 إلى أفرادها يصل نازحة أسرة 196,1 لعدد النقدية

 .وعدن ولحج أبين محافظات
 

 منها الهدف كان والدراسات البحوث من العديد نفذت حيث المؤسسية. القدرات وبناء األدلة استخالص على 2017 عام اليونيسف تركيز انصب

 عيةاالجتما الرعاية صندوق تقييم المبادرات تلك بين ومن القدرات. بناء وخطط المستقبلية البرمجة إلثراء القائمة االجتماعية الحماية نُظم فهم
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 الحماية نُظم تقييم إلى باإلضافة الدفع وطرق االجتماعية النقدية التحويالت دفع وكاالت وتقييم االجتماعية الحماية رمز تمثل التي المؤسسة وهو
 العام. نهاية أُستكمل والذي واألسواق النقد عمل لمجموعة مشترك تقييم في اليونيسف شاركت ذلك، إلى وباإلضافة .االجتماعية

 

 على يركز بات الذي المنقح االستراتيجي نهجال خالل من االجتماعية الرعاية صندوق مستفيدي مع التواصل شبكة دعم البرنامج واصل كما
 صندوق ساعد 2017 عام فيف .االجتماعية الرعاية صندوق برامج تخرجهم من ال  بد االجتماعية للخدمات وفقرا   ضعفا   األكثر الفئات إحالة

ُ  فيما بالمدارس اللتحاقل طفل 350,2 االجتماعية الرعاية  كما العالجية. التغذية عيادات مراكز إلى التغذية سوء من يعانون أخرين 655 حيلأ
 كةشب حددت ذلك، إلى .ميالد شهادات على للحصول طفل 612,12 دعم وتم الصحية المراكز إلى بالكوليرا هاإصابت يشتبه حالة 74 إحالة تم

 هذا شكل وقد االجتماعية. الشؤون لوزارة التابعة الطفل حماية لجان إلى حالتهمإ تمو أطفال معاملة إساءة حالة 955 المستفيدين مع التواصل
 .ةالحال إدارة نموذج على قائم االجتماعية للمساعدة متكامل نموذج وتطوير تصميم عملية تُثري أن يمكن تجربة التمرين

 

 تنشر التيو الدولي والتعاون التخطيط وزارة عن الصادرة الشهرية االقتصادية-االجتماعية النشرة دعم فاليونيس واصلت ذلك، إلى باإلضافة
 اليمني المركزي البنك نقل موضوع على 2017 عام النشرة ركزت .االجتماعية اتالسياس قضاياو العامة المالية قضاياال مختلف عن مستجدات
 والفقر الكوليرا لتفشي االقتصادي األثر على عالوة   االقتصادية اوعواقبه التغذية سوء وأزمة السيولة وأزمة للبلد الكلي االقتصاد على وتأثيره

 وهي البلد في واالقتصادية ماعيةاالجت للمعلومات الوحيد المصدر حاليا الشهرية راتالنش هذه تُعد القضايا. من وغيرها والحماية واالجتماعية
 .ةالدولي المعنية والجهات الوطنيين القرار صناع بين ذلك في بما الجميع اهتمام محل
 

  التنمية جلأل التصالا
 

 

 160 داخل المدني المجتمع منظمات من منظمة 28و الحكومة مع بالشراكة 2017 في التنمية ألجل االتصال برنامج استراتيجية تصميم تم
 الرعاية مقدمي جانب من 12أساسية يةسلوك ممارسة 14 وتطبيق تبني تعزز في المجتمعية المشاركة صلة ذات تدخالت دعم بهدف مديرية
 القرار. وصناع

 

 األخير الشهر خالل تسنى حيث التنمية ألجل االتصال أنشطة نطاق توسيعو تسريع تم الكوليرا/الحاد المائي االسهال حاالت تفشي أعقاب في
 التي 22ـال المحافظات جميع في أسرة 903,368,3 إلى للمستهدفين التراكمي االجمالي ارتفع وبالتالي أسرة 792,26 إلى الوصول العام من

 تمويل في النقص من الرغم وعلى أعاله(. الحاد المائي االسهالالكوليرا/ب الخاص الجزء في التفاصيل من زيدمال) لكوليراا استجابة تغطيها
 ذات لتدخالتل األولوية إلعطاء نظرا المرسومة األهدافو للبرنامج العام النطاقتجاوز فقد المكون هذا ان إال التنمية ألجل االتصال أنشطة
 تكلفة. األكثر اإلعالم وسائل عبر التوعية حمالت من بدال   منزل-إلى-منزل من حملة خالل المنخفضة التكلفة

 

 اإلعالمو والتعليم التربيةو الصحةو األوقاف توزار مع الشراكة خالل من الدفتيريا عدوىل استجابتها نطاق عبتوسي فاليونيس قامت كما
 بدورهم، .المخاطر عالية انها على مصنفة محافظات تسع في لوجه وجها   المباشر التواصل أنشطة تنفيذ أجل من المدني المجتمع ومنظمات
 خطب خالل منو منزل إلى منزل من زياراتب القيام النسائية الدينية والقيادات المساجد وأئمة التدريس وطواقم المجتمعيون المتطوعون يواصل
 المرض علمن اللقاح أهمية على التركيز مع الدفتيريا من نفسها وقاية من المجتمعات لتمكين المجتمعي فعالياتوال المدرسية واألنشطة الجمعة
 الروتيني. التطعيم جدول حسب الجرعات واستكمال مأطفاله تطعيم على واألمهات اآلباء وتشجيع

 

 أظهرت وقد الدفتيريا. بشأن وممارساتهم ومواقفهم الناس معارف لتقييم محافظات تسع داخل مديرية 27 في الدفتيريا لعدوى سريع تقييم نُفذ
 سيالخما اللقاح تناول أن المبحوثين من ٪2.42 يرى حين في خطير مرض الدفتيريا أن ويدركون نيعرفو العينة نصف من أكثر أن النتائج

 ٪.35 المصاب الشخص مع االتصال تجنب فكرة أيد فيما للوقاية الرئيسية الطريقة هو
 

 الدفتريا بأعراض المتعلقة األساسية الرسائل بشأن ملصقات(و )كتيبات واالتصال والتعليم عالماإل مواد من نسخة 300,000 من أكثر وزعت
 لةحم ووضع تلفزيوني فيديو وبث إنتاج تم كما والشركاء. الميدانية المكاتب عبر المستهدفة المناطق في منه والعالج والوقاية هانتقال طرقو

 جهودهم تعزيز جدد لشركاءل التنمية ألجل االتصال حول تدريب جلسات اليونيسف نفذت ذلك، إلى باإلضافة الصحة. لتعزيز جديدة إعالمية
 الرئيسية. 14الـ يةالسلوك ممارساتوال المرض تفشي عن الناجمة الطوارئ حاالت على التركيز مع االتصالية

 

 معدالت أعلى تشهد التي المديريات بعض في جودة ذات استجابة تنفيذو التخطيط وقدرات الشركاء تواجد هي العام هذا التحديات أبرز كانت
 الوصول منع خالل من لوجه وجها المباشر التواصل أنشطة خالل العامة الصحة رسائل تقبل والشائعات الشكوك أعاقت كما مرض.لل تفشي
 تمويل فجوة وجود استمرار بسبب صعوبات اليونيسف واجهت كما ومعالجتها. الكوليرا من الوقاية حول مغلوطة معلومات وتجذر األسر إلى

 السلوك. وتغيير التنمية ألجل االتصال كونم تحت لتدخالتها بالنسبة
 

 

  والتموين اإلمداد
 

 ردوال 112,549,547 البالغة امجنالبر إمدادات ذلك في بما أمريكي دوالر مليون 336 مبلغ 2017 لعام اإلمدادات قيمة مجموع تجاوز
 بمبلغ األخرى المشتريات وباقي دوالر 213,765,594 قيمتها بلغت التي الخدمات وعقود دوالر 1,096,093 البالغة التشغيل وإمدادات

 االحتياجات بسبب اإلمداد خطة ضمن رئيسية عناصر والكوليرا لالستخدام الجاهزة باألغذية الصلة ذات اإلمدادات تُشكل .دوالر 9,271,943
 عن أمريكي دوالر مليون 10 قدرها بزيادة يكيأمر دوالر مليون 40 من أكثر المحلية المشتريات قيمة بلغت كما .المجالين هذين في الهائلة

 .2016 عامال
 

 إلى جيبوتي من صغيرة شراعي مركب 33 استئجار تم حيث .وعدن الحديدة إلى مباشرة شحنات شكل على أو جيبوتي عبر تاإلمدادا وصلت
 مستأجرة طائرة 22 (اليونيسف) للطفولة المتحدة األمم منظمة أرسلت ذلك، إلى باإلضافة .الحديدة ميناء في الرافعات تدمير بسبب وعدن الحديدة

 .للكوليرا االستجابة وإمدادات اللقاحات إليصال صنعاء إلى

 

                                                 
  اآلمنة والوالدة الوالدة قبل للعيادة والحضور للمياه المأمون واالستخدام النظافة وتعزيز األطفال وصغار الرضع لتغذية السليمة والممارسات الحصرية الطبيعية والرضاعة التطعيم :األساسية السلوكية الممارسات تشمل  12 

 .المحدد الموعد في والتسجيل الفتاة وتعليم المدرسة" إلى "العودة لمبادرات الترويج من األطفال زواج تشجيع ومنع       
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 من متري طن 465 مجموعه ما استيراد سوى اليونيسف تتمكن لم ديسمبر شهر واردات معظم على أثر الذي الجزئي الحصار وبسبب
 حد أنه إال-واحد شهر دام وإن- الوصول في االنخفاض هذا الحصار. سريان لبدء السابق الشهر في متري طن 863,1 مع مقارنة اإلمدادات

 له. المخطط النحو على للحياة المنقذة البرامج تنفيذ مواصلة على اليونيسف قدرة من
 

 طوارئ مخزون استيراد على كبير بشكل اليونيسف ركزت فقد الواردات أمام إضافية تحديات تخلق المستمرة الوصول مشاكل وكون ،ذلك مع
 2016 عام مربع متر 2,900 من البلد داخل التخزينية قدراتها اليونيسف وسعت اإلضافية اإلمدادات الستيعابو .بذلك الوضع سمح كلما إضافي

 500 من جيبوتي في الدعم مركز في المخزون زيادة تم حين في وعدن والحديدة صنعاء في مخازنها داخل 2017 عام مربع متر 7,350 إلى
 .إضافية تخزين مساحة إلى حاجة هناك تزال ال ذلك، مع .مربع متر 000,2 إلى

 

 صعوبة أكثر كان المعاكس االتجاه في النقل لكن الشمالية المحافظات إلى عدن من إمدادات نقل من اليمن يونيسف تمكنت العام، مدار وعلى
 .الواقع األمر سلطات من المرور تصاريح على الحصول تعقيدات بسبب

 

 التمويل
 

 االحتياجات لتلبية أمريكي دوالر مليون 339 إلی مليون 6,236 من 2017 لعام ةالمطلوب اإلنسانية التمويالت في النظر اليونيسف أعادت
 هناك اليمن في تلوح التي المجاعة نذر لمواجهة المستمرة التغذوية االستجابة إلى فباإلضافة .اليمن في ضعفا   األكثر ألطفالل المتزايدة اإلنسانية
 حد أدنى إلى الحاالت وفيات معدل لخفض مؤخرا   الكوليرا/الحاد المائي االسهال تفشي عن الناجمة االحتياجات لتلبية إضافية لتمويالت حاجة
 الطفل حماية واحتياجات والتغذوية الصحية المشاكل لمواجهة األموال من للمزيد ملحة حاجة هناك زال ال .أوسع نطاق على الوباء تفشي ومنع
 اليمن. في
 

 مليون 28 قيمتها بلغت المتحدة العربية تواإلمارا وإيطاليا االنسانية الشؤون تنسيق ومكتب ألمانيا من افيةإض أموال تأمين ديسمبر في تم
 .2018 مخصصات إلى المبلغ اهذ ترحيل وسيتم دوالر.

 
 

 

 التمويالت المطلوبة )كما هي محددة في المناشدة اإلنسانية 2017-المنقحة في يوليو 2017 – لمدة 12 شهرا(

 القطاع الم  ناشد
 متطلبات التمويل

 (دوالر أمريكي) 

 الفجوة التمويلية التمويل المتوفر1

 المبالغ المستلمة هذا العام
 (دوالر أمريكي)2

 النسبة المئوية )دوالر أمريكي( مبلغ مرحل

 التغذية
83,557,762 47,447,587 

 
8,060,099 28,050,076 34% 

 الصحة
104,560,000 43,701,856 

 
9,142,731 51,715,413 49% 

 واالصحاح المياه

 والنظافة البيئي

90,299,558 54,612,787 
 

11,260,969 24,425,802 27% 

 الطفل حماية
20,937,391 10,049,444 

 
3,254,021 7,633,926 36% 

 21,703,906 15,292,938 3التعليم
 

5,854,484 -12,265,452 -18% 

  االجتماعي اإلدماج
1,611,529 884,000 

 
1,611,529 -884,000 -55% 

 التنمية ألجل االتصال

 االسهال)الكوليرا/

 4(الحاد المائي

22,775,000 3,106,000 - 19,669,000 86% 

 القطاعات عبر

 المختلفة

 22,889,888 
 

   

  بعد يخصص لم
 1,588,589 

 
62,647 -1651,235  

 اإلجمالي
339,034,178 205,984,057 

 
39,246,480 93,803,640 28% 

  
 البيئي واإلصحاح للمياه دوالر 20,0000,000 و للصحة دوالر 11,000,000) إنسانية غير صناديق من الكوليرا الستجابة أخرى كموارد دوالر 33,906,000 إلى إضافة تنسيقال تكاليف تشمل ديسمبر 31 حتى المستلمة مبالغال .1

 لتلبية والصحة البيئي واإلصحاح المياه ونُظم االجتماعية الحماية لتعزيز إضافية موارد حشد تم اإلنساني التمويل جانب إلى الفعلية. المخصصات مراجعة حاليا   يجريو تقديرية األرقام التنمية(. ألجل لالتصال دوالر 2,906,000 و

 إنسانية. وغير إنسانية صدمات من تعاني التي المجتمعات على األثر من والتخفيف الطارئة النقدية التحويالت برنامج يشمل وهذا اإلنسانية. األوضاع عن الناشئة تلك ذلك في بما األجل وطويلة قصيرة االحتياجات

 .2018 عام ألنشطة تخصيصها سيتم التي المستلمة األموال من جزء تمثل األولية األرقام .2

 .2017 لعام األصلي النداء في التنمية ألجل صالتاال مكون يُدرج لم .3

 .وغيرها البصرية المراد واالتصال الميدانية والعمليات األمن ذلك ومن البرنامجية للعمليات القطاعي الدعم .4

 والمبالغ المختلفة" القطاعات عبر "التكاليف يشمل المستلمة المبالغ عمود .تحتاج مما أكتر تمويل على حصلت التي البرامج من تخصم ولم العمود هذا في التمويل في تبقيةالم الفجوات بإضافة ةيالتمويل جوةفال احتساب تم .5

 األطفال". أجل من اإلنساني "العمل األصلية المناشدة مطالبات من جزء ليست والتي "تخصيصها سيتم" التي

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 8201 فبراير 15 في المقبل: التقرير
 

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

 Yemen @UNICEF :تويتر على اليمن يونيسف صفحة

 www.unicef.org/appeals/yemen.html :2017 األطفال" أجل من اإلنساني العمل" اليونيسف مناشدة
 
 

 
  

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

 البرنامج نتائج ملخص
 

 اليونيسف والشركاء المنفذين استجابة الكتلة  

االحتياج  أهداف ونتائج البرنامج لعام 2017)1(
 الكلي)2(

 مجموع النتائج هدف 2017)2(
التغير منذ أخر 

 (13)تقرير

 
7201هدف   مجموع النتائج)14( 

التغير منذ أخر 
 تقرير

 

        التغذية
الذين أدخلوا وء التغذية الحاد الوخيم بس المصابون شهر 59-6 في عمر# األطفال 

 (4)أقسام الرعاية العالجية لفترة زمنية محدودة

385,842 323,000 226,557 26,526  323,000 226,557 26,526  

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

 المشورة الخاصة بتغذية الرضع وصغار األطفال 
2,258,800 1,355,000(3) 750,416 176,336  948,700(3) 750,416 176,336 

  4,543,100 4,697,144 75,960  75,960 4,728,783 567,000 4,543,100 (5-6)تدخالت المغذيات الدقيقة الذي شملتهم الخامسة# األطفال دون 

        الصحة

  50,366 642,512 884,000     (1)# األطفال دون العام الذين تم تطعيمهم ضد الحصبة 

 - 4,807,390 5,352,000     # األطفال دون الخامسة الذين تم تطعيمهم ضد شلل األطفال 

  303,436 1,203,200 1,131,000     رعاية صحية أولية يتلقون# األطفال دون الخامسة ممن 

  6,738 595,620 790,000     حصلن على رعاية صحية أوليةي# النساء الحوامل والمرضعات الالتي 

 - 75 64     (CR# مراكز عالج االسهاالت قيد الخدمة )

 - 800 632     (CR)قيد الخدمة  اإلرواء# عدد زوايا 

        (7)المياه واالصحاح البيئي
الذين أُتيحت لهم الخدمات من خالل دعم تشغيل وصيانة وإعادة تأهيل # السكان 

 شبكات المياه العامة
 5,492,703 5,105,046 279,760  4,068,039 4,203,875 199,771 

عبر صهاريج نقل  مياه آمنة خدمات على نحصلوي# األشخاص المتضررون الذين 

 حسب المعايير المتفق عليها  المياه
 778,053 1,496,075 263,453  62,000 320,176 172,966 

 للحماية الشخصية # األشخاص المتضررون ممن حصلوا على عدة مواد النظافة 

 1,379,678 
 (عدة أساسية)

502,398 9,412  163,000  
 (8)(عدة اساسية)

228,371 13,618 

  
 

 

12,000,000 
 (8)(شخص)

3,724,883 - 

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

 (CR)وقادرين على الوصول إلى مياه شرب مأمونة
- 

6,000,000 5,932,275 197,057 

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

  (CR)ويستفيدون من عملية تعقيم المياه على مستوى المنازل 
- 

12,000,000 11,505,494 1,306,224 

  -  % 100%         85 - (CR)% مراكز عالج االسهاالت التي تم تزويدها بخدمات المياه واالصحاح البيئي 

        حماية الطفل
 مبلغ عنها: %80  لحوادث التي تم توثيقها والتحقق منها من إجمالي الحوادث المرفوعة# ا

1,974 
 مبلغ عنها: 87%

480 
 مبلغ عنها: 80%

1,974 
 عنها: مبلغ 87%

480 

 :مؤكدة
1,724 

 : مؤكدة
424 

 

 :مؤكدة
1,724 

 : مؤكدة

 424 

 

  545,814 519,446 32,867  45,701 720,730 682,268  النفسي ستفيدون من خدمات الدعمي الذين # األطفال المتضررون من النزاع

كيفية حماية أنفسهم من  بشأن معلومات# األطفال وأفراد المجتمع الذين حصلوا على 

البدنية/ الموت بسبب األلغام/ الذخائر غير المنفجرة/ المتفجرات من  اتاإلصاب

 مخلفات الحرب

 1,684,106 1,709,211 229,616 
 

1,347,284 1,681,228 222,247  

   التعليم
# األطفال المتضررون ممن أُتيحت لهم فرصة التعلم من خالل مساحات التعلم 

 الدراسية والمنح النقدية وتأثيث الفصول  والمدارس المعاد تأهيلها المؤقتة
574,545 548,973 567,804 66,520 364,427 552,778 60,761  

 خدمات الدعم النفسي في المدارس يتلقون# األطفال المتضررون الذين 
368,679 343,108 433,349 165,982 

 
172,032 431,159 163,887  

مستلزمات التعلم األساسية ب دعم تمثل الذين حصلوا على ونالمتضرر# األطفال 

 الحقائب المدرسية  ومنها
730,087 704,515 472,601 191,646 324,789 409,533 150,347  

   الحماية االجتماعية)6(  

 - 32,072 32,072    800,000 نسانية اإلنقدية الحويالت الت وصلت إليهمالفئات الضعيفة الذين  من# األفراد 

جل التنميةألاالتصال     
# السكان المتضررون الذين وصلت إليهم الحزمة المتكاملة من أنشطة االتصال 

 التنمية جلأل
2,000,000 

  

 1,300,000 
   )10(ممارسة أساسية( 14)  

2,123,957 122,555  

17,500,000 
ممارسة أساسية للوقاية من  14)  

  ))10(CR) (الكوليرا(

18,387,289(10)  

# األشخاص المكلفين بالتعبئة المجتمعية الذين تم تدريبهم ونشرهم إلحداث تغييرات 
  (CR)في السلوكيات األساسية المتعلقة بالكوليرا/االسهال المائي الحاد

 
  

 40,000 38,924 - 

 

 .2017 ديسمبر - 2017 يناير من تراكمية النتائج (13)
   تتحقق لم التي األهداف تعزى أن ويمكن الكوليرا. وباء تفشي أعقاب في سيما ال األنشطة أولويات لتحديد األموال توجيه إعادة إلى السبب يرجع له المخطط من أكبر أهداف تحقيق فيها تم التي الحاالت في عامة، بصفة (14)

 البرنامجية. المجاالت هذه يف التمويل نقص إلى       
  تحسين في أسهم الذي األمر (البيئي واالصحاح والمياه والتغذية )الصحة األخرى البرامج أنشطة تركيز إعادة إلى أدى الكوليرا تفشي ألن التمويل في فجوة وجود من الرغم على المرسومة األهداف تجاوز تم (15)

 ية.التنم جلأل االتصال تدخالت نتائج       
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  الحواشي:
 CR)( الحادة. المائية السهاالت/الكوليرا الستجابة اليونيسف تنفيذ لرصد مكرسة إضافية مؤشرات وضعت (CR) 2017 أكتوبر 4 حتى أبريل من التراكمية النتائج. 

  الخاصة مؤشراتها ليبتعد ا  يحال سفيونيال تقوم رايبالكول ةيلتوعل الوطنية حملةال من المتوخاة النتائج إلى وبالنظر منليل اإلنسانة االستجابة خطة مراجعة استكمالب .2017 سبتمبر 30 إلى 2017 نايري 1 من تراكمية النتائج مجموع (1) 

 .ةالمقبل الوضع تقارير ضمن بها الرفع وسيتم رايالكول باستجابة الخاصة المؤشرات ذلك في بما االنساني العمل أداء برصد      

 .اإلنسانية االستجابة طةخ مراجعة نتائج بحسب الكلية واألهداف االحتياجات (2) 
 .المجموعة هدف من المائة في 70 أي هو كما يبقى اليونيسف هدف .المستمرة لليمن اإلنسانية االستجابة خطة مراجعة عملية خالل األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة سفيونيالو الكتلة أهداف من کال   حيتنق تم (3) 
 .2017 مارس - الغذائي األمن مراحل وتصنيف يمنال في الغذائي واألمن للتغذية الطارئ التقييم ذلك بما المتاحة الجديدة المعلومات إلى استنادا   التغذية مجموعة وضعتها التي الوخيم الحاد التغذية سوء حاالت أعداد (4) 

 .الدقيقة والمغذيات )أ( امينفيت مكمالت مسحوق إليهم الوصول تم الذين األطفال مع اليونيسف هدف يتعاطى بينما الدقيقة المغذيات مكمالت رذاذ من نالمستفيدي عدد التغذية مجموعة هدف يشمل (5) 
 .)أ( فيتامين مكمالت على أيضا   تطعيمهم تم الذين األطفال من كبيرة نسبة وحصلت األطفال شلل لمكافحة الوطنية ملةالح خالل الدقيقة المغذيات توزيع معدل زاد (6) 
 إنسانية. غير بديلة موارد استخدام خالل من اإلنساني التمويل فجوة من الرغم على تحقق (7)

 ".االستهالكية النظافة دامو بعدة" واستبدلها "األساسية النظافة مواد عدة" توزيع اليونيسف في البيئي واالصحاح المياه قسم علق ويولي 1 من ابتداء   (8)

 وصغار الرضع وتغذية الروتيني والتحصين اآلمنة الوالدة وممارسات للوالدة السابقة الرعاية استيعاب زيادة التنمية: أجل االتصال مجال في المنتظمة التدخالت خالل من تناولها تم التي "14الـا االساسية "الممارسات تشمل (9)

 سنوات 6 عمر في المحدد الوقت في بالمدرسة التسجيل وتعزيز البشرية النفايات من اآلمن لتخلصوا اآلمن والتخزين المنزلية المياه ومعالجة بالصابون اليدين وغسل التغذية سوء ومنع الحصرية الطبيعية الرضاعة ذلك في بما األطفال

 المياه تعقيم :تشمل لكوليرال االستجابة سياق في األربعة" األساسية "الممارسات .هموتجنيد باألطفال االتجار ومنع دالموالي تسجيل على الطلب وزيادة األطفال بزواج المحيطة ةاالجتماعي المعايير مخاطبة عن فضال   الفتيات وتعليم

 الصحي(. المرفق إلى لفوريةا اإلحالة- اإلرواء- التعقيم) المالئمة األسرية لرعايةا ممارسات عن فضال   الطعام مع السليم والتعامل بالصابون اليدين وغسل المنزلية

 ذات "األربعة األساسية "الممارسات حول لوبةالمط والتوعية الفموية اإلرواء ومحاليل الصابون على المستفيدة األسر حصلت حيث منزل. إلى منزل من التوعية حملة خالل إليهم الوصول تم تقريبا   شخص مليون 16 ذلك في بما (10)

 الكوليرا./الحاد المائي السهالل باالستجابة الصلة


