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 والشركاء اليونيسف استجابة

  القطاع/الكتلة اليونيسف

 اليونيسف هدف
 -يناير نتائج

2019 
 الكتلة هدف

 -يناير نتائج

2019 

-0 العمرية لفئة من األطفال عدد :التغذية

 وتم الحاد التغذية بسوء المصابين شهر 59

 .العالجية التغذية برامج في تسجيلهم

321,750 54,371 321,750 54,371 

 الذين الخامسة دون األطفال عدد :الصحة

 .األطفال شلل لقاح على حصلوا
5,535,816 101,236   

 الذين السكان عدد البيئي: واإلصحاح المياه

 .شرب مياه على الحصول بإمكانهم بات
6,000,000 3,671,012 

 
7,288,599 

 
3,312,934 

 يقوم ومن االطفال عدد :الطفل حماية

 النزاع من المتضررة المناطق في برعايتهم

 .النفسي الدعم خدمات من المستفيدين

794,825 382,006 882,268 388,115 

 الذين المتضررين األطفال ددع التعليم:

 تحسين خالل من التعلم فرص لهم أُتيحت

 .البديل التعلم وفرص المدرسية البيئة

 
816,566  

28,115 891,352 246,066 

 .14 -13 صفحات اإلنساني األداء متابعة جدول في موضح األهداف مقابل النتائج شرح *

 2019 مارس
 

  ماليين ,312 
 .)تقديري( إنسانية مساعدة إلى اجةبح طفل

 

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

  مليون 1,71
 .النازحين األطفال عدد

 

 

   مليون 74,
 التعليم مجال في لمساعدة المحتاجين األطفال عدد

 وخيم. حاد تغذية سوء من يعانون الخامسة دون طفل 360,000 
 
 

 واإلصحاح المياه مجال في ةلمساعد بحاجة شخص مليون 17,8

 .يالبيئ
  

 .األساسية الصحية لرعايةل بحاجة شخص مليون 19,7

 

 9201 لعام اليونيسف مناشدة
 دوالر مليون 536
 

  *المتوفر التمويل

 دوالر مليون 150

 9201 لعام للتمويل الكلي الوضع
 

 
 

 
 

 ومبلغ أحرى( وموارد )طوارئ الحالية المناشدة مقابل المستلمة المبالغ تشمل *

 تخصيصه يجري الجهات متعدد إضافي تمويل وكذا الماضي العام من مرحل
 .2019 نتائج  تحقيق في وسيساهم

 
 

 رئيسية عناوين
 

 

 الفترة خالل التربوية والكوادر للمعلمين المقدمة الطارئة النقدية الحوافز من األولى الدفعة سلمت •
 في والعاملين التعليمية الكوادر من 456,109 واستهدفت مارس 9 في وانتهت فبراير 28

 المدارس في والعاملين المعلمين/المعلمات من ,71097 تسلم حيث .محافظة 11 داخل المدارس
 أجل من التربوية وظائفهم يؤدون يزالون وما توقفت مرتباتهم كون حوافزهم (المائة في 89 أي)

 .اليمن أنحاء جميع في األطفال أمام متاحا   التعليم إبقاء
 

 دفع بها المشتبه الكوليرا/الحاد المائي اإلسهال بحاالت اإلصابة معدالت في الحاد االرتفاع •
 زادت حيث .الوباء لمجابهة االستجابة تصعيد إلى اليونيسف ومنها اليمن في اإلنسانية المنظمات
 مديرية 38 في التنمية ألجل واالتصال البيئي واالصحاح المياه برنامج سياق في المنفذة األنشطة

 .بها المشتبه الحاالت في الزيادة وحجم تتناسب شاملة استجابة تقديم أجل من عالية أولوية ذات
 في ومتكاملة فعالة استجابة لضمان األخرى اإلنسانية الوكاالت مع كثب عن اليونيسف تعمل حيث
 والحديدة العاصمة أمانة :هي محافظات ست في تتركز اإلصابة معدل في الحالية الزيادة .اليمن

 نشرة) .عنها المبلغ الحاالت ثلثي من يقرب ما مجتمعة   تشكل والتي وذمار وعمران وإب وصنعاء

 (.أوتشا -2019 مارس 21-7 اإلنسانية المستجدات
 

 44 مقتل من التحقق واإلبالغ بالرصد المعني المتحدة لألمم التابع القطري العمل فريق استطاع •
 أطراف وقيام (فتيات 21 & أوالد 54) أخر طفل 75 وإصابة فتيات( 22 & أوالد 22) طفل

 تعز محافظة في منها التحقق تم التي الحوادث معظم توثيق تم طفل. 22 واستخدام بتجنيد النزاع
 في 16 و 20 توثيق تم حيث والحديدة الضالع محافظتي تليها (الحوادث جميع من المائة في 36)

 .الشهر هذا الموثقة الحوادث من التوالي ىعل المائة
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  اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
 

 
 

 بالكوليرا إصابتها المشتبه الحاالت عدد زاد حيث .البلد في مستوطنا   يزال ال الوباء أن إال لكوليراا تفشي موجة ألسوأ اليمن تعرض من عامين بعد
 أنه إلى العالمية الصحة منظمة من بدعم والسكان العامة الصحة وزارة جمعتها التي البيانات تشير كما .مارس شهر خالل الحاد المائي واإلسهال

 الحاالت ثلث حوالي وأن 2019 مارس 31  حتى يناير 1 بين الفترة خالل بالوباء مرتبطة وفاة حالة 355و بها مشتبه حالة 833,164 تسجيل تم
 في أنشطتها ليونيسفا قبل من المنفذة التنمية أجل من واالتصال البيئي واالصحاح المياه برامج ووسعت سرعت .1الخامسة سن دون ألطفال هي
 وزوايا اإلسهال عالج مراكز وتعزيز وإنشاء السريعة االستجابة فرق نشر تضمنت شاملة استجابة لتقديم مسعى في عالية أولوية ذات مديرية 38

 والتدريب التوعية رسائل وزيادة المياه مصادر وكلورة النظافة مود عدة توزيع مع جنب غلى جنبا   األولوية ذات المديريات جميع في الفموية اإلماهة
 لضمان األخرى اإلنسانية الوكاالت مع كثب عن اليونيسف تعمل حيث .لكوليرابا لإلصابة المعرضة المحلية المجتمعات داخل النظافة تعزيز حول

 5.0 حتياجاتال االستجابة تهدف التيو الكوليرا لمواجهة المتكاملة الخطة في اليونيسف مساهمة ذلك في بما اليمن في ومتكاملة فعالة استجابة
 .2شخص مليون

 

 مؤخرا   عائلة 700,9 من أكثر نزحت فقد هناك المحلية للسلطات وفقا   .متواصلة نزوح موجات إلى أدى مما حجة محافظة في والعنف القتال استمر
 اليونيسف تدعم ذلك إلى .إنسانية مساعدة إلى بحاجة وهي حكومية ومباني مفتوحة أماكن في امعظمهم عيشت محافظةال في أخرى مديرية 18 إلى
 .فيها الصحيين للعاملين الحوافز تقديمو التشغيل تكاليف توفير خالل من حجة محافظة داخل مديريات أربع في صحي مرفق 39 أصل من 31

 هناك. المضيفة والمجتمعات للنازحين األولية يةووالتغذ ةيالصح خدماتال من متكاملة مجموعة متنقلة صحية فرق ثمانية قدمت ذلك، إلى باإلضافة
 

 ففي .التفكك في مستمر اليمن في واالجتماعي االقتصادي النسيج أن فيها ذكر والذي  اليمن في االقتصادي للرصد موجز آخر الدولي البنك نشر
 المائة في 39 بنسبة تقلص قد لليمن اإلجمالي المحلي الناتج أن إلى السردية واألدلة الجزئية المعلومات تشير الرسمية اإلحصاءات تتوفر ال حين
 اليمن سكان من المائة في 52 أن يعني ما 2014 في عليه كان عما المائة في 33 بنسبة الفقر معدل يرتفع أن المتوقع ومن .2014 عام نهاية منذ

 .32019 عام فقرال من يعانوا أن يحتمل
 

 (2017 ديسمبر اإلنسانية، لالحتياجات الشاملة المراجعة إلى تستند )التقديرات إنسانية لمساعدة المحتاجين المتضررين السكان ألعداد 2019 تقديرات

 2015 مارس اإلنسانية: االستجابة انطالق تاريخ

 
 اإلجمالي
 )مليون(

 رجال
 )مليون(

 نساء
 )مليون(

 أوالد
 )مليون(

 فتيات
 )مليون(

 6.3 6 5.9 5.9 24.1  احملتاجني السكان عدد إمجايل

 3.7 3.6 3.5 3.5 14.3  4ماسة حاجة يف السكان          

 o.87 0.83 0.84 0.8 3.34  النازحون

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

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

 2.4 2.5 2.53 0 7.4  التغذية جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

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

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

 

 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
 

 

 والتغذية والتعليم البيئي واإلصحاح المياه مجموعات قيادة تتولى كما اليمن في اإلنساني للعمل القُطري الفريق مع بالتنسيق العمل اليونيسف تواصل
 واإلصحاح للمياه الفرعية الكتل باتت الصحة. مجموعة ضمن كعضو فعال دور   لعب في استمرارها عن كناهي الطفل لحماية الفرعية والمجموعة

 المستوى على التعليم مجموعات تنشط كما وإب عدنو الحديدة صنعاء، صعدة، محافظات في مهامها وتؤدي مفعّلة والتغذية الطفل وحماية البيئي
 ودعم مكاتب يوفران واللذين وصعدة إب من كل   في اإلنساني الدعم محوري قيادة المنظمة تواصل أيضا   والحديدة. وإب عدن في الوطني دون

 المنظمة تتابع متصل سياق على الحكومية. غير ماتالمنظ في مليناوالع المتحدة لألمم التابعين والدوليين المحليين للموظفين آمن ومسكن لوجيستي
   .المهمة بهذه للقيام ثالث طرف مع التعاقد خالل من أو - الظروف سمحت كلما - الميدانيين موظفيها عبر البرامج تنفيذ

 

 -الرئيسيين الشركاء بمعية -اليمن في السريعة االستجابة آلية قيادة العالمي األغذية وبرنامج اليونيسف من بدعم للسكان المتحدة األمم صندوق يتولى
 آلية تهدف وحجه. ولحج والحديدة وأبين عدنك تضررا   األكثر المحافظات داخل للخطر عرضة   األشد للسكان عاجلة استجابة تقديم تتيح آلية وهي

 .األساسية المواد عدة توزيع خالل من كانوا أينما المتضررين سكانال إلى ولالوص تسريع إلى الصندوق بقيادة الوكاالت رعب العاجلة المساعدة
 دولية. حكومية غير منظمات من شركاء تكتل تضم التي لليونيسف السريعة االستجابة آلية تكملها اآللية وهذه

 
 
  
 

 

 اإلنساني العمل استراتيجية
 

                                                 
 http://yemeneoc.org  الطوارئ: عمليات مركز  1
 2019 مارس 21-7 االنسانية، المستجدات أوتشا،  2
 2019 شتاء اليمن، حول ياالقتصاد الموجز الدولي، البنك  3
 عليها والحفاظ أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 4

http://yemeneoc.org/
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 اليونيسف استراتيجية موائمة تم وقد اإلنساني. العمل في األطفال تجاه الجوهرية بالتزاماتها اإلنساني العمل في اليونيسف استراتيجية تسترشد
 لخدماتا انهيار إلى وبالنظر .بالمجموعة الخاصة لالستجابة التشغيل وخطط االستراتيجية األهداف مع األطفال" أجل من اإلنساني "العمل بعنوان
 اإلمدادات توفير خالل من البيئي واالصحاح المياه وخدمات األولية الصحية الرعاية خدمات إلى الوصول فرص تحسين إلى المنظمة تسعى العامة

 يصعب تيال المناطق في سيما عنها غنى ال مسألة التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة برنامج توسيع العام. القطاع كوادر قدرات وبناء المطلوبة
 االحتياجات تلبية بُغية الغذائي واألمن التغذية تدخالت مع البيئي إلصحاحوا المياه حول استراتيجيتها موائمة على اليونيسف عملت لذا، إليها. الوصول

 ألجل واالتصال والصحة البيئي واإلصحاح لمياهل المتكاملة الخطة تركز الطويل. المدى على الصمود في المحلية المجتمعات قدرة وتعزيز اآلنية
 بالكلور المياه مصادر وتعقيم اإلسهاالت عالج وكذا الخطورة عالية المناطق في ليراالحاد/الكو المائي لإلسهال واالستجابة من لوقايةا على التنمية
 للخطر عرضة راألكث األطفال يسفاليون تستهدف الطفل بحماية يتعلق وفيما النظافة. بأهمية الوعي ورفع صحيال الصرف منظومات تأهيل وإعادة
 الطفل حقوق انتهاكات وتوثيق الشمل ولمّ  األسر وتتبع الضحايا مساعدة بينها تدخالت عدة خالل من النزاع من المتضررة المحافظات داخل

  النفسي. الدعم خدمات وتقديم األلغام بمخاطر والتثقيف الخدمات إلى واإلحالة
 

 يتسلموا لم الذين والمعلمات للمعلمين حوافز تقديم مناصرة خالل من سيماال التعليمي النظام انهيار دون ةللحيلول حثيثة جهودا   المنظمة تبذل أيضا  
 على اليونيسف عملت ،ذلك على عالوة   .2016 أكتوبر منذ مرتباتهم
 مساحات إنشاء خالل من جودة ذو تعليم إلى الوصول فرص تحسين
 إلى الوصول لتحسين المتضررة المدارس يلتأه وإعادة مؤقتة تعلم

 ملموس دور له كان آمنة مؤقتة تعلم مساحات إنشاء .التعليم ونوعية
 بقاء معدالت وزيادة الطالب بين التسرب حاالت من المزيد تفادي في
  .التعليم وتجويد المدرسة في طفالاأل
 

 األمم وكاالت مع اليونيسف تعاونت السريعة االستجابة آلية خالل منو
 اإلمدادات لتوفير الدولية الحكومية غير والمنظمات األخرى المتحدة

 تأثرت التي لمناطقل عاجل بشكل للحياة المنقذة األساسية والخدمات
 إئتالف باسم ا  أيض الكيان هذا إلى شاريُ  المسلح. العنف بتصاعد
 اليونيسف منظمة يضم والذي) السريعة االستجابة آلية منظمات
 منظمةو والتنمية الفني التعاون وكالةو الجوع مكافحة ومنظمة
 والمجتمعات للنازحين فوريةو طارئة مساعدة ميقدبت ويُعنى (أوكسفام
 الطبيعية الكوارثالنزاعات/ من المتضررة المناطق في المضيفة
 والتغذية الصحي والصرف والماء والمأوى غذائيةال غير األصناف بينها الحاد التغذية سوء من يعانون الذين الخامسة دون األطفال كذاو واألوبئة
 الالزمة بةاالستجا تقديمو السريعة االحتياجات تقييم جوانب في مؤهلة ةسريع ستجابةا فرق وتشكيل لإلمدادات المسبق التخزين خالل منو التكميلية.

 محافظات عدة في واألخطار للخطر المعرضين للسكان الفورية المساعدة تقديم ينالتابع السريعة االستجابة آلية في اليونيسف شركاء بإمكان بات فقد
 المساعدات إليصال ا  فريد ا  إطار 5مجتمعتين تلك السريعة االستجابة آليتي شكلت .البالغ تلقي بعد أيام 10 أقصاها مدة غضون في مختارة يمنية

 المختلفة. المجموعات عبر الفعال لتنسيقا مكون من وعززتا اإلنسانية
 

 البرنامج الستجابة موجز تحليل
 الحاد المائي للكوليرا/اإلسهال االستجابة

 

 حاالت لعدد التراكمي المجموع وصل 2017 أبريل 27 في الحاد/الكوليرا المائي اإلسهال وباء من الثانية الموجة تفشي عن رسميا   اإلعالن منذ
 20,0 يبلغ للحاالت إماته )بمعدل بالوباء مرتبطة وفاة حالة 103,3 منها حالة ,603,5721 إلى 2019 مارس نهاية حتى بها المشتبه الكوليرا
  بها. المشتبه لحاالتا مجموع من المائة في 5,28 يشكلون الخامسة دون األطفال يزال وال البالد. مناطق عموم في بالمائة(

 

 )بمعدل بالوباء مرتبطة وفاة حالة 355 وكذا بالكوليرا اصابتها مشتبه حالة 833,164 قرابة جلتسُ  ،2019 مارس 26 حتى 2019 يناير منذ
 على هجوم بمعدل 2019 عام خالل إصابة حاالت تسجيل عن اليمن في 333 أصل من مديرية 306 أفادت وقد هذا المائة(. في .210 بلغ ماتهإ

 مركز 27و فموية إرواء زاوية 819 المنظمة دعمت الحاالت، مع التعامل أجل ومن .نسمة 10,000 لكل إصابة حالة 515 بلغ الوطني المستوى
   محافظة. 17 على موزعة مديرية 201 داخل االسهاالت لعالج

 
 اربع وشملت 2019 مارس 1 حتى فبراير 24 الفترة خالل جرت والتي الكوليرا ضد الفموي التطعيم حملة تنفيذ اليونيسف دعمت بالتوازي،
 فأكثر سنة عمر من شخص 478,535 مجموعه ما تطعيم أمكن حيث تعز(. في وثالثة الضالع في وأخرى عدن في )مديرية الجنوب في مديريات

 .العاصمة  أمانة في مديريات ثالث وستغطي أبريل في الثانية الجولة تنطلق وسوف إناث. 235,566 و ذكور 242,969 بينهم المئة( في 96)
 

 .والسكان العامة الصحة وزارة ذلك في بما الرئيسيين الشركاء بمعية للكوليرا حول الوطني العمل قيفر ضمن فعال دور لعب اليونيسف تواصل
 المناطق في خاصة   التنمية ألجل واالتصال لبيئيا واالصحاح المياه أنشطة ضمن للكوليرا استجابتها اليونيسف تدمج التطعيم حمالت جانب إلى

 والجهود النظافة ممارسات حول الوعي زيادة ذلك يشمل السريعة. االستجابة وفرق الطوارئ عمليات غرفة خالل من لكوليراا وباء لتفشي العرضة
 العامة. األماكن لتنظيف المجتمعية

                                                 
 المختلفة الوكاالت عبر السريعة االستجابة وألية السريعة االستجابة آلية منظمات تكتل  5

 صنعاء في اليونيسف شيدتها توزيع نقطة من الماء يجلبون أطفال :2019 اليمن -يونيسف
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 والتغذية الصحة
 

 

 برنامج رأسهم علىو التغذية مجموعة شركاء مع بالتنسيق الحاد التغذية لسوء ةالمجتمعي إلدارةا برنامج توسيع دعم والشركاء اليونيسف واصلت
  العالمية. الصحة منظمةو العالمي األغذية

 
 الدقيقة المغذيات مسحوق على طفل 968,95 حصل ذلك، إلى باإلضافة .الوخيم الحاد التغذية سوء من طفل 641,28 عالج مارس شهر شهد وقد
 الخاصة المشورة من والمرضعات الحوامل األمهات من 412,201 استفادت ذلك، إلى .(أ) فيتامين أقراص على أخر طفل 729,3 حصل فيما
 واألطفال لألمهات والتغذوية الصحية الخدمات من متكاملة حزمة تقديم من متنقلة فرقة 54 تمكنت وقد هذا .األطفال صغارو الرضع تغذيةب

 26,351 مجموعة ما حصل حيث النازحين. تواجد وأماكن إليها الوصول يصعب التي وتلك الصحية للمرافق تفتقر التي المناطق في وخصوصا  
 الرعاية خدمات على (13,931 فتيات: & 12,420 )أوالد: طفل

 حامل امرأة 7,817 استفادت حيث في الطفولة ألمراض المتكاملة
   اإلنجابية. الصحة خدمات من ومرضع

 
 طفل 148,61 حصل الموسع، الوطني لتحصينا برنامج سياق وفي
 لقاح على 586,59 حصل بينما 3 الخماسي اللقاح على العام دون

 الفموي اللقاح على 101,236 حصل بينما األلمانية والحصبة الحصبة
 ،أيضا   .الكزاز ضد النساء من 40,198 تلقيح تم فيما األطفال شلل ضد

 طفل 649,136 لعدد الطفولة ألمراض المتكاملة الرعاية خدمت قدمت
 الرئوي. االلتهاب من عالجهم تم طفل 384,29 بينهم الخامسة دون

 
 ولحج )عدن بالمحافظات ةصح مكاتب سبعة من مشاركا   51 تدريب تم

 كزاز على القضاء طرق حول وتعز( مكالالو وشبوة وأبين والضالع
 شلل لقاح تقديم حول عدن في يةتدريب دورة نفذت كما والوليد. األم

 والسكان العمة الصحة وزارة مع بالتنسيق 2 النوع من األطفال شلل مرض تفشي أثناء اللقاحات إدارةو الثاني النوع من األحادي الفموي األطفال
 محتمل. تفشي حالة ألي لالستجابة اليمن في الصحية الرعاية طواقم إلعداد

 
 في 7,5 يبلغ للحاالت إماتة معدلب) بالمرض مرتبطة وفاة حالة 203 و حالة 543,3 إلى بها المشتبه الدفتيريا حاالتل يتراكمال جمالياإل وصل

 مثل األوبئة تفشي إلى وبالنظر ريا.يالدفت تفشي من بتضررها محافظة 22 في مديرية 323 أفادت الماضي، 2019 مارس 31 وحتى المائة(.
  إلمكان.ا قدر وتوسيعها اليمن في التحصين ألنشطة األولوية إعطاء اليونيسف واصلت فقد والحصبة، والدفتيريا الكوليرا

 

 البيئي واإلصحاح المياه

 التغذية مركز إلى أمه أخذته التغذية. سوء من ويعاني أشهر 7 عمره سالم :2019 اليمن -يونيسف

 الالزم العالج على للحصوص صنعاء في اليونيسف من المدعوم العالجية
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 هأكدت ما حسب أولوية ذات مديرية 38 في وتحديدا   الحاد المائي االسهال/بالكوليرا تهاإصاب المشتبه حاالتال عدد في يادةز تسجيل مارس شهر شهد
 واألسرة المجتمع مستوى على قائم النهج تبني خالل من البيئي واالصحاح المياه استجابة نطاق توسيع تم فقد وعليه، العالمية. الصحة منظمة تقارير

 80 من أكثر إلى للوصول مارس 31 حتى فرقة 622 تعبئة وجرى السريعة االستجابة فرق تفعيل تم الوبائية البيانات ورود إثر وعلى والمنشأة.
 21 في مديرية 292 ا  حالي السريعة االستجابة فرق تغطي وقائي. كأجراء االستجالب مناطق في أسرة 20 وكذا بها المشتبه الحاالت من المائة في

 معالجةال اليونيسف واصلت كما بالكوليرا. اإلصابة حيث من الخطورة عالية المديريات جميع ذلك في بما البالد أنحاء جميع على موزعة محافظة
 العامة الهيئة مع اليونيسف عملت النشاط بهذا يتعلق فيما ة.خاص جوفية مياه بئر 454 ذلك ومن بالكلور والخاصة العامة المياه لمصادر الشاملة
 ووقف النظافة ممارسات لتعزيز ومتوفرة المنازل إلى معالجة ياهم وصول لضمان المائية للموارد العامة والهيئة الريف مياه إمدادات لمشاريع
 ذات على آمنة. شرب مياه لضمان خاص مياه خزان 000,950 من أكثر كلورة تم ،ذلك إلى باإلضافة األسرة. مستوى على الكوليرا انتقال

 المستهدفة. المناطق في شخص 000,91 منها استفاد االستهالكية النظافة مواد عدة 000,13 من يقرب ما السريعة االستجابة فرق زعتو الصعيد،
 االستخدام قبل الطعام وتعقيم بالصابون اليدين غسل مثل األساسية ةالنظاف ممارسات على الحفاظ من ألسرا االستهالكية النظافة مواد عدة تُمكن
 ذلك. إلى وما
 
 احتياجات تلبية تستهدف الكوليرا للتصدي متكاملة خطة وضع من االنتهاء تم فقد الحاد المائي االسهال/بها المشتبه كوليراال لحاالت التأهب ناحية من
 لضمان الوطني ودون الوطني الصعيدين على التنسيق أطر تنشيط تم كذلك .ا  مسبق وتأمينها سيةاألسا اللوازم شراء تم حيث حالة. مليون 5.0

 واالصحاح المياه كتلتي بين مشترك لقاء عقد وقد أسبوعي بشكل كثب عن الوضع بمراقبة  الطوارئ عمليات غرفة تقوم بدرها شاملة. استجابة
 إجراءات التخاذ الرئيسية الثغرات تحديد جانب إلى لذلك الالزمة الخطط وإعداد البيئي واالصحاح المياه تدخالت في التوسع لمناقشة والصحة البيئي
 .بشأنها عاجلة

 
 مياه توفير لضمان الكلورة ومواد الغيار وقطع الكهرباء الوقود توفير عبر المياه إمدادات منظومات لتشغيل لالزما دعمال تقديم اليونيسف تواصل
 حيث .شخص ماليين ثالثة من أكثر يخدم بما وصعدة إبو ذمارو عمرانو العاصمة أمانةو الحديدة ذلك في بماو الرئيسية المدن في مأمونة شرب
 مستوطنات على بالفائدة تعود التي الريفية المناطق في المياه اتإمداد شبكات تأهيل إعادة خالل من شخص 000,260 من أكثر إلى الوصول تسنى

 مياه توفير عنيي المنظومات تلك تأهيل إعادة الكوليرا. /الحاد المائي باالسهال االصابة حيث من الخطورة عالية مواقعال يف األسر وكذا النازحين
 والمجتمع. األسرة مستوى على األساسية النظافة لسلوكيات المناسبة الممارسة لدعم كافية بكمياتو جودة ذات

 
 محطات تشغيل دعم اليونيسف تواصل البيئي، االصحاح بأنشطة يتعلق فيماو

 يستفيد والتي الصحي الصرف شبكات وإصالح الصحي الصرف مياه معالجة
 البالد. أنحاء جميع في شخص مليون 1.6 حوالي منها

 
 االستجابة آلية شركاء مع بالتعاون للنازحين اليونيسف تقدمها التي االستجابة
 الحديدة محافظات في ونازحة نازح 312,26 إلى ووصلت متواصلة السريعة

 الطوارئ مياه نقل خالل من وذلك وإب حجةو ذمارو العاصمة أمانةو
 مراحيض وبناء المجتمعية المياه خزاناتالمياه/ نقاط وتركيب بالشاحنات
 .المنزلية المياه معالجة أقراصو النظافة مواد عدة وتوزيع الطوارئ

 
 شنتدُ  ،عام كل من مارس 20 يصادف والذي للمياه العالمي اليوم مع تزامنا  و

 من بدعم وعدن صنعاء ذلك في بما رئيسية مدن عدة في الفعاليات من العديد
 مياه على الحصول أهميةب الوعي زيادة على مجملها في تركز اليونيسف

  .السليمة النظافة وممارسات الكوليرا ومخاطر مأمونة شرب

 

 الطفل حماية
 

 54) أخرين 75 وإصابة (فتيات 22 & أوالد 22) طفل 44 تلمق من التحقق الشهر هذا واإلبالغ بالرصد المعني القُطري العمل فريق استطاع
 الحوادث تلك معظم توثيق تم .أوالد جميعهم المتنازعة األطراف قبل من أطفال واستخدام تجنيد حالة 22 إلى إضافة   بجروح (فتيات 21 & أوالد
 الموثقة حوادثال مجموع من التوالي على المائة في 16 و 20 بنسبة والحديدة الضالع ليهاي الحوادث( مجموع من بالمائة 36) تعز محافظة في
  الشهر. هذا
 

 المنفجرة غير والذخائر األلغام تمثلها التي المخاطر بشأن للحياة المنقذة التثقيف نشطةأ اليونيسف واصلت فقد أمامها الماثلة التشغيل تحديات ورغم
 & والدأ 576,146) طفل 806,268 بينهم النزاع من متضرر شخص 778,296 إلى وصلت والتي الحرب مخلفات من والمتفجرات

 بمخاطر تثقيف أنشطة كذلك نُفذت محافظة. 11 داخل إناث( 259,10 & ذكور 713,17) البالغين من 972,27 إلى إضافة (فتيات 230,122
  .المجتمعية الحمالت خالل منو للطفل الصديقة والمساحات المدارس في األلغام

 

 في أخيرا   المياه على حصلوا حضرموت السدرة قرية في أطفال :2019 اليمن -يونيسف

 هناك مياه موقع تأهيل إعادة اليونيسف استكمال بعد منازلهم
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 البالغين من 163,6 وكذا فتيات( 598,25 & أوالد 056,30) طفل 654,55 بينهم شخص 817,61 إلى النفسي الدعم خدمات وصلت كما
 لمساعدة والمتنقلة الثابتة للطفل الصديقة المساحات من شبكة خالل من االنشطة تلك نُفذت محافظة. 15 داخل (384,3 إناث: & 779,2 )ذكور:

 لها. تعرضوا التي العنفية للتجارب األمد وطويلة اآلنية التبعات على التغلب في المستفيدين
 
 الخدمات إلى الوصول تسهيل ذلك في بما لألطفال الضرورية الخدمات وتوفير اإلحالة جهود اليونيسف دعمت ،الحالة إدارة برنامج خالل من

 تم قد (أوالد 790 & فتيات 515) طفل 305,1 وكان المسكن. وتوفير المواصالت ببدل تزويدهمو ضعفا   األكثر األطفال جانب من الضرورية
 المشورة ذلك ومن يحتاجونها التي بالخدمات (أوالد 726 & فتيات 460) منهم ,1861 تزويد جرى حيث مدربين حالة ُمدراء قبل من تحديدهم
 وبين والتعليمية. القانونية والخدمات النوع على القائم الجنسي للعنف واالستجابة اإلدماج وإعادة الضحايا ومساعدة الشمل ولم األسر وتتبع الفردية

 أخر طفل 19 لعدد القانونية الخدمات قدمت فيما للحياة المنقذة التخصصية الطبية الخدمات إلى فتيات( 5 & أوالد 19) منهم 24 أُحيل هؤالء نبي
 منهم 237 حصل حين في العيش كسب وسبل اقتصادي تمكين دعم على فتيات( 29 & أوالد 66) منهم 95 حصل بينما فتيات( 5 & أوالد 15)
 اإلدماج. وإعادة الشمل ولم األسر تتبع مساعدة على فتيات( 96 & دأوال 141)
 

 من 490,6 وكذا فتيات 263,26 & أوالد 131,31) طفل 264,64 مجموعه ما إلى الوصول الطفل حماية مسئولية مجال أعضاء استطاع
 العنف ضحايا األطفال األنشطة واستهدفت الصحية المرافق داخل المائة في 28 بينهم النفسي الدعم أنشطة خالل من البالغين( الرعاية مقدمي

 (فتيات 455 & أوالد 707) طفل 1,162 مجموعه ما إلى ةالحال إدارة خدمات وصلت كما الحاد. التغذية من للعالج ونيخضع الذين واألطفال
 وصلت أيضا ، شمل.ال ولم األسر تتبع خدمات على حصلوا والذين أسرهم عن منفصلين وأطفال حبينطمص غير أطفال منهم المائةب 10 حوالي
 (.فتيات 230,122 & أوالد 576,146) طفل 806,268 بينهم ومستفيدة مستفيد 778,296 إلى األلغام بمخاطر التثقيف أنشطة

 
 وافق فقد وعليه أسرة. 000,20 نحو منه وتضررت عبس مدينة في ةجديد نزوح بموجات حسن بني منطقة في اندلع الذي العنيف القتال تسبب
 وتقديم الطفل لحقوق الجسيمة االنتهاكات توثيق تتضمن ةطارئ استجابة حزمة على والميداني الوطني المستوى على الطفل حماية مسئولية مجال

 أبدى حيث لهم. عايةالر ومقدمي لألطفال النفسية األولية اإلسعافات وتقديم األلغام بمخاطر والتوعية المتضررين لألطفال لضحاياا مساعدة خدمات
  المتضررة. المجتمعات في طواقم لنشر استعدادهم الطفل حماية مسئولية مجال شركاء من 7 عن يقل ال ما
 
 في للمجال مشارك منسق بتعيين الطفل حماية مسئولية مجال قام المشترك التنسيق بشأن الطفول رعاية منظمة مع دائمة تفاهم مذكرة خالل من

 ضمن الحماية أنشطة لدمج التوجيهية المبادئ تشاركب الطفل حماية مسئولية مجال قام كما الطفل. حماية مجال في تنسيقال تعزيز بهدف عدنمحور
 في واليافعين األطفال دراجإل أساسية رسائل تتضمن التوجيهية المبادئ اليمن. في للكوليرا جديد تفشي عن تقارير ورود بعد للكوليرا االستجابة
 حمالت تنفيذ أثناء والمهمشين اإلعاقة ذوي األشخاص مراعاة وتضمن األطفال احتياجات تلبي التي للطفل الصديقة الرسائل واستخدام الحمالت
 الكوليرا.

 

 التعليم
 

 

 للمعلمين المقدمة الطارئة النقدية الحوافز من األولى الدفعة سلمت

 واستهدفت مارس 9 في وانتهت فبراير 28 الفترة خالل والمعلمات

 محافظة. 11 داخل المدارس في والعاملين التعليمية الكوادر من 109,456

 89 )أي المدارس في والعاملين المعلمين/المعلمات من 97,710 تسلم حيث

 تلك التربوية وظائفهم يؤدون يزالون وما مرتباتهم توقفت ممن لمائة(ا في

 اليمن. أنحاء جميع في األطفال أمام متاحا   التعليم إبقاء أجل من الحوافز

 مستقلة جهة خالل من تنفيذها تم تحقق عملية الحوافز تسليم عملية سبقت

 باتمتطلب الحوافز استالم لهم يحق الذين األشخاص استيفاء لضمان

 الحضور بمتطلبات والوفاء الفعلية الخدمة في كونهم في سيما ال المشروع

 بناء  و .بوظائفهم يتعلق فيما رسمية تنداتمس على والحصول الهوية وتأكيد

 المشروع هذا من للمستفيدين يمكن ةالطارئ ةالنقدي تالتحويال مشروع على

 لتقديم ةالطارئ ةالنقدي تالتحويال مشروع اتصال كزامر إلى الرجوع

 البت أجل من التعليم برنامج إلى التظلمات جميع إحالة تمي حيث التظلمات.

  الثانية. الدفعة لتسليم عداداإلو تخطيطال ا  حالي يجريو .فيها

 

 إرسالية إبراز أو همحضور إثبات على قادرين نيموظفال وباقي المعلمات/نيالمعلم يكون أن وجوب تتضمن الحافز على للحصول األهلية شروط
 األشخاص .بها الرفع تم التي األسماء إجمالي من رسابالمد والعاملين المعلمين من المائة في 94 تهنسب مما التحقق الجولة هذه خالل تم .توظيفهم

  .القادمة الدفعة خالل استالمها بمقدورهم سيكون األولى الدفعة استالم من يتمكنوا ولم منهم التحقق تم الذين
 

 374,1) وطالبة طالب 087,2 ل أفضل تعليمية بيئة لتوفير لحج محافظة في مدارس ست تأهيل إعادة من الشركاء مع بالتعاون اليونيسف انتهت
 عدن في مدرسة 12 لعدد مدرسية طاوالت توفير مع دائم شبه دراسي فصل 28 بناء اليونيسف دعمت ذلك، إلى باإلضافة .(طالبة 713 & طالب
 تقييمال عمليات تجري ذلك إلى (.طالبة 004,4 & طالب 359,3) وطالبة طالب 363,7 مجموعه مالـ بديلة تعليمية فرص لتوفير عوالضال ولحج
 محافظة. 19 في النزاعات من المتضررة المدارس تأهيل إلعادة الفني

 

 عملية نجاح بعد النقدي الحافز تتسلم معلمة :2019 المشروع/ إدارة /وحدة اليمن -يونيسف

 التحقق
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 النظافة حول تثقيف جلسات عدة اليونيسف دعمت ،المدارس في الصحية الممارسات أفضل حول الوعي وبناء النظافة تعزيزل المساعي إطار وفي
 (.طالبات 060,15 & طالب 888,17) وطالبة طالب 048,32 حوالي حضرها وبعدان( والشعر لوصال مديريات) وإب تعز مدارس بعض في

  
 

 االجتماعي اإلدماج
 

 

 من كل   في االجتماعية الرعاية صندوقل العامة اإلدارة من متدرب 27 بمشاركة ةالحال إدارة لمشرفي مدربين تدريب دورات الشهر هذا نفذت
 للمساعدة المتكامل النموذج مشروع في ةالحال إدارة لنظام مستقبليين كمشرفين المتدربين إعداد إلى التدريب يهدف صنعاء. محافظةو العاصمة أمانة

 ةالحال مديري تدريب المقرر ومن .ةحال كمدراء هملتدريب متدربين ثمانية أفضل اختيار جرى ،ذلك إلى باإلضافة .والتمكين واالقتصادية االجتماعية
 .2019 أبريل في
 

 طفل 201 ل ميالد شهادات إصدار اليونيسف سهلت التطوعي المجتمعي الدعم ومراكز - لليونيسف المنفذ الشريك - برسنت مؤسسة مع بالشراكة
 تحت االجتماعية اتالسياس برنامج جهود من كجزء ذلك يأتي صنعاء. محافظة من الفقيرة األحياء داخل يعيشون الذين المهمشين مجتمعات في

 الرئيسي. الهدف بجانب ميالد بشهادات المستفيدين األطفال لتزويد والتمكين واالقتصادية االجتماعية للمساعدة المتكامل النموذج مشروع
 
 واالقتصادية االجتماعية للمساعدة المتكامل النموذج مشروع من المستفيدين من التحقق عملية أثناء اتالتظلم معالجة آلية وضع من االنتهاء تم

 تقييم من الثانية المرحلة خالل المرفوعة التظلمات جميع من التحقق سيتم حيث .تظلم 692,5 مجموعه ما استقبال وتم األولى( )المرحلة والتمكين
 محافظتيو العاصمة أمانة في أكثرف أسر 10 من المكونة األصغر الفقيرة األحياء هدفستتو أبريل نهاية إجراؤها لمقرر واالحتياجات ضعفال حالة

 وأ لنازحين تعود الحاالت غالبية .التقييم من األولى المرحلة خالل تستهدف لم التي الكبيرة الفقيرة األحياء في الحاالت إلى إضافة   وعدن صنعاء
 .األولى المرحلة تنفيذ أثناء متواجدين يكونوا لم الذين األفراد أو جدد ساكنين

 
 محافظةو العاصمة أمانة داخل الفقيرة األحياء في البيئي واالصحاح لمياها الحتياجات الفني التقييم من االنتهاء بالتقرير المشمولة الفترة خالل تم

 بالمياه الخاصة التدخالت تصميم في النتائج هذه من يستفاد وسوف اليونيسف. في البيئي واالصحاح المياه قسم مع بالتنسيق التقييم نفذ صنعاء.
 لجنة 19 بتشكيل االجتماعية اتالسياس قسم قام ،ذلك إلى باإلضافة اليونيسف. من مبدع والبيئة المياه وزارة ستنفذها التي البيئي واالصحاح

 النموذج مشروع في الفاعلة للمشاركة لها الفرصة واتاحة المجتمعات تلك تمكين هو شامل بهدف صنعاء محافظةو العاصمة أمانة في يةاستشار
  ةالحال إدارة نظام في ا  مهم ا  دور يلعبونس كما المختلفة. مكوناته وتنفيذ تصميم جهود وإثراء والتمكين واالقتصادية االجتماعية للمساعدة المتكامل

 خالل هاتدريب سيتم دورها لعب من اللجان هذه تتمكن لكيو .ةالحال مدراء قبل من فوري دعم إلى تحتاج التي العاجلة الحاالت تحديد خالل من
 .2019 أبريل شهر

 
  التنمية ألجل االتصال

 

 

 المائي اإلسهال بحاالت اإلصابة معدالت في الحاد االرتفاع

 واعتماد تعزيز  جهود توسيع تدعىاس بها المشتبه الحاد/الكوليرا

 تدخالت خالل منو .المجتمع مستوى على اإليجابية النظافة ممارسات

 التنمية ألجل االتصال شركاء استطاع المختلفة التواصلو االتصال

 042,151 & رجل 925,219) شخص 343,647 إلى الوصول

 بالمعارف وتزويدهم (ولد 774,124 & فتاة 602,151 & امرأة

 األساسية األسرية ممارساتالو الكوليرا من الوقاية بطرق المتعلقة

 الفترة. هذه خالل الجيدة لنظافةوا

 

 بينهم المجتمعية بالتعبئة المكلفين من شخص 500,6 عن يزيد ما نفذ

 الدينية القيادات من 450 و )األئمة( الدينية القيادات من 500,3

 منزل من زيارة 789,71 شملت وتواصل اتصال أنشطة )المرشدات(

 554,1 و جماعي نقاش 690و المساجد في خطبة 214,2و منزل إلى

 مسرحي عرض 46و وفعالية عام لقاء 338,4و فردية جلسة

 110 في وتواصل اتصال وجلسات مدرسي نشاط 662 إلى باإلضافة

 الفموية. اإلرواء وزوايا االسهاالت عالج مراكز من

 

 به/االسهال المشتبه وليراالك بشأن جماهيرية إعالمية حملة تدشين تم 6الصحي التثقيف ومركز العامة الصحةو اإلعالم تيوزار مع الشراكة خالل من

 فالشات بث خالل من تلفزيونية محطات وثماني إذاعية محطة 12 شاركت حيث .المجتمعية المشاركة تدخالت مع التكامل من كنوع الحاد المائي

 مليوني إلى الوصول تم حين في شخص ماليين ثمانية بنحو يقدر ما إلى تصلو الحاد المائي االسهال/الكوليرا من الوقاية بشأن توعوية وبرامج

 في إعالنية لوحات وضع خالل من العام الوعي تعزيز جرى بالتوازي، (.تويترو فيسبوكو واتساب) االجتماعي التواصل منصات خالل من شخص

 .والتواصل االتصال مواد ونشر العالية المرورية الكثافة ذات المواقع

 

                                                 
  الصحية. اإلدارات جميع في للعاملين االجتماعي والحشد والتواصل االتصال عن والمسئول الوطني المستوى على الصحي القطاع في التنمية ألجل االتصال لمكون الرئيسي الشريك يعتبر المركز  6

 15 في والساللم" "األفاعي اسم تحت ضخمة ألعاب اليونيسف دشنت :2019 اليمن -يونيسف

 بين للحياة المنقذة النظافة ممارسات لتحفيز اليمن شرق جنوب في عالية مخاطر ذات مديرية

 األطفال
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 األوقاف وزارةو اليونيسف بين شراكة برنامج خالل من ةالديني الرموز من جديد متطوع 400 لعدد تعريفية جلسات تنظيم مارس شهر خالل تم

 الصحة جانب في األسرية ممارساتال وتحسين لتبني الضعيفة لفئاتا تستهدف التي التدخالت نطاق لتوسيع المدني المجتمع منظمات من شركاءالو

 النظافة.و

 

 اللوجستية والخدمات اإلمداد
 

 11 مارس شهر خالل تسليمها تم التي لإلمدادات اإلجمالية القيمة بلغت
 متر 179,1و متري طن 332 بلغا إجماليين وحجم بوزن أمريكي دوالر
 وصال ينشراعي ينمركب بواسطة الشحنات ُسلمت التوالي. على مكعب متر
 مجموعة قبل من ةمسير جوي نقل رحالت ثالث إلى باإلضافة الحديدة إلى
 رحلتين وصلت كما .عدن إلى واثنيتن صنعاء إلى واحدة اللوجستي مالدع

 صنعاء. إلى لقاحات تحمالن مستأجرتين جويتين

 

 

 

 

 

 الخارجي واالتصال اإلعالم
 

 اإلعالم وسائل ضمن المائة في 30 وبواقع فبراير بشهر مقارنة   مارس شهر خالل المستوى نفس على اليمن في لليونيسف اإلعالمية التغطية ظلت

 وسائل عبر كانت التغطية معظم االجتماعي. التواصل وسائل عبر المائة في 50و التقليدية

 باللغة الناطقة الدولية اإلعالم وسائل في المائة في 34 بـ مقارنة المائة( في 35) المحلية اإلعالم

 في كبيرة زيادة لوحظ وقد اإلقليمية. اإلعالم وسائل مجموعات في المائة في 31و اإلنجليزية

 198 بنسبةو رسما شهر خالل باإلنجليزية الناطقة الدولية اإلعالم وسائل عبر التفاعل معدل

 العناوين أبرز بين من البيئي واالصحاح المياهو لصحةا حول اليونيسف يامجنبر جاء المائة. في

 بالبث يتعلق وفيما الماضي. الشهر المائة في 71بـ مقارنة   المائة في 98 تغطية نسبةوب الرئيسية

 21 بواسطة ابثه تم فيديو مقطع 650 في واألطفال اليونيسف قضايا عرض تم فقد اإلعالمي

 مختلفة. تلفزيونية قناة

 

 المائة في 177 بزيادةو الشهر هذا اإلعالم وسائل في كبيرة بتغطية اليونيسف بيانات حظيت

 األوسط للشرق لليونيسف اإلقليمي المدير - كابيلير يرتخ أصدر حيث فبراير. بشهر مقارنة

 مشترك بيان شرن   كما اليمن في المعلمين حوافز برنامج إطالق مع تزامنا   بيانا   – إفريقيا وشمال

 للقلق مثيرال رتفاعاال حول االهتمام إلثارة مارس نهاية العالمية الصحة ومنظمة ليونيسفل آخر

 أطفال لخمسة المأساوية الوفاة أعقاب فيو البالد. أنحاء جميع في بها المشتبه الكوليرا لحاالت

 " أن ة  مضيف اليمن في األطفال على لحربا تخلفها التي المروعة الخسائر بيانين في فور هنريتا لليونيسف التنفيذية المديرة أدانت حجةو الحديدة في

 بدرها  إليها. الحاجة أمس في هم والحرب العنف من راحة فترة اليمن أطفال يمنح أن يمكن الذي الوحيد السبيل فقط شامل سالم تفاقال التوصل

 اليمن. أطفال أجل من السالم إلى ودعت تويتر عبر التي األحداث تلك مع نيانتي بيسولو سارة اليمن في اليونيسف ممثلة تفاعلت

 

 خاللها من تسلط الشبكة عبر منصاتها على فيديو ومقاطع اإلنترنت شبكة على مقاالت عدة اليمن يونيسف نشرت الرقمية االنخراط لجهود مواصلة  و

 عالية بتغطية خاص بشكل المياه مجال في اليونيسف تدخالت حظيت حيث التنمية. جلأل واالتصال البيئي واالصحاح المياه أنشطة على الضوء

 أعلى .انطباع 000,26 قرابة جمعت التي ةتغريد أعلى محور ا  أيض كان والذي مارس 22 صادف الذي للمياه العالمي باليوم االحتفال حملة مع تزامنا  

 .انطباع 000,34 من أكثر وجمع المعلمين حوافز برنامج حول كان فيسبوك عموق على منشور
  

 2019 مارس خالل االجتماعي اإلعالم وسائل في تداوله تم ما أبرز

 تويتر

 ألف 2,058 جدد متابعين

 مليون 000560, انطباعات تغريدات

 انطباع 009,25 تغريده أعلى

 التغريدات مجموع

 )عربي/إنجليزي(

84 

 زيارة 006,15 الملف زيارات

 مرة 801 الذكر مرات مجموع

 فيسبوك

 )باللغتين المنشورات إجمالي

 غالبا (

63 

 اإلعجابات/المتابعين صافي
 الجدد للصفحة

0051, 

 شخص مليون 000431, الوصول إجمالي

 وصول 004,34 الرئيسي المنشور

 إلى عدن في اليونيسف مخازن من الطبية واإلمدادات األدوية نقل :2019 اليمن -يونيسف

 الجنوبية المحافظات
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 التمويل
 

 تنفيذ من جعلست وتعهدات مساهمات من قدموه ما نظير والخاص العام القطاعين من المانحين لجميع امتنانها عميق عن تعرب أن اليونيسف تود
 اإلنسانية االستجابة خطة مع موائمتها لضمان للمراجعة 2019 لعام األطفال أجل من اإلنساني العمل مناشدة خضعت .ا  ممكن أمرا   الحالية االستجابة

 ومرنة( سريعة استجابة )آلية SIDA و الخارجية للكوارث المساعدات مكتب من مارس شهر في المنظمة تسلمتها التي المساهمات جاءت ليمن.ل
 المملكةو أسترالياو فنلندا :في الوطنية واللجان أندورا من صغيرة مرنة ومساهمات (للنازحين القطاعات متعددة )استجابة اليابانو )مرنة( الدنماركو

 وبولندا. البرتغالو أيسلنداو نيوزيلنداو النرويجو المتحدة الوالياتو المتحدة
 

 ابه التنبؤ يمكن التي تبالتمويال الخصوص وجه على اليونيسف ترحب ،اليمن في وأسرهم لألطفال األجل وطويلة الفورية االحتياجات ولتلبية
  السنوات. ةومتعدد المرونةب تتسم والتي

 

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

 الُمناشد القطاع

 متطلبات

 لعام التمويل

2019 

 أمريكي( )دوالر

 المبالغ

 مقابل المستلمة

 2019 مناشدة

 أمريكي( )دوالر

 مرحل مبلغ

 أمريكي(* )دوالر

 تسهم أخرى مخصصات

 )دوالر النتائج تحقيق في

 *أمريكي(

 لعام المتوفرة المبالغ

 التمويلية الفجوة أمريكي(** )دوالر 2019

 النسبة أمريكي دوالر

 %57 71,463,318 53,214,682 20,500,890 22,505,261 10,208,531 124,678,000 التغذية

 %43 36,672,312 49,116,361 20,245,023 22,074,642 6,796,696 85,788,673 الصحة

 %65 88,370,192 46,629,808 7,033,770 34,775,718 4,820,320 135,000,000  البيئي واإلصحاح المياه

 %55 20,955,293 17,392,918 - 11,766,930 5,625,988 38,348,211 الطفل حماية

 %68 71,963,672 34,036,328 2,504,291 31,116,985 415,052 106,000,000 التعليم

 %66 9,201,664 4,807,732 3,600,000 421,074 786,658 14,009,396 االجتماعية السياسات

 %47 5,125,690 5,732,105 - 5,059,736 672,369 10,857,795 التنمية ألجل االتصال

 %54 11,435,654 9,564,346 - 6,683,055 2,881,291 21,000,000 السريعة االستجابة ألية

  - -   -  تخصيصه تم ما

 %59 315,187,794 220,494,281 53,883,974 134,403,401 32,206,906 535,682,075 اإلجمالي

  .2019 نتائج حتقيق يف ابإلسهام ترغب األطراف متعددة منظمات جانب من اإلضافية املسامهات يشمل *"
 كاليمن.  التكلفة عالية تشغيل بيئة يف الربجمة لدعم حيوية تُعد واليت املختلفة القطاعات عرب التكاليف يشمل كما  أخرى. خمصصات وبند املرحل املبلغ إىل ابإلضافة احلالية املناشدة مقابل املستلمة التمويالت إمجايل وتشمل 2019 مارس 31 حىت توفرةامل بالغامل**"
 املياه ونُظم االجتماعية احلماية لتعزيز املوارد من املزيد حشد جيريو  هذا الرئيسي. املقر يف هبا االحتفاظ يتم ةمسامه كل  عن املسرتدة لتكلفة كذلك  يتضمن الكلي املبلغ البصرية. واملواد االتصال وأنشطة تابعةوامل امليدانية والعمليات األمن تتضمن التكاليف هذه

  .اإلنسانية وغري اإلنسانية الصدمات جراء احمللية اجملتمعات على األثر وختفيف الطارئة النقدية التحويالت برانمج ذلك ويشمل اإلنسانية. األوضاع عن الناشئة االحتياجات ذلك يف مبا البعيدو  القريب املدى على االحتياجات لتلبية والصحة البيئي واإلصحاح
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 9201 مايو 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

 فيناو باستيان

 الممثل نائب

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

  سوانجين بسمار

  االتصال قسم رئيس بأعمال قائم

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

  فيلدز روزالين

 التقارير مسؤولة

 اليمن يونيسف

 األردن عمان، مقر من

 962+ 790 083 484 :تلفون
@unicef.orgrvelds : Email 
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  ملحق أ
 (9201 مارس - )يناير البرنامج نتائج ملخص

 2019 البرنامج ونتائج أهداف
 

 
 الكتلة استجابة

 والشركاء اليونيسف استجابة
 المنفذين

 االحتياج
 مجموع 20191 هدف  الكلي

 النتائج

 آخر منذ التغير
 تقرير

▼▲ 
 هدف
20191 

 مجموع
 النتائج

 آخر منذ التغير
 تقرير

▼▲ 

 التغذية 

 ▲28,641 54,371 321,7501 ▲28,641 54,371 321,750 357,487  العالجية الرعاية أقسام أدخلوا الذين الوخيم الحاد التغذية بسوء المصابون شهر 59-6 عمر في األطفال #

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

2,403,337 1,682,336 336,514 201,421▲ 1,514,102 336,514 201,421▲ 

 ▲95,968 180,3112 2,860,031 ▲95,968 180,311 2,860,031 4,766,718 العناصر( متعددة )مساحيق الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #

  4,290,047 ▲3,729 14,167 4,290,047 4,766,718 أ( )فيتامين الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #
14,1673 

 
3,729▲ 

 الصحة 

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

   
 942,842 72,955 36,969▲ 

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

  

 13,032,80
3 

11,837,
5211 - 

  األطفال شلل ضد تطعيمهم تم الذين الخامسة دون األطفال #
 

   

 
5,352,000 

101,2362 

 
101,236▲ 

 

 أولية صحية رعاية على يحصلون ممن الخامسة دون األطفال #
 

    

 
1,575,000 406,037 136,649▲ 

  أولية صحية رعاية على يحصلن الالتي والمرضعات الحوامل النساء #
    

 841,097 134,215 32,591▲ 

 البيئي واإلصحاح المياه 
 المياه شبكات تأهيل وإعادة وصيانة تشغيل دعم خالل من الشرب مياه على الحصول بمقدورهم بات الذين األشخاص #

 العامة

 
7,288,599 

3,671,0
12 

-  6,000,000 
3,312,93

4 
- 

 ▲163,586 216,341 1,000,000 ▲189,434 378,714 1,703,359  طارئة آمنة مياه إمدادات على يحصلون الذين األشخاص #

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

 
1,223,908 86,620 71,604▲ 800,000 33,130 32,630▲ 

 +استهالكية( )أساسية الشخصية للحماية النظافة مواد عدة على حصلوا ممن األشخاص #
 2,322,981  

 (عدة اساسية واستهالكية)
153,982 89,808▲ 800,000 66,167 46,084▲ 

 
 5,332,045 

 )عدة اساسية واستهالكية(

2,543,0
50 

117,380▲ 4,000,000 
2,457,36

6 
97,060▲ 

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

 
4,202,324 

2,442,4
32 

373,314▲ 3,500,000 
2,326,31

2 
316,374▲ 

 الطفل حماية 
 ▲%85 %85 %90 ▲%85 %85 %90  المرفوعة الحوادث إجمالي من واإلبالغ الرصد آلية قبل من منها والتحقق توثيقها تم التي الحوادث نسبة

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

882,268 388,115 296,778▲ 794,825 382,006 296,778▲ 

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

1,684,106 414,530 64,264▲ 1,365,128 404,635 61,817▲ 

 ▲1,186 3,253 10,345 ▲1,186 2,258 12,932  الضحايا ومساعدة الحالة إدارة ذلك في بما حساسةال الطفل حماية خدمات إليهم وصلت الذين األطفال #

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

 التعليم 

 البديل التعليم وفرص المدرسية البيئة تحسين خالل من التعلّم فرصة لهم أُتيحت ممن المتضررين األطفال #
 891,352 

246,06
6 

40,100▲ 
816,566 

28,155 9,450▲ 

 المدارس في السالم بناء وثقافة النفسي الدعم خدمات يتلقون الذين المتضررين األطفال #
 1,794,689 

206,62
5 

6,555▲ 
 

170,000 
6,515 6,515▲ 

 - - 996,994 ▲1,996 48,438 1,500,000   المدرسية الحقائب ذلك ومن األساسية التعلم بمستلزمات تمثل دعم على حصلوا الذين المتضررين األطفال #

 ▲97,710 97,710 135,359 - - 141,746  مدرسة( 10,331 )داخل النقدية الحوافز على سيصحلون الذين المدارس في والعاملين والمعلمات المعلمين عدد

 االجتماعية السياسات 

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

   
 

175,000 
75,517 43,644▲ 

 السريعة االستجابة آلية 

 ▲177,745 309,072 2,000,000     البالغ تلقي من ساعة 72 خالل األلية من المساعدة عدة على يحصلون الذين للخطر المعرضين النازحين عدد 

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

    
350,000 13,560 8,030▲ 

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

  والحمالت

  
  6,000,000 

1,696,84
9 

647,343▲ 

 تغيير بممارسات الخاصة الرسائل إليصال نشرهم جرى الذين المدربون المجتمعية/المتطوعون بالتعبئة المكلفون عدد
 االجتماعي والتغيير السلوك

 

 

  

 

5,000 2,170 400▲ 

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

 لنتائجا تعكس المرفوعة األرقام تكون ال قد ،لذلك نتيجة   .طويل وقت تأخذ المطابقة ألن نظرا   تقاريرال في رقامباأل الرفع في تأخير يحدث قد الميدانية المكاتب قبل من بهم والرفع الميدان من البيانات جمع يتم :1 النتائج
 ذلك. من بدال   التالي الشهر تقرير إلى النتائج تضاف لذا بدقة الشهر كذ في تحققت التي

 التغذية بسوء المصابين طفالاأل لعدد األدنى والحد الكتلة في مثيله من أعلى اآلن وهو 2019 مارس في األطفال أجل من نسانيةاإل المناشدة مراجعة سياق في الوخيم الحاد التغذية سوء هدف مراجعة تمت :1 التغذية
 487,357 مجموعها والبالغ) 2019 لعام المقدرة الوخيم الحاد التغذية سوء حاالت عدد من األقل على ٪90 إلى ا  مؤخر اليونيسف هدف زيادة تم .1920 اإلنسانية االستجابة خطة بموجب المستهدفين الوخيم الحاد
 المجتمع. مستوى على الوخيم الحاد التغذية سوء أهداف من ٪100 بنسبة اليونيسف تساهم التغذية. مجموعة اجتماع عقب اليونيسف هدف يساوي بما هدفها من ا  أيض التغذية مجموعة تزيد قد ة(.حال

 متطوعي إلى عزىتُ  المؤشرات هذه نتائج نصف من يقرب ما فإن ، ذلك مع فقط. المتنقلة والفرق الثابتة ةالصحي المرافق من المرفوعة النتائج تتضمن إنها حيث منخفضة األول للربع رالمؤش هذا نتيجة تبدو :2 التغذية
 بعد. الجدران خارج المتكاملة نشطةاأل تنفيذ يتم ولم  فقط سنوي ربع ساسأ على يينالمجتمع صحةال متطوعي تقارير جمع يتم .الجدران خارج المتكاملة وأنشطة يينالمجتمع صحةال

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

 األطفال. من كبير عدد إلى ووصلت للغاية ناجحة كانت يناير شهر في نُظمت التي األلمانية والحصبة الحصبة ضد التطعيم حملة :1 الصحة

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

 
 
 


