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  الشركاءو اليونيسف استجابة                    

         
  
  

  سبتمبر 30 حتى ةتراكميال النتائج مجموع*         
  

 

  

  رئيسية عناوين
  

 دعاة من 000,40 نشر صاحبها منزل إلى منزل من وطنية حملة تنفيذ الماضي أغسطس شهر في اليونيسف قادت 
 وتوزيع الكوليرا وباء من للوقاية األساسية الممارسات تعزيز بهدف المحلية اتلمجتمعل حشد عملية في لالنخراط الحشد

 نطاق توسيع من الرغم وعلى شخص. مليون 16 إلى الحملة وصلت وقد اإلعالمية موادالو والصابون اإلرواء محاليل
 اإلجمالي المعدل يزال ال حين في مديرية 12 داخل الوباء مهاجمة معدل في متزايد اتجاه وجود لوحظ فقد البرنامج،
ً  للمراضة  المائة). في 1 من (أقل منخفضا

  
 

 حول الصحيين والمتطوعين العاملين تدريب أنشطة اإلنساني العمل وشركاء المعنية السلطات بمعية اليونيسف تقود 
 الكوليرا./الحادة المائية تالسهاالبا لإلصابة عرضة أشد هم ممن التغذية سوءب المصابين األطفال ومعالجة تحديد

 

 وعالج التغذية إمدادات ريوتوف ميالتطع ذلك في بما- املةكالمت ةيوالتغذ ةصحال خدمات من نادتيجد نتاجول نُفذت 
 000,891 من أکثر یإل الوصول استطاعتا حيث المنصرمين وسبتمبر أغسطس شهري خالل الشائعة الطفولة أمراض

 .منيال مناطق عيجم في حامل امرأة 000,28 عن يربوا وما طفل
 

 الصحية للرعاية مرفقٍ  1,072 لعدد التشغيلي الدعم تقديم اليونيسف تواصل الصحي النظام انهيار لتفادي محاولة في 
 ذات المديريات في إضافي مرفق1,000 إلى ليصل المقدم الدعم نطاق لتوسيع المنظمة فيه تخطط وقت في األولية

 .2017 أكتوبر من ابتداء األولوية
 

 متضررة أو مدمرة مدرسة 600,1 من أكثر وجود إلى بالنظر  ً  وإعالن القصف أو الجوية الغارات بسبب جزئيا
 تفويت خطر أمام طفل مليون 5,4 من أكثر بات فقد ،البلد شمال تمحافظا 13 في إضراب بدء والمعلمات المعلمين

 .الحالي الدراسي العام بداية
 

 ال ما قتلم توثيق من وتوثيقها األطفال وتشويه قتل التحا عن واإلبالغ رصدبال المعني طريالقُ  العمل يقفر تمكن 
 أغسطس شهري خالل فتيات) 8 & أوالد 20( آخر طفل 28 هوتشو فتاة) 11 & أوالد 20( طفالً  31 عن يقل

 .صبيان واستخدام تجنيد حاالت تسع من التحقق تم ذلك، إلى وباإلضافة .وسبتمبر

  2017 سبتمبر-أغسطس
  

   ماليين 3,11 
   إجمالي من (تقديري) األطفال من المتضررين عدد هو
 المنتظم الرصد مراجعة( لمساعده بحاجة شخص مليون 20,7

  )2017 أبريل ،اإلنسانية النقدية لتحويالتل
  

   مليون ,61
   إجمالي من العائدينو النازحين األطفال عدد هو

     ماليين 2.9
 حركة حول العمل لمجموعة عشر الرابع (التقرير وعائد نازح شخص

  )2017 يوليو الحماية، كتلة السكان،
  

 التغذية سوء من يعانون خامسةال دون طفل 000385,
  الوخيم الحاد

  

 المياه مجال في لمساعده بحاجة شخص مليون 15,7
   البيئي واإلصحاح

    

 الصحية الرعاية لخدمات بحاجة شخص مليون ,814 
   األساسية

  

  2017 لعام اليونيسف مناشدة
  دوالر مليون 339
  التمويل* وضع
  دوالر مليون 191

  

 

ل شمل العام ذا املستلمة املبالغ * * ا للعام املناشدة مقابل املستلم التمو  من ومبالغ ا

 

 الوضع تقرير

  اليمن في اإلنساني

 الوضع في أرقام 

 

  القطاع/الكتلة اليونيسف

 اليونيسف هدف
 النتائج

  التراكمية
 

 النتائج الكتلة هدف
  التراكمية

 إدخاهلم مت الذين اخلامسة دون األطفال عدد
مج عيادات  احلاد التغذية سوء حاالت عالج بر
 الوخيم

323,000 146,186 323,000 146,186 

 تلقيحهم جرى الذين اخلامسة دون األطفال عدد
  األطفال شلل ضد

5,352,000 4,780,055   

 من اخلدمات هلم أُتيحت الذين األشخاص عدد
 شبكات هيل وإعادة وصيانة تشغيل دعم خالل
 العامة املياه

4,068,039 3,994,530 5,492,703 4,741,262 

 الذين النزاع من املتضررة املناطق يف األطفال عدد
 النفسي الدعم خدمات يتلقون

545,814 336,665 682,268 477,095 

 التعليم إىل الوصول من متكنوا الذين األطفال عدد
 هيل وإعادة املؤقتة التعلم مساحات خالل من

ثيث النقدية املنح وتقدمي املدارس  الفصول و
364,427 368,881 548,973 373,998 
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   اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
  

 

 الطين زاد مما الكوليرا تفشي موجةالحاد/ المائي سهالاالب اإلصابة حاالت وزيادة رقعة اتساع إليه ليضاف هوادة بال اليمن في النزاع يستمر  
ً  غسطسأ شهر كان بله. ً  58 تلقُ  حيث تحديداً  عنيفا  والذين الماضي يوليو شهر طوال قتلوا الذين المدنيين عدد من أكثر يأ واحد سبوعأ في مدنيا

ً  57 حينذاك عددهم يتجاوز لم ً  42 عن يقل ال ما قتل كما .1مدنيا  صنعاء محافظتي في جوية غارات ثالث في آخرون 42 وأصيب مدنيا
 المدنيين صفوف في إصابة حالة 920,13 مجموعه ما 2015 مارس منذ اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مكتب وثق ثانية، ناحية من وصعدة.

  .2بكثير ذلك من أعلى يكون قد الفعلي العدد أن مع جريح 8,761و قتيل 59,15 منهم
 

 وجود أغسطس شهر خالل لوحظ أنه إال أسبوعياً، المسجلة الكوليرا/الحاد المائي سهالاالب باإلصابة االشتباه حاالت عدد تراجع من أسابيع بعد
 ارتفعت فقد .3المعدالت تلك في زيادة نسب أعلى وريمة وعدن الحديدة في مديرية 12 أظهرت حيث المحافظات بعض في تصاعدي تجاها

 إلى 31.139 ومن عدن في 48.154 إلى 63.147و الحديدة في 99.195 إلى 23.181 من المحافظات تلك في الوباء هجوم معدالت
 حاالت لديها التي سراألُ  مع للتجاوب المتضررة المناطق في سريعة استجابة فرق والشركاء اليونيسف نشرت وقد هذا ريمة. في 56.150

 أكثر يجعلهم ما لحادا التغذية سوء من يعانون طفل مليون 8.1 وجود إلى بالنظر تعقيدال من المزيد نحو اليمن في الوضع يتجهو هذا ها.ب مشتبه
 اليونيسف تعمل ،المتردي الوضع هذه ضل وفي صعوبة. أكثر وعالجهم تشخيصهم فإن وبالتالي الحاد المائي االسهال/كوليرابال لإلصابة عرضة

 اإلصابة لخطر المعرضين من التغذية سوء من يعانون الذين لألطفال الخاصة االحتياجات لتلبية تدابير وضعل والسكان العامة الصحة وزارة مع
  الكوليرا./الحاد المائي باالسهال

 

 ةالمائي االسهاالت رقعة اتساعو بتفاقم هدد الذي األمر وتعز ولحج وحجة إب في فيضاناتو سيول حدوثب العام لهذا األمطار موسم تسبب
 محافظتي في سريع تقييم عمليات نُفذت الجوع مكافحة منظمةف/لليونيس التابعة السريعة االستجابة آلية خالل ومن لذلك، .الكوليرا وحاالت ةالحاد
 بالغ أمر الصحي والصرف المياه كاتوشب السيول تصريف وشبكات الطرق صيانة أن إال ،شديدة تكن لم األضرار أن رغم .وحجة لحج

ً  حاجة هناك األهمية.   الصحية. والمرافق للمدارس طارئة خطط إعدادو المخاطر تقييمل أيضا
 

ً اجتماع المتحدة لألمم العامة للجمعية ينوالسبع الثانية الدورة هامش على الماضي سبتمبر 22 بتاريخ ُعقد  الوضع لتدارس المستوى رفيع ا
 ،لوكوك مارك والسيد هولندا خارجية وزير ،كوندرز بيرت السيدو السويد خارجية وزيرة ،والستروم تمارغو السيدة برئاسة اليمن في اإلنساني

 وضع إلى المعنية األطراف االجتماع في المشاركون ناشد حيث الطوارئ. حاالت في اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون المساعد العام األمين
 التي واألطراف ألطرافا كافةل عاجل نداء االجتماع وجه كما .المتحدة األمم ترعاها سالم عملية خالل من سياسي حلل لتوصلوا للنزاع حد
 ذلك ومن األساسية ماتوالخد السلع من احتياجاتهم سد من لتمكينهم فوراً  المدنية الخدمة موظفي مرتبات دفع في لمساعدةل ليهاع نفوذ لها

 الحديدة ميناء في األربعة المتحركة لرافعاتل مشروط الغير تركيبالب والشروع والتعليم الصحي والصرف والمياه ةالصح مجاالت في العاملين
 التجارية. لرحالتا أمام صنعاء مطار فتح وإعادة يناءالم قدرة لزيادة

  

 )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  احملتاجني السكان عدد مجايلإ
 2.55 2.76 2.19 2.28 9.8   4احلاجة أمس يف السكان          

 2.95 3.08 2.44 2.44 10.9   5احلاجة متوسطي السكان          

 0.6 0.5 0.5 0.4 2   6النازحون
 4.2 4.4 3.5 3.6 15.7  بيئي وإصحاح مياه – ملساعدة حباجة هم الذين السكان
 4.0 4.2 3.3 3.4 14.8  صحة – ملساعدة حباجة هم الذين السكان
 1.5 1.5 1.0  4  تغذية – ملساعدة حباجة هم الذين السكان
 3.0 3.2   6.2  طفل محاية – ملساعدة حباجة هم الذين السكان
 1.1 1.2   2.3  تعليم – ملساعدة حباجة هم الذين السكان

  

  والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
  

 والمجموعة والتغذية والتعليم لبيئيا واإلصحاح المياه مجموعات قيادة تتولىو اإلنساني للعمل القُطري الفريق مع بالتنسيق العمل اليونيسف تواصل
 وحماية البيئي واإلصحاح للمياه الفرعية المجموعة باتت الصحة. مجموعة ضمن كعضو فعال دور لعب في هامراراست عن ناهيك الطفل لحماية الفرعية

 تنشط كما وإب) عدن الحديدة، صنعاء، (صعدة، للمنظمة ةالخمس الميدانية المكاتب جميع في مفعلة الفرعي الوطني المستوى على والتغذية الطفل
 إب من كلٍ  في اإلنساني الدعم مركزي تسيير مةالمنظ تواصلو هذا والحديدة. وإب عدن في الفرعي الوطني المستوى على للتعليم الفرعية المجموعة

 تشاركوت المتضررين السكان تجاه لةبالمساء يتعلق فيما اإلنساني لعملا حول القطري للفريق رئيسية اتصال نقطة بدور المنظمة تضطلع كما صعدةو
   .المجتمع اشراك حول المختلفة الوكاالت عبر العمل مجموعة رئاسة

  

                                                 
 1  ً  https://goo.gl/n3tS5Z .جنيف ،2017 أغسطس 25 وغواتيماال، وكمبوديا اليمن بشأن إعالمية إحاطة مذكرة .اليمن في اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض مكتب أكدها التي للتقارير وفقا

  

  https://goo.gl/RxJjDi .جنيف سبتمبر، 19 اليمن، بشأن إعالمية إحاطة مذكرة  2
3
 والتواهي). سعد (دار عدن والنادرة)، والرضمة ويريم المخادر (القفر، إب والزيدية)، والمراوعة وزبيد والخوخة (باجل الحديدة 

  

  الحياة قيد على ئهمقاإبوا أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 4
  الماسة. الحاجة مربع في انزالقهم دون والحيلولة أوضاعهم تستقر كي لمساعدة بحاجة أشخاص متوسطة: حاجة 5
  ).2017 (يوليو 15 التقرير السكان، حركة حول العمل فريق الطبيعية. والكوارث النزاع ضحايا النازحين األرقام تلك تشمل 6
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 السلطات بقيادة الكوليرا وباء مع للتعامل الوطني العمل فريق تفعيل عيدأُ  ،الماضي أبريل أواخر الكوليراو الحاد المائي االسهال حاالت ظهور عودة مع
 لمعنيةا للمجموعات منتظمة تقارير ورفع استجابتهم لتوجيه االستراتيجية والقضايا المستجدات مناقشة يتم حيث الفريق ذلك في عضو المنظمة .الصحية

 تقود ،البيئي واإلصحاح المياه مجموعة رأس على وبصفتها .الفرعي الوطني المستوى على العمل وفرق المحافظات في الصحة لمكاتب ومالحظات
 إلسهالا لحاالت الكلية باالستجابة المتعلقة المعلومات إدارة مجال في مساعدة تقدم كما الوطني ودون الوطني يينالمستو على القطاع أنشطة اليونيسف

ً  الجودة. وتأكيد الجهود تناغم لضمان إرشادية أدلة وبلورة للشركاء فنية مساعدة وتقديم يةتشغيل خطة بوضع قيامها إلى إضافة الحاد/الكوليرا المائي  أيضا
 مركز قيادة تحت لكوليرال االستجابة اقسي في التنمية جلأل االتصال حول الوطني العمل فريق تشكيل عيداُ  ،المنظمة تقدمه الذي الفني الدعم بفضلو

   حكومية. غير منظمة 150 من أكثر وعضوية والسكان العامة الصحة لوزارة التابع الصحي التثقيف
  

ً  البيئي واالصحاح المياه مجموعة شركاء يعكف  تم حيت لحاالت.ا بعدد المتعلقة التوقعات الستيعاب للكوليرا المتكاملة االستجابة خطة تحديث على حاليا
 ملزمة قوية فنية إرشادات إرساء لضمان البيئي واالصحاح المياه كتلة قيادة تحت البيئي واالصحاح المياه جانب في لكوليرااب المعني عملال فريق تشكيل
 الكتلة شاركت كما المتضررة. ناطقالم معظم في منه والوقاية الوباء مع للتعاطي والجاهزية التأهب مستوى ةمناقش في والشروع الكتلة شركاء لجميع

 والمجموعات الشركاء مع والتواصل المعلومات لجمع المراكز مستوى على النقاشات تيسير خالل من اإلنسانية الحتياجاتل الشاملة المراجعة في
  .البيئي واالصحاح المياه مجال في تياجاتالحبا المتعلقة البيانات لجمع األخرى

 

 بل فحسب ةيوالتغذ التحليالت على تنحصر لن والتي 2018 لعام اإلنسانية اجاتلالحتي الشاملة لمراجعةل تحضيراتهم ةيالتغذ مجموعة شرکاء أبد
ً يأ ستتضمن  منو .انكلسل ةيوالتغذو ةيالصح الحالة یعل وأثرها الغذائي واألمن ةيوالتغذ البيئي واالصحاح اهيالمب المتصلة القطاعية التحليالت ضا

ً دعم أكتوبر في العالمية المجموعات من رباعية بعثة ارسال المزمع  لبعض بالفعل التنفيذ مرحلة الخطط/بدأت أعدت فقد بالتوازي، .المبادرة هذه لهذه ا
 نطاق توسيع أمام عقبه تمثل تزال ما والشركاء الوصول اتقدر أن رغم 7االحتياجات تحليل عملية لدعم محافظات عدة في "سمارت" تقييمال عمليات

 االنتهاء بعد .الشمالية محافظاتال في "سمارت" بتحليل الخاصة بروتوكوالتال لوضع نقاشية حلقة الماضي سبتمبر في نُظمت كما التغذوية. الدراسات
 ،المجموعة في لشركاءوا والسكان مةالعا الصحة لوزارة الوطني المستوى لىع الطوارئ حاالت في السن وصغار الرضع تغذية حول التدريب عملية من

 سن في السن صغارو الرضع تغذية بشأن أخرى مجموعات من الشركاء توعية تم كما .التدريب دائرة لتوسيع خطة وضع إلى المجموعة تحولت
  األم. حليب بدائل مدونةو الرضاعة

 

 العمل يقفر أقر وقد للكوليرا. االستجابة ضمن الطفل حماية إدماج حول توجيهيةال مبادئال نشرو وضع الطفل لحماية الفرعية المجموعة استكملت
 دمج من الطفل لحماية الفرعية المجموعة انتهت أخرى، ناحية من الميدان. في الشركاء على تعميمها ويجري التوجيهية المبادئ تلك بالكوليرا المعني
  .2018 لعام اإلنسانية الحتياجاتل الشاملة المراجعة عملية خالل العملية هذه وستستخدم اليمن في الطفل حماية باحتياجات المتعلقة الحدة درجات بيانات

 

 اتالمجموع شركاء مقترحات تنسيق في فعال بشكل الطفل وحماية والتغذية البيئي واالصحاح المياه وهي: اليونيسف تقودها التي المجموعات انخرطت
  اإلنساني. للعمل المشترك للصندوق الثاني الموحد المخصص بشأن

  
  اإلنساني العمل استراتيجية

  

 أهدافها بمراجعة المنظمة قامت حيث .ةاإلنساني األوضاع في األطفال تجاه الجوهرية التزاماتهاب اإلنساني لعملا في ليونيسفا استراتيجية تسترشد
 خطة دُشنت .7201 لليمن اإلنسانية االستجابة خطةو يتماشى بما ومواءمتها مجموعةال جانب من الستجابةل الالزمة التشغيل وخطط االستراتيجية

ً  لليمن نسانيةاإل االستجابة  دوالر مليار 3.2 بقيمة تمويالت توفير إلى تدعو والتي العام نفس من يوليو في للمراجعة وخضعت 2017 فبراير 8 في رسميا
ً  ويتم .8شخص مليون 12بــ يقدر لما للحياة المنقذة المساعدة إليصال  إنساني نداء أكبر هذاويعتبر  .2018 لليمن اإلنسانية االستجابة خطة إعداد حاليا

 )1 :شقين من مكونة منهجية خالل من الحادة المائية للكوليرا/االسهاالت متكاملة استجابة خطة تنفيذ اليونيسف تواصل طالق.اإل على لليمن موحد
 واإلصحاح والمياه الصحة قطاعات في منسقة استجابة تدخالت من عناصر ثالثة من اليونيسف استجابة وتتكون .10والوقاية النُظم تعزيز )2و 9االستجابة

 واالستجابة الفعالة الوقاية خالل من الوباء عن الناجمة والوفيات المراضة معدالت وتقليل وقوع من لحدل جميعها تهدف التنمية ألجل واالتصال البيئي
   .العاجلة

  

  

 ً  واالصحاح والمياه والتغذية الصحة مجاالت في للحياة منقذة خدمات تقديم سيتم )،2017 (يوليو المعدلة األطفال" أجل من اإلنساني "العمل لنداء طبقا
 .فتياتالو الفتيان من مليون 9.9 منهم شخص، مليون 3.17 لعدد التنمية ألجل اتصال بأنشطة مدعومة ةاالجتماعي الحمايةو الطفل وحماية والتعليم البيئي

 .االنهيار على أوشك الذي الصحي النظام سيما ال الوطنية والمؤسسات النُظم تعزيز جانب إلى الخدمات وتقديم المتكاملة األنشطة من المنظمة ستعزز كما
 المجتمعات وتمكين المياه منظومات تأهيل وإعادة وصيانة تشغيل لدعم اليونيسف تخططو هذا التغذية. سوء وعالج من الوقاية أنشطة توسيع سيتم كما

ً  لطف مليون 8.1 سيتمكن الطويل. المدى على عليها والحفاظ المنظومات تلك إدارة من المحلية  إعادة خالل من التعليم إلى المستدام الوصول من أيضا
 جراء الطويل المدى على تظهر قد راضرأ أي تالفيل النفسي الدعم خدمات من اليونيسف توسع وسوف ة.يالمدرس لوازمال وتوزيع المدارس تأهيل

 واإلقليمي طريالقُ  ىالمستو على اليونيسف جانب من الدعوات استمرار ظل في هذا يأتي .والرصد المتابعة آلية عمل نطاق توسيعول للعنف التعرض
 للفئات األساسية االجتماعية الخدمات توافر ضمان على التركيز مواصلة مع والحماية اإلنسانية المساعدات وصول عرقلة وعدم المجال إلفساح والدولي

ً  األكثر   النزاع. من المتضررين السكان باقيو المضيفة والمجتمعات النازحين فيهم بمن ضعفا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البرنامج ستجابةال موجز تحليل
  
 

                                                 
 .والمهرة وسقطرى والضالع وحجة وأبين ولحج وعدن ريمة ذلك في بما 7

  

   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
    ديالصع یعل رايولكالب ةيتوعال حملة من المتوقعة النتائج مراعاة ومع منيلل اإلنسانة االستجابة خطة بمراجعة .https://goo.gl/NRm28z :التالي الرابط على متاحة المعدلة اإلنسانية   
ً يحال سفيونيال تقوم الوطني            المقبلة. الوضع تقارير في بها الرفع تميوس رايولكال باستجابة الخاصة تلك ذلك في بما االنساني العمل أداء برصد الخاصة مؤشراتها ليبتعد ا

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

  .2018 عام نهاية حتى ستنفذ التي الثانية: المرحلة 10
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  الحادة المائية للكوليرا/االسهاالت االستجابة
  

 22 في الكوليرا/الحاد المائي باالسهال إصابتها يشتبه حالة 945,771 عنها اإلبالغ تم التي الحاالت عدد وصل ،2017 سبتمبر شهر بنهاية
 كما .المرض رهينة باتت مديريه 333 عددها البالغ اليمن مديريات إجمالي من المائة في 96 أن أي يمنية محافظة 23 أصل من محافظة

 مجموع من المائة في 50 سنة 14 سن دون األطفال يمثل الشهر. ذات نهاية بحلول وفاة حالة 132,2 للوباء المصاحبة الوفيات عدد وصل
  الوفيات. إجمالي من المائة في 32و اصابتها المشتبه الحاالت عدد

 

 من الرغم على أسبوعي أساس على للحاالت عدد في طفيفة زيادة )34 (األسبوع أغسطس شهر من خيراأل األسبوع خالل الوباء منحنى أظهر
ً  بها المشتبه الحاالت عدد انخفاض استمرار محافظات سبع ظهرتأ حيث .27 األسبوع منذ تنازلي اتجاه تسجيل  العاصمة أمانة :وهي أسبوعيا

ً  اتجاها محافظات ثالث أظهرت حين في المكالو سيئونو المهرةو المحويتو حجةو تعزو  مع وريمة. وعدن الحديدة وهي للقلق يدعو تصاعديا
 الوقت في الصحية الخدمات يتلقون الذين المرضى من المائة في 99 أن قدرويُ  % 27.0 عند سبتمبر نهاية حتى الوفيات معدل ظل ذلك

  للغاية. هامة مسألة العالج مراكز وتشغيل الترصد عملية تصبح وبالتالي نجوا قد المناسب
 

 انظر( الوقايةب المتعلقةو القطاعات متعددة االستجابة جهود توسيع التنمية جلأل االتصالو البيئي واالصحاح المياه الصحة قطاعات تواصل
 23 في أسرة مليون 5.3 إلى لوصولل هدفت منزل إلى منزل من طموحة وطنية توعية حملة اليونيسف قادت أن بعد ذلك يأتي .)الخريطة
 4,795و ثابت فريق 650,2 بمساندة( متنقل فريق 160,19 ضمن يالمجتمع بالحشد المكلفين من 000,40 عن يزيد ما تمكن محافظة.
 معلومات على األسر حصلت حيث ،32ـال المحافظات جميع في أسرة) مليون 1.3( شخص مليون 16 حوالي إلى الوصول من )مشرف
 العدوى انتشار من والوقاية المرضى رعاية كيفية إلى إضافةً  لغذاءا مع المناسب والتعامل اليدين وغسل المياه تعقيم ممارسات حول أساسية

-والتنفيذ اإلعداد مرحلتي واجهت التي التحديات من الرغم وعلى اإلعالمية. والمواد والصابون اإلرواء محلول إلى باإلضافة والعالج اإلحالةو
 ثالث طرف من المراقبة تقارير أن إال ،المديريات إلى المحافظات من المبالغ صرف تأخر أو اإلمدادات كفاية عدموصول/ تأخر ذلك في بما
ً يجابيإ اً أثر حققت الحملة أن إلى أشارت اإلعالم وسائط وكذا والشركاء اليونيسف موظفو أجراه الذي الميداني الرصد عمليةو  يتعلق فيما ا

 على ٪85 تعبر ،محافظة 20 داخل مديرية 298 في مقابلتها تم أسرة 451,22 من مؤلفة عينة بين فمن .المستلمة الرسائل لتبني باالستعداد
  الكوليرا. من لوقايةا حول لها الموجهة الرسائل لتبني استعدادهم عن ةالمستفيد األسر من األقل

 

 ذلك: في بما األسر مستوى على البيئي واالصحاح المياه مجال في تدخالتها نطاق توسيع على بالتقرير المشمولة الفترة خالل اليونيسف عملت
 حفظ أواني( المياه تخزين مستوعبات وتوزيع المياه خزانات تعقيم/وتنظيف المياه تعقيم أقراص وتوزيع اآلمنة الصحية النظافة ممارسات زتعزي
 إلى األسر مستوى على التدخالت وصلت وقد هذا .النظافة تعزيز عن فضالً  الغسيل) ومسحوق (الصابون االستهالكية النظافة ومواد )المياه
 هايالم خدمات ميلتقد ةيالعال المخاطر ذات المناطق في عةيسر استجابة فرقة 52 عن قلي ال ما نشر ورافقها شخص مليون 7.5 من أكثر

  .الحاد المائي االسهال حاالت /رايولكبال إصابتها هشتبي التي لألسر البيئي واالصحاح
 

 أما شخص. مليون 7.5 منها يستفيد ةمحافظ عاصمة 12 في العامة المياه شبكات تعقيمل دعمال تقديم اليونيسف تواصل المادي، المستوى وعلى
ً  62 في البيئي واالصحاح المياه خدمات اليونيسف توفر المرافق، مستوى على ً  مرفقا   ).تاالسهاال عالج (مراكز صحيا

 

 .والسكان العامة الصحة وزارة مع بالتنسيق وذلك سبتمبر نهاية حتى تاالسهاال لعالج مركز 64و إرواء زاوية 632 تشغيل اليونيسف دعمت
 175,000 ذلك في بما فاليونيس من المدعومة الكوليرا عالج ومراكز اإلرواء مراكز في عالجال شخص 354,000 من أكثر تلقى حيث

ً  شخص   سبتمبر. إلى أغسطس من الفترة خالل تقريبا
 

 المعرضين التغذية سوء من يعانون الذين طفالألبا الخاصة االحتياجات تلبية أجل من والشركاء والسكان العامة الصحة وزارة مع اليونيسف تعمل
 المبادئ العالمية الصحة ومنظمة واليونيسف والسكان العامة الصحة وزارة وضعت حيث الكوليرا./الحاد المائي االسهال اإلصابة لخطر

 إلدارة التوجيهية المبادئ طباعة اليونيسف دعمت كما الكوليرا.بو الحاد التغذية بسوء المصابين لألطفال السوائل إدارة بشأن الوطنية التوجيهية
ً  ويجري الكوليرابو الحاد التغذية بسوء المصابين لألطفال السوائل    .هالساال عالج ومراكز اإلرواء زوايا جميع على توزيعها حاليا

 

 التركيز مع بالكوليرا التوعية حول ةمجتمعي صحة ومتطوعة متطوع 1,200 تدريب تم الكوليرا من والوقاية التغذية سوء لربط مسعى فيو
 630,11 لعدد المحلول المتطوعون هؤالء قدم بدورهم والنظافة. السن وصغار الرضع تغذية وممارسات اإلرواء محلول تحضير كيفية على
 الصحة وزارة ستواصل ،اليونيسف من وبدعم ذلك، لىإ شخص. 883,186 استهدفت توعية جلسة 674,27 ونظموا الخامسة دون طفل

 كيفية حول اإلرواء وزوايا المائية اإلسهاالت حاالت لعالج النشطة مراكزال جميع في اتالصحي والعامالت العاملين تدريب والسكان العامة
 وصغار الرضع تغذية ودعم الكوليرابو الحاد التغذة بسوء المصابين األطفال حاالت وإدارة الحاد التغذية سوء من يعانون الذين طفالاأل ديدتح

  .األطفال
 

 في السريعة الستجابةل فرق نشر سبتمبر شهر من بدءاً  اليونيسف دعمت فقد ،محافظات ثالث في لوحظت التي يدةالمتزا لالتجاهات ستجابةً إو
ً  يجري كما .الحاد المائي االسهال/الكوليراب اإلصابة حاالت عدد في تزايداً  شهدت والتي وريمة وعدن الحديدة داخل المتضررة المناطق  حاليا

 بعدة المستهدفة األسر وتزويد الحاد المائي االسهالالكوليرا/ حاالت لتحديد الريف مياه لمشاريع العامة الهيئة بقيادة فرقة 150 مجموعه ما حشد
  .األسر تلك أوساط بين الجائحة تفشي من للحد المناسبة الرسائل نشرو واالتصال والتثقيف اإلعالم ومواد الوباء من الوقاية

 

 أساسية رسائل ربعأل والترويج األساسية الرسائل نشر حول محافظة 23 من سريعة استجابة فرق بيتدر أكتوبر شهر يشهد أن المتوقع من
 من السريعة االستجابة فرق أعضاء من عضو 660 تدريب في الدروة في المشاركون سيشرع المذكور التدريب تلقيهم وبعد السلوك. لتغيير

  .البالد مناطق مختلف
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  والتغذية الصحة
  

 الصحة ومنظمة فواليونيس والسكان العامة الصحة وزارة نفذت
 للقاحات الدولي والتحالف الدولي البنك مع بالتعاون العالمية

 خارج تينمتكامل تحصين جولتي المتحدة العربية واإلمارات
 دون األطفال بين عالية تغطية مستوى على الحفاظ بهدف الجدران

 الشائعة الطفولة وأمراض التغذية سوء عبء من والتخفيف العام
 .للنساء اإلنجابية الصحة وخدمات ةلوالدل السابقة رعايةال وتقديم

 333 في طفل 000,891 من أكثر إلى الخدمات تلك وصلت وقد
 .)1 الجدول (انظر اليمن داخل مديرية

 الحاد التغذية سوء من يعالجون طفل 305,45 عالج بنجاح
 اإلدارة برنامج يواصل سبتمبر،و أغسطس شهري خالل الوخيم

 من المزيد وتحقيق هنطاق توسيع الحاد التغذية لسوء يةالمجتمع
 من يقرب ما فحص أمكن حيث .البالد مناطق جميع في تقدمال

 لمعرفة شهراً  59و 6 بين أعمارهم تتراوح طفل 000,576
 التغذية خدمات خالل من الحاد التغذية سوءب إصابتهم مدى

 000,130 على الديدان من التخلص كبسوالت وتوزيع الروتينية
ً  طفل  الحوامل النساء من 201,037 حصلت كما تقريبا

 وصغار الرضع تغذيةب الخاصة المشورة على والمرضعات
 مكمالت على أخرى امرأة 545,189 حصلت بينما ،األطفال
 .الفوليك حمض

 متوسط بلغ فقد 11التغذية مجموعة من المرفوعة التقارير بحسب
 ومعدل المائة في 8.76 الوخيم الحاد التغذية سوء حاالت عالج

 دون يزال ما - ينالمتخلف نسبة تبلغ .المائة في 3.0 الوفيات
 تحسن وجود على يدل مما )المائة في 21( - الدنيا "سفير" معايير

 معظمه في التقدم ىعزيُ  .2016 عام قيم مع المقارنة عند كبير
 الخارجية العيادات في للمرضى العالجية البرامج عدد زيادة إلى

 .2017 عام من األول النصف خالل المتنقلة والفرق

                                                 
 https://goo.gl/yABRw4 .2017 يونيو ،2 العدد اليمن، في التغذية مجموعة نشرة  11
  

 جدول 1: النتائج الرئيسية لجوالت التطعيم: أغسطس -سبتمبر2017
 عدد المستفيدين النشاط

 151,701 األطفال دون العام الذي حصلوا على جرعة أولية من لقاح شلل األطفال الفموي.
 وشلل 3 الفموي األطفال شلل لقاح من مختلفة جرعات على حصلوا الذين العام دون األطفال
  2-1 والروتا 3-1 الرئوية والمكورات 3 والخماسي المفعل غير األطفال

891,034 

 82,781 1 األلمانية والحصبة الحصبة لقاح من األولى الجرعة على حصلوا الذين العام دون األطفال
 62,152 األلمانية الحصبة لقاح من ثانية جرعة حصلوا الذين عامين دون األطفال
 89,918 )أ( فيتامين كبسوالت على حصلوا الذين شهرا 18 إلى 6 عمر في األطفال

 28,439 الكزاز لقاح جرعات على حصلن الالتي الحوامل النساء
 62,496  الكزاز جرعات على حصلن الالتي الحوامل غير النساء

 )2017 سبتمبر-(أغسطس المتنقلة الفرق خدمات من المستفيدون :2 جدول
 المستفيدين عدد الخدمات

 طفل 3,300 الروتيني التحصين
 طفل 12,412  الطفولة ألمراض المتكاملة الرعاية خدمات

 طفل 7,406 الديدان من التخلص
 طفل 1,779  الرئوية االلتهابات عالج
 طفل 978 االسهاالت عالج
 طفل 1,222 الدوسنتاريا عالج
 طفل 263 المالريا عالج

 طفل 1,328 أخرى أمراض معالجة
 ومرضع حامل 8,365 والمرضعات الحوامل للنساء خدمات
 امرأة 2,100  حوامل رعاية
 امرأة 881 الوالدة بعد ما رعاية
 امرأة 242  مؤهل طبي كادر اشراف تحت الوالدة

 امرأة 1,722 الفوليك حمض مكمالت
 امرأة 815 الكزاز لقاح

 التغذية خدمات
 طفل 44,240   لديهم التغذية سوء لمعرفة فحصهم تم الذين األطفال
 طفل 3,794   لديهم الوخيم الحاد التغذية سوء لمعرفة فحصهم تم الذين األطفال
 الرضع بتغذية الخاصة المشورة من استفدن الالتي والمرضعات الحوامل النساء

    األطفال وصغار
 ومرضع حامل 8,938

  ومرضع حامل 8,080  الفوليك حمض مكمالت على حصلن الالتي والمرضعات الحوامل النساء
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 300,8و طفل 400,12 من أكثر إلى الصحية الخدمات إيصال استطاعت شهر كل تنقلةم فرقة 44 نشر بالتقرير المشمولة الفترة شهدت
 ).2 الجدول (انظر والمرضعات الحوامل من إمرأة

 أكثر مرتبات دفع يتم لم الذي الوقت ففي .القدرات بناء مبادرات من الصحيات المتطوعات/والمتطوعين العامالت/العاملين من 595,1 استفاد
ً مشجع عامالً  اليونيسف تقدمها التي التدريب حوافز شكلت فقد شهرا 11 من كثرأل ةصحي وعاملة عامل 00030, من  العاملين آلالف ا

 واجبهم. أداء في المتفانين من اتالصحي والعامالت

ً  1,072 دعم الدولي البنك مع بالشراكة-فاليونيس تواصل األولية الصحية الرعاية نظام يارانه لتفادي محاولة وفي  الصحية يةللرعا مرفقا
 والوقود والغاز والمياه الكهرباء (فواتير تشغيلال تكاليف تغطية الدعم هذا يشمل فظة.محا 23 في صحية) وحداتو مراكز ذلك في (بما األولية

ً  الصحيون العاملون يحصل ذلك، إلى باإلضافة الخدمات. تقديم مواصلة من المرافق تلك لتمكين )األخرى الروتينيةا واللوازم والقرطاسية  يوميا
 تحفيز ذاته الوقت وفي الخدمات تقديم طريقة تنويع في الدعم هذا ساهم وقد .اسبوعية متكاملة مجتمعية توعية دورات تنفيذ عند يومي بدل على

 الدعم هذا نطاق توسيع اليونيسف تعتزم ،العالمية الصحة ومنظمات والسكان العامة الصحة وزارة مع التنسيقب .اتالصحي والعامالت العاملين
 تجميعب المنظمة تقوم كما الغذائي. واألمن التغذية مجال في أولوية ذات مديرية 95 تستهدف إضافي أولية صحية رعاية مرفق 1,000 لتشمل

ً  الصحية دواتاأل عدة محتويات   أعاله. المذكورة األولية الصحية الرعاية مرافق على لتوزيعها محليا
  

  والنظافة البيئي واإلصحاح المياه
 

 140 في شخص ماليين 6 من كثرأل البيئي واالصحاح المياه خدمات إيصال من سبتمبر حتى أغسطس بين ما الفترة خالل اليونيسف تمكنت
 خدمات على حصلوا ممن شخص مليون 8.12 من أكثر إلى الوصول تم قدف وعليه، الكوليرا./الحاد المائي االسهال تفشي من متضررة مديرية
  .الماضي أبريل أواخر الوباء ظهور عودة منذ البيئي واالصحاح المياه

 

 النفايات وجمع الصحي الصرف مياه معالجة محطات تشغيل دعم خالل من شخص مليون 4.4 من أكثر إلى اليونيسف وصلت ذلك، على عالوةً 
 22 تأهيل إعادة اليونيسف دعمت الريفية، قالمناط وفي وذمار. حجةو عمرانو الحديدةو عدنو العاصمة أمانة في منها والتخلص الصلبة

 هوصعد ومأرب الجوف محافظات في المياه على الحصول بمقدورهم بات نمم شخص 799,100 منها استفاد ريفيه مياه إمدادات منظومة
  وصنعاء.

 

 من الطارئة المياه إمدادات ذلك في بما البيئي حواإلصحا المياه مجال في دعم على الضعيفة والفئات النازحين من 50,000 من أكثر حصل
  الكوليرا. من الوقاية حول التوعية ذلك في بما - النظافة تعزيز وجلسات األسرية النظافة مواد صناديق وتوزيع بالصهاريج المياه نقل خالل

  

 الطفل حماية
 مبكرة سن في المسلحة الجماعات قبل من وندجنيُ و يُستخدمون األطفالف األطفال. على وخيمة عواقب اليمن في أمده الط الذي لنزاعا سببت

ً  18 بلوغهن قبل الفتيات من أكبر عدد يتزوج حين في  والفتيات. فتيانال من المزيد أرواح تزهق المسلح والعنف الجوية الغارات تزال وال عاما
 حيث طفال.لأل وتشويه قتل حاالت من العديد وتوثيق دتحدي واإلبالغ للرصد القطري العمل فريق استطاع ،سبتمبرو أغسطس شهري وخالل

 حاالت تسع من التحقق تم ذلك، إلى باإلضافة فتيات). 8و أوالد 20( آخر طفل 28 تشّوهو )فتيات 11و أوالد 20( طفالً  31 عن يقل ال ما قتل
  .للفتيان واستخدام تجنيد

 

 إلى الوصول تم حيث األخرى الضعيفة والمجتمعات النازحين سبتمبرو أغسطس خالل نفذت التي األلغام بمخاطر التثقيف أنشطة واستهدفت
  ).أوالد 152,221و فتيات 668,12( طفل 889,27 منهم شخص 336,40 من أكثر

 

 استهدفت حين في طفل. 100,39 بينهم من-شخص 295,46 عن يقل ال ما إلى والشركاء اليونيسف نفذتها التي النفسي الدعم أنشطة وصلت
 في األطفال حماية كيفية حول مهاراتالو معارفبال تزويدهم تم طفل 589,24 منهم المحلي المجتمع أفراد من فرد 242,40 التوعية جلسات
 على القائم والعنف التعليم من والتسرب األطفال وتجنيد المبكر والزواج األطفال عمالة (مثل الطفل لحماية األساسية والقضايا الطوارئ حاالت

  الكوليرا). من والوقاية الشخصية والنظافة المواليد وتسجيل نوعال
 

 1,357 تحديد بالفعل تم األنشطة هذه خاللو األوسع اهنطاقب الطفل حماية قضايا إلى دخول نقطة التوعية وجلسات النفسي دعمال أنشطة تشكل
 النفسي والدعم القانونية المساعدة رئيسي بشكل( الطفل وحماية الفردية المشورة خدمات إلى واوأحيل للخطر المعرضين األطفال من حالة

  العيش). كسب سبل ودعم االقتصادي والتمكين المواليد تسجيل وخدمات الطبية اتوالخدم التعليم وخدمات
 

 صعدة في ميالد شهادات يحملون ال طفل 833 ذلك: في بما الخدمات إلى إحالتهمو للخطر المعرضين األطفال تحديد تم الشركاء، خالل من
 المراهقات الفتيات من 111 لعدد شيالع سبل ودعم االقتصادي نيكبالتم متثمل دعم تقديم تم حين في ةالمدني األحوال مصلحة إلى إحالتهم وتم

 100 هممن ذويه عن ومنفصل مصطحب غير يمني طفل 140 وتسجيل تحديد تم أيضاً، .هديوالحد حجة في المبكر الزواج لخطر المعرضات
 الشمل ولم األسر أثر واقتفاء والدعم/اإلحالة المؤقتة الرعاية ذلك في بما الحماية خدمات على حصلوا الخاصة االحتياجات ذوي من طفل

 المصحوبين غير المهاجرين/ثيوبييناإل األوالد من خمسة هوية تحديد تم ذلك، إلى باإلضافة الوقائية. اعيةاالجتم الخدمات خالل من والمتابعة
  .لالجئين الدنماركي والمجلس للهجرة الدولية المنظمة مع بالتنسيق لهم الحماية خدمات وتقديم تسجيلهم جرىو بذويهم

  
 التعليم

  

ً  الدراسي العام انطلق  الدراسة تبدأ أن المقرر ومن-تعز من وأجزاء مأرب باستثناء- ةالجنوبي اليمن محافظات جميع في سبتمبر 17 في رسميا
ً  تعليمهم طفل مليون 8,5 نحو يستأنف أن المتوقع من كان حين فيف .البالد مناطق بقية في أكتوبر 1 في  ما التحديات من كثيرال أن إال ،تدريجيا

 000,16 أصل منو 2017 يوليو نهايةبو بشدة. متضررة تزال ما للمدارس التحتية البنيةف سلس. نحو على اسيالدر لعام بدء تعرقل تزال
ً  تدمرت مدرسة 246 نحو هناك اليمن في موجودة مدرسة ً  تضررت ةرسمد 396,1 ،تماما  حين في القصف أو الجوية الضربات بسبب جزئيا

 الخدمة موظفي رواتب دفع وقفت فإن ذلك، على عالوةً  مسلحة. جماعات تحتلها أخرى 23و النازحين قبل من محتلة مدرسة 147 تزال ال
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 في الكوادر تلك دفع قد - اليمن في التدريسي الكادر من المائة في 73أو - ومعلمه معلم 000,173 ذلك في بما الماضي العام خالل المدنية
 المحافظات تلك في يعيشون طفل مليون 5.4 عن يقل ال ما أمام الفرصة يقوض قد مما العمل عن إضراب إلى لدعوةل الشمال في محافظة 13

 السلطات تخطط اإلمكان، بقدر اإلضراب أثر من الحد إلى يهدف طارئ كتدبير اليمن). طالب إجمالي من المائة في 78( التعليم إلى للوصول
 ليونيسفا تعمل بدورها المعلمين. من المطلوب عددال لتقليل واحد مكان في المتقاربة المدارس طالب لجمع عدة)ص في المثال سبيل (على المحلية

  التعليمية. للكوادر حوافز دفع وتمكين الهمم استنهاض إلى المانحة الجهات وتدعو يةالتعليم المنظومة انهيار تفادي أجل من الشركاء مع كثب عن
 

 مأربو صنعاءو عمرانو ذمارو صعدةو إبو تعزو الحديدة في مدرسة 149 تأهيل إعادة أعمال من النتهاءا وسبتمبر أغسطس شهري خالل تم
  المدارس. تلك في التعليم إلى الوصول من األقل على طفل sdjl;k ugdi 021,127, وعدن شبوةو حضرموتو لحجو أبينو

 

 النفسي. الدعم تقديم على والمعلمات المعلمين تدريب خالل من المحلي المستوى على القدرات بناء اليونيسف فيه تواصل وقت وفي هذا يأتي
ً  1,563 تدريب سبتمبرو أغسطس شهري خال تم حيث  الدعم خدمات لتقديم استعداد على اآلن وهم العاصمة وأمانة عدن في ومعلمة معلما

ً  اليونيسف تعمل متضرر. طفل 67,000 من ألكثر المدارس في النفسي  تعليمية استراتيجية لوضع التعليمو التربية وزارة مع بالتنسيق أيضا
  بالمدارس. االلتحاق على القادرين غير األطفال لدعم بديلة

  

  االجتماعي اإلدماج
  

 ومنظمة الالجئين لشؤون السامية والمفوضية أوكسفام منظمة ومنها قاسوواال النقد حول الفنية العمل مجموعة بمعية - اليونيسف استكملت
 جزءك هذا قاسواال تقييم يأتي محافظة). كل في مديريتان( والحديدة وتعز صنعاء محافظات في قاسواال تقييم بيانات جمع - غيرهاو "ريتش"

ً  أوسع مشتركة بحثية دراسة من  تم وقد اليمن. في السوق على القائمة واالستجابة يةالنقد االستجابة جدوى لتحديد المختلفة الوكاالت عبر نطاقا
ً  عشر أثني تقييم  متوسط من األدنى الحد (أي لإلنفاق األدنى الحد سلة من جزءاً  تشكل التي تلك هي رصدها يتم التي األصناف .ةمحلي سوقا

  .2017 أكتوبر في النهائي التقرير صدور المتوقع ومن .)شهر كل هالشرائ اليمنية األسرة حتاجت التي المستهلكة المواد
 

 أشهر 3 يستمر الذي تقييمال يستهدف ."االجتماعية الرعاية لصندوق التشغيلية والقدرة المؤسسية فعالية"ال حول السريع التقييم اليونيسف أطلقت
 صنعاء تمحافظا ذلك في بما والالمركزي المركزي المستويين على االجتماعية الرعاية صندوق مكاتب الدولية مايسترال منظمة قبل من ويُنفذ

ً  عقد قد البحث فريق كان حيث تعز.وإب/ والحديدة وعدن وصعدة  الميداني. عملال ودشن 2017 سبتمبر خالل عدن في شركاءال مع اجتماعا
ً  االجتماعية الحماية بنظم متعلقة مستنيرة قرارات اتخاذ في هذه األدلة استخالص عملية ستساعد  القائمة والبرمجة المؤسسي واإلصالح عموما

  الخصوص. وجه على النقد على
 

 االجتماعية النقدية التحويالت دفع وكاالت لدى والمالية المؤسسية اإلدارة قدرات تقييم إلطالق الفنية اتالتحضير في اليونيسف شرعت كما
 االجتماعية الرعاية صندوق من المستفيدين قائمة من (التحقق الضعيفة األسر لعينات العشوائي المسحو اليمن في المدفوعات تسليم طرق وىوجد
  النقدية. التدخالت لبرمجة أوسع مبادرة سياق في االجتماعية الحماية نظم وتحليل ول)والشم باإلقصاء المتعلقة ألخطاءا حيث من

 

 الوضع تقارير في ورد كماو الميداني العمل ممارسة بشأن االجتماعية الرعاية لصندوق التابعة التوعية شبكة مع كذلك العمل اليونيسف تواصل
  .تاريخه حتى هجاري العاصمة أمانة بيانات إدخال عملية تزال ما حين في وصنعاء إب لمحافظتي البيانات ليلتح من االنتهاء تم حيث سابقة.ال
 

 تصور وضع بهدف االجتماعية للحماية االستشارية اللجنة نشاءإل العمل سبتمبر شهر في واليونيسف والعمل االجتماعية الشؤون وزارة بدأت
  حكومية. غير منظماتو المتحدة واألمم الحكومة عن ممثلين اللجنة تضمس ليمن.ا في االجتماعية الحماية أعمال لجدول

  

   التنمية جلأل التصالا
  

  

 المجتمع إشراك تدخالت دعم مديرية 156 في المدني المجتمع منظمات من منظمة 27 مع بالشراكة التنمية ألجل االتصال برنامج يواصل
 التطعيم :يلي ما السلوكية الممارسات تلك تشمل القرار. وصناع الرعاية مقدمي بين أساسية يةسلوك ممارسة 14 تبنيل الترويج بهدف المحلي

 للعيادة المنتظمة الزياراتو للمياه مناآل واالستخدام النظافة وتعزيز واألطفال الرضع لتغذية السليمة توالممارسا الحصرية الطبيعية والرضاعة
 في بالمدارس وااللتحاق الفتاة وتعليم المدرسة" إلى "العودة مبادرات تشجيعو األطفال زواج منع و ةاآلمن والوالدة الوالدة قبل ما فترة خالل

  .2017 سبتمبر نهاية حتى السنوي الهدف من المائة في 88 أي-شخص مليون 4.1 من يقرب ما إلى األنشطة تلك وصلت .المحدد الموعد
 

 راءآل الثالث ستقصاءاال بتنسيق اليونيسف تقوم ،المتضررين السكان تجاه اإلنساني العمل حول القطري الفريق والتزامات المساءلة من وكجزء
 الدراسة إجراء المتوقع ومن المجتمعية. بالمشاركة المعنية لالعم مجموعة شركاء بين اإلنسانية االستجابة جودة تقييم إلى يسعى الذيو المجتمع

   أكتوبر. 7 حتى سبتمبر 26 بين الفترة في االستقصائية
 

 جميع في واألطفال واألمهات اآلباء مع جماعية مناقشات فاليونيس تُجري ،التعليمو التنمية ألجل االتصال فريقي بين مشتركة جهود إطار في
 تنسيق بتحسين والشركاء لليونيسف العملية هذه ستسمح حيث المدارس. فتح إعادة حيال وتوقعاتهم ومخاوفهم آرائهم لمعرفة 23ـال المحافظات

  .12"المدرسة إلى العودة" حملة من كجزء المجتمعية واألنشطة األساسية الرسائل
  

   والتموين اإلمداد
  

 مجموعة من بتيسير عمليات وخمس مستأجرة طائرات وأربع 13"داو" مراكب تسعة منها شحنة 18 بالتقرير المشمولة الفترة خالل أُرسلت
 التغذية إمدادات من األقل على متري طن 354,2 شحن تم حيث البحر. طريق عن واحدةو الجو طريق عن منها أربعة اللوجستي الدعم

  أمريكي. دوالر مليون 1.11 إلى تصل بقيمة جيبوتي عبر اليمن إلى قاحاتالل ذلك في بما الصحية واللوازم
  
  

  

                                                 
 .الضرورة عند مؤقتة تعلم أماكن وتوفير للمدارس تأهيل إعادة أعمال وإجراء للمدارس األساسية اللوازم وتوزيع يةالمجتمع المشاركة تشجيعل "المدرسة إلى العودة" حملة وشركاؤها اليونيسف تنفذ الدراسي، العام بدء قبل 12

  

  .التقليدية الشراعية السفن 13
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  التمويل
  

 االحتياجات لتلبية أمريكي دوالر مليون 339 إلی دوالر مليون 6.236 من 2017 لعام ةالمطلوب اإلنسانية التمويالت بمراجعة اليونيسف قامت
ً  األكثر ألطفالل اإلنسانية ً  المستمرة التغذوية االستجابة إلى فباإلضافة اليمن. في ضعفا  حاجة ،هناك اليمن في تلوح التي المجاعة لنذر تأهبا
 تفشي ومنع حد أدنى إلى الحاالت وفيات معدل لخفض مؤخراً  الحادة/الكوليرا المائية االسهاالت تفشي عن الناجمة االحتياجات لتلبية لتمويالت

   .أكثر الوباء
  

 واالصحاح والمياه الصحة قطاعي جانب من لكوليرال ستجابةاال لدعم - الطوارئ وغير الطوارئ مصادر من - افيةإض أموال تأمين تم كذلك،
  األهمية. بالغ اً أمر المختلفة القطاعات عبر اإلنسانية البرامج تمويل يصبح ،االحتياجات تنامي إلى وبالنظر البيئي.

 

 
  

 متطلبات التمويل (على النحو المبين في المناشدة اإلنسانية لعام 2017-والمعدلة في يوليو 2017-لمدة 12 شهر

 القطاع المناشد
 متطلبات التمويل
 (دوالر أمريكي) 

 الفجوة التمويلية المبالغ المتوفرة1

 المبالغ المستلمة هذا العام
 (دوالر أمريكي)

 من المستلمة المبالغ

  2أخرى مصادر

 أمريكي) (دوالر
 % (دوالر أمريكي) مبلغ مرحل

 %40 33,505,414 8,060,099  41,992,249 83,557,762 التغذية
 %59 61,548,516 9,142,731 11,000,000 22,868,753 104,560,000 الصحة
 واالصحاح المياه
 والنظافة البيئي

90,299,558 23,104,763 20,000,000 11,260,969 35,933,826 40% 

 %52 10,907,993 3,300,514  6,728,883 20,937,391  الطفل حماية
   5,854,484  12,159,409 15,292,938 3التعليم

   1,611,529   1,611,529  االجتماعي اإلدماج
 التنمية ألجل االتصال

 (الكوليرا/االسهاالت
 4الحادة) المائية

22,775,000  2,906,000 - 19,869,000 87% 

 القطاعات عبر
  المختلفة

 10,614,663     

   62,647  307,704    تخصيصه تم ما
 %44 148,058,780 39,292,974 33,906,000 117,776,424 339,034,178 اإلجمالي

   
ً  يجريو تقديرية األرقام .تنسيقال تكاليف وتشمل سبتمبر 26 حتى المتوفرة التمويالت . 1    الفعلية. المخصصات مراجعة حاليا
 وبالتالي الكوليرا من الطوارئ لحاالت االستجابة في تساهم ولكنها األطفال" أجل من اإلنساني "العمل بعنوان 2017 لعام ساسياأل النداء مقابل الموارد تلك تلقي يتم لم .اإلنسانية غير الصناديق من األخرى الموارد .2

 .المقبلة التقارير ضمن بها الرفع وسيتم البيئي واالصحاح والمياه الصحة قطاعات لصالح الدولي البنك من إنسانية غير إضافية مساهمات تأمين وتم .2017 لعام المنقح النداء تحت مستلمة تعتبر
 .2018 عام ألنشطة تخصيصها يتم قد  التي المستلمة األموال من اً جزء تمثل األولية األرقام .3
 .2017 لعام ساسياأل النداء في التنمية ألجل صالتاال قطاع يُدرج لم .4
 .وغيرها البصرية المراد واالتصال الميدانية والعمليات األمن ذلك ومن البرامجية للعمليات الشامل القطاعي الدعم .5

  

  
  
  
  
  

  7201 نوفمبر 15 في المقبل: التقرير
 

  http://www.facebook.com/unicefyemen :الفيسبوك على اليمن يونيسف صفحة
  Yemen @UNICEF :تويتر على اليمن يونيسف صفحة
  http://www.unicef.org/appeals/yemen.html :2017 األطفال" أجل من اإلنساني العمل" اليونيسف مناشدة

  
  

 من مزيد على للحصول
 يمكن المعلومات

  :مع التواصل

  يفارق شيرن
  الممثل نائب

  اليمن يونيسف
  صنعاء

  967+  1211400 تلفون:
svarkey@unicef.org Email:  

  وكماد راجات  
   االتصال قسم يسرئ

  اليمن يونيسف
  صنعاء

 967+ 712223001 :تلفون
Rmadok@unicef.org : Email  

  سواريز ايزابيل
  التقارير أخصائية

  اليمن يونيسف
  األردن عمان،

 962+ 796136253 :تلفون
isuarez@unicef.org : Email  

  

  
  

   



ر س الوضع تقر ياإل تم-أغسطس              اليمن  ا                                                                      2017س

   

9 

 البرنامج نتائج ملخص

 اليونيسف والشركاء المنفذين استجابة الكتلة  

 أهداف ونتائج البرنامج لعام 2017(1)
االحتياج 

 الكلي(2)
 مجموع النتائج هدف 2017(3)

التغير منذ أخر 
 تقرير

 
7201هدف  النتائجمجموع    

التغير منذ أخر 
 تقرير

 
        التغذية

الذين أدخلوا أقسام الرعاية وء التغذية احلاد الوخيم بس املصابون شهر 59-6 يف عمر# األطفال 
 )4(العالجية لفرتة زمنية حمدودة

385,000 323,000 146,186 45,305  323,000 146,186 45,305  

ستطاعتهم الوصول إىل املشورة اخلاصة  23-0مقدمو الرعاية لألطفال يف سن #  ت  شهر الذي 
 بتغذية الرضع وصغار األطفال 

2,209,935 1,355,000(3) 443,195 201,037  950,000(3) 443,195 201,037  

ت الدقيقة الذي مشلتهم اخلامسة# األطفال دون    4,528,100 4,584,925 67,820  99,459 4,616,564 567,000 4,528,100 )5-6(تدخالت املغذ

        الصحة
  154,000 437,225 884,000     )1(# األطفال دون العام الذين مت تطعيمهم ضد احلصبة 

 - 4,780,055 5,352,000     # األطفال دون اخلامسة الذين مت تطعيمهم ضد شلل األطفال 

  189,175 517,641 1,131,000     رعاية صحية أولية يتلقون# األطفال دون اخلامسة ممن 

  82,936 193,732 790,000     صلن على رعاية صحية أوليةحي# النساء احلوامل واملرضعات الاليت 

 CR(      75 64 2 # مراكز عالج االسهاالت قيد اخلدمة (

 CR(      800 632 72 (قيد اخلدمة  اإلرواء# عدد زوا 

        املياه واالصحاح البيئي

هيل شبكات املياه العامة# السكان    4,068,039 3,994,530 191,976  291,281 4,741,262 5,492,703  الذين أُتيحت هلم اخلدمات من خالل دعم تشغيل وصيانة وإعادة 

حسب املعايري  عرب صهاريج نقل املياه مياه آمنة خدمات على نصلو حي# األشخاص املتضررون الذين 
 املتفق عليها 

 778,053 867,753 131,330  62,000 105,613(8) - 

 للحماية الشخصية # األشخاص املتضررون ممن حصلوا على عدة مواد النظافة 

 1,379,678 
 (عدة أساسية)

428,227 84,431  163,000  عدة)
 )7(أساسية)

214,753 34,133  

  
 

 

(عدة  12,000,000

  (8)استهالكية)
1,764,580  

لكولريا وقادرين على الوصول  # األشخاص الذين يسكنون يف مناطق عالية اخلطورة من حيث اإلصابة 
 CR(  - 6,000,000(إىل مياه شرب مأمونة

5,735,218 
- 

لكولريا ويستفيدون من عملية  # األشخاص الذين يسكنون يف مناطق عالية اخلطورة من حيث اإلصابة 
   )CR(تعقيم املياه على مستوى املنازل 

- 
12,000,000 7,104,815 3,939,154 

 CR(  - 100% 85 % 35% (% مراكز عالج االسهاالت اليت مت تزويدها خبدمات املياه واالصحاح البيئي 

        محاية الطفل

  مبلغ عنها: %80  حلوادث اليت مت توثيقها والتحقق منها من إمجايل احلوادث املرفوعة# ا
 1,315 

  :مبلغ عنها 87%
 1,070  

 :مؤكدة
936 

  مبلغ عنها: 80%
 1,315 

88%   مبلغ عنها: 
 1,070 

 :مؤكدة
936 

 :مؤكدة
1,148  

 :مؤكدة
1,148  

  545,814 336,665 96,430  181,771 477,095 682,268  النفسي ستفيدون من خدمات الدعمي الذين من النزاع# األطفال املتضررون 

تمع الذين حصلوا على  البدنية/  تكيفية محاية أنفسهم من اإلصا  بشأن معلومات# األطفال وأفراد ا
 املوت بسبب األلغام/ الذخائر غري املنفجرة/ املتفجرات من خملفات احلرب

 1,684,106 666,609 79,256  1,347,284 646,200 79,172  

   التعليم(8،9)

واملدارس املعاد  # األطفال املتضررون ممن أُتيحت هلم فرصة التعلم من خالل مساحات التعلم املؤقتة
ثيث الفصول  هيلها  الدراسية واملنح النقدية و

574,545 548,973 373,998 142,262  364,427 368,881 142,262  

  172,032 150,242 66,535  343,108 66,535 150,337 343,108 خدمات الدعم النفسي يف املدارس يتلقون# األطفال املتضررون الذين 

ومن ذلك احلقائب ستلزمات التعلم األساسية مب دعم متثل الذين حصلوا على وناملتضرر # األطفال 
 املدرسية 

704,515 121,636 16,290  324,789 118,536 16,290  704,515 

   احلماية االجتماعية(6)  

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

جل التنميةألاالتصال     

 2,000,000 التنمية جلأل# السكان املتضررون الذين وصلت إليهم احلزمة املتكاملة من أنشطة االتصال 

  

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

1,433,857 361,159  

17,500,000 
ممارسة أساسية للوقاية من  14(  

  (CR) (11))الكوليرا)

17,029,078(11) 11,692,688 

تمعية الذين مت تدريبهم ونشرهم إلحداث تغيريات يف السلوكيات  لتعبئة ا # األشخاص املكلفني 
لكولريا/االسهاال األساسية    )CR(املائية احلادة تاملتعلقة 

 
  

 40,000 38,924 18,640  

  
  الحواشي:

 (CR) 2017 أكتوبر 4 حتى أبريل من للفترة تراكمية نتائج هي للكوليرا االستجابة نتائج .الكوليرا الستجابة اليونيسف تنفيذ لرصد مكرسة إضافية مؤشرات.  
ً يحال سفيونيال تقوم ،الوطني ديالصع یعل رايبالكول ةيالتوع حملة من المتوقعة النتائج إلى وبالنظر منليل اإلنسانة االستجابة خطة مراجعة استكمالب .2017 سبتمبر 30 إلى 2017 نايري 1 من تراكمية النتائج مجموع (1)   االنساني العمل أداء برصد الخاصة مؤشراتها ليبتعد ا

  .ةالمقبل الوضع تقارير ضمن بها الرفع وسيتم رايالكول باستجابة الخاصة تلك ذلك في بما
  .اإلنسانية االستجابة حطة مراجعة نتائج بحسب اإلجمالية واألهداف االحتياجات (2) 
  .قبل من كان كما المجموعة هدف من المائة في 70 هو اليونيسف هدف المستمرة. لليمن اإلنسانية االستجابة خطة مراجعة عملية سياق في األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة سفيونيالو الكتلة أهداف من کالً  حيتنق تم (3) 
  .2017 مارس في الغذائي األمن مراحل وتصنيف يمنال في الغذائي واألمن للتغذية الطارئ التقييم ذلك بما المتاحة الجديدة المعلومات إلى استناداً  التغذية مجموعة وضعتها التي الوخيم الحاد التغذية سوء حاالت أعداد (4) 
  .الدقيقة والمغذيات (أ) امينفيت مكمالتب إليهم الوصول تم الذين األطفال الحسبان في اليونيسف هدف يضع بينما الدقيقة المغذيات مكمالت من نالمستفيدي عدد التغذية مجموعة هدف يشمل (5) 
ً  تطعيمهم تم الذين األطفال من كبيرة نسبة وحصلت األطفال شلل لمكافحة الوطنية ملةالح خالل الدقيقة المغذيات توزيع معدل زاد (6)    .(أ) فيتامين مكمالت على أيضا
  ".االستهالكية النظافة مواد بعدة" واستبدلها "األساسية النظافة مواد عدة" توزيع اليونيسف في البيئي واالصحاح المياه قسم علق ويولي 1 منذ)7( 
  .105,613 هي يوليو 31 حتى الفعلية النتيجة صحيح. غير بشكل يوليو شهر نتائج عن اإلبالغ تم  (8) 
  .التمويل توافر نقص بسبب هدفه التعليم قسم خفض (9) 
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 الطبيعية الرضاعة ذلك في بما األطفال 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 )10( 
 األطفال بزواج المحيطة ةاالجتماعي المعايير مخاطبة عن فضالً  الفتيات وتعليم سنوات 6 عمر في المحدد الوقت في بالمدرسة لتسجيلا وتعزيز البشرية النفايات من اآلمن لتخلصوا اآلمن والتخزين المنزلية المياه ومعالجة بالصابون اليدين وغسل التغذية سوء ومنع الحصرية

- اإلرواء- التعقيم( المالئمة األسرية الرعاية ممارسات عن فضالً  الطعام مع السليم والتعامل بالصابون اليدين وغسل المنزلية المياه تعقيم :تشمل لكوليرال االستجابة سياق في األربعة" األساسية "الممارسات .هموتجنيد باألطفال االتجار ومنع دالموالي تسجيل على الطلب وزيادة
  الصحي). المرفق إلى لفوريةا اإلحالة

ً  شخص مليون 16 ذلك في بما )11(   الحادة/الكوليرا. المائية باالسهاالت المتعلقة "4الـ األساسية "الممارسات حول المطلوبة والتوعية الفموية اإلرواء ومحاليل الصابون على المستفيدة األسر حصلت منزل. إلى منزل من التوعية حملة خالل إليهم الوصول تم تقريبا


