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 الشركاءو اليونيسف استجابة                    

                متابعة قائمة في الموجودة والحواشي السردي التقرير انظر اليونيسف نتائج حول المزيد لمعرفة  نوفمبر. 30 حتى ةتراكميال النتائج مجموع*                                

 اإلنساني األداء 

 

 رئيسية عناوين
 

 واإلنسانية التجارية السلع واردات وصول دون نوفمبر من السادس منذ اليمنية الموانئ على المفروض الحصار حال •
 األمر ألساسيةا السلع أسعار تضخم بفعل سوءا   اإلنساني الوضع أزداد كما هناك. للسكان ماسة حاجة تمثل التي
 الغذائي. األمن انعدام رقعة اتساع من وزاد الشرائية القوة على أثر الذي

 طفل 31 مقتل تأكد حيث اليمن في األطفال أوضاع تفاقم إلى بالتقرير المشمولة الفترة خالل النزاع تصاعد أدى •
 1,25 عن مقطوعة الرواتب تزال ما فتيات(. 15و أوالد 41) آخرين 56 تشوه إلى إضافة فتيات( 4و أوالد 27)

 نحو يعولون ومن العامة الخدمة موظفي من بالمزيد ودفع العامة النُظم قوض مما اليمن في حكومي موظف مليون
 الفقر. دائرة

 من بالكوليرا اصابتهم الحاد/المشتبه المائي باإلسهال الجديدة اإلصابة حاالت عدد في انخفاض تسجيل يتواصل •
 مجموع من %28 حاليا   لونيشك والذين الخامسة دون األطفال حيال جدا   قلقة تبقى اليونيسف أن غير آلخر أسبوع

 اصابتها الُمشتبه الحاالت عدد مجموع وصل وقد هذا الصيف. اللخ %18بـ قياسا   الجديدة الحاالت
 وفاة حالة 2,220 بلغت بالمرض مرتبطة وفيات وحصيلة شخص 964,477 إلى الحاد المائي بالكوليرا/االسهال

  .2017 نوفمبر 30 حتى

 مديرية 55 في لوباءبا مرتبطة وفاة حالة 28و بها مشتبه حالة 239 تسجيل مع باالنتشار الدفتيريا وباء يستمر •
 في بها المشتبه الحاالت من %62 ُسجلت حين في %11,7 الحاالت وفيات معدل بلغ محافظة. 15 على موزعة
 إب. محافظة

 ما إلى الوصول واستطاعت أكتوبر شهر في انطلقت كانت التي األطفال شلل الستئصال الوطنية الحملة استكملت •
 آخر طفل مليون 3,2 فحص إلى إضافة اتاللقاح على حصلوا ممن الخامسة دون طفل مليون 4,4 مجموعة
 إصابة حالة 292,000 على التعرف أمكن بالتوازي، ال. أم التغذية سوء من يعانون كانوا إذا ما لمعرفة بالتزامن
  العالجية. الخدمات على إحالتهم وجرى الحاد التغذية بسوء

 محافظة 13 في طفل مليون 4,5 لقرابة تسنى العمل عن ضرابإ بدء والمعلمات المعلمين إعالن من شهرين دبع •
  واألخر. الحين بين الدراسة انقطاع رغم الجديد الدراسي عامهم استهالل اليمن شمال

 
 

 

 2017 نوفمبر
 

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

 

 الرصد مراجعة) ةلمساعد بحاجة شخص مليون 20,7 هناك

 (2017 أبريل اإلنساني، للعمل القطري الفريق قبل من المنتظم
 

  مليون 1,6
  إجمالي من والعائدين النازحين األطفال عدد هو

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

 (2017 أكتوبر الحماية، كتلة
 

 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 197,2
 

 2017 للتمويل الكلي الوضع

 
 

 الحالي للعام المناشدة مقابل المستلم التمويل تشمل العام هذا المستلمة المبالغ * *
 المائية للكوليرا/االسهاالت الطارئة االستجابة لدعم أخرى مصادر من ومبالغ

 الحادة

 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

323,000 204,031 323,000 204,031 

 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 4,004,104 5,492,703 4,825,286 

 من المتضررة المناطق في األطفال عدد

 النفسي الدعم خدمات يتلقون الذين النزاع
545,814 486,579 682,268 675,029 

 إلى الوصول من تمكنوا الذين األطفال عدد

 المؤقتة التعلم مساحات خالل من التعليم

 النقدية المنح وتقديم المدارس تأهيل وإعادة

 الفصول وتأثيث

417,527 492,017 548,973 501,284 

 
 

 المبالغ المستلمة

 158 مليون دوالر

%47 

إجمالي التمويل 

 المطلوب:

 339 مليون دوالر

 مبلغ مرحل

39,2 مليون 

 دوالر %11

 الفجوة التمويلية: 

 141,8 مليون دوالر

%42 
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  اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
 

 

 من والعديد أطفال 6 بمقتل نوفمبر 1 في نُفذت التي الجوية الغارات تسببت حيث نوفمبر لشهر المميزة السمة هو كان بشدة العنف حدة تصاعد
 بالكامل أشخاص 7 من مكونة أسرة أرواح ازهقت نوفمبر 3 في الثانية الغارة التقارير. في ورد كما صعده محافظة في سوق داخل المدنيين

  أطفال. 5 مقتل إلى تعز محافظة في أحياء استهدف الذي العشوائي القصف أدى كما وامرأتين. طفلين بينهم التقارير في جاء كما
 

 إلى القرار هذا أدى وقد نوفمبر 6 في التنفيذ حيز اليمنية الموانئ إلى القادمة والتجارية اإلنسانية الشحنات على المفروض الحصار دخل
  اليونيسف. موظفي ومنهم اإلنساني المجال في العاملين انتقال الحضر شمل حيث أصال . الكارثي اإلنساني بالوضع اإلضرار

 
 ذلك يمثله عما ناهيك خطر في برمتها اإلنسانية العمليات يجعل مما فقط نوفمبر شهر نهاية حتى الموجودة الوقود إمدادات تكفي أن المتوقع من
 كون الخطر عن منأى في تكون لن اللقاحات تبريد ثالجات أن كما المياه. إمدادات ومنظومات العامة الصحة مرافق تشغيل على مخاطر من

 العالمي األغذية برنامج لتقديرات وطبقا   السابق بالشهر مقارنة %100 بمقدار الوقود أسعار ارتفعت شهر. غضون في ستنفذ الحالية اإلمدادات
 لالسهاالت االستجابة لتشمل تداعياته تمتد قد الوقود نفاذ أن حيث ديسمبر. 2 بحلول بالكامل الديزل مادة من البلد مخزون ينفذ أن المتوقع من

 احتواء جهود يقوض قد ما الجديدة المسجلة الحاالت عدد في مضطردا   تراجعا   يشهد وقت في بالكوليرا اصابتها المشتبه االتالحادة/الح المائية
  عكسيا . عليها ويؤثر الوباء

 

 موظف نمليو 1,25 وانضمام الغذائي األمن رقعة اتساع مخاطر من يزيد قد ما األسر عاتق على الملقاة الضغوط من زاد االسعار ارتفاع
 القمح مخزون أن إلى التوقعات تشير العيش. كسب فرص فيه تتالشى وقت في الجوع دائرة إلى عام من أكثر منذ رواتبهم توقفت حكومي
 بواقع ارتفعت قد القياسية الغذاء سلة اسعار كون سلبية آثار له السلع تلك أسعار في الكبير تضخمال أن إال قادمة أشهر 3 لمدة تكفي واألرز

 أن بعد هذا يأتي بيوم. يوما   يحتاجونه ما شراء على ويعتمدون غذائي مخزون أي تمتلك ال األسر من %70 من أكثر بات المتوسط. في 82%
  أشهر. 3 غضون في للمجاعة اليمن مناطق من الكثير يعرض قد الحصار استمرار أن من المجاعةب المبكر اإلنذار منظومات شبكة حذرت

 

 متري طن 75,000 قرابة اإلنسانية الواردات وتشكل متري طن 350,000 حوالي الغذاء واردات من الشهرية اليمن احتياجات إجمالي يبلغ
 الصادرة هامة" "رسائل وثيقة وكانت والصليف. الحديدة مينائي عبر عادة اليمن إلى القادمة واإلنسانية التجارية الواردات من %80 تأتي منها.
 أو عدن مينائي إلى اإلمدادات تحويل أن إلى أشارت قد نوفمبر 13 بتاريخ والصادرة المتحدة لألمم التابع اإلنسانية الشئون تنسيق تبمك عن

 يجعل قد ذلك كون أيضا   المخاوف نفس اليونيسف ينتاب كما اليمن. في مدني مليون 27 جانب من المطلوب االحتياج حجم يُلبي ال قد جيزان
  صعوبة. أكثر واسع بشكل تفشيه يُخشى الذي الدفتيريا لوباء االستجابة

 

 استأنف حين في البالد جنوب في الموانئ بعض افتتاح أُعيد اليمن موانئ بعض على المفروض الحصار بدء على كاملة أيام 10 مرور بعد
 حتى البالد شمال في الواقعة والمطارات الموانئ لىع الحصار استمر ذلك، مع عدن. مطار وإلى من رحالته المتحدة لألمم اإلنساني الطيران
 نفس من 25 بتاريخ اليونيسف استطاعت حيث الحديدة وميناء صنعاء مطار فتح إعادة سيتم بأنه نوفمبر من 22 بتاريخ صدر الذي اإلعالن
 بعد لكن نوفمبر. 26 بتاريخ الحديدة ميناء في تجارية سفينة أول رست حين في اليمن. إلى جوا   للحياة منقذة لقاح جرعة مليون 1,9 نقل الشهر
 حتى ظلت اإلنسانية المنظمات أن حد إلى تدريجيا   بالنفاذ الطبية واإلمدادات والوقود كالغذاء األساسية السلع بدأت الحصار على أسابيع 3 مرور
  بالكامل. الحصار رفع تنتظر الشهر نهاية

 

 (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  1الحاجة أمس في السكان          

 2.95 3.08 2.44 2.44 10.9  2الحاجة متوسطي السكان          

 0.6 0.5 0.5 0.4 2  3النازحون

 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، ،صعده) للمنظمة ةالخمس الميدانية المكاتب جميع في مفعلة الوطني دون المستوى على والتغذية الطفل

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

 مجموعة رئاسة تشاركوت المتضررين السكان تجاه لةبالمساء يتعلق فيما اإلنساني لعملا حول القطري للفريق رئيسية اتصال نقطة بدور المنظمة تضطلع

  .المجتمع اشراك حول المختلفة الوكاالت عبر العمل
 

                                                 
 الحياة قيد على والبقاء أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 1
 الماسة. الحاجة مربع في انزالقهم دون والحيلولة أوضاعهم تستقر كي لمساعدة بحاجة أشخاص متوسطة: حاجة 2
 (.2017 )يوليو 15 التقرير السكان، حركة حول العمل فريق الطبيعية. والكوارث النزاع ضحايا الحاليين النازحين األرقام تلك تشمل 3
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 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

 والسكان العامة الصحة لوزارة التابع الصحي التثقيف مركز قيادة تحت الحادة المائية االسهاالت/لكوليرال االستجابة سياق في التنمية جلأل االتصال

 المتكاملة االستجابة خطة تحديث على حاليا   والصحة البيئي واالصحاح المياه تيمجموع شركاء يعكف حكومية. غير منظمة 150 من أكثر وعضوية

 االسهاالت/لكوليرااب المعني عملال فريق تشكيل تم حيت .التنقيح بعد لحاالتا بعدد المتعلقة التوقعات الستيعاب 2018 الحادة المائية االسهاالت/للكوليرا

 الكتلة شركاء لجميع ملزمة قوية فنية إرشادات إرساء لضمان يالبيئ واالصحاح المياه كتلة قيادة تحت البيئي واالصحاح المياه جانب في الحادة المائية

  المتضررة. المناطق معظم في الحادة المائية االسهاالت/الكوليرا وباء من للوقاية والجاهزية التأهب مستوى ةمناقش في والشروع
 

 20 عن يزيد ما بمشاركة البرنامج توسع عملية نجاح بعد الحادة المائية االسهاالت/للكوليرا االستجابة سياق في المجتمع إلشراك آلية تشكيل تم كما

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

 تعهد بينما البيئي واإلصحاح والمياه الصحة مجموعتي ضم مشترك لقاء خالل الخرائط وضع تمرين نتائج استعراض تم وقد هذا مديرية. 333 اصل من

  تلك. الرصد آلية إلى باالنضمام اللقاء خالل آخرين شركاء
 

 قمنس المشتركة/نائب القيادة منصب الطفل رعاية منظمة تولي على االستراتيجية االستشارية المجموعة خالل من الطفل لحماية الفرعية الكتلة صادقت

 اليمن. في الفرعية الكتلة
 

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

  التشغيل. وطريقة تلك العمل لمجموعة المرجعية الشروط تحديث مع جنب إلى جنبا   األلغام( بمخاطر
 

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

 نالمشاركي من %80 أن هي النتائج أهم إحدى المسح. في محافظة 12 من مبحوث 1,058 شارك وقد المجموعة. شركاء جانب من اإلنسانية االستجابة

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

 

 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 ضعتوخ 2017 فبراير 8 في رسميا   لليمن نسانيةاإل االستجابة خطة دُشنت .7201 لليمن اإلنسانية

 اإلنسانية االستجابة خطة إعداد حاليا   ويتم .4اليمن في شخص مليون 12بــ يقدر لما للحياة المنقذة المساعدة إليصال دوالر مليار ,32 بقيمة تمويالت توفير

 المائية االسهاالت لحاالت متكاملة استجابة خطة تنفيذ اليونيسف تواصل طالق.اإل على لليمن موحد إنساني نداء أكبر هو هذاف .2018 لليمن

 استجابة هي اليونيسف استجابة .6الوقاية إلى إضافة النُظم تعزيز (2و 5االستجابة (1 :شقين من مكونة منهجية خالل من بها المشتبه الكوليرا/الحادة

 وقوع من لحدا هدفها التنمية ألجل واالتصال البيئي واإلصحاح والمياه الصحة قطاعات في منسقة استجابة تدخالت ضمان أجل من العناصر ثالثية

  .العاجلة واالستجابة الفعالة الوقاية خالل من الوباء عن الناجمة والوفيات المراضة معدالت وتقليل
 

 

 االنهيار على شارف الذي الصحي النظام سيما ال الوطنية والمؤسسات النُظم تعزيز جانب إلى الخدمات وتقديم المتكاملة األنشطة من المنظمة ستعزز كما

 بها المشتبه والدفتيريا الكوليرا/الحادة المائية االسهاالت حاالت ذلك ومن الجديدة لألزمات أكثر بفعالية االستجابة من يمكنها أفضل وضع في تكون حتى

 استمرار إلى وبالنظر .المعنية الجهات جانب من العام القطاع موظفي رواتب صرف ضمان هو االستراتيجية هذه نجاح مفتاح البالد. في حاليا   ةالمتفشيو

 خارج هؤالء بها يضطلع التي األعمال مقابل الحوافز بعض تقدم كما هؤالء عن بالنيابة المناصرة جهود اليونيسف تواصل الرواتب صرف توقف

 ودعم الصحيات والعامالت العاملين تدريب خالل من توسعا   التغذية سوء وعالج من الوقاية أنشطة ستشهد ثانية، حيةنا من المنتظمة. االعتيادية مهامهم

 المجتمعات وتمكين المياه منظومات تأهيل وإعادة وصيانة تشغيل دعمل اليونيسف تخطط ذلك، إلى .الالزمة باإلمدادات تزويدها عبر الصحية المرافق

 خالل من لتعليما إلى المستمر الوصول من أيضا   لطف مليون 1,8 نحو سيمكن فهذا الطويل. المدى على عليها والحفاظ المنظومات تلك إدارة من المحلية

 ءجرا الطويل المدى على تظهر قد راضرأ أي تالفيل النفسي الدعم خدمات توسيع بصدد المنظمة أن كما المدرسة. لوازم وتوزيع المدارس تأهيل إعادة

 ىالمستو على اليونيسف جانب من الدعوات استمرار ظل في هذا يأتي .واإلبالغ الرصد آلية عمل نطاق توسيع مع جنب إلى جنبا   للعنف التعرض

 الخدمات توافر ضمان على التركيز مواصلة مع والحماية اإلنسانية المساعدات وصول عرقلة وعدم المجال إلفساح والدولي واإلقليمي طريالقُ 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 البرنامج ستجابةال موجز تحليل
 

 

 الحادة المائية للكوليرا/االسهاالت االستجابة
 

                                                 
  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   

 المقبلة. الوضع تقارير في بها الرفع تميوس رايولكال باستجابة الخاصة تلك ذلك في بما االنساني العمل أداء برصد الخاصة مؤشراتها ليبتعد ا  يحال سفيونيال تقوم الوطني    
    

 .األمر لزم إذا 2018 عام حتى تمديدها ويمكن 2017 عام نهاية حتى مبدئيا   تنفيذها مقررا   كان األولى: المرحلة 5
 

 .2018 عام نهاية حتى ستستمر الثانية: المرحلة 6
 

https://goo.gl/NRm28z
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 جديدة اصابة حاالت تسجيل يتواصل
 الكوليرا الحاد/وباء المائي باإلسهال
 العامة الصحة وزارة كانت والذي

 األمر بداية عنه أعلنت قد والسكان
 من بالرغم الماضي أبريل 27 في

 األسابيع في الحاالت عدد تراجع
 الحاالت عدد بلغ حيث األخيرة.
 في والمسجلة بها المشتبه التراكمية

 305) محافظة 23 اصل من 22
 مجموعه ما مديرية( 333 اصل من

 إلى باإلضافة .ةحال 964,477
 بالوباء مرتبطة وفاة حالة 202,2
 يمثل .2017 نوفمبر 30 حتى

 ما حاليا   الخامسة دون األطفال
 يونيو نهاية حتى الحاالت مجموع من %18ب )مقارنته الحاد المائي بالكوليرا/االسهال إصابتها المشتبه الحاالت مجموع من %82 مجموعة
 فقد الحاالت وفيات معدلل وبالنسبة المسجلة. الحاالت إجمالي من %29 نسبة عام 18-5 العمرية الفئة ضمن األطفال يشكل حين في (2017
 .350,2 عند مستقر فهو نسمة 0,0001 لكل الهجوم معدل أما بالمائة 0,23 عند ظلت

 

 منها محافظة 20 داخل مديرية 236 في ومنتشرة حاليا   مهامها تؤدي لإلرواء زاوية 946و االسهاالت لعالج مركز 226 مجموعة ما هناك
  التشغيل. تكاليف وتغطية والتدريب اإلمدادات بتوفير يتمثل اليونيسف جانب من مباشر دعم على تحصل زاوية 632و مركز 64

 

 الحكومية غير المنظمات من عدد إلى إضافة والبيئة المياه ووزارة والسكان العامة الصحة وزارة مع وثيق بتعاون العمل على اليونيسف دأبت
 االتفاق بموجب التنمية ألجل واالتصال البيئي واإلصحاح والمياه الصحة قطاعاتل مساعدة تقدم أنها كما بالوباء إصابة موجة أول تسجيل منذ

 على حاليا   الصحة مجموعة تعكف حيث البيئي. واإلصحاح والمياه الصحة وكتلتي الحادة المائية الكوليرا/االسهاالت عمل فريق مع المشترك
 مع االعتيادية الصحية المنظومة ضمن الفموية اإلماهة وزوايا سهاالتاال على مراكز إدماج منهجية تشكل أن يمكن التي التوصيات تدارس
  المستقبل. في محتمل وبائي تفشي ألي السريعة االستجابة ضمان

 

 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 الفموية اإلماهة ملح إعداد على التركيز مع الحاد المائي الكوليرا/االسهال حاالت وتحديد التوعية حول

 

 مليون 1,1 ما إلى الوصول نوفمبر شهر خالل أمكن فقد لمنز إلى منزل من بالكوليرا للتوعية الوطنية الحملة حققته الذي الزخم على التعويلوب
  الحاد. المائي االسهال/لكوليرال باالستجابة خاصة وإمدادات ومشورة أساسية معلومات تلقوا ممن محافظة 22 في إضافي شخص

 

 االسهال/لكوليرال واالستجابة من للوقاية األساسية الممارسات بشأن التثقيفو المشورة انشطة تنفيذ االجتماعي الحشد مجل يف العاملون واصل
 وتناول الغذاء مع المالئم والتعامل اليدين وغسل لمياها مواستخدا وتخزين (التعقيم) المنزلية للمياه األمنة المعالجة على التركيز مع الحاد المائي
 االسهاالت/زوايا عالج مراكز إلى وإحالتها بالحاالت والرفع للمرضى المنزلية والرعاية االسر مستوى على المياه وتعقيم الفموية واإلماهة الطعام
   للعالج. الالحقة الرعاية لتلقي الفموية اإلماهة

 

 الالزمة الخطط وضع والصحية التربوية السلطات مع بالشراكة اليونيسف تدعم البالد مناطق جميع في ابوابها فتح المدارس أعادت أن بعد
 الخطط تلك تشملها التي األنشطة بين من وطالبة. طالب مليون 2,4 الستهداف المدارس في الحاد المائي للكوليرا/االسهال ستجابةالا لتوسيع
 الخطط تلك إطار في سيتم كما المياه. وسالمة الحاد المائي الكوليرا/االسهال من والوقاية والتوعية البيئي صحاحواال النظافة ممارسات تعزيز
  عليها. واإلشراف المدارس في الحاد المائي الكوليرا/االسهال من الوقاية أنشطة لتنفيذ ومعلمة معلم 6,000 من أكثر وحشد تدريب

 

 استهدف الهدف هذا ولتحقيق .أكبر بشكل المرض تفشي احتواء زيادة على التركيز البيئي واإلصحاح مياهال مجال في اليونيسف أنشطة تواصل
 الصحي والمرفق األسرة مستوى على العاجلة الخدمات توفير خالل من البلد داخل العالية المخاطر ذات المناطق البيئي واإلصحاح المياه برنامج
 إمدادات منظومات تأهيل وإعادة ظمةالمنت والصيانة التشغيل خدمات وتوسيع والخاصة العامة المياه مصادر تعقيم إلى باإلضافة المادية والبُنية
 اليونيسف تمكنت النظافة. وتعزيز البيئي واإلصحاح المياه سياق في الغذائية غير األصناف توفير مع جنب إلى جنبا   البيئي واإلصحاح المياه
 المياه منظومات دعم خالل من لهم البيئي واإلصحاح المياه خدمات وأتاحت شخص مليون 6,8 إلى الوصول من بالتقرير المشمولة الفترة خالل
 كوليرا/اسهال حاالت تواجه محافظة 14 على موزعة مديرية 88 في وذلك الصهاريج عبر المنقولة بالمياه وتعزيزها المحليات مستوى على
 مليون 10,2 من أكثر إلى األن حتى البيئي واإلصحاح المياه تدخالت إليهم وصلت الذين لألشخاص التراكمي اإلجمالي يرتفع وبهذا حاد. مائي

  شخص.
 

 االقراص توفير خالل من األمنة النظافة ممارسات تعزيز تشمل فيما اليونيسف تدخالت تشمل الحاد المائي للكوليرا/االسهال االستجابة سياق في
 االستهالكية النظافة مواد عدة توزيع مع جنب إلى جنبا   األخرى التخزين ووسائل المياه حفظ خزانات وتنظيف/تعقيم المياه لتعقيم الالزمة

  ص.شخ مليون ,51 من أكثر بالتقرير المشمولة الفترة خالل التدخل هذا من استفاد حيث الغسيل(. ومسحوق )الصابون

 الشكل 1: المنحنى الوبائي – عدد الحاالت على أساس اسبوعي

 
 المصدر: النظام اإللكتروني لإلنذار المبكر باألمراض، 30 نوفمبر 2017
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 والتغذية الصحة
 

 مرتبطة وفاة حالة 28 إلى إضافة حالة 239 بها المشتبه الحاالت عدد بلغ حيث الدفتيريا لوباء تفشي نوفمبر شهر خالل اليونيسف رصدت
 الحاالت مجموع من %62 إب محافظة سجلت بالمائة. 11,7 بلغ للحاالت وفيات وبمعدل محافظة 15 على موزعة مديرية 55 داخل بالوباء
 بلغت باءبالو المرتبطة الوفيات من عدد أعلى أيضا   إب محافظة سجلت كما ذمار. في %6و عدن في %7و الحديدة في %9 مقابل بها المشتبه
 اليونيسف قامت لذلك، الوفيات. مجموع من %39و الحاالت إجمالي من %21 قرابة الخامسة دون األطفال يُشكل حالة. 11 األن حتى

 عاجلة استجابة فرق نشر تم وقد هذا الالزمة. االستجابة خطة لوضع عمل فريق بتشكيل العالمية الصحة ومنظمة الصحة وزارة مع وبالتعاون
 صحي. تثقيف جلسات تنظيم مع جنب إلى جنبا   تظهر قد حاالت أي وعالج وتحديد عن البحث تفعيل اجل من تضررا   األكثر المديريات في

  اإلصابة. االتح من عدد أكبر سجلتا واللتين ويريم السدة ُعزلتي في الخماسي اللقاح على شهر 59-6 عمر في طفل 8,500 قرابة حصل
 

 الخامسة دون طفل 4,425,090 إلى الوصول استطاعت أن بعد نوفمبر شهر مطلع األطفال شلل الستئصال الثانية الوطنية الحملة استكملت
 2,940 في الروتينية التحصين أنشطة كذلك تتواصل اليمن. في مديرية 333 أصل من 231 في منهم %82 يتوزع اللقاح على حصلوا ممن
 حاليا   خدماتها تقدم ال التي الصحية المرافق عدد يبلغ ذلك، إلى باإلضافة اآلن. حتى مغلقة تزال ما آخر مرفق 143 أن حين في صحي مركز
 النزاع. من تضررت كونها الالزمة اإلمدادات وجود لعدم نظرا   أو إليها المرضى أو الموظفين وصول تعذر بسبب وذلك مرفق 945

 

 أعطيت حين في الوطني الهدف من %74 يمثل وهذا كاملة الروتيني اللقاح جرعات على العام دون طفل 543,253 مجموعه ما حصل
 الكزاز ضد اإلنجاب سن في امرأة 404,775 تلقيح تم بالتوازي، طفل. 494,139 لعدد األلمانية والحصبة الحصبة ضد اللقاح جرعات
 ذلك في بما الحوامل رعاية خدمات على ومرضع حاملة امرأة 367,761 حصلت حين في الوطني فالهد من %10 بلغت تغطية وبنسبة
  الوالدة. بعد وما الحوامل ورعاية مؤهل طبي كادر إشراف تحت الوالدة

 المتنقلة الفرق اللخ ومن الثابتة الصحية المرافق في األولية الصحية الرعاية خدمات لتوفير الالزم الدعم اليونيسف تقدم ذلك، على عالوة
 36,241 منهم الخامسة دون طفل 783,027 إلى العام هذا خالل األولية الصحية الرعاية خدمات وصلت حيث الجدران. خارج وحمالت

 الرئوية. االلتهابات من عولجوا لطف 72,451 جانب إلى الدوسنتاريا ضد 15,623و اإلسهاالت من عالجهم تم طفل
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 131,652 إلى إضافة طفل 472,459 تطعيم الحمالت تلك خالل تسنى وقد .صعده عدا محافظة 22 في إيصالية حمالت 3 األن حتى نُفذت
 الخامسة دون طفل 218,869 إلى األولية الصحية الرعاية خدمات وصلت وقد هذا الوليدي. الكزاز لقاح على حصلن اإلنجاب سن في امرأة
  والمرضعات. الحوامل النساء من 55,902 وكذا

 

 الصحية. المرافق إلى الوصول سكانها يستطيع ال التي تلك او النائية المناطق في الواقعة المجتمعات إلى الوصول في مستمرة المتنقلة الفرق
 7النازحين. السكان سيما ال لمناطقا تلك في واألطفال األمهات تستهدف صحية خدمات ُحزمة إيصال متنقلة فرقة 44 استطاعت حيث

 

 المناطق في المجتمع على القائمة التدخالت أو الصحية للمرافق المقدم الدعم خالل من التغذوية الخدمات إيصال والشركاء نسفاليو تواصل
  إليها. الوصول يصعب التي وتلك النزاع من تضررا   األكثر

 

 التغذية كتلة شركاء مع بالتنسيق وذلك حادال التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة برنامج توسيع دعم نوفمبر خالل والشركاء اليونيسف واصلت
 خالل من الحاد التغذية بسوء إصابتهم من للتأكد طفل 227,000 حوالي فحص أمكن حيث العالمية. الصحة ومنظمة العالمي األغذية وبرنامج
 مصاب طفل 36,693 عالج جرى كما المجتمعيون( الصحة متطوعو – المتنقلة الفرق – الخارجية )العيادات الروتينية التغذوية الخدمات

 مكمالت على شهر 59-6 بين أعمارهم تتراوح آخر طفل 42,376و طفل 3,654 حصل ذلك، على عالوة الوخيم. الحاد التغذية بسوء
 التغذوية الخدمات من أيضا   والمرضعات حواملال النساء استفادت بالمثل، التوالي. على الديدان من بالتخلص الخاصة واألدوية الدقيقة المغذيات
 بينما األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة المشورة على ومرضع حامل امرأة 72,093 مجموعه ما حصلت متصل، سياق على المقدمة.
 جودة في تحسنا   الحاد التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة برنامج حقق الحديد. فوالت مكمالت على والمرضعات الحوامل من 56,389 حصلت
 انخفضت كما الراهن الوقت في %76 إلى %71 من الشفاء معدل ارتفع حيث األداء. مؤشرات عكسته ما وفق بها يضطلع التي الخدمات

  الماضي. العام من الفترة بنفس قياسا   %21 إلى %26 من المتخلفين نسبة
 

 باستثناء اليمن محافظات كافة في األطفال شلل الستئصال الوطنية الحملة مع بالتزامن نُفذت والتي األطفال لفحص الوطنية الحملة استكملت
 الذراع محيط قياسات اخذ خالل من شهر 59-6 عمر في طفل 3,218,371 لعدد التغذية سوء فحص إجراء الحملة خالل تم .صعده محافظة
 الخدمات على مإحالته وتم الحاد التغذية بسوء مصاب طفل 292,820 تحديد الحملة خالل ايضا   جرى الهدف(. من 71%) )المواك( األعلى

 شهر 59-6 سن في طفل 28,524 لعدد التغذية سوء فحص إجراء تسنى متنقلة فرقة 52 تنفذها التي التدخالت خالل من 8الالزمة. العالجية
 قامت التغذية. سوء إدارة برنامج في تسجيلهم وتم الوخيم الحاد التغذية بسوء مصاب طفل 2,628 على التعرف الفرق استطاعت حين في

 حصل بالتوازي، العالجية. التغذية الداخلية/مراكز العيادات إلى مضاعفات مع الوخيم الحاد التغذية سوء من يعاني طفل 60 بإحالة كذلك الفرق
 وصغار الرضع بتغذية الخاصة المشورة ومرضع حامل امرأة 4,274 تلقت حين في الديدان من التخلص أدوية على طفل 7,678 مجموعه ما

  الحديد. فوالت مكمالت على أخرى 10,026و األطفال
 

 ما لتحديد طفل 63,758 فحص البالد أرجاء كافة في ونشرهم المجتمعيين الصحة متطوعي بتدريب المتمثل التدخل خالل من أمكن بالمقابل
 الحوامل النساء عدد بلغ ذلك، جانب إلى .26,426 عددهم بلغ أطفال على الديدان من التخلص أقراص ُوزعت بينما التغذية بسوء إصابتهم مدى

 مكمالت عليهن ُوزعت ومرضع حامل 35,988 مقابل 33,166 إلى األطفال وصغار الرضع تغذية مشورة على حصلن ممن والمرضعات
  الحديد. فوالت

 

 2 من أكثر شهر 59-6 العمرية الفئة ضمن لهم التغذية سوء فحص إجراء تم الذين األطفال عدد تجاوز 2017 يناير منذ تراكمي وكمجموع
 سوء من يعاني طفل 200,031 تسجيل الوقت نفس في وتم الروتينية التغذية خدمات تقديم خالل ذلكو المواك قياسات خالل من طفل مليون
 طفل 4,652,241 على الدقيقة المغذيات مكمالت ُوزعت ذلك، إلى والمتنقلة. الثابتة العالجية التغذية عيادات برامج في الوخيم الحاد التغذية

 والمرضعات الحوامل للنساء وبالنسبة الفئة. نفس من طفل 433,959 لعدد الديدان من التخلص راصأق توزيع إلى إضافة العمرية الفئة نفس من
 696,037 على الحديد فوالت مكمالت ُوزعت حين في األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة المشورة خدمات من 574,080 استفادت فقد

  ومرضع. حامل امرأة
 

 والنظافة البيئي واإلصحاح المياه
 

 2,6 من أكثر منها يستفيد التي الحضرية المياه إمدادات منظومات صيانةو تشغيل دعم اليونيسف تواصل الكلية المادية البُنية مستوى على
 خالل من الحادة المائية االسهاالت/الكوليرا وباء سياق في البيئي واإلصحاح المياه استجابة دعم في الوقت نفس في االستمرار مع شخص مليون

 في االشخاص مجموع يصل وبذلك الشهر. هذا شخص مليون 4,6 حوالي منها استفاد محافظة عاصمة 13 داخل العامة المياه شبكات قيمتع
 شخص. مليون 10,1 إلى المنزلية المياه ومعالجة تعقيم أنشطة من استفادوا الذين الحادة المائية الكوليرا/االسهاالت لخطر المعرضة المناطق

 

 وكانت (.االسهاالت عالج مراكز تحديدا  ) صحي مرفق 62 في البيئي واإلصحاح المياه خدمات اليونيسف تقدم ،الصحية افقالمر مستوى وعلى
 النفايات وجمع الصحي الصرف مياه معالجة محطات تشغيل دعم خالل من شخص مليون 4 نم أكثر إلى الوصول استطاعت قد اليونيسف
 31 تأهيل إعادة اليونيسف تدعم الريفية، المناطق وفي .صعدهو حجةو عمرانو الحديدةو عدنو العاصمة أمانة مدن في منها والتخلص الصلبة
 ومأرب الجوف محافظات في منتظم بشكل المياه على الحصول بمقدورهم بات نمم شخص 38,730 منها استفاد ريفيه مياه إمدادات منظومة

 وصنعاء. صعدهو
 

 من الطارئة المياه إمدادات ذلك في بما البيئي حواإلصحا المياه مجال في دعم على الضعيفة والفئات النازحين من 40,000 من أكثر حصل
 .النظافة تعزيز وجلسات مواد المنزلية المياه معالجة األساسية/وسائل األسرية النظافة عدة وتوزيع بالصهاريج المياه نقل خالل

 

                                                 
 من 2,054و االسهاالت من عالجهم تم طفل 1,552 جانب إلى الطفولة ألمراض المتكاملة اإلدارة خدمات على طفل 9,375 حصل حين في الروتينية اللقاحات على طفل 3,743 حصل  7

 من حامل امرأة 8,562 تمكنت ذلك، إلى إضافة الديدان. من طفل 3,341 جعال تم بينما المالريا من عولجوا آخرين 102و الدوسنتاريا من عولجوا آخر طفل 696 جانب إلى الرئوية االلتهابات

 على الحديد فوالت مكمالت توزيع جانب إلى الوالدة بعد ما رعاية على أخرى امرأة 519 حصلت فيما الحوامل رعاية على منهن 1,420 وحصلت الروتينية الصحية الخدمات إلى الوصول

  الكزاز. ضد أخرى 2,336 وتلقيح امرأة 6,226
  المعتدل. الحاد التغذية سوء من يعاني طفل 227,125 وكذا الوخيم الحاد التغذية بسوء مصاب طفل 65,695 على التعرف امكن  8
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 الطفل حماية
 

 10 أول شهدت فقد للغاية. حاد بشكل اليمن أطفال وضع تدهور في نوفمبر شهر خالل الميداني والقتال الجوية والغارات النزاع تصاعد تسبب
 %32 قدرها زيادة واإلبالغ بالرصد المعني القُطري العمل فريق وثق كما يوم. كل بالمتوسط أطفال 6 تشويه أو مقتل نوفمبر شهر من أيام
 27) طفل 31 مقتل نوفمبر شهر شهد حيث أكتوبر بشهر مقارنة نوفمبر شهر خالل منها التحقق تم التي األطفال تشويه أو قتل حاالت عدد في

 أطراف كافة قبل من العدائية األعمال في واستخدامهم االطفال تجنيد استمرار فتيات(. 15و أوالد 41) آخرين 56 وتشوه فتيات( 4و أوالد
 64 توثيق استطاع قد واإلبالغ الرصد عمل فريق وكان واالجتماعية. النفسية المعاناة وزيادة التشوه أو للقتل تعرضهم خطر من يزيد النزاع
 الجرحى لألطفال التخصصية الصحية الخدمات تقديم اليونيسف تواصل بدورها منها. والتحقق محافظة 12 في أطفال واستخدام تجنيد حالة
 المعلومات لنشر شركائها بدعم أيضا   اليونيسف تستمر األقل. على طفل 29 إلى الخدمات تلك على حصلوا الذين األطفال عدد وصل حيث
 المنظمة تمكنت حيث النزاع. من المتضررين والمجتمعات واألسر لاألطفا تستهدف التي األلغام بمخاطر التثقيف أنشطة خالل من للحياة المنقذة
 في األلغام بمخاطر التثقيف أنشطة نُفذت األولوية. ذات المجتمعات اوساط من شخص مليون 1,3 البالغ هدفها إلى الوصول نوفمبر نهاية حتى
 األطفال سيما ال اليمن في المتضررين السكان منها يعاني التي التبعات أهم من واحدة النفسية الضغوط محافظات. 9 على موزعة مديرية 57
 من نوفمبر شهر خالل والشركاء اليونيسف تمكنت لذلك، كأولوية. النفسي الدعم خدمات على اإلبقاء الطفل حماية شركاء على يستوجب ما

 الذين اآلباء من 4,162 إلى إضافة (16,478 وأوالد: 15,956 )فتيات: طفل 32,434 منهم شخص 36,596 عن يقل ال ما إلى الوصول
 من بالمائة 89 اليونيسف حققت فقد وعليه، واليافعين. الشباب ونوادي ومتنقلة ثابتة للطفل صديقة مساحة 60 في النفسي الدعم خدمات تلقوا
  النفسي. الدعم ألنشطة السنوي هدفها

 

 كذلك األنشطة تلك استطاعت 9الطفل وحماية الفردية المشورة خدمات إلى للخطر المعرضين االطفال إحالة األنشطة تلك خالل جرى كما
 10الالزمة الحماية بخدمات وتزويدهم وتسجيلهم (19 وأوالد: 4 )فتيات: ذويه عن ومنفصل مصطحب غير يمني طفل 23 على التعرف

 

 التعليم
 

 4,5 قرابة تمكن والمعلمات المعلمين إضراب بسبب اليمن شمال محافظة 13 في تقريبا   شهرين لمدة التعليم إلى الوصول من ُحرموا أن بعد
 شهري راتب نصف تسليم تم أن بعد جاء التعليمية العملية استئناف نوفمبر. في الجديد الدراسي بالعام تدريجيا   اللحاق من وطالبة طالب مليون

 طاقتها بكامل العمل المحافظات تلك في المدارس تبدأ لم نوفمبر نهاية وحتى ذلك، مع عام. إضراب عن أعلنت قد كانت التي التربوية للكوادر
  العادة. في لهم تُدرس كانت حصص بست قياسا   اليوم في ثالث أو حصتين على المدارس بعض في األطفال يحصل حيث

 

 مدارس 3 من قريبة أهداف طال الذي الشديد القصف هو األمثلة تلك أحد أمنة. تعلم ببيئة للتمتع األطفال أمام عقبة يشكل المستمر النزاع زال ما
 الشركاء لخال ومن لذلك، التعليمية. العملية استمرار وتهديد األطفال اآللف لدى شديد هلع في تسبب مما الدراسي اليوم خالل صنعاء في ابتدائية
 الثانوية التأهيل إعادة عمليات وإجراء الترفيهية األنشطة تنظيم إلى إضافة المتضررين لألطفال النفسي الدعم خدمات تقديم على اليونيسف تعمل

  للمدارس.
 

 16,000 أصل من كليا   مدمرة مدرسة 256 حوالي وجود عن التقارير أفادت حيث بالغة. أضرار من تُعاني للمدارس التحتية البُنية تزال ما
 قبل من محتلة تزال ما مدرسة 150 هناك أن حين في القصف أو الجوية الغارات بسبب جزئيا   متضررة مدرسة 1,413 إلى إضافة مدرسة
  .2017 نوفمبر نهاية حتى مسلحة جماعات تحتلها أخرى مدرسة 23و نازحين

 

 عن يقل ال ما إلى المنظمة تُنفذها التي لُمحسنةا التعليمية واالنشطة الخدمات وصلت حيث البالد أرجاء جميع في مستمرة اليونيسف أنشطة
 صغيرة منح اليونيسف فيه خصصت وقت في صعدهو وريمة وذمار شبوة في مدرسة 29 تأهيل إعادة اعمال استُكملت كما طفل. 269,317

 منها ستفيدي مؤقتة تعلم مساحة 298 تشييد في المنظمة ساهمت وقد هذا بنفسها. البسيطة الصيانة بأعمال تقوم كي أخرى مدرسة 112 لعدد
 خالل من المحلي المستوى ىعل القدرات بناء تدخالت تتواصل كما بالتقرير. المشمولة الفترة خالل المدارس تلك من طفل 117,257 قرابة
 326 تدريب أمكن الشمالية المحافظات في الجوية الغارات استمرار من وبالرغم النفسي. الدعم خدمات تقديم على توالمعلما المعلمين تدريب
 حصل ذلك، لىإ إضافة متضرر. طفل 11,410 لعدد الخدمات تلك لتقديم جاهزين األن وباتوا صنعاء في مدرسة 17 يمثلون ومعلمة معلم

  بالمدرسة. التحاقهم لتسهيل المدرسية الحقيبة على طفل 140,650
    

 

 

 االجتماعي اإلدماج
 

 حيث اليمن. في االجتماعية الحماية لنُظم المختلفة الجوانب فهم إلى ترمي التي األدلة استخالص أنشطة نوفمبر شهر خالل اليونيسف تابعت
 المتوقع ومن االجتماعية الرعاية لصندوق التشغيلية والطاقة المؤسسية للكفاءة السريع التقييم بيانات جمع عملية التمرين هذا سياق في استكملت

 واحدة آخرتين تقييم دراستي إلجراء الميدانية االستعدادات فيه تتواصل وقت في هذا يأتي يناير. ديسمبر/مطلع أواخر التقرير يُستكمل أن
 هناك أن كما اليمن. في االجتماعية الحماية لنُظم سريعة دراسة واألخرى الدفع وطرائق االجتماعية النقدية التحويالت دفع وكاالت تستهدف

 تلك األدلة استخالص أنشطة من يُستفاد وسوف .2017 ديسمبر في جاهز النهائي التقرير يكون ان ويتوقع التنفيذ قيد لألسواق ُمشترك تقييم
 الفقر معدالت خفض في إسهامها إمكانية في النظر مع المؤسسي والبناء االجتماعية الحماية نُظم بشأن القرارات من المزيد التخاذ كمدخالت
  المدى. وبعيد المتوسط المنظورين على والتفاوت

 

 ذلك في بما اليمن في للخطر وعرضة فقرا   األكثر للفئات االجتماعية للمساعدات متكامل نموذج لتنفيذ التحضيرية االعمال اليونيسف تواصل
  الخرائط. مسح
 

                                                 
 العيش. ُسبل ودعم االقتصادي والتمكين المواليد تسجيل وخدمات الطبية والخدمات التعليم وخدمات والنفسي القانوني الدعم رئيسي بشكل  9

  االجتماعية. الحماية خدمات قبل من الالحقة والمتابعة الشمل لم بعد وما الشمل ولم األسر وتتبع والدعم/اإلحالة المؤقتة الرعاية ذلك في بما  10
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  التنمية جلأل التصالا
 

 

 إشراك تدخالت دعم مديرية 601 في المدني المجتمع منظمات من منظمة 82و السلطات مع بالشراكة التنمية ألجل االتصال برنامج يواصل
 أكثر إلى األنشطة تلك وصلت 11القرار. وصناع الرعاية مقدمي جانب من أساسية يةسلوك ممارسة 14 تبني تعزيز جهود في المحلي المجتمع

 .السنوي هدفها حققت قد المنظمة تكون وبالتالي 2017 نوفمبر نهاية حتى شخص مليون 2 من
 

 أي على التركيز مع تدخالت نسبة أقل تشهد التي ديرياتالم في التنمية ألجل االتصال جهود لتعزيز أنشطة بتنفيذ جديدة شراكات ربعأ شرعت
 .14ـال األساسية الممارسات وكذا أوبئة لتفشي طارئة حاالت

 

 المديريات في التنمية ألجل مشتركة اتصال حملة واإلرشاد واألوقاف الصحة وزارتي مع بالشراكة اليونيسف تنفذ المتفشي الدفتيريا لوباء استجابة
 لحصولا أهمية على التركيز مع الدفتيريا من المجتمعات لوقاية لوجه وجها   ُمباشرة اتصال أنشطة تُنفذ كما إب. محافظة في المتضررة األربع
 في 50) النسوية الدينية والقيادات المساجد أئمة من 200 نشر جرى ذلك، إلى إضافة بالمرض. اإلصابة دون للحيلولة الالزمة اللقاحات على
  محلية. تجمعات أي أوساط بين الدفتيريا من والتحصين بالوقاية المتعلقة الرسائل ونشر الجمعة خطب إللقاء مديرية( كل

 

 الدفتيريا أعراض حول األساسية بالرسائل والمتعلقة وبروشورات( )ملصقات واالتصال والتثقيف بالمعرفة الخاصة المواد إعداد عملية استكملت
 المستهدفة. المناطق على وتوزيعها منه والعالج والوقاية وانتقاله

 
 

  والتموين اإلمداد
 

 وصل حيث اليمنية. الموانئ بعض على المفروض الجزئي الحصار بسبب ليمنا إلى الواصلة الشحنات عدد في كبيرا   تراجعا   نوفمبر شهر شهد
 شحنة إليصال اللوجستي الدعم عنقود سفن إحدى من اليونيسف استفادت حين في التوالي على وعدن الحديدة إلى فقط أثنين شراعيين قاربين

  صنعاء. إلى جوا   لقاحات شحنة إيصال إلى إضافة عدن إلى
 

 وإمدادات البيئي واإلصحاح المياه وإمدادات واألدوية االعتيادية الطبية اإلمدادات من متري طن 1,863 مجموعه ما وصل ذلك من بالرغم
 جيبوتي عبر تأتي اإلمدادات معظم تزال ما دوالر. مليون 10,2 قيمتها بلغت البلد إلى والخماسي الرئوية والمكورات السل ولقاحات التغذية

 كال   في إضافية مخازن تخصيص تم اللوجستي الدعم مجموعة من وبدعم البلد. داخل المخزون إمداد ومستويات لمخاطرا إدارة تسهيل اجل من
  والحديدة. عدن من

 
 

 التمويل
 

 االحتياجات لتلبية أمريكي دوالر مليون 339 إلی مليون 6,236 من 2017 لعام ةالمطلوب اإلنسانية التمويالت في النظر اليونيسف أعادت
 حاجة هناك اليمن في تلوح التي المجاعة نذر لمواجهة المستمرة التغذوية االستجابة إلى فباإلضافة اليمن في ضعفا   األكثر ألطفالل اإلنسانية
 ومنع دح أدنى إلى الحاالت وفيات معدل لخفض مؤخرا   الحادة/الكوليرا المائية االسهاالت تفشي عن الناجمة االحتياجات لتلبية إضافية لتمويالت

 .أوسع نطاق على الوباء تفشي
 

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

 

 

 

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

 القطاع الم  ناشد
 متطلبات التمويل

 (دوالر أمريكي) 

 الفجوة التمويلية التمويل المتوفر1

 المبالغ المستلمة هذا العام
 (دوالر أمريكي)2

 النسبة المئوية )دوالر أمريكي( مبلغ مرحل

 %38 31,907,272 8,060,099 43,590,391 83,557,762 التغذية

 %49 51,715,413 9,142,731 43,701,856 104,560,000 الصحة

 واالصحاح المياه

 والنظافة البيئي
90,299,558 44,507,541 11,260,969 34,531,048 38% 

 %36 7,633,926 3,254,021 10,049,444 20,937,391 الطفل حماية

 %18- (2,720,955) 5,854,484 12,159,409 15,292,938 3التعليم

 %55- (884,000) 1,611,529 884,000 1,611,529  االجتماعي اإلدماج

 التنمية ألجل االتصال

 )الكوليرا/االسهاالت

 4الحادة( المائية

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

 القطاعات عبر

 المختلفة

 
15,417,485 

   

  تخصيصه تم ما
 

3,871,249 62,647 
  

 339,034,178 اإلجمالي
177,287,375 

 
39,246,480 141,851,704 42% 

  
 2,906,000 و البيئي واإلصحاح للمياه دوالر 20,0000,000 و للصحة دوالر 11,000,000) إنسانية غير صناديق من أخرى كموارد دوالر 33,906,000 إلى إضافة تنسيقال تكاليف تشمل نوفمبر 30 حتى المستلمة مبالغال .1

 االحتياجات 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

 إنسانية. وغير انيةإنس 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

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

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                                 
 ةاآلمن والوالدة مؤهل طبي كادر إشراف تحت والوالدة للمياه األمن الستخداموا النظافة وتعزيز واألطفال الرضع لتغذية السليمة والممارسات الحصرية الطبيعية والرضاعة التطعيم :يلي ما الممارسات تلك تشمل  11

 .المحدد الموعد في بالمدارس وااللتحاق الفتاة وتعليم المدرسة" إلى "العودةو األطفال زواج تشجيع منع مبادراتو
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 8201 يناير 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
 
 

 من مزيد على للحصول

 يمكن المعلومات

 :مع التواصل

 فارقي شيرن

 الممثل نائب

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

 وكماد راجات  

  االتصال قسم رئيس

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

 توبمان بيتر

 التقارير ضابط

 اليمن يونيسف

 األردن عمان،

 962+ 791369347 :تلفون
ptubman@unicef.org : Email 

 

 
  

http://www.facebook.com/unicefyemen.ar
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:svarkey@unicef.org
mailto:rmadhok@unicef.org
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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 

 تقرير
 

7201هدف   مجموع النتائج 
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

385,000 323,000 200,031 32,693  323,000 204,031 36,693  

شهر الذي بات باستطاعتهم الوصول إلى  23-0مقدمو الرعاية لألطفال في سن # 
 المشورة الخاصة بتغذية الرضع وصغار األطفال 

2,209,935 1,355,000(3) 574,080 72,093  948,700(3) 574,080 72,093 

  4,543,100 4,621,184 3,654  3,654 4,652,823 567,000 4,528,100 (5-6)تدخالت المغذيات الدقيقة الذي شملتهم الخامسة# األطفال دون 

        الصحة

  645 592,146 884,000     (1)# األطفال دون العام الذين تم تطعيمهم ضد الحصبة 

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

  93,866 899,764 1,131,000     رعاية صحية أولية يتلقون# األطفال دون الخامسة ممن 

  183,866 588,882 790,000     حصلن على رعاية صحية أوليةي# النساء الحوامل والمرضعات الالتي 

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

 - 800 632     (CR)# عدد زوايا اإلماهة الفموية قيد الخدمة 

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

 شبكات المياه العامة
 5,492,703 4,825,286 12,785  4,068,039 4,004,104 - 

عبر صهاريج نقل  مياه آمنة خدمات على نحصلوي# األشخاص المتضررون الذين 
 حسب المعايير المتفق عليها  المياه

 778,053 1,232,622 153,456  62,000 147,210 11,012 

 للحماية الشخصية # األشخاص المتضررون ممن حصلوا على عدة مواد النظافة 

 1,379,678 
 (عدة أساسية)

492,986 44,329  163,000  
 (8)(عدة اساسية)

214,753 - 

  
 

 

12,000,000 
 (8)(شخص)

3,724,883 - 

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

 (CR)وقادرين على الوصول إلى مياه شرب مأمونة
- 

6,000,000 5,735,218 - 

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

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

12,000,000 10,199,270 1,047,654 

  -  % 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

1,494 
 مبلغ عنها: 87%

1,494 

 :مؤكدة
1,300 

 مبلغ عنها: 80%

1,494 
 مبلغ عنها: 87%

1,494 
 مؤكدة

: 1,300 
 :مؤكدة

1,300 

 :مؤكدة
1,300 

  545,814 486,579 82,154  152,238 675,029 682,268  النفسي ستفيدون من خدمات الدعمي الذين المتضررون من النزاع# األطفال 

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 1,479,595 392,436 
 

1,347,284 1,458,981 392,242  

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

 الدراسية والمنح النقدية وتأثيث الفصول  والمدارس المعاد تأهيلها المؤقتة
574,545 548,973 501,284 117,257 364,427 492,017 117,257  

  172,032 267,272 11,410  11,410 267,367 343,108 368,679 خدمات الدعم النفسي في المدارس يتلقون# األطفال المتضررون الذين 

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

 ذلك الحقائب المدرسية 
730,087 704,515 280,955 140,650 

 
324,789 259,186 140,650  

   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)  

2,001,402 231,093  

17,500,000 
ممارسة أساسية للوقاية من  14)  

  ))10(CR) (الكوليرا(

18,501,108(10) 823,545 

# األشخاص المكلفين بالتعبئة المجتمعية الذين تم تدريبهم ونشرهم إلحداث تغييرات 
  (CR)المائية الحادة تفي السلوكيات األساسية المتعلقة بالكوليرا/االسهاال

 
  

 40,000 38,924 - 

 

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

    االنساني العمل أداء برصد 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      

 .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 برذاذ 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) 
 ".االستهالكية النظافة دامو بعدة" واستبدلها "األساسية النظافة مواد عدة" توزيع اليونيسف في البيئي واالصحاح المياه قسم علق ويولي 1 من ابتداء    )7( 

 .105,613 هي 2017 يوليو 31 حتى الفعلية ةالنتيج أن حيث صحيحة. غير يوليو في المرفوعة النتائج كانت )8( 

  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 (9) 

  بزواج المحيطة ةاالجتماعي المعايير مخاطبة عن فضال   الفتيات وتعليم 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       

  المالئمة األسرية الرعاية ممارسات عن فضال   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 األطفال       

 الصحي(. المرفق إلى لفوريةا اإلحالة- اإلماهة- التعقيم)      

 الحادة/الكوليرا. المائية باالسهاالت المتعلقة "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)


