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 الشركاءو اليونيسف استجابة                    

 

 

 270,000 تطعيم مايو شهر خالل تم

 خالل الفموي الكوليرا بلقاح شخص

 اليمن في نوعها من األولى الحملة

 رئيسية عناوين
 

 

 مدينة محيط وفي الغربي الساحل امتداد على سيما ال مايو شهر خالل اليمن في األمني الوضع تدهور استمر •

 المدنية. التحتية والبنية المدنيين وسالمة الكفل حماية قضايا إزاء بالقلق اليونيسف تشعر لذا، الحديدة.
 

 خالل وذلك اليمن في انوعه من ىاألول الكوليرا ضد الفموي التطعيم لحملة التجريبية المرحلة ُدشنت •

 لوباء تفشي موجة أكبر  الحملة  استهدفت رمضان. شهر دخول من قصير وقت قبل أي مايو 15-6 الفترة

 من المائة في 60) شخص 650,274 اللقاح تلقوا الذين األفراد عدد بلغ .العالم مستوى على لكوليراا

 من الثانية المرحلة تنفذس .انتشار عدن محافظة داخل المخاطر عالية مناطق خمس في المستهدفين( السكان

 شخص 221,828 مجموعة ما تستهدف وسوف (بعد التواريخ تأكدت لم) 2018 يوليو شهر خالل الحملة

 الحديدة(. في وواحدة العاصمة أمانة في منها )ثالث المخاطر عالية مناطق أربع في
 

 جزيرة االستوائي اإلعصار اجتياح مع مايو 23 في البلد ضربت التي طبيعيةال كارثةال آثار من اليمن تعاني •

 بشكل المتضررين عدد بلغ حين في أسرة 003,1 وتشريد غزيرة فيضانات وقوع في تسبب والذي سقطرى

 الكلورب المياه تنقية وأقراص النظافة مواد عدة اليونيسف وزعت شخص. 60,000 مباشر غير أو مباشر

 المياه لخزانات شاملة كلورة بعملية للقيام المحلية المياه لمؤسسات الدعم قدمت كما أسرة 1000 على

 .الجزيرة في المجتمعية المياه وخزانات
 

 فرص وتحسين والحضرية الريفية المياه إمدادات برامج من العديد تأهيل إعادة جهود اليونيسف واصلت •

 طفل. 000,419 بينهم مأمونة شرب مياه إمدادات إلى إضافي شخص 000,885 إلى وصول
 

 

 بينهم شخص 22,353 مجموعة لما النفسي الدعم خدمات مايو شهر خالل فسيالن الدعم اليونيسف قدمت •

 محافظة. عشرة اثنتي في والمتنقلة المجتمعية للطفل الصديقة المساحات لخال من وذلك طفل 18,081

 2018 مايو
 

  ماليين 11.3 
  )تقديري( إنسانية مساعدة إلى بحاجة طفل
 

  مليون 22.2
- 2018 لليمن اإلنسانية ستجابةاال )خطة ةلمساعد بحاجة شخص
 (أوتشا
 

  مليون 1
  النازحين األطفال عدد
 

 

   مليون 4.1
 التعليم مجال في لمساعدة المحتاجين األطفال عدد

 

 الحاد التغذية سوء من يعانون الخامسة دون طفل 000,400

 الوخيم
 

 واإلصحاح المياه مجال في ةلمساعد بحاجة شخص مليون16

  يالبيئ
  

  األساسية الصحية لرعايةل بحاجة شخص مليون 16.37

 

 *2018 لعام اليونيسف مناشدة
 دوالر مليون 783

 

  التمويل** وضع
 دوالر مليون 362.9

 

 **2018 في للتمويل الكلي الوضع

 
 

 اإلنساني "العمل بعنوان المنظمة مناشدة بحسب 2018 خالل اليونيسف من المطلوب التمويل *

 ."األطفال أجل من
 
 

 المرحلة والمبالغ العام لهذا الحالية المناشدة مقابل المستلم التمويل تشمل المتوفرة المبالغ **

 األطراف. متعددة أخرى تمويالت وأي

 
 

 الوضع تقرير

 اليمن في اإلنساني

 الوضع في أرقام

 
  القطاع/الكتلة اليونيسف

 2018 نتائج الكتلة هدف *2018 نتائج اليونيسف هدف

 في المستهدفين األطفال عدد :التغذية

 التغذية سوءب المصابين شهر 59-6 عمر

 مراكز إدخالهم تم ممن الوخيم الحاد

 العالجية الرعاية

276,000 79,622 276,000 79,622 

 الذين الخامسة دون األطفال عدد :الصحة

  أساسية صحية رعاية يتلقون
1,500,000 478,291 

 
 

 
 

 عدد البيئي: صحاحواإل المياه

 عالية مناطق في يقطنون الذين األشخاص

 بالكوليرا اإلصابة حيث من المخاطر

 معالجة مياه إلى الوصول وبإمكانهم

3,400,000 3,149,413 4,202,324 
 

3,266,260 
 

 وأفراد األطفال عدد :الطفل حماية

 تثقيف رسائل إليهم تصل الذين المجتمع

  للحياة منقذة األلغام بمخاطر

1,468,541 862,958 1,684,106 827,848 

 الذين المتضررين األطفال عدد التعليم:

 التعليم بلوازم متمثل دعم على حصلوا

 األساسية

473,000 41,701 1,500,000 112,531 

 

 تم خالل شهر مايو تطعيم 270,000 شخص بلقاح الكوليرا الفموي في حملة هي األولى من نوعها في اليمن
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  اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
 

 

 النزاع أطراف كافة سعت حيث مايو شهر خالل االشتباكات حدة اشتدت فقد السالم محادثات إحياء إلى الرامية الجهود استمرار من بالرغم
 الماضي مايو 25 يفف .للغاية مضطرب خاص بشكل الحديدة مدينة محيط في األمني الوضع أن كما .األرض على عسكرية مكاسب تحقيقل

 مصحوبة   أيام أربعة في كلم 100 من أكثر على سيطرت حيث الغربي لساحلا على بسرعة سعوديةال بقيادة التحالف من المدعومة القوات تقدمت
 جنوب الحديدة مدينة من كلم 18 حوالي بعد على الساحلية ميهالدري قرية في التقرير هذا كتابة وقت محتدم النزاع .مكثفة جوية ضرباتب

 المجتمع تجاوب وقد الرئيسي والميناء اإلمداد خطوط يهدد ما واسعة حنزو موجة في هناك المستمر القتال يتسبب أن المتوقع من المطار.
 ذلك، إلى .مكثف جوي غطاء تحت مديريتين في مسلحة اشتباكات اندلعت صعدة فيو هناك. بسرعة المتنامية لالحتياجات االستجابة اإلنساني
 عموما ، .للمحتاجين اإلنسانية المساعدات وصول على أثر مما النزاع خطوط تحول مع تعز في شراسة وازدادت المسلحة االشتباكات تصاعدت

 .1أخرين 35 وتشوه طفل 17 مقتل من التحقق مايو شهر خالل أمكن
 

 جزيرة االستوائي "ميكونو" إعصار اجتاح حيث المنصرم مايو 23 في وقعت طبيعية كارثة آثار من كذلك اليمن انىع النزاع ويالت إلى أضف
 الطوارئ حالة اليمن حكومة أعلنت وقد مايو. 26 في عمان سلطنة في اليابسة إلى يصل أن قبل عارمة بفيضانات الجزيرة وأغرق سقطرى

 أن رغي التحتية البنية في طفيفة أضرار حدوث اإلعصارعن أسفر .المنكوبة الجزيرة في اإلغاثة جهود دعم إلى اإلنسانية المنظمات ودعت
 والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولي االتحاد أفاد وقد .البيئي واإلصحاح بالمياه المتعلقة وتلك الغذائية لمساعداتل ملحة زالت ما الحاجة
 اضطرت وإجماال   .2اإلعصار بسبب مفقودين أشخاص ثمانية هناك يزال ما ينح في حياتهم، فقدوا أشخاص سبعة أن مايو 27 في األحمر
 .شخص 000,60 إلى مباشر غير أو مباشر بشكل المتضررين عدد ووصل للنزوح أسرة 003,1

 

 أصل من 153 تبلغ لم حيث التوالي على والثالثين السادس وعلألسب التراجع الكوليرا / الحاد المائي اإلسهال مرض اإلصابة نوبة معدل واصل
 مشتبه حالة 1,817 مجموعة ما وجود تأكد للدفتيريا بالنسبة .3األخيرة الثالثة األسابيع خالل بها مشتبه حاالت أي عن متضررة مديرية 305

 مرتبط وفاة حالة 97منها السابق( الشهر عن المائة في 8.5 بلغت زيادة )بنسبة 2018 مايو 27 حتى تراكمي أساس على بالمرض إصابتها
 من المائة في 20 الخامسة سن دون األطفال يمثل الحاالت. من المائة في 5.3 بلغ إماتة ومعدل المائة( في 7.7 قدرها زيادة )بنسبة بالوباء
 .4بالمرض ةالمرتبط لوفياتا حاالت من المائة في 37و فيها المشتبه الحاالت

 (2017 ديسمبر اإلنسانية، لالحتياجات الشاملة المراجعة إلى تستند التقديرات) إنسانية لمساعدة المحتاجين المتضررين السكان داعدأل 2018 تقديرات

 2015 مارس اإلنسانية: االستجابة انطالق تاريخ

 
 اإلجمالي
 )مليون(

 رجال
 )مليون(

 نساء
 )مليون(

 أوالد
 )مليون(

 فتيات
 )مليون(

 5.5 5.8 5.4 5.5 22.2  المحتاجين السكان عدد جماليإ

 2.8 3 2.7 2.8 11.3  5ماسة حاجة في السكان          

 0.54 0.56 0.46 0.42 1.98  النازحون

 4.4 4.16 3.9 3.95 16  بيئي وإصحاح مياه – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 4.1 4.3 4 4 16.37  صحة – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 2.3 2.4 2.3 0 7.02  تغذية – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 3.19 3.34 - - 6.53  طفل حماية – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 1.84 2.3 0 0 4.1  تعليم – لمساعدة بحاجة هم الذين السكان

 

 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
 

 والتعليم لبيئيا واإلصحاح المياه مجموعات قيادة تتولى كما اليمن في اإلنساني للعمل القُطري الفريق مع بالتنسيق العمل اليونيسف تواصل

 للمياه الفرعية الكتل باتت الصحة. مجموعة ضمن كعضو فعال   دور   لعب في هامراراست عن ناهيك الطفل لحماية الفرعية والمجموعة والتغذية

 تنشط حين في ب(وإ عدن الحديدة، صنعاء، )صعدة، للمنظمة ةالخمس الميدانية المكاتب جميع في لةمفع   والتغذية الطفل وحماية البيئي واإلصحاح

 كما صعدةو إب من كل   في اإلنساني لدعما مركزي قيادة المنظمة تواصل والحديدة. وإب عدن في الوطني دون المستوى على لتعليما مجموعات

 االستجابة آلية قيادة أيضا   المنظمة تتولى كما  .ثالث طرف من شركاء عبر أو-بذلك األمر سمح كلما-الميدانيين موظفيها عبر البرامج تنفيذ تتابع

 األكثر المحافظات داخل للخطر عرضة   األشد للسكان آنية استجابة تقديم اآللية هذه تُتيح حيث ،الرئيسيين الشركاء بمعية ،اليمن في السريعة

  وحجة. ولحج والحديدة وأبين عدن مثل النزاع من را  تضرُ 
 

 لتدخالتا التغذية مجموعة وضعت حيث لليمن. اإلنسانية االستجابة سياق في أنشطتها أولويات بترتيب مايو شهر خالل المختلفة كتلال انخرطت

 تدخالت يليها قصوى كأولوية األطفال( وصغار الرض ع تغذيةب الخاصة والمشورة التغذية لسوء يةالمجتمع دارةاإل )مثل الحياة إلنقاذ الفورية

 إلنقاذ الفورية االحتياجات تدخالت البيئي واالصحاح المياه مجموعة اعتبرت بدورها والتكميلية. الشاملة ذيةالتغ وبرنامج الدقيقة المغذيات توزيع

 حين في النازحين الحتياجات واالستجابة الكوليرا واستجابة بالصهاريج المياه نقل ذلك )ويشمل أولوياتها رأس على ضعفا   ألكثرا الُسكان أرواح

 فيه يتضمن لم الذي الوقت في .األساسية الخدمات إلى والمتكافئ والمحسن المستمر الوصول ضمان على الثانية ويةاألول ذات التدخالت تركز

 أولوية يمثل األمر هذا نأ إلى 2018 مارس في أشارت التعليمية السلطات أن إال لمعلمينل حوافز تقديم األولي لليمن اإلنسانية االستجابة برنامج

 السلطات تلك مع التشاورية المناقشات إلى استنادا   للمدرسين حوافز تقديم لتشمل لليمن اإلنسانية االستجابة مراجعة عملية شرعت فقد وعليه عالية

  والجنوب. لشمالا في
 

 دولي شارياست خبير استقدام تم حيث االجتماعي. السلوك لتغيير استراتيجية تطوير بالتقرير المشمولة الفترة خالل التغذية مجموعة واصلت

 الحوامل والنساء الخامسة دون األطفال بين التغذية سوء من والحد الوقاية في المساهمة هو الستراتيجية العام الهدف .االستراتيجية وثيقة لتطوير

                                                 
    الفريق القطري للرصد واإلبالغ في اليمن1 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-cyclone-mekunu-flash-update-2-27-may-2018-enar مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة-اليمن: لمحة سريعة حول مستجدات إعصار ميكونو 
 2  

  تقرير الوضع الصادر عن مركز عمليات الطوارئ: االستجابة للكوليرا والدفتيريا، تقرير الوضع رقم  363
  نفس المرجع4 

 عليها والحفاظ أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 5
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 الطبيعية ضاعةبالر التقيد ضرورة على والتشديد التغذوية وشبه التغذوية السلوكيات تحسين في المحددة األهداف تتمثل بينما والمرضعات.

 دون المستوى علىو الحمل. أثناء يوم كل إضافية وجبة وتناول الغذائي التنوع من األدنى والحد الوالدة بعد األولى الستة ألشهرا خالل الحصرية

 البيئي واالصحاح المياه عةومجم تنشأأ .حدة على مديرية لكل التغذوية التدخالت نطاق لتوسيع تفصيلية خطط بوضع الشركاء يقوم الوطني

 .راليوللک الستجابةا تقو ولرصد البيئي واالصحاح المياه مجال في يعةرلسا الستجابةا رقفو لصحيا القطاع نبي قلتنسيا زيزلتع لتصاا زکرم

 

 اإلنساني العمل استراتيجية
 

 اليونيسف استراتيجية موائمة تم حيث .اإلنساني العمل ثناءأ األطفال تجاه الجوهرية التزاماتهاب اإلنساني العمل في اليونيسف تيجيةاسترا تسترشد

 المفصل النحو على مجموعةلا جانب من الستجابةل الالزمة التشغيل وخطط االستراتيجية هدافاأل مع األطفال" جلأ من اإلنساني "العمل نعنواب

 خدمات إلى الوصول إمكانية تحسين إلى المنظمة تسعى االنهيار شفير على العامة خدماتال كون .8201 لليمن اإلنسانية االستجابة خطة في

 لسوء المجتمعية الرعاية برنامج توسيع أيضا   .العام القطاع كوادر قدرات وبناء المطلوبة اإلمدادات توفير خالل من األولية الصحية الرعاية

 واإلصحاح المياه مجال في اليونيسف استراتيجية إدماج تم لذلك إليها. الوصول يصعب التي المناطق في سيما اعنه غنى ال مسألة يعد التغذية

  الطويل. المدى على المحلية المجتمعات لدى الصمود قدرة وتعزيز العاجلة االحتياجات تلبية بُغية الغذائي واألمن التغذية برنامج مع البيئي
 

 المناطق على الحاد/الكوليرا المائي سهالاإل من الوقايةو لتنميةا ألجل واالتصال والصحة البيئي صحاحواإل المياه مجال في المتكاملة طةالخ تركز

 بمسائل الوعي ورفع الصحي الصرف منظومات تأهيل وإعادة بالكلور المياه مصادر وتعقيم سهالاإل حاالت معالجة إلى إضافة المخاطر عالية

  النظافة. وأهمية
 

 من تدخالت عدة خالل من النزاع من المتضررة المحافظات داخل للخطر عرضة   األكثر األطفال اليونيسف تستهدف الطفل حمايةب يتعلق وفيما

  النفسي. الدعم وخدمات األلغام بمخاطر والتثقيف الطفل حقوق انتهاكات وتوثيق الشمل ولم   األسر وتتبع الضحايا مساعدة بينها
 

 منذ مرتباتهم يستلموا لم نالذي التربوية الكوادر من %72 نسبته لما الحوافز يمتقد خالل من سيما ال التعليمي النظام انقاذ إلى كذلك المنظمة تسعى

 حاالت من المزيد تفادي جلأ من التعليم جودة وتحسين ومواتية جاذبة تعلم بيئة توفير على جاهدة   اليونيسف تعمل ذلك على عالوة   .2016 أكتوبر

 مساحات وإنشاء تضررةالم المدارس تأهيل إعادة عبر التعليمية، مليةالع في المدرسة خارج األطفال استمرارية ولضمان ،الطالب بين التسرب

  منة.آ مؤقتة تعلم

 

 البرنامج ستجابةال موجز تحليل

 الحاد المائي سهالاإلللكوليرا/ االستجابة
 

 بها المشتبه الكوليرا حاالت عدد إجمالي وصل وقد 2017 أبريل 27 بتاريخ اليمن في الكوليرا وباء تفشي عن اإلعالن منذ امع من أكثر مضى
 زيادة يمثل وهذا .البالد مناطق جميع في بالوباء مرتبطة وفاة حالة 792,2 إلى إضافة   2018 مايو 27 حتى حالة ,267,1031 مجموعة ما

 اإلصابة نوبة تباطؤ إلى يشير ما الماضي الشهرب قياسا   للحاالت التراكمي العدد حيث من التوالي على المائة في .90و المائة في 0.8 قدرها
 .بها المشتبه الحاالت مجموع من المائة في 28.8 يمثلون الخامسة سن دون األطفال يزال ال .6التوالي على والثالثين السادس لألسبوع

 

 الحملة تنفذ .ةمتنقل فرقة 432و ةثابت فرقة 20 خالل من البالد جنوب في الكوليرا ضد الفموي التلقيح حملة مايو شهر في اليونيسف نفذت
 في 60 بلغ تغطية متوسطب لقاح جرعة 650,275 صرف تم إجماال  و .7عدن محافظة في مديريات خمس استهدفتو مايو 15-6 لفترةا خالل
 من الرغم على للغاية مرتفعا   كان العام القبول معدل أنغير اللقاح أخذ األسر من المائة في 7 ترفض وقد هذا المستهدفة. المناطق داخل المائة
 البلد. في اللقاح تقديم فيها يتم التي األولى لمرةا هي هذه أن

 

 بنشر مرور ورجال ةديني وقيادات ينمجتمعي متطوعة/متطوع 500 من أكثر قام حيث التنمية جلأل االتصال تدخالت مع ا  أيض الحملة تزامنت
 وأثناء مجتمعيةال والمشاورات واللقاءات ةمسرحيال والعروض جماعيةال النقاشات خالل من شخص 000,410 من ألكثر األساسية رسائلال

 .اللقاح ومنافع فوائد برزأل وتلفزيوني إذاعي بث صاحبها منشورات ووزعت وملصقات الفتات ُعرضت ذلك إلى باإلضافة .الصلوات
 

 .اليونيسف تدعمها التي السريعة االستجابة فرق خالل من أولوية تمثل التي المناطق في البيئي واالصحاح المياه تدخالت تواصلت بالتوازي
 االستهالكية النظافة ومستلزمات المياه معالجة منتجات وتوزيع طفل 000,287 بينهم شخص 000,550 إلى الوصول أمكن عام بشكلو

 دشنت كما األسرة. مستوى على وإدارته الكوليرا/الحادة المائية االسهاالت من الوقاية ومنها لنظافةا لقضايا الترويج مع جنب إلى جنيا   عليهم
 في تدخالت تنفيذ وضمان فيها المشتبه تالحاال عن فورية بيانات توفير إلى تهدف تنسيق آلية عن عبارة اليمن في معلوماتلل ا  مركز اليونيسف

 المناسب. الوقت
 عن الجوية األرصاد بيانات بجمع المتحدة المملكة في الجوية األرصاد إدارة من وبدعم حاليا   اليونيسف دعمت والجاهزية التأهب حالة ولتعزيز
 األمطار. سقوط وتيرة اشتداد وقبل مسبقا   الفرق حشد يتسنى حتى سقوطها من واحد أسبوع قبل المحتملة األمطار

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  تقرير وضع االستجابة للكوليرا والدفتيريا في اليمن رقم 36، مركز عمليات الطوارئ، 27 مايو 6.2018 

  البريقة والتواهي والمعال وخور مكسر وصيرة7 
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 والتغذية الصحة
 

 مع بالتنسيق وذلك الحاد التغذية لسوء يةالمجتمع دارةاإل برنامج نطاق توسيع دعم التقرير يغطيها التي الفترة خالل وشركاؤها اليونيسف واصلت

 الحاد التغذية سوء من طفل 622,79 من أكثر عالج تم العالمية. الصحة ومنظمة العالمي األغذية برنامج وبالتحديد التغذية مجموعة شركاء

 الهدف من المائة في 22 يمثل وهذا مايو شهر خالل عنها اإلبالغ تم حالة 500,18 بلغت بزيادةو 2018 بداية منذ تراكمي أساس على الوخيم

 إلى يستند الرقم وهذا منها قالتحق وقيد مستمرة تزال ال البيانات جمع عملية أن إلى بالنظر الحاالت عدد في زيادة ونيسفالي تتوقع .2018 لعام

 التغذية برامج في لفاطاأل إلحاق نشاط نيتحس وسوف هذا .بالمائة( 81) الخارجية العيادات في العالجية التغذية برامج قبل من المرفوع المعدل

 على عالوة العيد. بعد الجوالت تلك بدأت أن المقرر ومن .الجدران خارج لمتکاملةا الجوالت انطالق بمجرد الوخيم الحاد التغذية سوء من العالجية

 معدل حيث من نسبة األعلى بين من محافظات خمس في 2018 سبتمبر أو أغسطس خالل "المواك" لفحص شاملة حملة تنفيذ اقتراح تم ذلك

 برامج نطاق بتوسيع اليونيسف تقوم ذلك إلى باإلضافة عالج.ال تغطية مستوى تحسين في كبير بشكل ا  يضأ ساهميس ما الوخيم الحاد التغذية سوء

 107 عددها البالغ العالية األولوية ذات المديرات على زيركبالت المجتمعيين الصحة متطوعي قيام مع العام الخارجية العيادات في العالجية التغذية

 لهذه ا  وفق ."SPHERE" األساسية اإلنسانية المعايير من لىأع وهو (حالة 000,400) العبء من ٪70 هو الهدف ذلك على عالوة مديرية.

 يعيشون اليمنيين السكان ثلثي قرابة وكون ٪70 الحضرية المناطق وفي ٪50 الريفية للمناطق التغطية لمعدل األدنى الحد يصل أن بيج المعايير،

 .لمعاييرل األدنى الحد من أعلى األهداف فستكون الريفية المناطق في
 

 المجتمعيين الصحة يمتطوعو المتنقلة والفرق الصحية المرافق خالل من الدقيقة المغذيات مسحوق على طفل 500,149 حصل ،ذلك إلى إضافة

 األطفال تغطية معدل شهرا (. 59 إلى 6 عمر في) أخر طفل 452,30 على )أ( فيتامين أقراص وزعت كما الهدف( من المائة في 20 حققوا الذين)

 ضد لتحصينل الوطني يومال حملة من األولى الجولة لعد تنفذ لم البلد كون 2018 عام من الفترة هذه حتى فضمنخ يزال ما (أ) نفيتامي مكمالتب

 .8الحملة تلك من كجزء (أ) فيتامين مكمالت توزيع سيرافقه والذي األطفال شلل
 

 من التخلص أقراص توزيع تم فقد ذلك، جانب إلى .المرجعية قوائمالو الداعم اإلشراف خالل من الستهالكا لمعدل مستمرةال مراقبةال عملية تتم

 ومرضع حامل امرأة 472,486 استفادت حين في مالعا بداية منذ شهرا   59 إلى 12 بين أعمارهم تتراوح طفل 155,205 مجموعه لما الديدان

 فوالت مكمالت وزعت حين في (السنوي الهدف من المائة في 50 نحو تحقق) األطفال صغارو الرضع رعايةب الخاصة المشورة خدمات من

 .والمرضعات الحوامل النساء من 742,258 على الحديد
 

                                                 
  توزيع مكمالت فيتامين )أ( يتم في إطار برامج التطعيم الروتينية )ذات التغطية المنخفضة( وخالل حمالت اليوم الوطني للتطعيم )والتي تحقق تغطية مرتفعة(.8 
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 نفذت أعاله المذكورة الكوليرا ضد الفموي التطعيم حملة إلى اإلضافةب

 شملت الدفتيريا ضد التطعيم حملة من ثانية جولة وشركاؤها اليونيسف

 17 إلى 12 من الفترة خالل وذلك البالد أنحاء جميع في مديرية 39

 من (105,155 :هو الدقيق )الرقم 000,155 من أكثر حصل كما مايو.

 لهذه الهدف من ٪15) شهر 59-6 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال

 لطف 768,553 تطعيم تم بينما الخماسي اللقاح على رية(العم لفئةا

 الشريحة لهذه الهدف من ٪34) ا  عام 15و 5 بين أعمارهم تتراوح

 لجولةا بإطالق الحملة استكمال المقرر ومن التيتانوس لقاحب (العمرية

 شهر عقب االجتماعية والتعبئة التواصل أنشطةب المصحوبة الثالثة

 العاملون فيه كان وقت في رمضان شهر لخال الحملة نٌفذت رمضان.

  .الرئيسية التحديات أحد هذا كانو صائمون الصحيات والعامالت
 

 األطفال وصول فرص تعزيز في اليونيسف استمرت متصل سياق على

 فرقة 50 قدمت حيث المتنقلة. والفرق الروتينية الخدمات دعم خالل من األساسية الصحية الرعاية خدمات إلى والمرضعات الحوامل النساءو

 الروتيني التلقيح خدمات المتنقلة الفرق نفذت أيضا   نازحون. يقطنها التي المناطق في خاصة واألطفال لألمهات الصحية الخدمات من حزمة متنقلة

 ئمةقا خدمات مجموعة خالل من .9آخر طفل 620,7 لعدد لطفولةا ألمراض المتكاملة الرعاية خدمات إلى إضافة   طفل 625,3 منها استفاد والتي

 10الخماسي لقاحال على طفل 590,104 حصل كما مايو شهر خالل الحصبة ضد طفل 830,97 تطعيم أمكن المتنقلة والفرق الصحية المرافق على
 من 502,51 إلى اإلنجابية الصحة خدمات وصلت بالمثل، .الطفولة ألمراض المتكاملة الرعاية خدمات الخامسة دون طفل 600,125 ىقتلو11

 .والمرضعات الحوامل النساء

 
  البيئي صحاحواإل المياه

 

 الستجابةا اعتبار مايو شهر خالل البيئي واالصحاح المياه برنامج واصل
 في الخدمات توفير خالل من ألوياته رأس على لطوارئا لحالة اإلنسانية
 المائي باإلسهال إلصابةا حيث من عاليةال مخاطرال ذات المواقع
 المنقذة الخدمات توفير تم حيث التغذية. وسوء بها المشتبه الكوليرا/الحاد
 وتعز الحديدة في للقتال األخير التصعيد نتيجة الجدد النازحين لموجة للحياة
 البيئي واالصحاح المياه تدخالت تعزيز جرى الوقت ذات في وأبين. ولحج

 األولوية ذات المناطق في المنظومات تلك على الحفاظ خالل من المتعلقة
 البيئي. واالصحاح المياه وكتلة الصحة كتلة من كل   مع بالتنسيق هاتشغيلو

 

 ألكثر المأمونة الشرب مياه إيصال في مايو شهر خالل اليونيسف ساعدت
 المناطق داخل طفل 000,600,1 بينهم شخص 000,300,3 من

 في بما مدينة 15 في والنازحين المضيفة المجتمعات وتشمل الحضرية

 عبر عدةصو وحضرموت وإب وعمران والحديدة ةالعاصم أمانة ذلك
 المنظمة واصلت كذلك عالوة   الكلور.ب المياه لمعالجة الالزمة التعقيم ومواد والكهرباء الوقود وفيروت ةالمحلي المياه إمدادات منظومات تفعيل
 شربال مياه إلى إضافي شخص 000,885 وصول إمكانية تحسين في يسهم بما والحضرية الريفية المياه إمدادات مشاريع من العديد تأهيل إعادة
 عدة.صو وحضرموت وإب وعمران والحديدة العاصمة أمانة في طفل 000,419 بينهم اآلمنة

 

 من المتضررة مجتمعاتالو الضعيفة والفئات النازحين أوساط من 480,33 حوالي اليونيسف دعمت الجديدة النزوح موجة مع منها تجاوبا  
 للنظافة ألهمية الترويجو 12(أساسية افةنظ عدة 500,3) األساسية النظافة مستلزمات وتوزيع الصهاريج بواسطة المنقولة بالمياه تزويدها خالل

 التقرير. يغطيها التي فترةال خالل تم ذلك كل .الحاد المائي االسهال / الكوليرا مرض من الوقايةو توعيةالب الخاصة واألنشطة
 

 وأنشطة الشخصية النظافة مواد مجموعة توزيع على المحلية السلطات هاتفرض التي القيودب تمثلت رئيسي عقبة الشهر هذا المنظمة واجهة
 التدخالت معظم تنفيذ مواصلة في المساعي تلك ونجحت المشكلة هذه لمعالجة المعنية السلطات كافة دعوةب اليونيسف شرعت لذلك، التوعية.

 .تذكر اختالالت أي دون
 

 الطفل حماية
 

 تعرض ينما فتيات( 5 أوالد 12) طفل 71 مقتل توثيق أبريل شهر خالل واإلبالغ بالرصد المعني المتحدة لألمم التابع القُطري العمل فريق تمكن
 بالتقرير المشمولة الفترة خالل أيضا   تسنى .وصعده تعز محافظتي في سقطوا األطفال الضحايا غالبية .(فتيات 5 أوالد 30) للتشوه آخر طف 35

 خطوط على الحاالت بعض التحقق تعذر وقد .القتال ميادين في وجريح قتيل بين 14 منهم سقط ألطفال وتجنيد استخدام حالة 38 من التحقق

   .الوصول على المفروضة القيود بسبب وتعز والحديدة حجة مثل الملتهبة النار
 

 تمكنت المبادرة هذه سياق وفي بإعاقات. المصابين لألطفال يةصتخصال الصحية الخدمات وتوفير حالةاإل جهود دعم في اليونيسف ستمرتا
 الخدمات. من وغيرها الطبية الخدمات إلى الوصول من تمكينهم وبالتالي (فتيات 47و أوالد 90) طفل 137 وإيواء نقل دعم من نيسفاليو

 

                                                 
 تم عالج 1,022 من االسهاالت و299 اخرين من الدوسنتاريا و112 من المالريا في حين حصل 2,990 على أقراص التخلص من الديدان وكذا 2,129 من أعراض أخرى. كما تم توفير خدمات الصحة اإلنجابية لعدد 2,371 امرأة )820 حصلن على خدمات 

 رعاية حوامل & 390 رعاية ما بعد الحمل إضافة إلى 1,163 حصلن على مكمالت فوالت الحديد بينما تم تطعيم 794 امرأة حامل ضد التيتانوس(.9 
  اللقاح الخماسي يحصن األطفال ضد األمراض الخمسة المهددة للحياة: الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والتهاب الكبد "ب" ولقاح النزلة الترفية.10 

    يظل مستوى تغطية اللقاحات في 2018 عموما   منخفضا، حتى اآلن كون حملة التحصين ضد شلل األطفال نُف ذت في سياق حمالت اليوم الوطني للتحصين وحمالت التطعيم ضد الحصبة في مواقع التطعيم الثابتة وكذا جوالت التطعيم المتكاملة خارج الجدران.   
 جوالت التطعيم المتكاملة خارج الجدران ستنفذ الحقا   هذا العام عقب شهر رمضان وبالتالي يتوقع تحقيق التغطية المستهدفة بحلول نهاية هذا العام. 11 

  استفاد من توزيع عدد مستلزمات النظافة 20,989 نازح معرض للخطر في الخوخة.12 
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 صنعاء في الحضرية شبة المناطق داخل ضعفا   األكثر للمجتمعات توزيع وشبكة مياه مصدر تطوير
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 للطفل الصديقة المجتمعية المساحات خالل من طفل 18,081 بينهم شخص 22,353 لعدد النفسي الدعم اليونيسف قدمت الشهر ذات وفي كذلك
 هذه إطار في أيضا .2018 لعام اإلجمالي هدفها من المائة في 20 اآلن حتى تحقق قد اليونيسف تكون وبهذا محافظة. عشرة اثنتي في والمتنقلة
 متصل، صعيد عل الطوارئ. حاالت أثناء الحمايةب الخاصة والمهارات رفابالمع فلط 466,7 بينهم شخص 539,12 تزويد تم المبادرة

 الرئيسية المكونات تنفيذ منع خالل من الطفل حماية أنشطة على الحقيقية القيود بعض اإلنسانية الشؤون وتنسيق إلدارة الوطنية الهيئة فرضت
 من المنظمة لتمكين الهيئة مع المفاوضات من سلسلة في اليونيسف انخرطت أيضا ، .ةأولوي تمثل ال األنشطة تلك إن بالقول معللة للبرنامج

 الطفل. حماية أنشطةب قدما   المضي أمام الماثلة التحديات بين من أيضا   التمويل .األنشطة تلك وتنفيذ لوصولا
 

 مخلفات من والمتفجرات المنفجرة غير والذخائر األلغام مخاطر بشأن للحياة ةالمنقذ التثقيف أنشطة تنفيذ في مايو شهر خالل اليونيسف استمرت
 توصل قدو .والمجتمع ةالمدرس على القائمة األنشطة خالل من لهم الرعاية ومقدمي النزاع من المتضررين الاألطف تستهدف والتي الحرب

 بذلك ليصل محافظات ست في منتشرة مديرية 24 داخل البالغين من 884,60و طفل 054,156 منهم شخص 938,216 إلى الرسائل تلك
 العام. لهذا الهدف من بالمائة 56 إلى التغطية معدل

 

 حالة 163 بينهم) طفل 734 اآلن حتى منهم أحيل (فتيات 401و دأوال 568) ضعفاء ألطفال حالة 969 تحديد مت ةالحال إدارة برنامج سياق وفي

 القائم والعنف اإلدماج وإعادة الشمل ولم األسر تتبع مسائل على االستجابات ركزت كذلك الطفل. وحماية الفردية المشورة خدمات إلى حرجة(
 في 90 وأحيل ذويهم عن ومنفصلين مصطحبين غير ألطفال حالة 32 تحديد اآلن حتى تسنىي حيث والتعليمية. القانونية والخدمات نوعال لىع

 .شملال ولم األسر تتبع أنشطة على منهم المائة
 
 

 التعليم
 

 البنية وتحديدا   الرئيسية المدخالت توافر وضمان التعليمية مةوالمنظ انهيار منع على بالتقرير المشمولة الفترة خالل جهوده التعليم برنامج زرك
 متعل   بيئة توفير تم حيث واألمهات اآلباء مجالس وأعضاء تالمعلمين/المعلما وتدريب التعلم ومواد األساسية الشهادة امتحانات لعقد التحتية
 ا  مرفق 41 ترميم دةعاإ أعمال لخال من (2018 لعام الهدف من المائة في 9) أي (فتيات 8,464 + أوالد 4,170) طفل 634,12 ل أفضل
 والضالع وأبين عدن في سةدرم 83 في لفنيةا تالحتياجاا تقييم عمليات كذلك تتواصل .بإو تعز في مدارس 4 داخل لصحيا فلصروا هللميا

  المتجددة. العمل خطة على الشمال في التربوية السلطات مصادقة عقب الصيانة أعمال شرعت وقد وشبوه
 

 881) معلمة معلم 299,1 حضرها النفسي الدعم مجال في تدريب دورات وحجة صعدة في يينالميدان شركائها مع بالتعاون اليونيسف نفذت
 قدرتهم تعزيز بهدف إناث( 776 & ذكور 663) 439,1 إلى دعم تلقوا الذين والمدرسات للمدرسين اإلجمالي العدد ليصل إناث( 418و ذكور
 من المائة في 21 إلى التغطية نسبة يرفع ما فتيات( 10,503 & أوالد 23,156) النزاع من متضرر آخر أطفال 33,659 احتياجات تلبية على

 التدخل هذا أن إلى بوضوح التعليم سلطات أشارت حيث النصفية مراجعةال خالل الهدف هذا وتنزيل النظر إعادة يتم قدو هذا السنوي. الهدف
 كفاية عدم كون الجنوبية محافظاتلل الغرض الهذ تخصصيها سبق التي المبالغ بعض تحويل سيتم وعليه، إيقافه. بالتالي ويجب أولوية ليس

 ولية.األ هدافاأل بتحقيق حيسم لن القدرات
 

 من إناث( 420 & ذكور 484) ومعلمة معلم 904 تلقى العاصمة وأمانة صنعاء مثل النازحين من كبيرة تجمعات فيها تتركز التي المناطق في
 أوساط منو نازح طفل 602,44 حوالي دعم من سيمكنهم ما النشط التعلم مهارات حول تدريب دورات في وشاركوا حوافز مدرسة 27

 اآلباء مجالس من عضو 850,6 تدريب جرى التعليم في المجتمعية المشاركة ولتعزيز (.فتيات 581,20و أوالد 24,021) المضيفة اتالمجتمع
 وتعليم المجتمعية التعبئة تعزيز أساليب على وحجة الحديدة محافظتي من إناث( 161,4 & ذكور 3,166) المدرسية دارةاإل ولجان واألمهات

 تلقي طور في (فتيات 415,1و أوالد 449,1) المدرسة خارج حجة محافظة من طفل 664,8 هناك يزال ما المدرسية. البيئة وتحسين فالاألط

 الرسمي. التعليم منظومة في إلدماجهم الالزم دعمال
 

 المحافظات في األساسية الشهادة امتحانات جراءإل والتعليم التربية وزارة الشهر هذا اليونيسف دعمت ،المالية الموارد في الحاد لنقصل نظرا  
 .2018 يوليو شهر خالل حذوها المحافظات باقي تحذوا أن المتوقع من فيما االختبارات فيها نظمت التي

 

 بالنسبة ا  كبير ا  تحدي يمثل وهذا دراسيين عاميين منذ مرتبات دون البالد شمال في غالبيتهم الحكومية المدارس معلمي أرباع ثالثة قرابة يزال ما
 6,1 من العدد ارتفع حيث المائة في 20 بنسبة المدرسة خارج األطفال عدد زيادة في وساهم الدراسة تعطيل إلى ذلك أدى فقد التعليم. لقطاع

 حوافز مسألة معالجة تتم لم ما أنه إلى مايو شهر مطلع الشمال في التعليم سلطات أشارت وقد هذا يومنا طفل مليوني إلى الحرب قبل مليون
 خطة اعتماد لعدم نظرا   لليونيسف بالنسبة تحديا   هذا مثل لسيطرتهم. الخاضعة المحافظات في آخر تعليمي نشاط أي تنفيذ يقبلوا فلن المعلمين

 المسألة هذه ولمعالجة .هذا البرنامج مؤشرات كافة تحقيق على يؤثر قد ما التنفيذ تأخر لذلك نتيجة   االحتياجات. على القائمة التعليم تدخالت عمل
 ا  أيض يعني وهذا الحوافز. تلك وتضمين مخصصاتهم برمجة إلعادة استعدادهم مدى في للنظر المانحين مع مشاورات حاليا   اليونيسف تجري

 ديدة.الج لتطوراتا الستيعاب القادمة األشهر في مراجعة إلى ستحتاج اإلنساني األداء رصد مؤشرات أن

  
 االجتماعي إلدماجا
 

 تم حيث .صنعاء ومحافظة العاصمة أمانة من كل   في "واالقتصادية االجتماعية المساعدة نموذج" وفق االحتياجات تقييم مايو شهر في استكمل
 جلهم فقيرة وأحياء عشوائية مستوطنات في يعيشون أناس الغالب في هم المختارون المستفيدون المشروع. من مستفيد 000,9 من أكثر تحديد
 أسرة(. 30 )حوالي "الفقيرة األحياء" في البعض يعيش بينما األقل( على أسرة 50) عنقودية" مستوطنات" في معظمهم يعيش .المهمشين من

 نطاق توسيع على حاليا   اليونيسف وتكف المحورية المستوطنات على األول المقام في الحالية االستهداف جولة خالل البرنامج تركيز انصب
 لسكانا بين ضعفا   واألشد فقرا   األكثر المجتمعات األحياء تلك تمثل .المحورية لألحياء التابعة الفقيرة األحياء من المزيد دافستهال التغطية
 األسر جميع دعم سيتم االجتماعية. لخدماتل مسح إجراء تم كما المشروع لدعم ةواألسر للمجتمع ةالحال إدارة نموذج تطوير تم لذلك، اليمنيين.
 وحماية والتغذية والصحة البيئي واالصحاح المياه ذلك في بما االجتماعية الخدمات من مجموعة عينية اجتماعية تحويالت خالل من المختارة
 المبادرات(. من وغيرها أصغر تمويل أو قدرات )بناء اجتماعي استثمار وحزمة االجتماعية والمساعدة والتعليم الطفل
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 محافظات ست في ضعفا   األشدو فقرا األكثر األسر التحليل يشمل بالتقرير. المشمولة الفترة خالل االجتماعية الحماية نُظم تحليل عملية تواصلت
 التأقلم آليات وتقييم لرصد نموذج ا  أيض اليونيسف أعدت ،الشركاء مع وبالتعاون ومأرب. تعزو إبو ديدةالحو عدنو العاصمة أمانة هي يمنية
 القادمة. األشهر في به العمل بدء سيتمو الصمود على المحلية والمجتمعات األسر وقدرة

 

 حول ةقتصادياال ةجتماعياال المستجدات نشرة إلصدار مايو شهر خالل الدولي والتعاون التخطيط وزارة اليونيسف دعمت ،ذلك ىعل عالوة
 السيولة أزمة المنقسمة المالية السلطة ذلك في بما اليمن في المصرفي القطاع يواجهها التي والقيود التحديات على التركيز مع المصرفي النظام
 على الشركاء صفحات بعض على الحصول نيمك .اإللكتروني البريد عبر األشخاص من كبيرة مجموعة على التقرير الوزارة وزعت الحادة.
  المثال: سبيل على الشبكة

http://fscluster.org/yemen/document/yemen-socio-economic-update-issue-33   

  
  التنمية أجل من التصالا
 

 المباشر الشخصي التواصل أنشطة خالل من شخص 000491, من ألكثر الوصول الشهر هذا خالل التنمية أجل من االتصال برنامج استطاع
 ومن ذلك إلى باإلضافة .13للحياة منقذة ساسيةأ سلوكية ممارسة 14 تعزيزل مسعى وفي والدفتيريا الكوليرا وبائي لتفشي االستجابة من كنوع
 من ألكثر بالنظافة والمتعلقة والتغذوية الصحية الرسائل إيصال اليونيسف استطاعت الوطني دون المستوى على تطعيم حمالت أربع خالل
 تمكنت الروتينية الشخصي التواصل أنشطةو التطعيم حمالت بين الموائمة خالل من .14مايو حتى مارس من الفترة خالل شخص ماليين اربعة

 ذات غير تدخالت تحت هدفها من بالمائة 26و 2018 لعام التنمية ألجل االتصال تدخالت تحت الكلي هدفها من بالمائة 100 تحقيق اليونيسف
   .15بالكوليرا الصلة

 
 مناطق كافة من المجتمعي بالحشد المكلفين من 6,000 حوالي إشراك تم السياق هذا وفي

 بتنظيم هؤالء قام حيث دينية وقيادات مجتمعيين ومتطوعين ومعلمات معلمون بينهم الجمهورية
 بالتعبئة المكلفين من بالمائة 61 أن يعني ما الجاري العام مطلع منذ مجتمعية وأنشطة فعاليات
 مدربين. اآلن أصبحوا المستهدفين عيةالمجتم

 

 ضد الفموي التطعيم لحملة ا  تحضير أعاله المذكورة المجتمعية التعبئة أنشطة إلى باإلضافة
 التطعيم حملة المتعلقة التجهيزات لليونيسف التابع التنمية ألجل االتصال برنامج دعم الكوليرا

 يينالمجتمع الصحة متطوعي من 458,2 تدريب خالل من األلمانية والحصبة بالدفتيريا ضد
 على اآلباء وتشجيع والحصبة الدفتيريا من أسرهمو أنفسهم مايةح من المجتمع أفراد باقي لتمكين
 والخطب المجتمعية واالجتماعات المنزلية الزيارات خالل من أمكن عام بشكل أطفالهم. تلقيح
 اإلعالم وسائل عبر الحملة سهلت كما شخص. مليون 9,1 من أكثر إلى الوصول المساجد في

 وبرامج وفالشات إعالنات بث إذاعية محطة 13و يةتلفزيون محطات سبعب ممثلة   الجماهيرية
 والحصبة. الدفتيريا حول توعوية رسائلو
 

 

  والتموين إلمدادا
 

 طن 395 وحجم وزنوب أمريكي دوالر 100,184,4 مجموعه ما بالتقرير المشمول الشهر خالل وصلت التي لإلمدادات اإلجمالية القيمة بلغت 
 (.لالستخدام جاهزة عالجية أغذيةو المياه تعقيم وأقراص الكزاز ولقاحات الخماسي لقاحال شملت) التوالي على مكعب متر 982,1و متري

 صنعاء إلى إلى اتلقاحال لنقل مستأجرة جوية رحلة إلى إضافة الحديدة إلى ينشراعي ينمركب متن على منقولة حمولة عبر الشحنات وصلت
 اللوجيستي. الدعم كتلة سيرتهما الحديدة إلى بحريتين ورحلتين

 

 التمويل

 (اشهر 12 ولمدة 2018 لعام اإلنسانية المناشدة في محددة هي )كما المطلوبة التمويالت

 الُمناشد القطاع

متطلبات 

التمويل لعام 

2018 

 دوالر) 

 (أمريكي

المبالغ المستلمة مقابل 

 مناشدة 2018

 (أمريكي دوالر)

 مبلغ مرحل مخصصات أخرى  

 أمريكي(* )دوالر

المبالغ المتوفرة لعام 

2018 

 أمريكي(*** )دوالر

 التمويلية الفجوة

  النسبة أمريكي دوالر

 %21 24,226,832 88,866,777 47,235,066 41,631,711 113,093,609 التغذية

 %12 12,787,150 94,477,818 58,061,567 36,416,252 107,264,969 الصحة

 %0 0 120,822,694 55,616,479 65,206,215 79,100,000  البيئي صحاحواإل المياه

 %28 9,240,044 23,998,482 8,754,881 15,243,601 33,238,526 الطفل حماية

 %18 5,449,938 25,390,535 16,074,896 9,315,639 30,840,473 التعليم

 %40 5,811,028 8,742,242 2,900,497 5,841,745 14,553,270  التنمية ألجل االتصال

                                                 
   ومنع الفتاة وتعليم األمنة والوالدة مؤهل طاقم بحضور الصحية المرافق في والوالدة المنزلية المياه وسالمة الحرجة األوقات في والصابون الماءب اليدين وغسل األطفال وصغار الرضع لتغذية السليمة والممارسات الحصرية الطبيعية والرضاعة التطعيم تشمل  13

  المدارس. في العنف     
 1,443,432 شخص خالل الجولة األولى من حملة التطعيم األولى ضد الكزاز في مارس: 386,004 خالل حملة التلقيح ضد الحصبة في المحافظات الجنوبية في أبريل و416,755 شخص خالل الجولة األولى من حملة التلقيح الفموي ضد الكوليرا في عدن –   

 مايو 2018 إضافة   إلى 2,086 شخص خالل الجولة التطعيم الثانية ضد الكزاز والدفتيريا وكذا جولة التطعيم األولى ضد الحصبة في الشمال في شهر مايو. 14 
  رغم وجود فجوات تمويلية إال أنه تسنى تحقيق ذلك كون الحشد االجتماعي حول الممارسات األساسية أُعتبر ألوية خالل النصف األول من 2018 تبعا   لخطة االستجابة المتكاملة للكوليرا. 15 

 أبريل خالل االجتماعي اإلعالم وسائل في تداوله تم ما أبرز

2018 

  تويتر

 ألف 6,9 جدد متابعين

 ألف 681 انطباعات تغريدات

 انطباع 38,200 تغريده أعلى

 التغريدات إجمالي

 )عربي/إنجليزي(

75 

 فيسبوك

 إجمالي صافي

 للصفحة المتابعين/االعجابات

1,400 

 000519, الوصول إجمالي

 وصول 32,100 الرئيسي المنشور

http://fscluster.org/yemen/document/yemen-socio-economic-update-issue-33
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   615,155  615,155  تخصيصه تم ما

 %15 57,514,992 362,913,703 188,643,385 174,270,318 378,090,847 اإلجمالي

 ترغب األطراف متعددة منظمات جانب من اإلضافية المساهمات يشمل أخرى "مخصصات وبند للتعديل( وخاضعة أولية قام)األر 2017 مناشدة مقابل استلمت التي المبالغ ويشمل مرحل" "مبلغ*

  .2018 نتائج تحقيق في باإلسهام

 والتي المختلفة القطاعات عبر التكاليف يشمل كما أخرى. تمخصصا وبند المرحل المبلغ إلى باإلضافة الحالية المناشدة مقابل المستلمة التمويالت إجمالي وتشمل مايو 31 حتى متوفرة" "مبالغ**
 الموارد من المزيد حشد كذلك يجري البصرية. والمواد االتصال وأنشطة والمتابعة الميدانية والعمليات األمن تتضمن التكاليف هذه كاليمن. التكلفة عالية تشغيل بيئة في البرمجة لدعم حيوية تُعد

 التحويالت برنامج ذلك ويشمل اإلنسانية. األوضاع عن الناشئة االحتياجات ذلك في بما والبعيد القريب المدى على االحتياجات لتلبية والصحة البيئي واإلصحاح المياه ونُظم يةاالجتماع الحماية لتعزيز

 .اإلنسانية وغير اإلنسانية الصدمات جراء المحلية المجتمعات على األثر وتخفيف الطارئة النقدية
 

 

 تنفيذ ستجعل والتي المستلمة وتعهداتهم مساهماتهم نظير والخاص العام القطاعين من المانحين لكافة امتنانها عميق عن تعرب أن اليونيسف تود

 باإلضافة دةالمتح العربية واإلمارات السعودية العربية المملكة من سخية ةمساهم مايو شهر خال اليمن يونيسف تلقت ممكنا . أمرا   الحالية االستجابة

 المكسيك. حكومة ومن مختلفة وطنية لجان من أخرى صغيرة مساهمات إلى
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 8201 يوليو 20 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 :"2017 األطفال أجل من اإلنساني العمل" بعنوان اليونيسف مناشدة

 

 

 من مزيد على للحصول

 يمكن المعلومات

 :مع التواصل

 فارقي شيرن

 الممثل نائب

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

 سوانجين بيسمارك

  االتصال قسم رئيس بأعمال( )قائم

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

 ديكسون جيسيكا

 التقارير مسؤولة

 اليمن يونيسف

 األردن عمان،

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

 
 

 
  

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

 البرنامج نتائج ملخص

 162018 البرنامج ونتائج أهداف
 

 والشركاء اليونيسف استجابة الكتلة استجابة 

 
 االحتياج

  17الكلي
 النتائج مجموع 2018 هدف

 آخر منذ التغير
 تقرير

 اليونيسف هدف

 2018 لعام
 النتائج مجموع

 آخر منذ التغير
 تقرير

 التغذية

 أقسام أدخلوا الذين الوخيم الحاد التغذية وءبس المصابون شهر 59-6 عمر في األطفال #

  العالجية الرعاية
400,000 276,000 79,622 18,523 276,000 79,622 18,523 

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

  األطفال وصغار للرضع المالئمة تغذيةبال الخاصة المشورة
2,300,000 1,404,000 486,472 238,130 983,000 486,472 238,130 

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

 العناصر(
 730,000 149,500 39,133 730,000 149,50018 39,133 

 2,310 4,177,000 30,45219 2,310 30,452 4,177,000 4,600,000 أ( )فيتامين الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #

 الصحة

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

   
 912,560 170,79120 97,830 

 27,815 143,49121 5,352,000       األطفال شلل ضد تطعيمهم تم الذين الخامسة دون األطفال #

 أولية صحية رعاية على يحصلون ممن الخامسة دون األطفال #
 

    
 1,500,000 478,29122 125,600 

  أولية صحية رعاية على حصلني الالتي والمرضعات الحوامل النساء #
    

 811,055 246,23823 51,502 

 البيئي صحاحواإل المياه

 تأهيل وإعادة وصيانة تشغيل دعم خالل من الخدمات لهم أُتيحت الذين األشخاص #

 العامة المياه شبكات

 
7,288,599 4,688,785 718,000 5,500,000 4,659,948 718,000 

 - 219,55424 800,000 - 559,381 1,703,359  طارئة آمنة مياه إمدادات على نحصلوي الذين نيالمتضرر األشخاص #

 بناء خالل )من مالئمة بيئي إصحاح خدمات على يحصلون باتوا الذين األشخاص #

 تأهيلها( إعادة أو الطوارئ مراحيض

 
1,223,908 41,525 136 800,000 3,38725 136 

 )أساسية الشخصية للحماية النظافة مواد عدة على حصلوا ممن نيالمتضرر األشخاص #

 +استهالكية(

 
2,322,981 237,862 20,989 

800,000 

 (عدة أساسية) 
67,25926 20,989 

 
5,332,045 1,584,123 554,003 

3,400,000  

 (عدة استهالكية)
1,318,81127 554,003 

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

  المنزلية المياه وتعقيم معالجة تدخالت إليهم ووصلت

 
4,202,324 3,266,260 1,022,141 3,400,000 3,149,413 1,022,141 

 الطفل حماية

 إجمالي من واإلبالغ الرصد آلية قبل من منها والتحقق توثيقها تم التي لحوادثا نسبة
 المرفوعة الحوادث

 
90% 87% - 90% 87% - 

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

 نفسي دعم خدمات

 
682,268 151,748 27,959 594,937 116,342 22,353 

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

 األلغام
 

1,684,106 862,958 179,447 1,468,541 827,848 175,744 

 الحالة إدارة ذلك في بما األساسية الطفل حماية خدمات إليهم وصلت الذين األطفال #

 الضحايا ومساعدة
 

12,932 861 394 10,345 3,617 3,258 

 التعليم

 المدرسية البيئة تحسين خالل من مالتعل   فرصة لهم أُتيحت ممن نيالمتضرر األطفال #

 البديل التعليم وفرص
4,100,000 738,995 88,637 14,244 639,100 56,400 12,634 

 المدارس في السالم بناء وثقافة النفسي الدعم خدمات يتلقون الذين نيالمتضرر األطفال #
 1,000,000 125,841 34,650 429,000 88,908 33,659 

 ومن األساسية ميالتعل مستلزماتب تمثل دعم على حصلوا الذين نيالمتضرر األطفال #

  المدرسية الحقائب ذلك
 1,500,000 112,531 0 473,000 41,701 0 

 ميةالتن ألجل االتصال

      2,200,000(14) 562,82529 149,703 

                                                 
 .2018 مايو 31 حتى تائجالن جميع  16
 .7201 ديسمبر - لليمن اإلنسانية لالحتياجات الشاملة المراجعة في وردت كما تقديرات  17

 

 .2018 يوليو في األولى الجولة تنطلق أن المقرر من .بعد تبدأ لم التي الجدران خارج المتكاملة الوطنية الحمالت خالل من تتحقق لتحصينل الوطني البرنامج أهداف معظم أن إلى ذلك يرجع  18
 

  تزال ال 2018 عام من اللحظة هذه حتى وطنية تحصين أيام أي هناك تكن لم أنه وبما .عالية بتغطية تتمتع التي للتحصين الوطني اليوم حمالت من وكجزء منخفضة بتغطية تتسم التي الروتينية البرامج خالل من )أ( فيتامين مكمالت على الحصول يتم   19

 األطفال. شلل ضد للتطعيم الوطنية األيام انطالق وجود مع النسبة ترتفع أن المتوقع من لكن منخفضة )أ( فيتامين بتكملة التغطية       
 

  .الجدران خارج المتكاملة جوالتال إلى باإلضافة ثابتة مواقع خالل من الحصبة ضد والتطعيم للتحصين الوطني يوم حمالت من كجزء اليمن في األطفال شلل ضد تطعيمال حملة تنفذ .2018 من التاريخ هذا حتى منخفضة للقاحات الكلية التغطية تزال ال   20

 .العام نهاية بحلول هدفها إلى التغطية تصل أن المتوقع من وبالتالي رمضان شهر بعد السنة من الحق وقت في الجدران خارج المتكاملة جوالتالو للتحصين الوطني اليوم مواعيد تحديد سيتم       
 

 .رمضان شهر عقب العام هذا تنطلق أن المقرر من والتي التحصين الوطنية األيام حمالت خالل من األطفال شلل ضد همبتطعيم المصابين األطفال اليونيسف تستهدف   21
 

 .المؤشر هذا أهداف تحقيق في كبير تقدم سيظهر ذلك حدوث بمجردو .قريب وقت في تبدأ أن يجب األولى حملةال .2018 عام من اآلن حتى حملة أي تنفيذ يتم لم .الجدران خارج حمالت خالل من كبير حد إلى المؤشر هذا يتحقق  22
 

 .السابقة الحاشية انظر  23
 .الصلة ذات األنشطة كافة عكسلي القادم الوضع تقرير في األرقام تحديث سيتم .المؤشر هذا أهداف تحقيق في تدخالت عدة تسهم حين في واحد تدخل سوى االعتبار في الرقم هذا يأخذ ال  24

 

 .المقبل الشهر المؤشر هذا في التقدم من المزيد عن اإلعالن المتوقع ومن جارية المراحيض من المزيد بناء عملية زالت ال   25
 

 .األساسية النظافة عدد من اليونيسف ستوزعه ما يزيد أن المتوقع من التنفيذ حيز تدخل أن وما عليها النهائية الصيغة وضع مرحلة في للنازحين لالستجابة الشراكة اتفاقيات التزال   26
 

 .الصلة ذات األنشطة كافة عكسلي القادم الوضع تقرير في األرقام تحديث سيتم .المؤشر هذا أهداف تحقيق في تدخالت عدة تسهم حين في واحد تدخل سوى االعتبار في الرقم هذا يأخذ ال   27

 
  من محدود عدد على للتركيز التنمية ألجل االتصال استراتيجية بمراجعة اآلن اليونيسف وتقوم .والثاني األول ينالربع في تطعيم حمالت عدة ودعم األوبئة لتفشي االستجابة هو المنفذين الشركاء قبل من واالتصال المجتمعي إشراك جهود تركيز كان   29

 .السلوك حيث من أفضل تأثير وتحقيق بكثافة المجتمع مشاركة تضمن التي األنشطة تكثيف مع الكبير التأثير ذات الرئيسية الممارسات      
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 جلأل االتصال أنشطة من المتكاملة الحزمة إليهم وصلت الذين نيالمتضرر السكان #

  28التنمية

 
    

 
4,000,000(4) 4,873,99430 2,593,895 

 إليصال نشرهم جرى الذين المدربون ة/المتطوعونيالمجتمع بالتعبئة نيالمكلف عدد

 بالكوليرا اإلصابة حيث من المخاطر عالية المناطق في السلوك بتغيير الخاصة الرسائل

 
  

 
10,000 6,620 500 

 
 

                                                 
  والوقاية الحصرية الطبيعية الرضاعة ذلك في بما األطفال وصغار الرضع وتغذية الروتيني والتحصين اآلمنة الوالدة وممارسات الحوامل رعاية خدمات على اإلقبال :التنمية ألجل االتصال جانب في المنظمة تتناولها التي "14الـ الرئيسية "الممارسات تشمل  28
   تسجيل على طلب وخلق األطفال زواج حول االجتماعية األعراف ومخاطبة الفتاة وتعليم سنوات 6 سن في بالمدرسة االلتحاق على والتشجيع البشرية النفايات من اآلمن والتخلص وتخزينها المنزلية المياه ومعالجة بالصابون األيدي وغسل التغذية سوء من    

  واإلحالة واإلماهة التطهير) المنزل في المناسبة الرعاية ممارسات - الغذاء مع المناسب التعامل - بالصابون اليدين غسل - المنزلية المياه تعقيم :الكوليرا استجابة ضمن األربعة" الرئيسية "الممارسات تشمل حين في .وتجنيدهم باألطفال االتجار ومنع المواليد    
 (.الصحي المرفق إلى الفورية    

 

     تركيزا   أكثر مؤشرات إلى التنمية ألجل االتصال مؤشرات تعديل في النصفية المراجعة خالل نأمل حيث .األربعة األساسية الممارسات تبني في ساعد رئيسية حمالت 4 وتنفيذ الطارئة لالستجابة التنمية ألجل االتصال برنامج دعم  30

 السلوك على      

 


