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 لشركاءا مع اليونيسف استجابة

  القطاع/الكتلة اليونيسف

 اليونيسف هدف
 -يناير نتائج

 2019 يوليو
 الكتلة هدف

 -يناير نتائج
 2019 يوليو

-0 العمرية الفئة من األطفال عدد :التغذية
 الحاد التغذية بسوء المصابين شهر 59

 العالجية التغذية برامج في المسجلين الوخيم

321,750 159,472 321,7501 159,472 

 الذين الخامسة دون األطفال عدد :الصحة
 األطفال شلل لقاح على حصلوا

13,032,803 11,837,521   

 الذين السكان عدد البيئي: واإلصحاح المياه
 شرب مياه على الحصول بإمكانهم بات

6,000,000  5,391,465 
 

7,288,599 
 

5,926,465 

 الرعاية ومقدمو االطفال عدد :الطفل حماية
 النزاع من المتضررة المناطق في لهم

 النفسي الدعم خدمات من المستفيدين

794,825 370,283 882,268 417,634 

 الفئات من المستهدفين عدد :االجتماعية الحماية
 المساعدات من المستفيدين المهمشة/المقصية

 األمد وطويلة الطارئة ةاالجتماعي االقتصادية
 الحالة( )إدارة خالل من

 
175,000 

78,494   

 التقرير هذا نهاية اإلنساني األداء متابعة جدول في موضح األهداف مقابل النتائج شرح *
 

 2019 يوليو
 

  ماليين ,312 
  )تقديري( إنسانية مساعدة إلى بحاجة طفل

 

  مليون 24,1
 لليمن اإلنسانية لالحتياجات الشاملة المراجعة) ةلمساعد بحاجة شخص
 (أوتشا- 2019

 

  مليون 1,71
  النازحين األطفال عدد

 

 

   مليون 74,
 التعليم مجال في لمساعدة المحتاجين األطفال عدد

 

 وخيم حاد تغذية سوءب مصاب الخامسة دون طفل 487,375 
 
 

 واإلصحاح المياه مجال في ةلمساعد بحاجة شخص مليون 17,8

  يالبيئ
  

  األساسية الصحية لرعايةل بحاجة شخص مليون 19,7

 

 2019 لعام اليونيسف مناشدة
 دوالر مليون 536
 

  المتوفر* التمويل

 دوالر مليون 377,3

 

 2019 لعام للتمويل الكلي الوضع

 
 

 

 
 

 وموارد )طوارئ الحالية المناشدة مقابل المستلم التمويل تتضمن المتوفرة المبالغ *

 مخصص غير إضافي تمويل إلى إضافة   الماضي العام من مرحل ومبلغ أخرى(

 .2019 لعام اإلنساني األداء متابعة نتائج تحقيق في جزئيا   سيُسهم ولكنه للطوارئ
 

 رئيسية عناوين
 

 مشتبه حالة 543,758 على التعرف أمكن 2019 يوليو 31 وحتى 2019 يناير من األول منذ •

 0,14 بلغ للحاالت إماتة )بمعدل بالوباء مرتبطة وفاة حالة 785 وُسجلت بالكوليرا أصابتها

 الكوليرا ضد الفموي اللقاح من جرعة 1,721,300 بشراء اليونيسف تكفلت وقد هذا بالمائة(.

 مكافحة إلى الرامية لجهودها ومواصلة الكوليرا ضد للتطعيم الطارئة الحملة خالل الستخدامها

 الوباء. تفشي

 3) أطفال 10 مقتل من التحقق من واإلبالغ بالرصد المعني المتحدة لألمم القُطري الفريق تمكن •

 النزاع أطراف أيدي على أوالد( 15 و فتيات 12) آخر طفل 27 وإصابة أوالد( 7 و فتيات

 المختلفة.

 بسوء مصاب طفل 159,472 مجموعه ما 2019 يوليو حتى يناير الفترة خالل اليونيسف عالجت •

 المصابون الخامسة دون األطفال مجموع من المائة في 50 يمثل وهذا الوخيم الحاد التغذية

 العالجية. الرعاية برنامج خالل من الحاالت تلك استهداف تم طفل. 321,750 والبالغ بالمرض

 تغذية سوء من يعانون الذين الخامسة دون األطفال وفيات معدل تقليل في النشاط هذا ساهم حيث

 وخيم. حاد

 خالل من ونازحة نازح 140,000 إلى الوصول 2019 يوليو شهر خالل اليونيسف استطاعت •

 ظافةالن مواد عدة وتوزيع الطوارئ مراحيض وبناء المياه نقل صهاريج بواسطة إليهم المياه إيصال

 خطر من للحد ومجهزة أمنة مراحيض إلى الوصول من تمكينهم بُغية النظافة ممارسات وتعزيز

 التغذية. وسوء الكوليرا مثل باألمراض االصابة

 البالغين من 10,532 و طفل 28,377 منهم شخص 38,909 لعدد النفسي الدعم خدمات قُدمت •

 لمساعدتهم والمتنقلة الثابتة للطفل يقةالصد المساحات خالل من كذلك محافظة 15 على موزعين

  للعنف. تعرضهم عن الناجمة األمد وطويلة اآلنية التبعات على التغلب في
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  اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
 

 2019 يونيو منذ شخص 120,000 عن يزيد ما نزوح إلى نشطة جبهة 30 من أكثر وفي اليمن أنحاء جميع في المستمرة القتالية االعمال

 .20191 يوليو 18 بتاريخ األمن مجلس أمام عقده صحفي مؤتمر خالل لوكوك مارك الطوارئ حاالت في اإلغاثة منسق لتقرير وفقا  

 

 مجموع من بالمائة 65 من التحقق بالتقرير المشمولة الفترة خالل واإلبالغ بالرصد المعني المتحدة لألمم التابع القطري الفريق استطاع

 أطراف مختلف ارتكبتها أوالد( 15 و فتيات 12) آخر طفل 27 وإصابة أوالد( 7 و فتيات 3أطفال) 10 ذلك في بما عنها المبلغ الحوادث

 قد أطفال 4 بينهم شخص 14 وكان تعز. ثم الحديدة يليها الضالع محافظات في كانت منها والتحقق توثيقها تم التي الحوادث ممعظ النزاع.

 الهجمات أدت كما .2صعدة محافظة في قطابر بمديرية تثاب آل سوق على هجوم في طفل 14 بينهم آخر شخص 26 أصيب فيما قتلوا

 وتعليمية صحية مرافق دمرت هجمات عدة رصد تم ذلك، إلى أشخاص. 3 وإصابة طفل مقتل إلى تعز مدينة في الروضة حي على العشوائية

  .3المحافظة في

 

 حتى بها المشتبه الكوليرا لحاالت التراكمي العدد وصل 2017 أبريل 27 في الحاد/الكوليرا المائي لإلسهال الثانية التفشي موجة بداية منذ

 في المائة( في 0,18 يبلغ للحاالت إماتة )بمعدل بالوباء مرتبطة وفاة حالة 3,528 منها حالة 37,5201،9 مجموعه ما 2019 يوليو 31

 األول ومنذ .2019 عام خالل بها المشتبه الحاالت مجموع من المائة في 27,9 يمثلون الخامسة دون األطفال يزال وال البالد. مناطق عموم

 )بمعدل بالوباء مرتبطة وفاة حالة 785 منها حالة 543,758 إلى بها المشتبه الحاالت دعد وصل 2019 يوليو 31 حتى 2019 يناير من

 هجوم وبمعدل العام هذا خالل حاالت وقوع عن ابلغت قد اليمن في مديرية 333 اجمالي من مديرية 320 وكانت .4بالمائة( 0,14 بلغ إماتة

 المقابلة الفترة شهدت فقد 2018 عام من نفسها الفترة مع وبالمقارنة نسمة. 010,00 لكل بها مشتبهة حالة 188 يبلغ الوطني المستوى على

 مرتبطة وفاة حالة 105 و بها مشتبه حالة 108,808) بالوباء المرتبطة الوفيات وكذا بها المشتبه الحاالت عدد في كبير ارتفاع العام هذا من

  .5بالوباء(

 

 850,000 على أثر الذي األمر الغذائية مساعداته العالمي األغذية برنامج علق فقد ،الوصول على المحلية السلطات فرضتها التي للقيود نظرا  

 الساحل إلى الجنوب من السفر عند البيروقراطية المتطلبات بعض الوكاالت على فُرضت كما .20196 يونيو نهاية منذ ومستفيدة مستفيد

  للبالد. الغربي

 

 مجموعات قيادة تتولى كما اليمن في اإلنساني للعمل القُطري الفريق مع بالتنسيق العمل اليونيسف تواصل والتنسيق: اإلنساني العمل قيادة

 مجموعة ضمن كعضو فعال دور   لعب في استمرارها عن ناهيك الطفل لحماية الفرعية والمجموعة والتغذية والتعليم البيئي واإلصحاح المياه

 الصحة.

 

                                                 
  2019 يوليو 18 اليمن، في اإلنساني الوضع بخصوص األمن مجلس أمام  لوكوك مارك الطوارئ حاالت في اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشئون العام األمين وكيل إحاطة  1
 صعدة. في األسواق أحد على مهجو خالل المدنيين عشرات بمعية وجريح قتيل بين سقطوا أطفال ،2019 يوليو 30 لليمن، اإلنساني المنسق عن صادر بيان  2
  .2019 أغسطس 6 اليمن، حول موجزة مذكرة اإلنسان: لحقوق السامي المفوض مكتب  3
 .2019 يوليو 31 حتى البيانات (/http://yemeneoc.org/bi) التفاعلية اللوحة – اليمن في الكوليرا وباء  4
 .2019 يوليو 31 حتى البيانات (/http://yemeneoc.org/bi) التفاعلية اللوحة – اليمن في الكوليرا وباء  5
situation-council-security-un-briefs-director-executive-wfp-programme-food-https://reliefweb.int/report/yemen/world- اليمن في الوضع حول المتحدة لألمم التابع األمن مجلس يوجز العالمي األغذية لبرنامج التنفيذي المدير  6

yemen) 18 2019 يوليو 
 عليها والحفاظ أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 7
 .ومرضعات حوامل نساء  8

 (8201 ديسمبر اإلنسانية، لالحتياجات الشاملة المراجعة إلى تستند )التقديرات إنسانية لمساعدة المحتاجين المتضررين السكان ألعداد 2019 تقديرات

 2015 مارس اإلنسانية: االستجابة انطالق تاريخ

 
 اإلجمالي

 ون(ي)مل
 رجال

 )مليون(
 نساء

 )مليون(
 أوالد

 )مليون(
 فتيات

 )مليون(

 6.3 6 5.9 5.9 24.1  احملتاجني السكان عدد إمجايل

 3.7 3.6 3.5 3.5 14.3  7ماسة حاجة يف السكان

 0.87 0.83 0.84 0.8 3.34  النازحون

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

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

 2.4 2.5 2.58 0 7.4  التغذية جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

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

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

http://yemeneoc.org/bi/
http://yemeneoc.org/bi/
https://reliefweb.int/report/yemen/world-food-programme-wfp-executive-director-briefs-un-security-council-situation-yemen
https://reliefweb.int/report/yemen/world-food-programme-wfp-executive-director-briefs-un-security-council-situation-yemen
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 إصابة حاالت عدد أكبر عن أبلغت سجلت التي والمناطق للمديريات االستجابة لتقديم جهودهم تنسيق البيئي احواإلصح المياه كتلة شركاء قام

 في األثر كبيرة عملية دشنت قد الكتلة وكانت النزاع. من المتضررة والمناطق الحضرية المناطق خصوصا   الحاد/الكوليرا المائي باإلسهال

 من ألكثر المياه إمدادات توفير الكتلة شركاء واصل حين وفي أب. محافظة في بالكوليرا للتوعية تدريب جلسات ونفذت العاصمة أمانة

 تزال ال والتدخالت البيروقراطية العوائق بسبب الوصول على المفروضة والقيود للشركاء االفتقار قلة أن إال حجه في نازحة أسرة 17,000

 األمراض. تفشي خطر من تزيد جتمعةم العوامل تلك فإن وبالتالي حجة محافظة في يسيرئ وبشكل للنازحين مراحيض ببناء القيام تعرقل

 

 لبرنامج موقع 2,240 من أكثر في المعتدل الحاد التغذية بسوء مصاب طفل 259,548 تسجيل تم 2019 يوليو حتى يناير الفترة خالل

 الحاق تم ذلك، على عالوة طفل. 937,878 والبالغ 2019 لعام غذيةالت كتلة هدف من بالمائة 28 يمثل وهذا العالجية التكميلية التغذية

 الحوامل والنساء األطفال سيُصبح البرنامج هذا في التسجيل خالل من العالجية. التكميلية التغذية ببرنامج ومرضعة حامل امرأة 68،016

 التغذية. بمشاكل لمرتبطةا والوفيات للوفاة عرضة أقل المعتدل الحاد التغذية بسوء المصابين والمرضعات

 ومساعدة الحالة إدارة ذلك في بما الضرورية الطفل حماية خدمات بتقديم 2019 يوليو خالل الطفل لحماية الفرعية المجموعة شركاء قام

 الطبية تالخدما على 9النزاع جرحى من طفل 63 إحالة جرى هؤالء بين ومن النزاع. من متضرر طفل 1,553 منها استفاد والتي الضحايا

 مقدمي من 10,565 وكذا 10طفل 28,693 لعدد النفسي الدعم خدمات بتقديم الطفل لحماية الفرعية الكتلة شركاء قام بدورهم الالزمة.

 بشأن للحياة الُمنقذة التوعية خدمات تقديم تم الحرب مخلفات من المتفجرات وباقي االرضية االلغام انفجار مخاطر من وللحماية .11الرعاية

 أعضاء من 579 بتدريب الشركاء قام ذلك، إلى .13الرعاية مقدمي من 55,137 إلى إضافة 12طفل 51،798 مجموعه لما األلغام مخاطر

 تمثل المحافظات تلك كون الطفل حماية مجال في وصعدة وعمران ومأرب والحديدة الجوف محافظات في 14المجتمعية الطفل حماية لجان

  للنزاع. األمامية الخطوط

 

  السابق للشهر الوضع تقرير في ذٌكر عما تتغير فلم اإلنساني العمل إلستراتيجية بالنسبة اإلنساني: العمل استراتيجية

 

 البرنامج الستجابة موجز حليلت

 الحاد المائي للكوليرا/اإلسهال االستجابة
 

 الوفيات وكذا بها المشتبه الحاالت عدد في كبير ارتفاع العام هذا من المقابلة الفترة شهدت فقد 2018 عام من نفسها الفترة مع بالمقارنة

 التراجع في آخذ االسبوعية الحاالت عدد أن حين وفي .15بالوباء( مرتبطة وفاة حالة 105 و بها مشتبه حالة 108,808) بالوباء المرتبطة

 التعاطي اجل من واالستجابة للوقاية المتكاملة التدخالت عبتوسي قاموا وشركاءها اليونيسف أن إال 2019 عام من عشر الرابع االسبوع منذ

  .2018 بالعام قياسا   بها المشتبه الكوليرا لحاالت المتزايد العدد مع

 

 التطعيم حمالت خالل الستخدامها الكوليرا ضد فموي لقاح جرعة 1,721,300 بشراء بالتقرير المشمولة الفترة خالل اليونيسف قامت

 ضد الفموي التطعيم حملة من الثانية الجولة خالل الجرعات هذه استخدام سيتم حيث الوباء. تفشي الحتواء كمسعى الكوليرا ضد الطارئة

 ستعزز كما وعدن. وتعز والضالع العاصمة أمانة في الخطورة عالية مديريات 7 في وتنفذ العمر من سنة فوق السكان تهدفتس والتي الكوليرا

  سنوات. 3 إلى تصل ولمدة بالمائة 65 وبنسبة الكوليرا ضد المحلية المجتمعات لدى المناعة اللقاح من الثانية الجرعة

 

 لإلسهال المتزايدة اإلصابة حاالت مخاطبة اجل من لالستجابة اول كخط السريعة االستجابة فرق نفذتها التي الموسعة التدخالت تواصلت

 توفير التدخالت تشمل الخطورة. عالية المديريات داخل طفل مليون 1,2 بينهم شخص مليون 2,5 منها استفاد والتي الحاد/الكوليرا المائي

 المياه شبكات تأهيل إلعادة ثابتة سريعة مشاريع وتنفيذ بالكلور والخاصة العامة المياه مصادر جةومعال االستهالكية النظافة مستلزمات

 المستمرة التدخالت ساهمت المنزلية. المياه تعقيم أقراص توزيع ذلك في بما النظافة بأهمية للتوعية تدريب ودورات الصحي والصرف

 يتحدث الذي الشهر خالل الحاالت لعدد والمستقر الثابت االتجاه إلى بالنظر المرض واءاحت في البيئي واإلصحاح المياه كتلة من المدعومة

 كافة على والزنك الفموية االماهة وأكياس الحاد المائي اإلسهال عالج عدة بتوزيع اليونيسف شركاء قام ،الحالة إدارة خالل ومن التقرير. عنه

 إلى باإلضافة محافظة. 18 داخل مديرية 201 في منتشرة اإلسهاالت لعالج مركز 201 و فموية إماهة زاوية 375 خالل من المحافظات

  الحالية. التدخالت لتنفيذ التصحيحية باإلجراءات يتعلق فيما للشركاء االرشادات بعض السريعة االستجابة فرق قدمت ذلك،

                                                 
 .46 وأوالد: 17 فتيات:  9

 ,14,981 وأوالد: 13,712 فتيات:   10
  .4,722 وذكور: 5,843 إناث:  11
  .30،737 وأوالد: 21،061 فتيات:  12
  .30،261 وذكور: 24،876 إناث:  13
 .119 وذكور: 460 إناث:  14
 .2019 يوليو 31 حتى البيانات (/http://yemeneoc.org/bi) التفاعلية اللوحة – اليمن في الكوليرا وباء  15

http://yemeneoc.org/bi/
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 االجتماعية والتعبئة والتواصل االتصال تدخالت استطاعت د/الكوليراالحا المائي باالسهال المتعلقة الوقائية التدابير بشأن الوعي رفع اجل ومن

 السياق محددة بمعلومات وتزويدهم واألفراد األسر إلى الوصول المدني والمجتمع والمحافظات الوطني المستوى على الشركاء يقودها التي

 دعمت األوقاف وزارة مع وبالشراكة نفسها. المجتمعات حددتها كما الحاد/الكوليرا المائي لالسهال المسببة الرئيسية الدوافع لمعالجة وأنشطة

 غسل ممارسات تعزيز خالل من العالية األولوية ذات المديريات داخل الكوليرا بشأن والتواصل االتصال مجال في عاجلة تدخالت اليونيسف

 وغسل وصحية نظيفة مراحيض استخدام إلى إضافة لوربالك معالجة مأمونة مياه واستخدام الحرجة األوقات في والصابون بالماء اليدين

 مرشدين خالل من 16شخص 501,592 إلى الوصول امكن التدخل هذا خالل من الغذاء. سالمة لضمان أمنة نظيفة بمياه النيئة الخضار

 3,388 و مجتمعي لقاء 4,008 شملت مباشر شخصي وتواصل اتصال أنشطة نُفذت كذلك، جمعة. خطبة 5،819 وشملت دينيين ومرشدات

 المجتمعيين المتطوعين شبكة خالل ومن ايضا   االسهاالت. عالج ومراكز الفموية االماهة زوايا داخل مشورة جلسة 351و منزلية زيارة

 وحمى الكوليرا من الوقاية طرق بشأن 17شخص 1,590,405 لدى المعارف زيادة على المباشر الشخصي التواصل استراتيجية ساعدت

 يدرام عرض 36 إلى باإلضافة مجتمعية وفعالية لقاء 7،800 و مشورة جلسة 188و نقاشية مجموعة 194 خالل من ذلك تسنى نك.ضال

 منزلية. زيارة 201،354 و مجتمعي

 

 بعض قبل من الحاد غير االسهال لحاالت الخاطئ التصنيف الحاد المائي بالكوليرا/االسهال يتعلق فيما المستمرة الرئيسية التحديات بين من

 بشأن الخاطئة والمعلومات الالذع لطعمها نظرا   بالكلور المعالجة المياه استخدام في المجتمع أفراد وتردد كوليرا أنها على الصحية المرافق

 المتعلق اإلشرافي الدعم اليونيسف تواصل خاطئ بشكل بالكوليرا االصابة حاالت تصنيف دون وللحيلولة الصحة. على للكلور السلبية االثار

 بعض في السريعة االستجابة فرق جانب من عنها المبلغ الحاالت من والتحقق ثالث طرف م متابعة فرق نشر طريق عن الحاالت بتصنيف

 تدخالت خالل من الكوليرا من للوقاية بالكلور المعالجة المياه استخدام بأهمية الوعي رفع جهود المنظمة تواصل كما المحلية. المجتمعات

  المجتمعية. والتعبئة والتواصل الاالتص
 

                                                 
 الجمعة. صالة ُخطب خالل المساجد ائمة عبر الذكور المستفيدين إلى الرسائل وصلت النازحين. من 24,996 إلى إضافة شةالمهم المجتمعات أوساط من 9,255 منهم أوالد 98.937و فتيات 52,594 و رجال 284,646 و نساء 65,414  16
  .336،028 وأوالد: 388,230 وفتيات: 293،917 ورجال: 572,230 نساء:  17
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 ممن الوخيم الحاد التغذية بسوء مصاب الخامسة دون طفل 357,487 تحديد التغذية كتلة استطاعت 2019 عام خالل :والتغذية الصحة

 هؤالء تسجيل تم حيث 2019 يوليو إلى يناير الفترة خالل طفل 159،472 اليونيسف عالجت هؤالء بين ومن عالجية. رعاية إلى يحتاجون

 بالمائة 50 إلى وصلت قد اليونيسف تكون وبالتالي، الخارجية. العيادات في العالجية التغذية لبرنامج تابع موقع 7073, من أكثر في األطفال

 التغذية بسوء مصاب إضافي طفل 30,000 حوالي إلى الوصول في المنظمة نجحت كما طفل(. 321،750) للكتلة السنوي الهدف من

 الفئة. هذه ضمن الخامسة دون األطفال بين الوفيات معدالت خفض في ساهم الذي األمر .2018 عام من نفسها بالفترة مقارنة الوخيم دالحا

  التغذية. كتلة مع بالتنسيق الحاد التغذية لسوء المجتمعية اإلدارة برنامج نطاق توسيع إلى ذلك ىويعز

 

 بالمائة( 81) فرقة 174 منها البالد مناطق عموم في متنقلة فرقة 214 خالل من تقدم الحاد يةالتغذ بسوء المصابين األطفال حاالت إدارة

 أو الصحية المرافق إما خالل من التغذية سوء لفحص الخامسة دون طفل 2,164,189 خضع 2019 يوليو نهاية وحتى اليونيسف. تدعمها

  .اإليصالية النشاطات خالل من
 

 خالل والتحوالت لإلغاثة الموحد والتقييم للرصد مسوحات 9 استكمال تم حيث اليمن في التغذوي الوضع ومتابعة تقييم اليونيسف تواصل

 تلك نُفذت .الجمهورية مناطق عموم في تنفيذها يُخطط مسح 22 إجمالي بين محافظات 8 في 2019 يوليو نهاية حتى يناير بين ما الفترة

 وحضرموت وسقطرى أبين في المختارة المديريات بعضو وحجة تعز محافظتي من المنخفضة ناطقالمو وشبوة وصعدة بإ في المسوحات

 وخمس حجة في مديرية 22 داخل العالمي المقياس وفق الحاد التغذية سوء معدالت ارتفاع إلى مسوحات خمسة نتائج اشارت والمهرة.

 المتوقع ومن .الطوارئ حالة في العالمية الصحة منظمةل األدنى الحد من بالمائة 15 من أكثر إلى النسبة فيها وصلت والتي تعز في مديريات

  .2019 أكتوبر في اجرائه والمقرر المرتقب الغذائي األمن مرحلة لتصنيف المتكامل التحليل إلجراء المسوحات تلك نتائج تُسهم أن

 

 الكلي( الهدف من بالمائة 31) طفل 882,105 لعدد الدقيقة المغذيات مسحوق مكمالت اليونيسف قدمت المزمن التغذية سوء من وللوقاية

 الثابتة الصحية المرافق من المرفوعة النتائج على ترتكز كونها منخفضة تبدو النشاط هذا نتيجة .2019 يوليو حتى يناير بين الفترة خالل

 األنشطة تنفيذ بعد أعلى مئوية نسب إلى اليونيسف تصل أن المتوقع من نهأ غير المجتمعيين. الصحة متطوعي من أساسا   وترد المتنقلة والفرق

 أو المجتمعيين الصحة متطوعي كافة من الواردة البيانات جمع من االنتهاء وبمجرد العام هذا من المتبقية الفترة خالل المتكاملة اإليصالية

 الديدان من التخلص أدوية على حصلوا قد شهر 59-12 بين ارهمأعم تتراوح آخر طفل 466،613 وكان التقارير. تلك من المزيد ورود

 الهدف من المائة في 85 يمثل وهذا األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة المشورة على ومرضعة حامل امرأة 1,425,202 حصلت بينما

 الحديد. فوالت مكمالت على ومرضعة حامل 1,177,309 حصلت أيضا ، السنوي.

 

 الدعم تقديم اليونيسف تواصل باللقاحات منها الوقاية يمكن التي األمراض على والسيطرة على القضاء في التحصين برنامج هدف لتحقيق

 ضد لقاح جرعة 837,000 وكذا الكوليرا ضد فموي لقاح جرعة 1,721,300 شراء خالل من الموسع الوطني التحصين لبرنامج

 فوائد حول العامة لدى الوعي ورفع التبريد غرف إمدادات وضمان لألوبئة طارئ تفشي أي ضد تحصين ةأنشط وتنفيذ العجيلة الفيروسات

 التابع الثابتة المرافق في الصحية الخدمات تقديم برنامج قام منها. الوقاية يمكن التي الخطرة الطفولة أمراض من األطفال حماية في اللقاحات

 تاريخه حتى تلقيحهم تم الذين األطفال عدد إجمالي يرفع ما طفل 73،413 بتطعيم 2019 يوليو هرش في الموسع الوطني التحصين لبرنامج

 18خماسية ولقاحات األطفال شلل ضد فموي لقاح جرعات 3 تقديم تخلله واحد عام غضون وفي الهدف( من بالمائة 6) طفل 323،910 إلى

 نتائج األلمانية. والحصبة الحصبة لقاح من األولى الجرعة على حصلوا ينوالذ الهدف( من بالمائة 28) طفل 270،932 إلى وصلت والتي

 تلك وأن االن حتى االلمانية والحصبة األطفال شلل ضد التطعيم حمالت تنفيذ لعدم نظرا   منخفضة تبدو 2019 عام من األولى السبعة األشهر

 األلمانية. والحصبة األطفال شلل دض تطعيم حمالت لتنفيذ الخطط ضعو حاليا   يجري الروتيني. التطعيم أنشطة سياق في فقط تحققت النتائج

 المحافظة إلى المديرية من تُرفع الحالية النتائج ذلك. من أعلى تكون أن المتوقع من األلمانية الحصبة ضد التطعيم ألنشطة التراكمية النتائج

 ضد امرأة 28,400 تطعيم تم ذلك، إلى إضافة النتائج. بعض عن الغاإلب يتأخر قد وبالتالي الوطني المستوى على الحقا   معالجتها ويتم

 الروتيني. التطعيم أنشطة من كجزء تقدم األطفال شلل لقاحات ألن نظرا   منخفضة النشاط هذا نتيجة تبدو أيضا ، والدفتيريا. الوليدي الكزاز

  طفال.األ شلل ضد تطعيم حملة لتنفيذ خطة إعداد حاليا   يجري آنفا   ذكرنا وكما

 

 لسيطرة الخاضعة التسع المحافظات في للتطعيم متكاملة إيصالية جولة أول نُفذت 2019 يوليو مطلع حتى يونيو أواخر من الفترة خالل

 تقديم ولوازم التغذية ومواد اللقاحات من متكاملة بُحزمة المجهزة الصحية والفرق التطعيم فرق نشر تم حيث دوليا . بها المعترف الحكومة

 لمناطق الثالث أو الثاني المستوى في يعيشون اللذين والسكان المحلية للمجتمعات قرب عن الوالدة وحديثي لألمهات نجابيةاإل الصحة خدمات

 المنفذة التحصين خدمات من استفادوا ممن امرأة 8,876 وكذا طفل 27,438 إلى الوصول تسنى وقد الصحية. المرافق خدمات استجالب

  .الموسع الوطني التحصين برنامج قبل من

                                                 
 ب و أ الكبد وفيروس والكزاز الديكي والسعال الدفتيريا من للوقاية تستخدم واحدة وصفة في المستضدات من جرع خمسة  18
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 لتطعيم الروتا لقاح بشراء اليونيسف قامت بالتقرير المشمولة الفترة خالل

 بالمناعة لتزويدهم اليمن مناطق عموم في العام دون طفل 700,000

 وكجزء العجيلة. الفيروسات تسببها التي واالسهاالت العدوى ضد المطلوبة

 ثالجة 311 اليونيسف اشترت منالي في الصحي النظام وتعزيز دعم من

 من الهدف الصحية. المرافق لبعض لتسليمها الشمسية بالطاقة تعمل تبريد

 الكهربائي للتيار المتكرر االنقطاع من التخفيف هو الثالجات تلك شراء

 للقاحات. األمثل التخزين وضمان طويلة لفترات

 

 بالشراكة اليونيسف نفذت ،الدفتيريا وباء لتفشي ستجابةاو متصل سياق على

 تطعيم حمالت العالمية الصحة ومنظمة والسكان العامة الصحة وزارة مع

 تبني تم كما الواقع. األمر سلطات لسيطرة الخاضعة المناطق في واقعة محافظات 6 في الدفتيريا مرض على للقضاء الخماسي/الكزاز باللقاح

 قبل االجتماعي والحشد والتواصل باالتصال الخاصة األنشطة اليونيسف ودعمت إيصاليةو ثابتة تطعيم أنشطة لتنفيذ مختلطة استراتيجية

 933,312 حصل حين في الخماسي باللقاح الخامسة دون طفل 506,628 تحصين أمكن لذلك، نتيجة العملية. وأثناء التطعيم بعملية الشروع

  الكزاز. لقاح على سنة 15-5 العمرية الفئة من طفل

 

 المرقدة الدفتيريا حاالت إلدارة عالجية خدمات تقديم إلى يمتد بل التطعيم خالل من فقط الدفتيريا من الوقاية على اليونيسف تدخل يقتصر ال

 المطلوبة التجهيزات بشراء وشرعت ذمار محافظة في للمرضى عزل مركز اليونيسف انشأت كذلك الصحية. والمرافق المستشفيات في

 الخدمات. لتقديم جاهزة تصبحل اخرى عزل مراكز لتسعة

 

 المتكاملة اإلدارة خدمات بحزمة الخامسة سن دون طفل 268،587 تزويد 2019 يوليو شهر خالل تم للطفل المتكاملة الصحة سياق وفي

 من .اليةاإليص األنشطةو الثابتة الصحية المرافق داخل الرئوي االلتهاب من طفل 29,384 عالج جرى هؤالء بين ومن الطفولة. ألمراض

 حيث أيضا . المركزي المستوى وعلى والمحافظة المديرية مستوى على منتظم بشكل البيانات وجمع الداعم اإلشراف يتواصل أخرى، ناحية

 250,000 من أكثر عالج بهدف الطفولة ألمراض المتكاملة الرعاية إمدادات توزيع التقرير يغطيها التي الفترة خالل اليونيسف استطاعت

  بالدفتيريا. مصاب سنوات خمس دون آخر طفل 300,000 وحوالي الرئوي بااللتهاب مصاب الخامسة دون طفل

 

 العالمية الصحة ومنظمة سكانوال العامة الصحة وزارة مع وبالتنسيق

 وتحديث مراجعة عملية اليونيسف دعمت للسكان المتحدة األمم وصندوق

 االتصال وأنشطة والوليد لألم اليمن في اإلنجابية الصحة إستراتيجية

 كما (.2019-2022) للفترة السلوك وتغيير المناصرة بهدف والتواصل

 قائمة بمراجعة والسكان ةالعام الصحة وزارة مع بالشراكة المنظمة قامت

 أدوية من 42 تشمل والتي والوليد األم بصحة الخاصة األساسية األدوية

 لتنظيم وسائل 7 إلى باإلضافة الوالدة وحديثي التوليدية والطوارئ التوليد

  الصحة. وزارة قبل من تلك القائمة اعتماد تم وقد األسرة.

 

 للسكان للحياة والمنقذة العاجلة االحتياجات دعم يوليو شهر خالل البيئي واإلصحاح هالميا جبرنام واصل :البيئي واإلصحاح لمياها

 المائي باإلسهال المصابة المناطق على اإلنسانية التدخالت ركزت البالد. انحاء جميع في العاملة المنظومات على الحفاظ وكذلك المتضررين

 النازحين. وتدفقات حاد تغذية سوء من يعانون الذين األطفال واحتياجات بها المشتبه الكوليرا الحاد/حاالت

 

.  وسيتم إيصال  يونيسف اليمن/ 2019:  أكث   من 16 طن من اللقاحات وصلت إل مطار  صنعاء الدولي
 اللقاحات المنقذة للحياة ألكث   من 2 مليون شخص. 
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 وال مضيفة مواقف في يعيشون النازحين من المائة في 50 عن يزيد ما

 عرضة أكثر هم وبالتالي ومجهزة أمنة مراحيض إلى الوصول يستطيعون

 للنازحين االستجابة تزال ما الكوليرا. مثل واألمراض التغذية بسوء لإلصابة

 ةالحديد في ونازحة نازح 140,000 من أكثر إلى وصلت وقد أولوية تمثل

 النازحين اليونيسف زودت حيث يوليو شهر خالل وأبين ولحج وعدن وحجة

 ببناء قامت كما المياه نقل صهاريج بواسطة منقولة طارئة مياه بإمدادات

 المعززة للممارسات والترويج النظافة مواد عدة وتوزيع للطوارئ مراحيض

 الحالية ستجابةاال بمراجعة البيئي واإلصحاح المياه فريق قام أيضا ، للنظافة.

 تلك توحيد أجل من لهم المقدمة الخدمات من األدنى الحد وُحزمة للنازحين

 نحو الموجهة البيئي واإلصحاح المياه استجابة تغطية مستوى وزيادة الُحزمة

 المياه خدمات قُدمت التغذية برنامج مع وباالشتراك ذلك، على عالوة النازحين.

 19محافظة 13 على موزعة الغذائي األمن لمرحلة المتكامل التصنيف عملية من الخامسة المرحلة غطتها التي المواقع داخل البيئي واإلصحاح

  كارثية. أوضاع من فيها السكان يعاني

 

 شرب مياه توفير لضمان سواء حد   على الريفية والمناطق الرئيسية المدن في المياه إمدادات منظومات وصيانة تشغيل دعم اليونيسف واصلت

 الغيار وقطع والكهرباء الوقود توفير عبر وذلك النازحين ومجتمعات المضيفة المجتمعات داخل شخص مليون 2,3 من ألكثر مأمونة

 محطات وصيانة لتشغيل الدعم تقديم مواصلة أيضا   الدعم هذا يشمل والعامة. المنزلية المياه خزانات لتعقيم الكلور ومادة اقةالط بدائل وخيارات

 الغيار وقطع والكهرباء الالزم الوقود توفير خالل من المحلية المجتمعات مستوى على الصلبة النفايات وإدارة الصحي الصرف مياه معالجة

 في الصحي والصرف المياه مشاريع وتوسيع تأهيل إلعادة حاليا   العمل يجري ذلك، إلى المنظومات. لتلك الطارئة الصيانة بأعمال والقيام

  موقعا . 70 قرابة ذلك ويشمل اليمن مناطق عموم

 

 وموسعة وقائية صحي صرف مشاريع توفير إلى تهدف والتي الصحي الصرف حول المفصلة يجيةاالسترات على األخيرة اللمسات استكملت

 المشاريع تلك بتنفيذ المرتبطة المحتملة المخاطر تحديد تم كذلك المقبلة السنوات خالل الحضرية وشبه والحضرية الريفية المناطق داخل

 التنسيقية المجموعة تفعيل إلعادة والبيئة المياه وزارة يوليو شهر خالل دعمت دق اليونيسف وكانت المخاطر. تلك من التخفيف واستراتيجيات

   البيئي. واإلصحاح المياه مجال في التنموي التوجه ذات للمانحين

 

 اليونيسف واصلت فقد ،أمامها الماثلة التشغيل تحديات استمرار رغم :الطفل حماية

 غير والذخائر األلغام تمثلها التي المخاطر بشأن للحياة المنقذة التثقيف نشطةأ

 شخص 105،932 إلى وصلت والتي الحرب مخلفات من والمتفجرات المنفجرة

 55،137 إلى إضافة 20طفل 51,795 بينهم يوليو شهر خالل النزاع من متضرر

 في تلك األلغام بمخاطر تثقيفال أنشطة نُفذت .محافظة 15 داخل 21البالغين من

  .أيضا   المجتمعية الحمالت وخالل للطفل الصديقة المساحاتو المدارس

 

 38،909 إلى التقرير يغطيها التي الفترة خالل النفسي الدعم خدمات وصلت

 للطفل الصديقة المساحات من شبكة خالل من وذلك محافظة 15 في 22شخص

 وطويلة يةاآلن التبعات على التغلب في المستفيدين مساعدة بهدف والمتنقلة الثابتة

 للعنف. التعرض جراء األمد
 

 إلى الوصول تسهيل ذلك في بما لألطفال الضرورية الخدمات وتقديم اإلحالة عمليات دعم اليونيسف واصلت ،الحالة إدارة برنامج خالل منو

 ُمدراء قبل من عليهم والتعرف تحديدهم تم قد 23طفل 1,538 وكان .ضعفا   األكثر األطفال تستهدف والتي للحياة المنُقذة الصحية الخدمات

 حصل األطفال هؤالء بين منو اليونيسف. وضعتها التي اإلحالة ومسارات الحالة إلدارة الموحدة التشغيل إجراءات تطبيق على مدربين حالة

                                                 
 وتعز. وصعده ولحج وأب وحجه وحضرموت وعمران والمحويت والحديدة والضالع والبيضاء وعدن أبين   19
 .39،734 وأوال: 21،061 فتيات:  20
 .6130،2 وذكور: 24،876 إناث:  21
  .14،774 وأوالد: 13،603 وفتيات: 4،713 وذكور: 5،819 إناث:  22
 .965 وأوالد: 537 فتيات:  23

 في بلغم أصيب وقد عام 11 العمر من يبلغ أبراهيم محمد محمود2019 اليمن يونيسف @

 من المدعوم عدن في االصطناعية األطراف مركز قبل من حاليا   عالجه ويتم الحديدة
 اليونيسف

 

ي  :طفل2019اليمن/  يونيسف
  بات حجه ف 

 
 اليونيسف قامت بعدما  نظيفة مياه إل الوصول عىل قادرا

كيب ي  جديدة مياه شبكات بثر
وع من كجزء  المدينة ف   والتغذية الصحة حول الطارئ المشر
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 المشورةو الضحايا مساعدة ذلك ومن يحتاجونها التي الخدمات على حصلوا وقد تحديدها( تم التي الحاالت من بالمائة 98) 24طفل 1،508

 التعليمية والخدمات القانونية والخدمات للنوع ستجيبةالم والخدمات العيش ُسبل ودعم االقتصادي والتمكين الشمل ولم األسر وتتبع الفردية

 ة.الطبي والخدمات

 

 السدة مديرية في واحدة مدرسة تأهيل إعادة 2019 يوليو خالل شركائها مع اليونيسف كملتاست ،لألطفال أفضل تعليمية بيئة لتوفير م:التعلي

 طالب 21,936 مجموعه ما منها يستفيد وأب تعز محافظتي في مدرسة 18 في البيئي واإلصحاح المياه مرافق تأهيل إعادة وكذا أب بمحافظة

 فرصا   آلنا توفر باتت والتي مأرب ةمحافظ في مدرسة 33 في دائم شبه دراسي فصل 49 بناء اليونيسف دعمت ذلك، إلى اإلضافةب .25وطالبة

 أب. في الظهار بمديرية األوالد مدارس إحدى في مدرسية طاولة 100 إصالح اليونيسف دعمت كما .26نازح طفل 12،634 لعدد بديلة تعليمية

 في اءاتالعط وتقديم الفنية االحتياجات تقييم عملية حاليا   تستكمل تأهيلها إعادة سيتم التي النزاع من المتضررة المدارس قائمة توسيع ولدعم

   أخرى. يمنية محافظات عدة
 

 

 إلى باإلضافة ومعلمة معلم 150 لعدد والصفية التربوية اإلدارة مهارات حول وأخرى النشط التعلم حول تدريبية دورات اليونيسف دعمت

 االستجابة على قدراتهم لتعزيز وذلك المدرسية اإلدارة مهارات حول عدن بمحافظة البريقة مديرية في المدارس ُمدراء من 100 تدريب

  طالبهم. جانب من ليميةالتع لالحتياجات

   
 

 داخل األساسية النظافة مواد عدة لتوزيع االجتماعية الرعاية صندوق 2019 يوليو شهر خالل اليونيسف دعمت  :االجتماعي اإلدماج

 نظافة مواد عدة 7،468 توزيع تم حيث والتمكين. واالقتصادية االجتماعية للمساعدة المتكامل النموذج مشروع من كجزء المهمشين مجتمعات

 ومحافظات العاصمة أمانة داخل الفقيرة( األحياء )سكان المتكامل النموذج مشروع مستفيدي بينهم 27شخص 37،340 منها يستفيد استهالكية

 الثانية. المرحلة خالل ضمها وتم المشروع سياق في للتسجيل األولى المرحلة ضد استأنفت التي األسر على العدة تلك توزيع تم كما صنعاء.

 تحسين ضرورة على الضوء سلطت والتي البيئي واإلصحاح المياه لتدخالت الفني التقييم إليها خلص التي للتوصيات كاستجابة النشاط هذا يأتي

 مستوى ورفع األساسية النظافة مواد عدة توفير خالل من ذلك في بما المهمشين. ومجتمعات الفقيرة األحياء لسكان الشخصية النظافة وضع

 مع الوثيق بالتنسيق ويُنفذ الفقيرة األحياء في راالكولي فيه تتفشى وقت في يتم كونه للغاية مهم النشاط هذا الشخصية. النظافة بأهمية الوعي

 لليونيسف. التابع البيئي واإلصحاح المياه برنامج

 

 أمانة في المتكامل النموذج مشروع يستهدفها التي الفقيرة األحياء داخل السلوك تغيير اجل من والتواصل االتصال حمالت تنفيذ يتواصل

 أنصب عليها. واالستمرار الممارسات أفضل تبني خالل من السلوكي التغيير تشجيع إلى التالحم تلك تهدف صنعاء. ومحافظة العاصمة

 المكلفون قام حيث الكوليرا من الوقاية وطرق اليدين وغسل الشخصية والنظافة المحيطة البيئة نظافة أهمية إبراز على الشهر هذا التركيز

 لجان قادت ذلك إلى باإلضافة أسرة 1,335 يمثلون فرد 6,738 إلى الوصول واستطاعوا وجماعية فردية تثقيف جلسات بعقد المجتمعية بالتعبئة

 تنفيذ في شارك حي. 19 عددها يبلغ التي صنعاء ومحافظة العاصمة أمانة في المستهدفة الفقيرة األحياء داخل مجتمعية تنظيف حملة التشاور

 في الحمالت تلك أثمرت األساسية. النظافة مواد عدة توزيع مع وبالتكامل حي كل في أيام 7 واستمرت مجتمعي متطوع 107 الحمالت تلك

 بعض وتوفير بالكوليرا اإلصابة مخاطر استئصال بهدف الفقيرة األحياء تنظيف

 المبادرة. في شاركوا الذين تلك الفقيرة األحياء لسكان الدخل/الحوافز

 

 بالتعبئة للمكلفين تنشيطية تدريب دورات تنفيذ التقرير عنه يتحدث الذي الشهر شهد

 أفضل على التركيز مع السلوكي التغير تعزيز في دورهم يتمثل الذين المجتمعية

 البيئي واإلصحاح والمياه والتغذية الصحة مجاالت في الرئيسية الممارسات

 التركيز مع المجتمعية بالتعبئة المكلفين دور تعزيز هو التدريب من الهدف والتعليم.

 وما اليونيسف من الُمقرة الرئيسية الممارسات أفضل حول معارفهم تحديث على

 نُفذ كما المستقبلية. والخطوات عملهم هتواج التي والتحديات انجازه عليهم يتوجب

 تلك دور لتقييم ُخصصت لقاءات 7 عقد تضمن االستشارية للجان مشابه تدريب

                                                 
 33 & أوالد 76) طفل   109 لعدد راألس تتبعو أوالد( 509و فتيات 371) الفردية المشورة على حصلوا طفل 880 وكذا أوالد( 25و فتيات 14) الضحايا مساعدة على حصلوا طفل 39 هؤالء بين ومن .947 وأوالد: 561 فتيات  24

 - فتيات( 3  & أوالد 19) طفل 22 لعدد قانونيةال خدماتال -  فتيات( 96  & أوالد 206) طفل 302 لعدد العيش كسب سبل ودعم االقتصادي التمكين –)فتيات 17  & أوالد 30) طفل 47 شمل لم - فتيات(

 خدمة. من أكثر على وحصلوا على احيلوا األطفال هؤالء بعض فتيات(. 94 & أوالد 136) طفل 230 لعدد الطبية الخدمات - فتيات( 42 & أوالد 88) طفل 130 لعدد تعليمية خدمات

 
 .11،618 وطالب: 10,318 طالبات:  25
  .6،443 وأوالد: 6,191 فتيات:  26
 .10،565 وأوالد: 11،107 وفتيات: .7،224 وذكور: 8،943 إناث:  27

 حول توعية جلسة في تشارك صغيرة فتاة الخالدي: فضل سعاد /2019 اليمن يونيسف @

 المحليين. شركائه مع بالتعاون اليونيسف في االجتماعية السياسات برنامج نظمها الكوليرا
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 لتحديث ُكرس الحالة لمدراء اجتماع عقد كذلك اليونيسف يسرت المستقبلية. والخطوات التحديات وأهم المجتمعية المشاركة سياق في اللجان

 األنشطة االجتماعات تلك مثلت الحالة. بإدارة الخاصة السلوك قواعد مدونة ومناقشة الحالة إدارة بشأن همومشرفي الحاله مدراء معارف

 الالعبين لهؤالء الفني الدعم وتقديم دورهم لتعزيز التصحيحية التدابير واقتراح السابقة الفترة في عملهم لتقييم أيضا   فرصة التدريبية والدورات

  األساسيين.

 

 للمساعدة المتكامل النموذج مشروع مكونات جميع تنفيذ لضمان المظالم عن التعويض آلية تشغيل اليونيسف دعمت ذلك، مع بالتوازي

 للمشروع التابع االتصال مركز عبر الواردة التظلمات إجمالي بلغ للمساءلة. وخاضع للغاية شفاف نحو   على والتمكين واالقتصادية االجتماعية

 البقية كانت المختلفة المشروع أنشطة ضد المستفيدين جانب من شكاوى تضمنت المكالمات إجمالي من بالمائة 46 أن حين ففي .28تظلم 1,791

 حين في الشكاوى من المائة في 86 حل تم االن وحتى المشروع. في بالتسجيل يرغبون الذين اولئك جانب من تظلمات عن عبارة بالمائة( 54)

 .2019 عام نهاية سيجرى الذي التكميلي التسجيل مسح خالل منها والتحقق لماتالتظ في النظر سيتم

 

 ةواالقتصادي ةاالجتماعي المستجدات ةنشر من 43 العدد إلصدار الدولي والتعاون التخطيط وزارة 2019 يوليو شهر خالل اليونيسف دعمت

 .البلد في صاديةواالقت االجتماعية للمعلومات رئيسي وطني مصدر تمثل والتي اليمن في

 

 المحلية المجتمعات تستخدمها والتي المساجد في المياه لمصادر خرائط لوضع األوقاف وزارة اليونيسف دعمت :التنمية ألجل االتصال

 واآلبار )الخيرية( السبيل خزانات ومنها تلك المياه مصادر كانت حيث .العاصمة أمانة داخل الفرعية المديريات في وذلك المجاورة واألسر

 وكذلك الصحية وغير المتقادمة الخزانات استبدال عند البيئي واإلصحاح المياه استجابة بها استرشدت التي المدخالت بمثابة المياه وشبكات

 من والوقاية والنظافة المياه ممارسات تعزيز مجال في عليها قائمينال تدريب اليونيسف دعمت كما منتظم. بشكل بالكلور تعقيمها من التأكد

  المباشر. الشخصي والتواصل االتصال مهارات ولتعزيز الكوليرا

 

 ألكثر االجتماعي والتغيير بالنظافة المتعلقة االيجابية الممارسات حول تدريبي برنامج اليونيسف نفذت والتعليم التربية وزارة مع وبالشراكة

 النظافة في االيجابية الممارسات ولتعزيز المدارس. تلك في والمعلمات المعلمين من غالبيتهم المدارس في صحية اتصال نقطة 600 من

 ألى طفل من كمنهجية المبتكرة األساليب خالل فمن األطفال أولئك أسر إلى إضافة مدرسة 149 في األطفال مع تلك االتصال نقاط انخرطت

  نهايتها. إلى وصلت والتي لصيفيةا العطلة خالل طفل

 

 المائي الكوليرا/االسهال من الوقاية ممارسات حول وأب تعز محافظتي في للطفل صديقة مساحة 28 في يعملون وميسرة ميسر 166 تدريب تم

 جانب من المتنقلة والعروض السينما شملت تفاعلية ترفيهية أنشطة نُظمت كما المراكز. تلك يزورون الذين وأسرهم األطفال لمساعدة الحاد

 وصلت وقد عمران. ومدينة ذمار ومدينة العاصمة أمانة في والشوارع كالحدائق العامة األماكن داخل الكوميديا ونجوم الممثلين من مجموعة

  األمور. وأولياء األطفال من معظمهم شخص 120,000 قرابة إلى األنشطة تلك

 

 إمدادات توفير لضمان للسكان المتحدة األمم صندوق بمعية اليمن في السريعة االستجابة آلية قيادة اليونيسف تتولى :السريعة االستجابة آلية

 وبرنامج للسكان المتحدة األمم وصندوق اليونيسف استطاعت 2019 يوليو شهر وخالل طوارئ. حالة أي ظهور بمجرد للحياة منقذة عاجلة

 نظافة مواد تشمل والتي السريعة االستجابة ليةآل ياريةالمع عدةالب تزويدهم وجرى الجدد النازحين من 278,117 إلى الوصول العالمي األغذية

 األمامية الخطوط وحول النزاع حدة في تصاعد شهدت التي المناطق من رئيسي بشكل األسر تلك نزحت أخرى. وإمدادات أساسية شخصية

 والضالع. وتعز والحديدة حجه في للقتال

 

 بوزن أمريكي دوالر مليون 17 من أكثر 2019 يوليو شهر في الواصلة لإلمدادات اإلجمالية القيمة بلغت :اللوجستية والخدمات التوريد

 باإلضافة الحديدة إلى شراعي مركب بواسطة الشحنات تلك وصلت التوالي. على مكعب متر 868,9 متري طن 76,43 بلغا إجماليين وحجم

  وعدن. صنعاء إلى وصلتا طائرتين إلى باإلضافة صاللة إلى اللوجستي الدعم كتلة قبل من ةمسير سفينة إلى

  

 

 

                                                 
  والتظلمات. الشكاوى وتسجيل المجاني الرقم على االتصال للمستفيدين يمكن المظالم عن التعويض آلية خالل من  28
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  :الخارجي واالتصال اإلعالم

 بنسبة اليمن في اإلنساني والوضع واألطفال اليونيسف حول الكلية اإلعالمية التغطية زادت

 في 25 بحوالي اليونيسف حظيت حيث .سبق الذي بالشهر مقارنة يوليو في المائة في 14

 المتداول المحتوى من بالمائة 25 و التقليدية اإلعالم وسائل على العامة التغطية من المائة

 33 بنسبة اليونيسف قضايا المحلية اإلعالم وسائل غطت االجتماعي. التواصل وسائل على

 اإلعالم وسائل ثم بالمائة 03 بنسبة العربية باللغة اإلقليمية اإلعالم وسائل يليها بالمائة

 اإلعالم وسائل مع التفاعل في زيادة كذلك لوحظ بالمائة. 7 بنسبة باإلنجليزية الناطقة الدولية

 وسائل بالنسبة بالمائة 42 وحوالي المائة في 80 بلغت بنسبة باإلنجليزية الناطقة الدولية

  المحلية. اإلعالم

 

 لألبوة العالمي اليوم يصادف الذي الشهر رصةف واغتنام المناصرة بحمالت يتعلق وفيما

 جهودها تواصل كما الحرب مناطق في األبوة حول تقارير سلسلة اليمن يونيسف نشرت

 يوليو 24 بتاريخ نُشر صحفي بيان وفي الوالدة. عند واألطفال النساء بوضع الوعي لزيادة

 ماليين 9 حوالي أن اليونيسف أعلنت فقد المشروطة غير النقدية المساعدات حول 2019

 الخامسة الجولة في الطارئة النقدية المساعدات إليهم وصلت اليمن مناطق عموم في شخص

 يونيسف تفاعلت كما الخامس. عامة النزاع دخول مع العاجلة احتياجاتهم تلبية في لمساعدتهم

 اليمن يونيسف روجت كما الدائر. للعنف هدفا   يكونوا أن يجب ال األطفال أن مؤكدة الشهر هذا أواخر األطفال وإصابة قتل حوادث مع اليمن

 حتى أشهر 6 بين أعمارهم تتراوح طفل مليون 1,3 حوالي إلى وصلت والتي االجتماعي التواصل منصات على الدفتيريا ضد التطعيم لحملة

  العاصمة. أمانة في سنة 15
 

 تنفذها التي اإلنسانية لالستجابة االجتماعي التواصل وسائل محتوى إبراز مع الرقمي باإلعالم خراطاالن في المتمثلة جهودها اليونيسف تابعت

 الطفل وحماية التنمية ألجل واالتصال البيئي واإلصحاح والمياه الصحة مجال في واالستجابة الكوليرا استجابة ذلك في بما اليمن في اليونيسف

  زحين.النا للسكان الطارئة الخدمات وتوفير

 

 االتحاد مع بالتشارك نُظم والذي المجتمعيين الصحيين العاملين معرض حول الرقمية الحملة كانت الشهر هذا تحققت التي النجاحات أبرز

  اليمن. في لليونيسف التابعة االجتماعي اإلعالم وسائل منصات جميع على تفاعل 476،960 وجمع بروكسل في األوروبي

 

 لمنصة وبالنسبة حجه. محافظة في حديثا   تركيبها تم التي المياه لشبكات صور مع انطباع 136,000 من أكثر الشهر هذا تغريدة أعلى جمعت

  المدارس. في والعاملين للمعلمين النقدية الحوافز مشروع حول وكان انطباع 55،000 من أكثر على منشور أعلى حصلت فقد فيسبوك

 
 

 وتعهدات مساهمات من قدموه ما نظير والخاص العام القطاعين من المانحين لجميع امتنانها عميق عن تعرب أن اليونيسف تود :التمويل

 ليمن.ل اإلنسانية االستجابة خطة مع 2019 األطفال أجل من اإلنساني العمل مناشدة موائمة تم .ا  ممكن أمرا   الحالية االستجابة تنفيذ من جعلست

 مساهمات اليونيسف تلقت 2019 يوليو شهر وخالل .دوالر مليون 60172, من أكثر إجماال   وصلت مساهمات تاريخه حتى اليونيسف تلقت

 مع المتحدة والمملكة التشيك وجمهورية وكرواتيا وبلجيكا والكسمبورغ والدنمارك النمسا في الوطنية اللجان من دوالر مليون 2,4 بقيمة

 جميع إلى الوصول المنظمة باستطاعة يكون لن التمويل هذا دون فمن دوالر. مليون 4,158 تبلغ ئمةاق تمويل فجوة هناك زال ال أنه العلم

 الخصوص وجه على اليونيسف ترحب ،اليمن في وأسرهم لألطفال األمد وطويلة العاجلة االحتياجات ولتلبية أيضا ، الحاجة. ذوي األطفال

  السنوات. ةومتعدد المرونةب تتسم والتي ابه التنبؤ يمكن التي تبالتمويال
  

 شهر خالل االجتماعي اإلعالم وسائل في تداوله تم ما أبرز

 2019يوليو

 تويتر

 2,100 جدد متابعين

   مليون 1,1 انطباعات تغريدات

 انطباع 136,200 تغريده أعلى

 88 )عربي/إنجليزي( التغريدات مجموع

 زيارة 14،300 الملف زيارات

 مرة 594 الذكر مرات مجموع

 فيسبوك

 54 غالبا ( )باللغتين المنشورات إجمالي

 700,1 الجدد اإلعجابات/المتابعين صافي

 شخص  ألف 431 الوصول إجمالي

 وصول 55,600 الرئيسي المنشور

 انستقرام

 عربي/إنجليزي) المنشورات إجمالي

) 
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 8,500 المتابعين عدد

 انطباع  3,700 منشور أعلى
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 شهرا( 12 ولمدة 2019 لعام اإلنسانية المناشدة في محددة هي )كما المطلوبة التمويالت

 الُمناشد القطاع

 متطلبات

 لعام التمويل

2019 

 أمريكي( )دوالر

 التمويالت

 مقابل المستلمة

 2019 مناشدة

 أمريكي( )دوالر

 من مرحل مبلغ

2018 

 أمريكي( )دوالر

 تسهم أخرى مخصصات

 )دوالر النتائج تحقيق في

 *أمريكي(

 لعام المتوفرة التمويالت

 التمويلية الفجوة أمريكي(** )دوالر 2019

$ % 

 %36 44,790,062 79,887,938 20,500,890 22,505,261 36,881,787 124,678,000 التغذية

 %33 28,401,138 57,387,535 24,487,066 22,074,642 10,825,827 85,788,673 الصحة

 %34 45,317,685 89,682,315 19,153,893 34,775,718 35,752,704 135,000,000  البيئي واإلصحاح المياه

 %52 20,007,574 18,340,637 1,600,000 11,766,930 6,573,707 38,348,211 الطفل حماية

 %0 322,938 105,677,062 2,504,291 31,116,985 72,055,785 106,000,000 التعليم

 %63 8,807,143 5,202,253 3,600,000 421,074 1,181,179 14,009,396 االجتماعية السياسات

 %44 4,823,098 6,034,697 5,915,188 5,059,736 974,961 10,857,795 التنمية ألجل االتصال

 %37 7,736,908 13,263,092 - 6,683,055 6,580,037 21,000,000 السريعة االستجابة ألية

  1,808,694 1,808,694   1,808,694  تخصيصه تم ما

 %29 158,397,853 377,284,222 77,761,327 134,403,401 172,634,681 535,682,075 اإلجمالي
  .2019 اإلنساين األداء رصد نتائج حتقيق يف سيسهمون وابلتايل للطوارئ مكوانت لديهم لكن النظم تعزيز على ينصب   األساسي تركيزهم آخرين وماحنني األطراف متعددة منظمات جانب من اإلضافية املسامهات ذلك يشمل *
 

 كاليمن.  التكلفة عالية تشغيل بيئة يف الربجمة لدعم حيوية ت عد واليت املختلفة القطاعات عرب التكاليف تلك )تشمل أخرى. خمصصات وبند املرحل املبلغ إىل ابإلضافة احلالية املناشدة مقابل املستلمة التمويالت إمجايل وتشمل 2019 يوليو 13 حىت توفرةامل بالغامل **
 البيئي واإلصحاح املياه ون ظم االجتماعية احلماية لتعزيز املوارد من املزيد حشد جيريو  هذا الرئيسي. املقر يف هبا االحتفاظ يتم ةمسامه كل  عن املسرتدة لتكلفةا كذلك  تضمنت .(البصرية واملواد االتصال وأنشطة واملتابعة امليدانية والعمليات األمن تتضمن التكاليف هذه

  .اإلنسانية وغري اإلنسانية الصدمات جراء احمللية اجملتمعات على األثر ختفيف إىل يهدف الذيو  الطارئة ديةالنق التحويالت برانمج ذلك ويشمل اإلنسانية. األوضاع عن الناشئة االحتياجات ذلك يف مبا والبعيد القريب املدى على االحتياجات لتلبية والصحة
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 9201 سبتمبر 28 في المقبل: التقرير
 

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

 Yemen @UNICEF تويتر: على اليمن يونيسف صفحة

 Yemen UNICEF انستجرام: على اليمن يونيسف صفحة

 www.unicef.org/appeals/yemen.html :"2019 األطفال أجل من اإلنساني "العمل بعنوان اليونيسف مناشدة

 

 
 من مزيد على للحصول

 يمكن المعلومات

 :مع التواصل

 ويفين باستيان

 الممثل نائب

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

  نسوانجي كبسمار

  االتصال قسم رئيس

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

  لوبيل آن

 شراكات أخصائية

 اليمن يونيسف

 األردن عمان، مقر من

 962+ 79 835 0402 :تلفون
alubell@unicef.org : Email 

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

 (9201 يوليو - )يناير البرنامج نتائج ملخص

 2019 البرنامج ونتائج أهداف
 

 المنفذين والشركاء اليونيسف استجابة الكتلة استجابة 
  الكلي االحتياج

 النتائج مجموع 20191 هدف
 آخر منذ التغير

 تقرير
 20191 هدف ▲▼

 النتائج مجموع
 آخر منذ التغير

 تقرير
▼▲ 

 التغذية 
 الذين الوخيم الحاد التغذية بسوء المصابون شهر 59-0 عمر في المستهدفين األطفال #

  العالجية الرعاية أقسام أدخلوا
357,487 321,750 159,472 27,956▲ 321,7501 159,472 27,956▲ 

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

2,403,337 1,682,336 1,425,202 348,904▲ 1,514,102 1,425,202 348,904▲ 

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

4,766,718 2,860,031 882,105 256,340▲ 2,860,031 882,1052 256,340▲ 

 ▲7,813 52,1553 4,290,047 ▲7,813 52,155 4,290,047 4,766,718 أ( )فيتامين الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #

 الصحة 

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

  
 

942,842 270,9323 53,011▲ 

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

 

  

 
13,032,803 11,837,5211 -  

 ▲73,413 323,9102 5,352,000     األطفال شلل ضد تطعيمهم تم الذين الخامسة دون األطفال #

  أولية صحية رعاية على يحصلون ممن الخامسة دون األطفال #
  

 1,575,000 1,095,245 161,468▲ 

  أولية صحية رعاية على يحصلن الالتي والمرضعات الحوامل النساء #
  

 841,097 638,461 104,057▲ 

 البيئي واإلصحاح المياه 
 تشغيل دعم خالل من الشرب مياه على الحصول بمقدورهم بات الذين األشخاص #
 العامة المياه منظومات صيانة/

 
7,288,599 5,926,465 267,707▲ 6,000,000 5,391,4652 267,707▲ 

 ▲231,619 586,9153 1,000,000 ▲290,815 890,574 1,703,359   آمنة طوارئ مياه إمدادات على يحصلون الذين األشخاص #

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

 
1,223,908 570,080 50,866▲ 800,000 471,992 34,800▲ 

 )أساسية المعيارية الشخصية النظافة مواد عدة على حصلوا ممن األشخاص #
 +استهالكية(

 2,322,981 
 (عدة مواد اساسية) 

366,246 44,372▲ 800,000 188,3194 8,659▲ 

 5,332,045  
 (عدة مواد استهالكية)

4,766,184 553,841▲ 4,000,000 4,640,6005 553,841▲ 

 بالكوليرا اإلصابة حيث من الخطورة عالية مناطق في يسكنون الذين األشخاص #
  1المنزلية المياه وتعقيم معالجة تدخالت إليهم ووصلت

 
4,202,324 12,735,490 2,597,079▲ 3,500,000 12,497,672 2,597,079▲ 

 الطفل حماية 
 إجمالي من واإلبالغ الرصد آلية قبل من منها والتحقق توثيقها تم التي الحوادث %

 المرفوعة الحوادث
 80% 8%▼ 90% 80% 8%▼ 90% 

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

 417,634 39,258▲ 794,825 370,283 38,909▲ 882,268 

 مخاطر بشأن للحياة المنقذة التثقيف رسائل إليهم وصلت الذين المجتمع وأفراد األطفال #
 1,684,106 ▲106,932 1,631,260 1,365,128 ▲106,935 1,642,376  1األلغام

 الحالة إدارة ذلك في بما الضرورية الطفل حماية خدمات إليهم وصلت الذين األطفال #
 الضحايا ومساعدة

 9,122 1,553▲ 10,345 8,7752 1,508▲ 12,932 

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

   500 7013 - 

 التعليم 

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

 891,352 649,204 81,441▲ 816,566 216,4641 35,524▲ 

 المدارس في السالم بناء وثقافة النفسي الدعم خدمات يتلقون الذين المتضررين األطفال #
 1,794,689 295,924 - 170,000 33,5242 - 

 ومن األساسية التعلم بمستلزمات تمثل دعم على حصلوا الذين المتضررين األطفال #
  المدرسية الحقائب ذلك

 1,500,000 96,328 4,117▲ 996,994 15,2513 - 

 النقدية الحوافز على سيحصلون الذين المدارس في والعاملين والمعلمات المعلمين عدد
 مدرسة( 10,331 )داخل

 135,359 449,4454 127,157▲ 135,359 449,445 127,157▲ 

 االجتماعية السياسات 

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

    175,000 78,494 9,038▲ 

 1السريعة االستجابة آلية 

 االستجابة آلية من المساعدة عدة على يحصلون الذين للخطر المعرضين النازحين عدد 
 البالغ تلقي من ساعة 72 خالل السريعة

    
 

2,000,000 
 

939,327 
 

117,278▲ 

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

 

 
350,000 

 
62,8611 

 
- 

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

  والحمالت لألوبئة االستجابة سياق في التنمية

  
  

6,000,000 3,840,696 568,941 

 إليصال نشرهم جرى الذين نيالمدرب نيالمجتمعية/المتطوع بالتعبئة نيالمكلف عدد
 االجتماعي والتغيير السلوك تغيير بممارسات الخاصة الرسائل

 

 

   5,000 
3,520 

 أنظر السرد

600 

 - فأكثر 

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

 التي لنتائجا تعكس المرفوعة األرقام تكون ال قد وعليه، طويل. وقت تأخذ المطابقة ألن نظرا   تقاريرال في رقامباأل الرفع في تأخير يحدث قد الميدانية المكاتب قبل من بها والرفع الميدان من البيانات جمع يتم :1 النتائج مجموع

 ذلك. من بدال   التالي الشهر تقرير إلى النتائج تضافس وبالتالي بدقة الشهر كذل في تحققت

 الوخيم الحاد التغذية بسوء المصابين طفالاأل لعدد األدنى والحد الكتلة في مثيله من أعلى اآلن وهو 2019 أبريل في األطفال أجل من اإلنسانية المناشدة مراجعة سياق في الوخيم الحاد التغذية سوء هدف مراجعة تمت :1 التغذية

 تساهم .(تقريبا   حالة 487,357 مجموعها والبالغ) 2019 لعام الوخيم الحاد التغذية سوء عبء مجموع إجمالي من ٪90 إلى %80 من ا  مؤخر اليونيسف هدف زيادة تم .2019 اإلنسانية االستجابة خطة بموجب المستهدفين

 المجتمع. مستوى على الوخيم الحاد التغذية سوء أهداف من ٪100 بنسبة اليونيسف

 يينالمجتمع صحةال متطوعي إلى وعزتُ  المؤشرات هذه نتائج نصف من يقرب ما فإن ، ذلك مع فقط. المتنقلة والفرق الثابتة الصحية المرافق من المرفوعة النتائج تتضمن إنها حيث منخفضة المؤشر هذا نتيجة تبدو :2 التغذية

 بعد. المتكاملة اإليصالية نشطةاأل تنفيذ يتم ولم  (رالتقري هذا إعداد تاريخ حتى تسلم لم الثاني الربع تقارير أن )مع فقط سنوي ربع أساس على يينالمجتمع صحةال متطوعي تقارير معج يتم المتكاملة. اإليصالية نشطةاألو

  بعد. تنفذ لم االولى الحملة أن حيث األطفال شلل الستئصال الوطنية حمالتال مع جنب إلى جنبا   (أ) فيتامين مكمالت تدخالت تنفيذ سيتم :3 التغذية

 األطفال. من أكبر عدد إلى ووصلت للغاية ناجحة كانت يناير شهر في نُفذت التي انيةاأللم والحصبة الحصبة ضد التطعيم حملة :1 الصحة

 األطفال. شلل ضد تطعيم حملة لتنفيذ التخطيط حاليا   ويجري .فقط الروتيني التطعيم أنشطة خالل تحقق ما تعكس النتائج وهذه بعد األطفال شلل حملة تنفيذ لعدم ا  نظر 2019 عام من األولى السبعة لألشهر متدنية نتائج :2 الصحة

  بالنتائج. الرفع عند التأخير ببعض يتسبب قد ما الوطني المستوى على البيانات الجةمع ذلك وبعد المحافظة إلى المديرية من بالنتائج الرفع يتم حيث ذلك: من أعلى تكون أن يتوقع التراكمية النتيجة :3 الصحة

 ضمن ذلك عكس تم وقد الحالي االحتياج من بكثير أقل له المخطط األصلي الهدف لذلك، السابقة. األعوام خالل المعتاد عكس على بها المشتبه الكوليرا حاالت من أكبر عدد العام هذا في سُجل :1 البيئي واإلصحاح  المياه

  الهدف. تتجاوز بنسبة تحققت التي األهداف مؤشرات

ا  :2 البيئي واإلصحاح  المياه    مياه توفر لضمان المياه إلمدادات التشغيلية الخطة نطاق توسيع تم فقد ،2019 عام من األول الربع خالل الحاد المائي بالكوليرا/االسهال إصابتها االشتباه المتوقع الحاالت وارتفاع الزدياد نظر 

 العام. منتصف في المؤشر هذا تجاوز إلى ذلك أدى وقد .المتضررة المناطق في مأمونة شرب

 .المتابعة فترة خالل تتبعها يتم لم حيث والحديدة مةالعاص أمانة في المياه كلورة نتائج الرقم هذا يتضمن مل  :3 البيئي واإلصحاح  المياه

 الربع في المستفيدين من أكبر عدد إلى األساسية النظافة عدة تصل أن المتوقع من المتوقع. من أقل كانت التي واحتياجاتهم النازحين مستوطنات إلى يستند كونه المستوى دون كان المؤشر هذا بلوغ  :4 البيئي واإلصحاح  المياه

ا سيتم .حاليا   المراجعة قيد االرشادية واألدلة بالنازحين الخاصة االستراتيجية ألن نظرا   القادم  الحتياجات.ل وفقا    األطفال أجل من اإلنساني العمل لمناشدة المقبلة مراجعةال خالل الهدف مراجعة أيض 

 المواد عدة لتقديم استجابتها من السريعة االستجابة فرق عززت ، لذلك السابقة. السنوات في المعتاد االتجاه مع مقارنة األول النصف في بها المشتبه يراالكول حاالت من أكبر عدد العام هذا شهد  :5 البيئي واإلصحاح  المياه

   األطفال. أجل من اإلنساني العمل لمناشدة المقبلة مراجعةلا خالل الهدف هذا مراجعة أيض ا سيتم العام. منتصف في المؤشر هذا تجاوز إلى أدى مما الوباء تفشي دائرة لكسر االستهالكية

 .التنقيح بعد األطفال أجل من االنساني العمل مناشدة مع يتماشى بحيث المؤشر هذا تحت المستهدف الرقم تحديث المزمع من :1 الطفل حماية

 لها. المخطط باألهداف مقارنة للنزاع نتيجة بجروح األطفال من كبيرة أعداد إصابة إلى جزئي ا ذلك ويرجع لضحايا.ل مساعدةال تقديم هدف تجاوزل نظرا   العام منتصف حتى المؤشر هذا تحت كبير إنجاز تحقق :2 الطفل حماية

 المحتاجين. األطفال من المزيد إلى الوصول من الشركاء يمّكن ما الخدمات من كاملةال الحزمة إلى الضحية تحتاج ال عندما لها المخطط من أقل األحيان بعض في الضحايا لمساعدة الوحدة تكلفة تكون ذلك، على عالوة  

ا المؤشر هذا تجاوز تم :3 الطفل حماية  .البداية في له  مخطط كان عما التدريب في شاركوا قد والشركاء الموظفين من أكبر عدد ا ألن نظر 

 معلّقة منحة من جزء هي المرسوم الهدف ضمن المدارس بعض تعد ذلك، إلى باإلضافة المتوقع. من أطول وقت ا ستغرقت المتضررة للمدارس الفني والتقييم تحديدال عملية ألن المستوى دون كان المؤشر هذا بلوغ  :1 التعليم

 البرمجة. عادةإل المانحة الجهات موافقة انتظارب وحاليا  

 عن وبدال   عليه. توافق لم الواقع األمر سلطات عليها تسيطر التي المناطق في السلطات ألنو فقط دولي ا بها المعترف الحكومة لسيطرة الخاضعة المناطق في اآلن تنفيذه يمكن ألنه متدني المؤشر هذا تحت االنجاز :2 التعليم 

 الواقع. األمر سلطات عليها تسيطر التي اطقالمن في المجتمعات داخل للطفل الصديقة المساحات في النفسي الدعم تدخالت اليونيسف ستستأنف ،.ذلك

 (.العام هذا من الثالث )الربع القادم الدراسي العام بداية المدرسية الحقائب توزيع إلى الخطة وتهدف حاليا   للبلد طريقها في اإلمدادات .خارجي مورد خالل من التعلم لوازم شراء يتم :3 التعليم 

 .2019 مايو في تمت والتي  األخيرة الدفع جولة في الحافز استلموا الذين المعلمات/المعلمين عدد يعكس جمالياإل التراكمي. العدد وليس الشهري االنجاز هو هذا :4 التعليم 

  المقبل. للشهر وضعال تقرير ضمن تراكمي أساس على يوليو شهر نتائج عكس فسيتم المؤشر هذا تحت باألرقام الرفع لتأخر نظرا   :1 السريعة االستجابة آلية

 
 
 

 


