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 الشركاءو اليونيسف استجابة                    

 

 

 

 
  القطاع/الكتلة اليونيسف

 2018 نتائج الكتلة هدف *2018 نتائج اليونيسف هدف

 مشلتهم الذين اخلامسة دون األطفال عدد :التغذية
 نشاط -أ )فيتامني الدقيق ملغذايت تدخالت

 اليونيسف(
4,177,000 4,636,546 4,177,000 2,859,095 

 مت الذين اخلامسة دون األطفال عدد :الصحة
 األطفال شلل ضد تطعيمهم

5,352,000 
 

4,163,322   

 ابت الذين األشخاص عدد البيئي: واإلصحاح املياه
 شرب مياه إىل الوصول كاهنمإبم

6,000,000 4,926,776 7,288,599 5,245,030 

 الذين برعايتهم يقوم ومن األطفال عدد :الطفل محاية
 النفسي الدعم خدمات على حيصلون

594,937 564,846 682,268 631,204 

 فرص حصلوا الذين املتضررين األطفال عدد التعليم:
 بديلة التعلم وفرص حمسنة بيئة يف تعليم

 
639,100 163,632 738,995 427,354 

 المبلغ المستلم

 189.45 مليون $

%50 

 إجمالي التمويل 

 المطلوب

 378 مليون $

 مبلغ مرحل

 189.45 مليون $

%50 

 رئيسية عناوين
 

 الغذاء أسعار في حاد ارتفاع إلى أدى األمريكي الدوالر مقابل اليمني الريال صرف سعر تهاوي استمرار •

 مستويات تدهور وكذا أصلا  المعدمين اليمنيين حال من أكثر سيضعف المحلية العملة قيمة تراجع والوقود.

 السلع أسعار ارتفعت فقد 2015 عام قبل ما فترة مع وبالمقارنة .وأكثر أكثر الغذائي األمن ومستويات المعيشة

 المائة. في 357 إلى 280 بنسبة والوقود المائة في 204-140 بنسبة األساسية
 

 داخل مديريات خمس في الكوليرا ضد يالفمو لقاحال حملة من الثانية الجولة تنفيذ اليمن يونيسف واصلت •

 هذا يأتي الكوليرا. ضد سنة( فوق) أخر شخص 595,540 حماية بهدف اليمن شمال وإب الحديدة محافظتي

 .الماضي مايو في عدن في مديرات خمس شملت التي األولى الحملة تنفيذ بعد
 

 في حقهم ضياع خطر طفل مليون 7,3 يواجه حيث عاجل. قلق مصدر يزال ما الجديد الدراسي عامال انطلق •

 العامة المدارس ومعلمات معلمي ثلثي من يقرب ما ألن نظراا  البلد من الشمالية المناطق في معظمهم التعليم

 المحافظات في المعلماتو المعلمين من المائة في 80 دخل ذلك إلى باإلضافة عامين. منذ مرتبات بدون ما

 إلى الوصول فرص على قوي تأثير له شك ال الوضع هذاو المرتبات. زيادةب للمطالبة إضراب في يةالجنوب

 القوات قبل من للتجنيد عرضة أكثر هم أكثر باتوا الذين المدرسة خارج األطفال هو أكثر للقلق يدعو ما التعليم.

 األخرى. المسلحة والجماعات المسلحة
 

 إلى أغسطس في طفل 226 من األطفال من الضحايا عدد في انخفاض وجود إلى القطري العمل فريق أشار •

 38) أخر طفل 59 أصيب فيما فتاتان( & أوالد 9) طفل 11 مقتل وتأكيد توثيق تم حيث سبتمبر في طفلا  70

 وتعز. الحديدة في كانت الحوادث معظم (.فتيات 21 & أوالد
 

 المؤدي الرئيسي الطريق فيه يزال ال وقت في الحديدة من والجنوبية الشرقية المناطق في المعارك تتواصل •

ا  صنعاء إلى  أسرة 000,85 من أكثر حصلت وقد هذا القتال. بسبب اإلنساني المجال في الشركاء أمام مغلقا

 غذائية. غير ومواد سريعة استجابة مساعدات مسجلة
 

 الوضع تقرير

 اليمن في اإلنساني

 

 2018 سبتمبر
 

  ماليين 3,11 
  )تقديري( إنسانية مساعدة إلى بحاجة طفل
 

  مليون 22,2
- 2018 لليمن اإلنسانية ستجابةاال )خطة ةلمساعد بحاجة شخص
 (أوتشا
 

  مليون 1
  النازحين األطفال عدد
 

 

   مليون 1,4
 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 مليون 16

  يالبيئ
  

  األساسية الصحية لرعايةل بحاجة شخص مليون 37,16

 

 *2018 لعام اليونيسف مناشدة
 دوالر مليون 424
 

  التمويل** وضع

 دوالر مليون 477
 

 **2018 في للتمويل الكلي الوضع

 
 
 

  األخرى( والموارد )الطوارئ الحالية المناشدة مقابل المستلم التمويل تشمل المتوفرة المبالغ **

 العمل مناشدة أن رغم  .تخصيصها تم األطراف متعددة أخرى تمويلت وأي المرحلة والمبالغ

 التي القطاعات موازنات فائض ترحيل سيتم ) بزيادة ممولة تبدو األطفال أجل من اإلنساني

 في تمويل فجوات هناك وتبقى (2019 المقبل للعام المطلوب نم أكثر تمويل على حصلت

   التنمية. ألجل واالتصال  الطفل حماية قطاعي

 
 

 المستلم التمويل

 $ مليون 289,67

61% 

 التمويل إجمالي

 المطلوب

 $ مليون 477,2

 مرحل مبلغ

 $ مليون 187,53

39% 
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  اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
 

 

 المعيش وسبل الغذائي األمن مستوى في وانخفاض تضخم من ذلك أعقب وما اليمني الريال قيمة انخفاضف التدهور في مستمر اليمن في لوضعا

 )مقابل لاير 655 إلى يناير في الدوالر مقابل لاير 460 من اليمني الريال قيمة انخفضت فقد اليمنية. األسر من للعديد اليومي الوضع تفاقم سببا

 على منها كثير أُجبر حين في مفتوحة تزال ال التي محطاتال في الوقود تإمدادا في حادة اختناقات حدثت أيضا .1سبتمبر في األمريكي( الدوالر

 المائة في 20 من أكثر السكر ارتفاع مع قياسية مستويات إلى والدقيق( والقمح )السكر الثلث الرئيسية لسلعا أسعار ارتفعت كما .التوقف

 زيادة األساسية السلع أسعار سجلت فقد 2015 عام قبل ما فترة مع وبالمقارنة المائة. في 27 بنسبة دقيقال ارتفع فيما المائة في 23 بنسبة القمحو

 شركاء يقدر حيث الغذائي األمن مستويات في التدهور من المزيد يعني ما 2المائة في 357 إلى 280 بنسبة والوقود ةالمائ في 204-140 بلغت

 مليون 4,8 إلى شخص مليين 4 أو 5,3 من البلد أنحاء جميع في طارئة غذائية مساعدات إلى المحتاجين عدد سيزيد ذلك أن اإلنساني العمل

 بتأثراتها تلقي تزال ما الحالية األزمة حقيقةا  اليمن. في برامجها على ذلك اتتأثير من للتخفيف الشركاء باقي مع اليونيسف تعمل لذا .3شخص

 األطفال. على ةمدمرال

 

 اليونيسف تشارك كما بها. المشتبه الكوليرا حاالت في األخيرة لزيادةل االستجابة بهدف الطوارئ دارةإل داخلي قفري بتفعيل اليونيسف قامت

 المصنفة غير المناطق ذلك في بما الكوليرا لمكافحة الوطنية الخطة نطاق وتوسيع تطوير أجل من الكوليرا لمكافحة الوطني العمل فريق نضم

 ذلك في )بما المخاطر عالية المناطق من بالقرب بها المشتبه الكوليرا إلمدادات المسبق والتخزين توزيعال مع بالتوازي المخاطر عالية أنها على

 تلحاال الستجابةا لجأ نم ءکارلشا مع بديلة مجراب في ونتعا تتفاقياا استكمال وكذا (حجةو لحجو دةصع دةيدلحا تاظمحاف داخل مديرات

 توافر ومحدودية التجارة وتعطل اليمني الريال قيمة انخفاض جانب إلى المستمر العنف سببب الحديدة في اإلنساني الوضع تدهور .طوارئلا

 ذكرت وقد اإلنسانية. الوضع اتتعقيد زيادة إلى الرئيسي الطريق إغلق بسبب اإلنسانية المساعدات وصول تقييد أدى قدف التجارية. السلع

 انخفاض بسبب الكثيرين متناول في يعد لم ربماف منها متاح هو وما .النفاذ وشك على السلع لكن مفتوحة تزال ما المدينة في اجرالمت أن التقارير

 مدينة من الجنوبية األجزاء في القتال بسبب محاصرة عائلة 70 إلى 50 بين ما وجود المحلية السلطات تقدر ذلك على علوةا  الريال. ةقيم

 .4الصحية الرعايةو النظيفة هالمياو لطعامل تفتقر الحديدة
 

 (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  احملتاجني السكان عدد مجايلإ

 2.8 3 2.7 2.8 11.3  5ماسة حاجة يف السكان          

 0.54 0.56 0.46 0.42 1.98  النازحون

 4.4 4.16 3.9 3.95 16  بيئي صحاحاإلو  ياهامل جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 4.1 4.3 4 4 16.37  صحةال جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 2.3 2.4 2.3 0 7.02  تغذيةال جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 3.19 3.34 - - 6.53  طفل محاية جمال يف ملساعدة حباجة هم الذين السكان

 1.84 2.3 0 0 4.1  تعليمال جمال يف ملساعدة حباجة 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
 الفرعية الكتل باتت الصحة. مجموعة ضمن كعضو فعال   دور   لعب في هامراراست عن ناهيك الطفل لحماية الفرعية والمجموعة والتغذية
 الحديدة، صنعاء، )صعدة، للمنظمة ةالخمس الميدانية المكاتب جميع في مهامها وتؤدي لةمفع   والتغذية الطفل وحماية البيئي واإلصحاح للمياه
 لدعما مركزي قيادة المنظمة تواصل أيضا   والحديدة. وإب عدن في الوطني دون المستوى على لتعليما مجموعات تفعيل تم كما وإب( عدن

   .ثالث طرف من شركاء عبر أو-بذلك األمر سمح كلما-الميدانيين موظفيها عبر البرامج تنفيذ بمتابعة وتقوم صعدةو إب من كل   في اإلنساني
 

 آنية استجابة تقديم تتيح آلية هذه .اليمن في السريعة االستجابة آلية العالمي األغذية وبرنامج للسكان المتحدة األمم مجلس بمعية المنظمة تقود
  .وحجه ولحج والحديدة وأبين عدن مثل النزاع من تضررا   األكثر المحافظات داخل للخطر عرضة   األشد للسكان

 

 اإلنساني العمل استراتيجية
 

 استراتيجية موائمة تم حيث .اإلنساني العمل ثناءأ األطفال تجاه الجوهرية التزاماتهاب اإلنساني العمل في اليونيسف تيجيةاسترا تسترشد
 على مجموعةلا جانب من الستجابةل الالزمة التشغيل وخطط االستراتيجية هدافاأل مع األطفال" جلأ من اإلنساني "العمل نعنواب اليونيسف

 إمكانية تحسين إلى المنظمة تسعى االنهيار شفير على العامة خدماتال كونو .8201 لليمن اإلنسانية االستجابة خطة في المفصل النحو
 برنامج توسيع ويبقي .العام القطاع كوادر قدرات وبناء المطلوبة اإلمدادات توفير خالل من األولية الصحية الرعاية خدمات إلى الوصول
 بموائمة اليونيسف قامت وقد هذا إليها. الوصول يصعب التي المناطق في سيما اعنه غنى ال مسألة التغذية لسوء المجتمعية الرعاية

                                                 
  أوتشا –اليمن: مستجدات الوضع في الحديدة. تقرير الوضع رقم 12 للفترة 27 سبتمبر – 3 أكتوبر  20181 

  أوتشا –اليمن: مستجدات الوضع في الحديدة. تقرير الوضع رقم 29 للفترة 28 سبتمبر – 6 أكتوبر 2018 2  
  أوتشا –اليمن: مستجدات الوضع في الحديدة. تقرير الوضع رقم 12 بتاريخ 27 سبتمبر – 3 أكتوبر 2018 3  

  نفس المرجع4 
 هاعلي والحفاظ أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 5
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 لدى الصمود قدرة وتعزيز اآلنية االحتياجات تلبية بُغية الغذائي واألمن التغذية تدخالت مع البيئي واإلصحاح المياه حول استراتيجيتها
  الطويل. المدى على المحلية المجتمعات

 
 الحاد/الكوليرا المائي سهالإلل واالستجابة لوقايةل التنمية ألجل واالتصال والصحة البيئي صحاحواإل المياه مجال في المتكاملة طةالخ تركز
 ورفع الصحي الصرف منظومات تأهيل وإعادة بالكلور المياه مصادر وتعقيم تسهاالاإل عالج على وتركز الخطورة عالية المناطق على

  النظافة. أهميةب الوعي
 

 تدخالت عدة خالل من النزاع من المتضررة المحافظات داخل للخطر عرضة األكثر األطفال اليونيسف تستهدف الطفل حمايةب يتعلق وفيما
  النفسي. الدعم خدمات تقديمو األلغام بمخاطر والتثقيف الطفل حقوق انتهاكات وتوثيق الشمل ولم   األسر وتتبع الضحايا مساعدة بينها
 

 لموايتس لم نالذي التربوية لكوادرل الحوافز تقديم خالل من سيما اليمن في ةالتعليمي المنظومة انهيار دون للحيلولة جهدها قصار المنظمة تبذل
 تعلم مساحات إنشاء خالل من جودة ذو تعليم إلى الوصول فرص تحسين على اليونيسف عملت ذلك على عالوة   .2016 أكتوبر منذ مرتباتهم
 بين التسرب حاالت من المزيد تفادي في ملموس دور له كلن آمنة مؤقتة تعلم مساحات إنشاء المتضررة. المدارس تأهيل وإعادة مؤقتة

 التعلم. بيئة تحسين ذلك في بما التعليم وتجويد المدرسة في األطفال بقاء وزيادة الطالب
 

 البرنامج ستجابةال موجز تحليل
 الحاد المائي سهالاإلللكوليرا/ االستجابة

 

 إلى 2018 سبتمبر حتى فيها المشتبه الكوليرا حاالت عدد إجمالي وصل 2017 أبريل 27 في الكوليرا وباءالحاد/ المائي اإلسهال تفشي منذ
 أصل من 218 مجموعه ما وكان لحاالت(.ل إماته معدل بالمائة 21,0) البلد أنحاء جميع في بالوباء مرتبطة وفاة حالة 524,2و 6652,217,1

 الو شخص. 000,10 لكل 81,409 بلغ وطني إصابة معدلب - العام هذا خلل بها مشتبه كوليرا حاالت عن أبلغت قد اليمن في ريةمدي 333

 .بها المشتبه الحاالت مجموع من المائة في 8,28 يمثلون الخامسة دون األطفال يزال

 

 في اليونيسف تشارك كما بها. المشتبه الكوليرا حاالت في األخيرة لزيادةل االستجابة بهدف الطوارئ دارةإل داخلي قفري بتفعيل اليونيسف قامت

 على المصنفة غير المناطق ذلك في بما الكوليرا لمكافحة الوطنية الخطة نطاق وتوسيع تطوير أجل من الكوليرا لمكافحة الوطني العمل فريق

 اتفاقيات وإبرام 7المخاطر عالية المناطق من بالقرب بها المشتبه الكوليرا تإلمدادا المسبق والتخزين توزيعال مع بالتوازي المخاطر عالية أنها

 في صنعاء في الصحية الخدمات لمزودي متكامل تدريب برنامج اليونيسف عمتد  ذلك إلى باإلضافة الشركاء. مع  بديلة برنامج في تعاون

 األوبئة. لتفشي الستجابةا مجال

 

 خمس في لكوليراا ضد الفموي التطعيم حملة من الثانية الجولة المعنية والسلطات العالمية الصحة ظمةمن مع بالتعاون اليمن يونيسف نفذت

 الكوليرا. ضد (العمر من سنة فوق) أخر شخص 595,540 لحماية الجولة هذه هدفت وإب. الحديدة محافظتي داخل اليمن شمال مديريات

 الهدف(. من المائة في 72) شخص 000,387 تلقيح تم اآلن وحتى األولى. الجولة في مهاتطعي تم التي المجموعة نفس تستهدف الثانية الجولة

 على مشرف 225 هناك ذلك إلى باإلضافة أطفالهم. تلقيح على األسر وتشجيع الوعي نشر إلى تهدف التي المجتمعي الحشد فرق الحملة يساند

 .مديريات مشرفين ستة عليهم يشرف  التطعيم أنشطة

 

 قضاياال ضد الفموي التطعيم حملة من الثانية الجولة وتحديداا  بها المشتبه الكوليرا/الحاد المائي للسهال االستجابة خلل الرئيسي التحدي كان

 فرص بزيادة سيسمح األخير كون منزل إلى منزل من حملة من بدالا  الجدران خارج ونقاط ثابتةال مواقعال خلل من اللقاح توفير تم .يةاألمن

 في مستمرة اليونيسف تواصل أن إال وإب الحديدة محافظتي في ثانية جولة بدء من الرغم علىو األسر. استهداف وتحسين السكان إلى الوصول

 المستهدفين. األشخاص وعدد المناطق زيادة وبالتالي اللقاحات قبول مستوى لتعزيز السلطات مع واسع نطاق على العمل

                                                 
  تم تنفيذ 139,398 فحص تشخيصي عاجل وأظهرت الفحوصات أن 34,860 حالة إيجابية. ومن بين الحاالت اإليجابية تم إرسال 10,006 منهم إلى المختبرات وتأكد منها 2,960 حالة.6 

  منها مديريات في محافظات : الحديدة وصعدة ولحج وحجة. 7 
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 والتغذية الصحة
 

 

 مع بالتنسيق الحاد التغذية لسوء يةالمجتمع دارةاإل برنامج نطاق توسيع دعم سبتمبر شهر خلل وشركاؤها اليونيسف واصلت

 إلى الوصول هو العام لهذا اليونيسف هدف العالمية. الصحة ومنظمة العالمي األغذية برنامج رأسهم وعلى التغذية مجموعة شركاء

 بداية منذو .حالة 000,394 مجموعها البالغ الوخيم الحاد التغذية سوء حاالت من طفل( 400,726) المائة في 70 عن يقل ال ما

 الهدف من المائة في 8,70 حققت قد تكون وبذلك الوخيم الحاد التغذية سوءب مصاب طفل 628,195 اليونيسف عالجت  2018

 .2018 لعام طفل( 000,276) السنوي

 

ا الوخيم الحاد التغذية سوء علج نتائج في إضافية زيادة اليونيسف تتوقع  قبل من جاري زالت ال البيانات جمع عملية ألن نظرا

 البالغ الخارجية العيادات في العلجية التغذية برنامج عن الصادر الحالي اإلبلغ معدل إلى الرقم هذا يستند التحقق: وقيد الشركاء

 المائة في 79 من أكثر وباتت 2018 عام من األخير الربع خلل جديدة جيةعل تغذية عيادة 83 مجموعه ما إنشاء تم بالمائة. 78

 المائة. في 85 إلى الوصول 2018 عام نهاية في والهدف علجية تغذية كعيادات تعمل الصحية المرافق من

 

 كونه الجدران خارج لمتكاملةا جوالتال تنفيذ يتم أن بعد الوخيم الحاد التغذية سوء علج في األطفال تسجيل يتحسن أن المتوقع من

 رعاية مثل مختلفة أنشطة ستشمل العام هذا أخرى جوالت ثلث إجراء المقرر ومن اآلن. حتى فقط واحدة جولة تنفيذ سوى يتم لم

 هناك ذلك إلى باإلضافة الشائعة. الطفولة أمراض وعلج )أ( فيتامين ومكملت التغذية سوء وفحص والتحصين الوالدة حديثي

 أكتوبر شهر خلل أشهر 59-6 بين أعمارهم تتراوح طفل مليون 2 من أكثر ستهدفت (المواك) لقياس النطاق واسعة مقترحة حملة

 أن المتوقع من وخيم. حاد تغذية سوء معدل أعلى فيها يوجد التي وعدن( ذمارو تعزو الحديدةو )حجة محافظات خمس في 2018

 العلجية التغذية برامج بتوسيع اليونيسف تقوم ذلك إلى .الوخيم الحاد التغذية سوء لجع تغطية تحسين في كبير بشكل الحملة تسهم

 عددها بالغال األولوية ذات المديرات على يركزونس الذين يينالمجتمع صحةال متطوعي عدد وزيادة الخارجية العيادات في

  مديرية.107

 

 المتنقلة والفرق الصحية المرافق خلل من الدقيقة المغذيات مسحوق على طفل 038,417 حصل  العام بداية منذو ذلك على علوةا 

 الهدف(. من المائة في 60) ينالمجتمعي الصحة ومتطوعي الجدران خارج المتكاملة والحملت
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 اتخدم شملت فيما شهر 59 - 12 بين أعمارهم تتراوح طفل 571,496 لعدد الديدان من التخلص أقراص توزيع تم العام بداية منذ

 المائة في 6) من والمرضعات الحوامل النساء من 604,046,1 مجموعه ما األطفال وصغار الرضع بتغذية الخاصة المشورة

 الحديد. فوالت مكملت على والمرضعات الحوامل النساء من 585,658 حصلت حين في (الهدف عن زيادة

 

 مكملت توفير تم كما العام. هذا (الهدف عن زيادة 11٪) "أ" فيتامين على أشهر( 6-9) طفل 546,636,4 مجموعه ما حصل

 من أكثر استهدفتو أغسطس 9-6 الفترة خلل أجريت والتي األطفال شلل الستئصال  الوطنية التحصين أيام خلل "أ" فيتامين

 العام. هذا اآلن حتى طفل 322,163,4 إلى الحملة وصلت البلد. أنحاء جميع في الخامسة دون طفل مليين خمسة

 

 في والتحوالت إلغاثةل الموحد تقييمالو لرصدا مسح إجراء 2018 سبتمبر شهر شهد

 في كبيرة مسوحات وجود لعدم نظراا  القادم. الشهر خلل نتائجه وستظهر الضالع

 التي والتحوالت إلغاثةل الموحد تقييمالو لرصدا مسوحات تعد والتغذية الصحة مجال

 العبء حساب عند خاصة للستجابة ضرورية المحافظات مستوى على تجرى

 ستستهدفها التي واألعداد واحد عامل الوخيم الحاد التغذية سوء لحاالت اإلجمالي

 واليونيسف. التغذية مجموعة

 

 األساسية الصحية الرعاية خدمات نطاق توسيع دعم وشركاؤها اليونيسف واصلت

 الصحية المرافق ووصول الصحية المرافق في الخدمات تقديم ودعم والنساء لألطفال

 هذا فيف المتنقلة. والفرق الجدران خارج ةالمتكامل والحملت النائية المجتمعات إلى

 ال واألطفال ألمهاتل الصحية الخدمات من مجموعة ةمتنقل فةفر 93 قدمت  الشهر

 الروتينية اللقاحات المتنقلة الفرق قدمت كما ن.ينازح يقطنها التي المناطق في سيما

 طفل 705,18 لعدد الطفولة ألمراض المتكاملة ةواإلدار وخدمات طفل 600,18 لعدد

 علجهم تم أخر 102,3 و إلسهالا من طفل 665,4 علج مت ذلك إلى باإلضافة .أخر

  الملريا. من 305 علج وتم الدوسنتاريا من علجهم تم 235 و الرئوي االلتهاب من

 

ا   في بما حامل رأةام 124,13 لعدد اإلنجابية الصحة خدمات المتنقلة الفرق قدمت أيضا

 ومكملت امرأة 101,1 لعدد الوالدة بعد رعايةو 4,796 لعدد الحوامل رعاية ذلك

 امرأة.  4,105 لعدد الكزاز ولقاح امرأة 122,3 لعدد الفوليك حمض

 

 المتوقع ومن سبتمبر. 25 في صنعاء إلى األلمانية والحصبة الحصبة لقاح من جرعة مليون 6,5 من المكونة األولى الشحنة وصلت

 في األلمانية الحصبة ضد التحصين حملة في اللقاح هذا استخدام سيتم الحملة. بدء قبل جرعة 153,336,14 البالغة الكمية وصول

 سنة. 15 - أشهر 6 بين أعمارهم تتراوح طفل مليون 13 من أكثر تستهدف أن المقرر من والتي 2018 ديسمبر خلل البلد عموم

 الوقود من لتر 500,34 مجموعه بما اللقاحات استكمال تم وقد .2018 ونوفمبر أكتوبر في لثانية إرسال شحن يتم أن المقرر ومن

 معدات تشغيل استمرار قادرة المديريات في اللقاحات تخزين مساحات أن من والتأكد العمل قيد التبريد غرف على الحفاظ أجل من

 سليمة. اللقاحات تكونل التبريد سلسلة

 

 في الجديد السجل وإدخال اإلنجابية الصحة سجلت تحديث اليونيسف دعمت الوالدة يحديثو والطفل األم صحةب يتعلق وفمي

 عقد المقرر منو والسكان. العامة حةالص وزارة في اإلنجابية الصحة إدارة تديرها والتي القائمة المعلومات نظمو الصحة دارةاإل

 قدمت ذلك على علوةا  أكتوبر. من األخير األسبوع في الوالدة وحديثي رعايةال جودة مؤشرات على النهائي إلجماعا عمل ورشة

 تدعمها التي الصحية المرافق جميع على لتوزيعها والسكان العامة الصحة وزارة إلى 8أمنه والدة عدة 000,200 اليونيسف

 اليونيسف.

 

 جميع في  الوالدة وحديثي الطارئة التوليدية والرعاية  والمواليد لألمهات المجتمعية الرعاية تصعيد إلى الهادفة التدريب أنشطة

 األخير الربع في وينفذ البلد أنحاء جميع في قابلة 500 قرابة التدريب هذا يستهدف .اليمنيات القابلت جمعية خلل من المحافظات

 لليونيسف. التابعة والتغذية الصحة فرق قبل من سيتم التدريب ومتابعة تيسير .2018 عام من

 

  البيئي صحاحواإل المياه
 

 من العالية المخاطر ذات المواقع في الخدمات توفير خلل من أولويةك تبقى البيئي واالصحاح المياه مجال في الطارئة ستجابةاال

 من يقرب ما إلى الوصول تم حيث سبتمبر. شهر طوال التغذية وسوء بها المشتبه الكوليرا الحاد/ المائي باإلسهال إلصابةا حيث

 وحضرموت وإب ومارب وذمار والبيضاء وعمران والحديدة العاصمة أمانة في طفل( مليون 75,1 منهم) شخص مليون 5,3

                                                 
  لضمان والدة نظيفة ولمنع انتقال العدوى من األم إلى الوليد 8 

Yemen/2018 ©UNICEF 
 ضد الفموي اللقاح جرعة على حصول بعد التطعيم بطاقة يحمل طفل

 وإب الحديدة شملت التي الثانية الجولة خلل الكوليرا
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 الوقود توفير خلل من المياه إمدادات أنظمة التدخلت دعمت ماك .لهم المأمونة الشرب مياه توفير خلل من وصعدة وتعز

 للمياه. التحتية البنية تأهيل وإعادة المياه تنقية/تعقيم ومواد الغيار وقطع والكهرباء

 

 لكوليرااالحاد/ المائي اإلسهال حاالت عدد في الزيادة بسبب

 البيئي واالصحاح المياه برنامج نطاق توسيع تم بها المشتبه

 شراكات تفعيل تم فقد .للتأهب المتكاملة خطة مع وموائمته

 وإب وعمران العاصمة أمانة في شركاء أربعة مع طارئة

  السريعة االستجابة فرق توسيع جرى ذلك على علوة وذمار.

 لتنفيذ كثيرة حاالت عن اإلبلغ فيها تم التي ديرياتالم جميع في

 االستجابة فرق وكانت األسرة. مستوى على فورية تدخلت

 سبتمبر في شخص مليون 2,1 من أكثر إلى وصلت قد السريعة

 وعمران العاصمة أمانة ذلك في بما محافظة 14 في موزعين

 سياق في وإب وتعز ولحج وعدن والجوف وصعدة والبيضاء

 لفرق الرئيسية والمسؤوليات المهام بين من .الكوليرا تجابةاس

 .واألسر المجتمعات استهداف هو اليمن في السريعة االستجابة

 كل منزل 20 في السريع الرد فرق تتدخل األسر مستوى علىف

 أو المواقع في المباشرة المحيطة المنطقة من متر 100 إلى 50 من يقرب ما تستهدف كما الزيارات خلل من المتوسط في اليوم

 التحقيق التدخل يشمل مؤكد(. أو بها مشتبه) فيها ابالكولير إصابة حالة 20 من أكثر على وجود تحديدها تم التي "التجمعات"

 10األساسية ئلالرسا أساس على للنظافة تعزيز جلسات جراءوإ 9الكوليرا من الوقاية عدة توزيعو النشطة الحاالت وتحديد الفوري

 تقييم الفرق تلك تنفذ المجتمع مستوى على أم .البيئي واالصحاح المياهو التنمية ألجل االتصال تدخلت بين التكامل تضمن التي

 الكلور وأقراص ةيكستهلاال النظافة مستلزمات توزيع التدخلت شملت .هناك البيئي واالصحاح المياه وضع من للتحقيق سريع

 ممثلةُ  السريعة االستجابة آلية خلل ومن والعامة. الشخصية النظافةب توعية جلسات جانب إلى المنزلية المياه نتخزي ومستوعبات

 النظافة موتد بعدة وتزويدهم طفل( 000,200 بينهم) شخص 000,490 من أكثر إلى الوصول تسنى السريعة االستجابة فرقب

ا، طر.المخا عالية المناطق في االستهلكية أو األساسية  المبلغ الحاالت عدد خفض في السريعة االستجابة تدخلت ساهمت عموما

 .2018 عام من 40 إلى 37 من األسابيع خلل الوطني الصعيد على عنها

 

 لخل نم زيکرالم المستوى علی قلتنسيا لخل نم البيئي واالصحاح المياه مجال في راليولکا ستجابةا زيزتع مت كلذ علی وةعل

 والمؤكدة بها المشتبه قعوالما في تنفيذها مت لتيا ئيسيةرلا تخلدلتا ولح عيةوسبأ رةنش وإصدار  طوارئلا تعمليا فةرغ معد

ا.  محافظة في الحالي مديرية في تنفيذها تم التي السريع األثر مشاريع خلل من السريعة االستجابة فرق استجابة تعزيز تم مخبريا

 000,110 زهاء ذلك من واستفاد الطافحة الصحي الصرف شبكات من الحمأة وإزالة التالفة األنابيب شبكات إصلح عبر الحديدة

 شخص.

 

 41 شملت األسر لدى البيئي واالصحاح المياه وضع لتقييم عملية البيئي والصحاح هلمياا عةومجم تلقأط ذلك عن بعيد وغير

 طقلمناا في البيئي واالصحاح المياه وضع حول متعمقة تبيانا الدراسة رفوست .دلبلا ءنحاأ جميع في كيرش 15 ونفذها مديرية

 قبةرام درةمبا تسعو کما .2018 رفمبون رشه نهاية ولبحل متاحة ملتقييا نتائج تصبح أن المرجح ومن وىلقصا يةولوألا ذات

 المياه مواد رسعاأ قبةرام تتبع عملية "REACH" کةرش لقب نم معدب البيئي واالصحاح المياه عةولمجم کةرلمشتا وقلسا

 تأثير له كان اليمني الريال قيمة انخفاض أن كيف المبادرة أظهرت حيث .مديرية 50 وشملت رسبتمب رشه في البيئي واالصحاح

 واالصحاح للمياه التحتية البنية على أثر مما أغسطس( منذ صنعاء في ٪80 بنسبة )زيادة الوقود ذلك في بما األسعار على كبير

 والمعبئة الماضي( الشهر عن المائة في 54 بنسبة )زيادة الشاحناتب المنقولة المياه تكلفة إلى باإلضافة بالوقود تعمل التي البيئي

 األكثر لسكانل بالنسبة خاصة المياه إلى الوصول فرص تضاءلت لذلك نتيجةا  .الماضي( الشهر عن المائة في 43 بنسبة )زيادة

ا    .ضعفا

 

 ذلك في بما نللسكا والمستدامة للحياة المنقذة للحتياجات ستجابةاال جهود البيئي واالصحاح المياه مجال في شريك 34 واصل

ا  .األساسية النظافة ومواد المؤقتة الصحي الصرف خدماتو الطارئة المياهب تزويدهم للخ من الحديدة من نازح 000,442  أيضا

 في النظافة ومواد الكوليرا استجابة وتقديم المأمونة المياه لتوفير عبةص ظروف في العمل األرض على الشركاء يواصل ةالحديد في

  شخص. مليون 2,1 إلى األن حتى الطوارئ تدخلت وصلت عام بشكل الطوارئ. حاالت

 

                                                 
  أوانيو (بالصدمة )الكلورة المنازل في المياه ومستوعبات خزانات لتنقية الكلور محلول ومخزون أسرة( لكل جرام 0,33 بواقع مياه تعقيم قرص 50) المياه معالجة ومنتجات شهر لمدة الغسيل ومسحوق الصابون تشمل    9

 مؤكدة. أو بها مشتبه حاالت لديها التي لألسر لتر 20 سعه تخزين        
    و المبكرة واإلحالة األمنة الممارسات أهمية و الكوليرا انتقال مخاطر وتشمل: التنمية ألجل واالتصال البيئي واالصحاح المياه مكون بين بالشراكة تصميمها تم التي واالتصال والمعارف التثقيف مواد حزمة إلى تستند  10

 نظيفة( أو مغطاة نظيفة )أواني لها األمن والتخزين المنزلية المياه ومعالجة نظيفة مياه وجود وأهمية الحرجة األوقات في والصابون بالماء اليدين غسا أهمية     

©UNICEF Yemen/2018 

 االنتهاء من مشروع إمدادات مياه في تولوموس- صعدة
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 إلى الوصول من مطنهم ما الشركاء مع نطاقها توسيع الحاد المائي االسهال بها/ المشتبه لكوليراا لحاالت االستجابة واصلت

 من أكثر إلى وصلت والتي للكوليرا الوطنية العمل مجموعة تفعيل تم كما الكوليرا. تتدخل أنشطة خلل من شخص 000,800,2

 البيئي. واالصحاح للمياه التحتية للبنية المستمر الدعم خلل من سبتمبر في فرد مليون 2,5
 

 

 الطفل حماية
 

 تم حيث .سبتمبر في طفل 70 إلى أغسطس في طفل 226 من األطفال من الضحايا عدد تراجع إلى القطري العمل يقفر أوضح

 في الحوادث غالبية وقعت (.فتيات 21 & أوالد 38) أخر طفل 59 إصابةو فتاتين( & أوالد 9) طفل 11 مقتل وتأكيد توثيق

  .سبتمبر( في 6بـ مقارنة غسطسأ في 96) صعدة محافظة في األطفال الضحايا عدد في ملحوظ انخفاض مع وتعز الحديدة

 

 مخلفات من والمتفجرات المنفجرة غير والذخائر األلغام تشكلها التي المخاطر بشأن للحياة المنقذ التثقيف جهود اليونيسف واصلت

 لكت وصلت والمجتمع. ةالمدرس على قائمة أنشطة خلل من رعايتهم على والقائمين النزاع من المتضررين األطفال على الحرب

 البالغين من 32,048 إلى باإلضافة (فتيات 772,30 & أوالد 006,35) طفلا  778,65 بينهم شخص 826,97 إلى الرسائل

 محافظات. ست داخل ذكر( 244,16 & إناث 080,80)

 

 192,49) طفلا  242,99 بينهم شخص 849,102 إلى ووصلت سبتمبر في اليونيسف تقدمها التي النفسي الدعم خدمات تواصلت

 الصديقة المساحات من شبكة خلل من وذلك (ذكور 576,1 & إناث 031,2) البالغين من 607,3 وكذا (أوالد 050,50 & فتيات

 رفابالمع طفل 452,10 بينهم شخص 259,25 تزويد تم المبادرات هذه من كجزءو محافظة. 15 في والمتنقلة الثابتة للطفل

 ارئ.الطو أثناء الحمايةب الخاصة والمهارات

 

 567 & فتيات 428) للخطر معرضين ألطفال حالة 967 تحديد بالتقرير المشمول الشهر خلل تم ةالحال إدارة برنامج سياق في

 األنشطة تلك تركز الطفل. حماية وخدمات الفردية المشورة خدمات على (أوالد 553 & فتيات 414) حالة 967 منها أحيل (أوالد

 القانونية والخدمات نوعال على القائم للعنف واالستجابة اإلدماج وإعادة الضحايا ومساعدة الشمل لم دةوإعا األسرة أثر اقتفاء على

 والتعليمية.

 

 & فتيات 102,406) الرعاية ومقدمي األطفال من 208,911 مجموعه ما إلى الوصول الطفل حماية كتلة شركاء استطاع

 الطفل حماية وخدمات األلغام بمخاطر التثقيف ورسائل المجتمعات صمود قدرات تعزيز أنشطة خلل من (أوالد 106,585

 الطفل حماية أهمية إلبراز مناصرة حملت نفذت كما .النوع على القائم العنف ضحايا ومساعدة ةالحال إدارة ذلك في بما الحساسة

 والحديدة. وصنعاء صعدة في لطوارئا أثناء الطفل حماية مجال في أنشطة سلسلة أثمرت المحلية لسلطاتا لدى الطوارئ أثناء

 وىقأ لتنسيق الدعوة علی تفقووا بعيةرلا جتماعاتهاا لفطلا حماية لكتلة لتابعة الدائمة يةرالستشاا لجنةا دتعق كلذ لیإ باإلضافة

 يتنسيق دور لعب على االتفاق تم كما .لصحةا لكتلة ةلتابعا لنفسيا معدلوا لنفسيةا بالصحة ةصلخاا العمل مجموعة تجاه مزالتوا مع

 العمل فريق لتوجيه المتحدة مماأل وكاالت أو الدولية الحكومية غير والمنظمات الوطنية الحكومية غير المنظمات بين مشترك

ا. للمضي طريقة أفضل اباعتباره  قدما
 

 التعليم
 

ا  الجديد الدراسي العام انطلق  أن غير سبتمبر في رسميا

 في محافظة 12 في المدرسين مرتبات دفع عدم مسألة

 يبذلها التي الجهود من الرغم على حل دون تزال ال شمالال

 ومعالجة األموال الستقطاب اإلنساني المجال في الشركاء

 .المعنية التربوية للكوادر حوافز تقديم طريق عن المسألة

 المائة في 80 في ونالمعلم دعا الجنوبية لمحافظاتا فيو

 اتب.والر زيادةب للمطالبة العمل عن إلضراب المدارس من

 مليون 7,3 سيكون قريب وقت في الوضع حل يتم لم إذاو

 .الدراسي العام من أشهر ضياع خطر لخطر عرضة طالب

 وثيق بشكل وتعمل حل بإيجاد ملتزمة اليونيسف تزال ال لذا

 وهنا .ةالتعليمي المنظومة انهيار دون للحيلولة كاءالشر مع

 ومواصلة مؤقت حل يجادإل األطراف كافة اليونيسف تدعو

 المقترحة حوافزال دفع لدعم المانحين مع المناقشات

  .المعلمات/للمعلمين

 

 بناء إعادة خلل من الجديد الدراسي لعاما خلل  أفضل تعليمية بيئة من (فتيات 150 & أوالد 404) وطالبة طالب 554 ستفادا

 األخيرة األونة في نازحين تستضافا لتيا دارسلما ليهتأ دةإلعا لفنيةا تالحتياجاا متقيي يجري كما صعدة. محافظة في مدرستين

©UNICEF Yemen/2018  

 عدن في لمدرسةا إلى العودة فعالية في أغنية ينشدن فتيات



  2018 سبتمبر                                                                                                                                  اليمن في الوضع تقرير 

8 

 هذه ستفيدوي تاظلمحافا فمختل في سةدرم 417 في لصحيا رفلصوا هلمياا قفرام إصلح عن ناهيك بيرلغا للساحا نم رواف

 على إناث( 685 & ذكور 839) ومعلمه معلم 524,1 تدريب تم وأبين لحج محافظتي فيو طفل. 000,145 حوالي التدخلت

 أفضل. بشكل طلبهم احتياجات تلبية على قادرين اآلن وباتوا النفسي الدعم تقديم طرق

 

 طفل 991,23 مجموعة لما ومأرب العاصمة أمانة في مدرسة 37 في تعويضية حصص تنظيم اليونيسف دعمت متصل سياق على

 قدمت ذلك إلى باإلضافة متطوعين.ك المعلمات/المعلمين من 777 عددلـ حوافز تقديم خلل من (فتيات 8,031 & أوالد 15,960)

 ىإل اضطروا الذين النازحين ألطفال الوزارية االمتحانات من الثانية الجولة لتسيير عدن في والتعليم التربية لوزارة الدعم اليونيسف

 الحديدة. منطقة وتحديداا  الغربي الساحل في المتزايد القتال من الفرار
 

 ضمن رئيسي كنشاط للمعلمين زفواح دفع بند تضمينب  2018 نليما في إلنسانيةا ستجابةلل طتهاخ بمراجعة ملتعليا عةومجم قامت

ا  أخرى أنشطة تضمين يجري كما ستجابة.اال  فيها يتم التي األولى المرة هذه تُعد .وعدن صنعاء في التربية وزارة مطالب مع تمشيا

 التعليم لوازم األولوية ذات التدخلت تشمل .التأهب ألنشطة االحتياطي صندوقال مخصصات ضمن التعليم مجموعة شراكإ

 تضرراا  األشد المناطق في الطفل على تركز متخصصة برامج وتنفيذ النقل شهادات امتحانات ودعم المؤقتة التعلم ومساحات

  .المدارس في لألطفال وجبات وتوزيع

  

 االجتماعي إلدماجا
 

 والمياه يةووالتغذ )الصحة الخدمات مسح تدريب من األولى المرحلة لإلحصاء المركزي الجهاز مع بالشراكة اليونيسف أنجزت

 إلى استناداا واألدلة األدوات تحديث تم حيث العاصمة. أمانة في االجتماعية( والحماية الطفل وحماية والتعليم البيئي صحاحواال

 الخدمات إحالة و/أو إيصال آللية األساس المسح هذا يوفر .2018 أكتوبر في راؤهإج المقرر الشامل المسح خلل الستخدامها نتائج

 المشروع. في حالةال إدارة مكون من اا جزء تعد والتي االجتماعية

 

 والتمكين واالقتصادية االجتماعية للمساعدة متكاملال نموذجال مشروع إلطلق االستعدادات االجتماعي اإلدماج فريق يواصل

 المدني. المجتمع ومنظمات المتحدة واألمم الوطنية النظم مع بالشراكة تنفيذه سيتم والذي
 

  التنمية جلأل التصالا
 

 حوالي إلى الوصول سبتمبر شهر خلل تسنى

 016,326 & نساء 449,199) شخص 986,831

 (أوالد 292,155 &  فتيات 229,151 & الرج

 الشخصي التواصل أنشطة من سلسلة خلل من

 لحملة الثانية الجولة أنشطة ذلك في بما المباشر

 خلل من ذلك كان الكوليرا. ضد الفموي التطعيم

 المكلفين من 000,7 نفذها مجتمعية وأنشطة فعاليات

 ةالديني الرموز من 000,2 بينهم المجتمعي الحشدب

  (.المرشدات من 530 & أئمة 470,1)

 

 و منزلية زيارة 885,9 التواصل أنشطة شملت

 و مشورة جلسة 000,4 و نقاش مجموعات 662,6

 عرض 49 إلى إضافةا  ةاجتماعي وفعالية لقاء 777,4

 و مسجد 752 في توعية أنشطة على علوةا  مسرحي

 المفموية اإلماهة مراكز/تاإلسهاال لعلج مركز 87

ا    .والمهمشين لنازحينل تجمع 500,1 وأيضا

 

 000,2 نشر تم حيث األوقاف وزارة مع الشراكة التنمية جلأل االتصال فريق صلوا الجديدة الكوليرا حاالت حول للتقارير استجابة

 التوعية وأنشطة الجمعة خطب خلل من المحلي المجتمع إشراك لدعم قصوى أولوية ذات مديرية 77 في الدينية الرموز من

 لكوليرا.ا من لوقائيةا الصحية الممارسات لتعزيز المجتمعية

 

 عدة إلى إرسالها سيتم التيو السريعة االستجابة لفرق مدربين تدريب دورات ثلث نفذت والبيئة مياهال وزارة مع باالشتراك

 .المنزلية النظافة وتعزيز الصحي التثقيف لتفعيل التقارير ورفع المباشر التواصل في قدراتهم لتعزيز محافظات

 

 اللوجستية والخدمات إلمدادا
 

ا مبلغ التقريرب المشمول شهرال خلل تسليمها تم التي للواردات اإلجمالية القيمة بلغت  وزنب أمريكي دوالر 280,188,7 وقدره ا

 واألغذية واللقاحات المستشفيات معدات ذلك في )بما التوالي على مكعب متر 086,2 و متري طن 007,1 بلغا إجماليين وحجم

©UNICEF Yemen/2018.  
 عدم من الشرقية األحياء شوارع تنظيف خلل من النظافة لتعزيز حملة في التنمية ألجل االتصال متطوعو

 بالكوليرا اإلصابة  حيث من المخاطر عالية مناطق وهي
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 مجموعة سيرتها جوية عمليات وثلث عدن إلى أرسلت عيةشرا مراكب ثلثة عبر الشحنة نقلت للستخدام(. الجاهزة العلجية

 ثلثة وصول المقرر من كان كما اللقاحات(. نقلت) صنعاء إلى مستأجرة واحدة طائرة إلى إضافةا  صنعاء إلى اللوجستي الدعم

 .الحديدة من بدالا  عدن إلى تحويلها إلى أدت بالتصاريح المتعلقة التعقيدات أن إال الحديدة إلى أخرى شراعية مراكب
 

 الخارجي واالتصال اإلعالم 
 

 بشأن العالمي الوعي لزيادة المناصرة جهود سبتمبر شهر خلل اليونيسف تابعت

 اليمن في السلم محادثات عقد قبلو سبتمبر. في لألطفال المتفاقمة اإلنسانية الحالة

 أصدرت تأجلت المطاف نهاية في لكن الخطة حسب سبتمبر في بداية كانت التي

ا  فور  هينريتا لليونيسف التنفيذية المديرة  في األطراف فيه تحث سبتمبر 5 في بيانا

 القى ومخرجاتهم". محادثاتهم صلب في األطفال حماية وضع"ل حلفائهم وكذا اليمن

 وسائل خاصةا  اإلنترنت عبر إعلمية لةوسي 118 ونشرته واسعه أصداء البيان هذا

 حول آخر بيان بإصدار مناشدتها فور السيدة عززت وقد العالمية. العربية اإلعلم

 األطفال آالف حياة ضعي المتصاعد القتال أن " فيه وقالت سبتمبر 21 في نُشر الحديدة

 وأ اإلصابة عرضة خطر كونهم المحك على النزاع بؤر وحول في يعيشون الذين

ا  ."ةالوشيك الوفاة  شيلميريت اليمن في اليونيسف ممثلة أجرت سبتمبر 13 في أيضا

 جعل "النزاع إن وقالت اليمن في التغذية سوء حول رويترز وكالة مع مقابلة ريلنو

ا  اليمن  أحر طفل 000,400 من يقرب ما يوجد كما البلد. في التغذية سوء من يعانون طفل مليون 8,1 أن موضحةا  "ألطفاله جحيما

 عبر إعلمية وسيلة 204عبرواسعة أصداء المقابلة القت .البقاء" أجل من يوم كل ويكابدون الوخيم الحاد التغذية سوءب مصاب

 نجليزية.اإل باللغة ناطقة دولية إعلم وسائط غالبيتها وكان اإلنترنت

 

 باسم المتحدث بويلك كريستوف أكد سبتمبر 14 في جنيف في األمم مقر في عقد اليمن في التعليم حول صحفي إيجاز خللو

ا مع عمللل اليمن عموم في التعليمية السلطات كافة " ودعا "االنهيار حافة على اليمن في التعليم قطاع" أن جنيف في اليونيسف  ا

 .عموماا" التعليم وموظفي والمعلمات المعلمين جميع رواتب لصرف فوري حل إليجاد

 

 واالصحاح المياه حول قصص سبع نشر خلل من االجتماعي اإلعلم ووسائل اإلنترنت على وجودها اليمن يونيسف عززت

 في األلغام لخفض التثقيف جهود عن الجودة عالية فيديو مقاطع وثلثة األطفال وحماية التنمية ألجل واالتصال والصحة البيئي

 تنفذها التي الكوليرا استجابة حول كبير وأخر لمحافظاتل وبالنسبة الضالع.و عدن في النفسي الدعم وأنشطة الضالع محافظة

 و لي؟" بالنسبة السلم يعني ماذا" منها نفسه الشهر خلل متعددة وسائط حملت أربع تنفيذ تم ذلك جانب إلى اليمن. في المنظمة

 بشأن أخرى و" المدرسة إلى "العودة وحول يةلمستقبلا األطفال وأمال ألحلم قصص تعرضان وكلهما عالمي" في واحد "يوم

 لألمم العامة للجمعية والستين الثالثة الدورة هامش على عقد الذي المستوى الرفيع االجتماع خلل القصص عرض تم .التغذية سوء

 .اليمن حول المتحدة

 

 سبتمبر. في رابط 271,4 عبر نشرت متاحة اليمن في األطفال وقضايا اإلنسانية لقضايال اإلنترنت عبر الشاملة اإلعلمية التغطية

 اإلعلم وسائل على المائة في 34 و التقليدية اإلعلم لوسائط العامة التغطية من المائة في 30 على اليونيسف استحوذت وقد

 ةالدولي اإلعلم وسائل عبر التغطية من المائة في 32 في اليونيسف ذكرت كما اإلذاعية. األخبار على المائة في 24 و االجتماعي

 مجموع من المائة في 66 على المنظمة استحوذت المحلي. العربي اإلعلم في المائة في 27 مع مقارنة والعربية ةاإلنجليزي باللغة

 انخفاض لوحظ أغسطس شهر مع مقارنةوبال .بالتقرير المشمول شهرال خلل اإلنساني الوضع على الضوء تسلط التي األخبار

 إلى لتصل والتعليم التغذية برامج من لكل   التغطية زادت ذلك مع اليونيسف.ب الخاصة تغطيةال حجم حيث من المائة في 64 بنسبة

ا  المائة. في 97 ا  اليونيسيف الناقد المحتوى سجل أيضا  جذبت االجتماعي التواصل مواقع علىو المائة. في 227 بنسبة انخفاضا

 توعيةال جلسات حول) تغريدة أعلى وحصلت أغسطس في 900,2 مع مقارنة سبتمبر في إضافي متابع 300,3 اليونيسف

 على الهجوم عقب اليونيسف )بيان أغسطس شهرل تغريدة علىأل مشاهدة 900,16بـ مقارنة مشاهدة 109,300 على الكوليرا(ب

 صعدة(. في مدرسية حافلة
 

 

 التمويل
 

 منهم تسلمتها التي والتعهدات المساهمات نظير والخاص العام القطاعين من المانحة الجهات لكافة العميق امتنانها عن تعرب أن اليونيسف تود
 األوربية المنظمة من السنوات متعدد جديد تمويل سبتمبر شهر خالل تلقت قد المنظمة وكانت .ممكنا   أمرا   الحالية االستجابة تنفيذ سيجعل ما

 لتنمية األمريكية الوكالة من عينية مساهمات إلى إضافة   السريعة االستجابة وألية البيئي واإلصحاح لمياهل الطارئة بةلالستجا االنسان لحقوق
 التغذية. استجابة لدعم السالم" مقابل "الغذاء مكون الدولية

 
 تمويل على حصلت التي للقطاعات وبالنسبة .2018 التنمية ألجل واالتصال الطفل حماية قطاعي في تمويلية فجوة تواجه اليونيسف تزال ما

 االستجابة. استمرارية لضمان جوهري سيكون التمويل فهذا  .2019 إلى ترحيله فسيتم حاجتها عن يزيد
 

 أغسطس خالل االجتماعي اإلعالم وسائل في تداوله تم ما أبرز

2018 

  تويتر

  3300 جدد متابعين

 ألف 925 انطباعات تغريدات

 انطباع 109,300 تغريده أعلى

 التغريدات إجمالي

 )عربي/إنجليزي(

83 

 مرة 1,600 الذكر مرات مجموع

 فيسبوك

 إجمالي صافي

 للصفحة المتابعين/االعجابات

1000 

 163000 الوصول إجمالي

 وصول 008,81 الرئيسي المنشور
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 عجم اليونيسف تواصل الرئيسية البرنامج أنشطة تواجه التي المستمرة التشغيلية والتحديات نياليم للنزاع األفق في تلوح نهاية أي غياب مع
 خاص بشكل اليونيسف ترحب وأنشطتها برامجها استمرارية على الحفاظ أجل ومن .2019 لعام لليمن استجابتها لتمويل التبرعات
  السنوات. ةومتعدد ةنوالمرب تتسم التي تبالتمويال

 

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

 الُمناشد القطاع
 التمويل متطلبات

 2018 لعام

 (أمريكي دوالر)

 مقابل المستلمة المبالغ

 2018 مناشدة

 (أمريكي دوالر)

 أخرى مخصصات مرحل مبلغ

 أمريكي(* )دوالر

 لعام المتوفرة المبالغ

2018 

 أمريكي(*** )دوالر

 التمويلية الفجوة

 النسبة أمريكي دوالر

 %0 0 113,093,609 64,233,969 48,859,640 113,093,609 التغذية

 %0 0 107,264,958 67,953,465 39,311,493 107,264,969 الصحة

  البيئي صحاحواإل المياه
125,000,000 

 
104,386,131 27,616,479 132,002,609 0 0%11 

 27,145,230 8,754,881 18,390,349 33,238,526 الطفل حماية
 

6,093,296 
 

18% 

 %0 0 34,084,386 16,074,896 18,009,490 30,840,473 التعليم

 14,553,270  التنمية ألجل االتصال
 

6,334,694 
 

2,900,497 9,235,191 
 

5,318,079 
 

37% 

   54,377,135  54,377,13512  تخصيصه تم ما

 13%3 11,411,375 477,203,129 187,534,186 289,668,933 423,990,847 اإلجمالي

 قطاع أن إال ابلكامل ممولة املناشدة أن رغم .2018 نتائج حتقيق يف ابإلسهام ترغب األطراف متعددة منظمات جانب من اإلضافية املسامهات يشمل أخرى "خمصصات وبند 2017 مناشدة مقابل استلمت اليت املبالغ ويشمل مرحل" "مبلغ*
 تمويل.ال يف فجوة لديهما التنمية ألجل واالتصال الطفل محاية

  التكلفة عالية تشغيل بيئة يف الربجمة لدعم حيوية تُعد واليت املختلفة القطاعات عرب التكاليف يشمل كما  أخرى. صصاتخم وبند املرحل املبلغ إىل ابإلضافة احلالية املناشدة مقابل املستلمة التمويالت إمجايل وتشمل مايو 31 حىت متوفرة" "مبالغ**
 القريب املدى على االحتياجات لتلبية والصحة البيئي واإلصحاح املياه ونُظم االجتماعية احلماية لتعزيز املوارد من املزيد حشد كذلك  جيري البصرية. واملواد صالاالت وأنشطة واملتابعة امليدانية والعمليات األمن تتضمن التكاليف هذه كاليمن.

 .اإلنسانية وغري اإلنسانية الصدمات جراء احمللية اجملتمعات على األثر وختفيف الطارئة النقدية التحويالت برانمج ذلك ويشمل اإلنسانية. األوضاع عن لناشئةا االحتياجات ذلك يف مبا والبعيد
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 8201 نوفمبر 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 :"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 

  فيلدز روزالين

 التقارير مسؤولة

 اليمن يونيسف

 األردن عمان،

 962+ 790 083 484 :تلفون
@unicef.orgrvelds : Email 

 
 

 
  

                                                 
 العام. لهذا األداء مؤشرات كل تجاوز بل تحقيق ويتوقع هل مخطط هو كم البيئي واالصحاح المياه تدخلت تسير .2018 لعام البيئي واالصحاح المياه برنامج هدف اليونيسف تجاوزت 11
 .2019 لعام البرنامج قبل من التخصيص قيد والمبالغ (2018-2020) الكويت من السنوات متعددة سخية مساهمة استلم تم  12
   ألجل االتصالو الطفل حماية قطاعي في تمويل فجوات هناك تبقى القطاعات. مختلف في الفجوات بين التباين أوجه يخفي الرقم هذا أن إال 2018 تمويلت بحشد يتعلق فيما العام هدفها اليونيسف تجاوزت حين في  13

 .التنمية      

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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 أ ملحق

 (2018 سبتمبر – )يناير البرنامج نتائج ملخص

 142018 البرنامج ونتائج أهداف
 

 المنفذين والشركاء اليونيسف استجابة الكتلة استجابة 
 الكلي االحتياج

 النتائج مجموع 2018 هدف
 آخر منذ التغير

 ▲▼تقرير
 لعام اليونيسف هدف

2018 
 النتائج مجموع

 آخر منذ التغير

 ▲▼تقرير

 التغذية

 26,013 276,000 195,628 26,013 195,628 268,00015 400,000  العالجية الرعاية أقسام أدخلوا الذين الوخيم احلاد التغذية وءبس املصابون شهر 59-6 عمر يف األطفال #

 اخلاصة املشورة إىل الوصول ابستطاعتهم ابت الذي شهر 23-صفر سن يف لألطفال الرعاية مقدمو #
  األطفال وصغار للرضع املالئمة تغذيةابل

2,300,000 1,404,000 1,046,604 77,235 983,000 1,046,604 77,235 

 16▼272,481- 417,038 691,000 272,481- ▼417,038 691,000  العناصر( متعددة )مساحيق الدقيقة املغذايت تدخالت مشلتهم الذي اخلامسة دون األطفال #

 1,783,034 4,177,000 4,636,53617 -55,161▼18 2,859,095 4,177,000 4,600,000 أ( )فيتامني الدقيقة املغذايت تدخالت مشلتهم الذي اخلامسة دون األطفال #

 الصحة

 (1) احلصبة ضد تطعيمهم مت الذين العام دون األطفال #
 

   

 
912,560 412,03119 

 
37,138 

  األطفال شلل ضد تطعيمهم مت الذين اخلامسة دون األطفال #
 

   

 
5,352,000 

 
4,163,322 

 
0 

 أولية صحية رعاية على حيصلون ممن اخلامسة دون األطفال #
 

    

 
1,500,000 

 
997,270 

 
113,026 

 أولية صحية رعاية على صلنحي الاليت واملرضعات احلوامل النساء #
 

    

 
801,045 

 
503,151 

 
61,425 

 البيئي صحاحواإل المياه

 العامة املياه شبكات أتهيل وإعادة وصيانة تشغيل دعم خالل من اخلدمات هلم أُتيحت الذين األشخاص #
 

7,288,599 5,245,030 336,379 6,000,000 4,926,776 266,828 

 12,412 1,000,000 904,006 12,412 1,250,013 1,703,359  طارئة آمنة مياه إمدادات على نصلو حي الذين نياملتضرر  األشخاص #

 أو الطوارئ مراحيض بناء خالل )من مالئمة بيئي إصحاح خدمات على حيصلون ابتوا الذين األشخاص #
 أتهيلها( إعادة

 
1,223,908 477,330 020 800,000 433,627 021 

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

 
2,322,981 599,045 

-
113,355▼22 

800,000 
(basic) 

521,903 -2,090 ▼23 

 
5,332,045 4,812,986 

-
519,059▼24 

4,000,000 
(consumable) 

3,361,051 -291,866▼25 

 تدخالت إليهم ووصلت ابلكولريا اإلصابة حيث من اخلطورة عالية مناطق يف يسكنون الذين األشخاص #
  املنزلية املياه وتعقيم معاجلة

 
4,202,324 5,662,581 1,384,104 4,000,000 5,507,15526 -37,664▼27 

 الطفل حماية

 %92 %92 %90 %92 %92 %90  املرفوعة احلوادث إمجايل من واإلبالغ الرصد آلية قبل من منها والتحقق توثيقها مت اليت حلوادثا نسبة

 نفسي دعم خدمات على حيصلون الذين النزاع من املتضررة املناطق يف الرعاية ومقدمو األطفال #
 

682,268 631,204 105,418 594,937 564,846 102,849 

 األلغام خماطر حول للحياة املنقذة التثقيف رسائل إليهم وصلت الذين اجملتمع وأفراد األطفال #
 

1,684,106 1,213,681 102,354 1,468,541 1,161,456 97,826 

 1,151 10,345 7,111 967 7,11128 12,932  الضحااي ومساعدة احلالة إدارة ذلك يف مبا األساسية الطفل محاية خدمات إليهم وصلت الذين األطفال #

 29التعليم

 البديل التعليم وفرص املدرسية البيئة حتسني خالل من مالتعل   فرصة هلم أُتيحت ممن نياملتضرر  األطفال #
4,100,000 738,995 427,354 133,862 

639,100 
163,632 10,903 

 70,190 282,785 1,000,000  املدارس يف السالم بناء وثقافة النفسي الدعم خدمات يتلقون الذين نياملتضرر  األطفال #
 

429,000 
117,818 47,070 

                                                 
 التنمية. ألجل واالتصال البيئي واالصحاح مياهوال والصحة التغذية أهداف على تعديلت وأدخلت األطفال أجل من االنسانية المناشدة مراجعة عند عليه كانت عما عدلت األهداف بعض  14
 .أغسطس لشهر الوضع تقرير في البيئي واالصحاح المياه مجموعة مستجدات دمج سيتمو مستمرة البيانات مراجعة عملية  15

 
 النتائج تصحيح تم األن مضاعف. المستفيدين عدد ظهر حيث تنظيفها عقب البيانات تصحيح تم 16
  الشركاء نتائج من أكبر نتائجها وبالتالي فقط اليونيسف قبل من نالفيتامي تقديم يتم 17

 
 النتائج تصحيح تم األن مضاعف. المستفيدين عدد ظهر حيث تنظيفها عقب البيانات تصحيح تم 18
 الفرق تزال ما المعنية والوزارات المحلية بالسلطات المرتبطة التحديات وبسبب الصحية. المرافق إلى الوصول تستطيع ال التي والمجتمعات المناطق في الجدران خارج المتكاملة الحملت من كجزء تقدم الحصبة لقاحات  19

     بعض في المساعدة لتقديم اإلذن تنتظر

  الخطة. حسب مستمر الصحية المرافق في الحصبة لقاحات إعطاء معدل الجدران. خارج الحملت اليونيسف ستتابع اإلذن على الحصول وبمجرد المناطق.     
  أخرى مرة احتسابهم يتم لم التكرار عدم اجل من ولكن النشاط/الخدمة هذا من يستفيدون زالو ما المستفيدين نفس صفر المؤشر أن رغم  20

 

  المرجع نفس  21
 النتائج تصحيح تم األن مضاعف. المستفيدين عدد ظهر حيث تنظيفها عقب البيانات تصحيح تم 22
 . المرجع نفس  23
 النتائج تصحيح تم األن مضاعف. المستفيدين عدد ظهر حيث تنظيفها عقب البيانات تصحيح تم  24
 .  المرجع نفس  25
 الكوليرا وباء من والتخفيف استئصال على التركيز لمواصلة نظراا  الهدف تجاوز تم 26

 
 النتائج تصحيح تم األن مضاعف. المستفيدين عدد ظهر حيث تنظيفها عقب البيانات تصحيح تم 27
 المستجدات أخر استلم عند النتيجة هذه ترتفع أن المتوقع من المجموعة. شركاء من التقارير كافة تتضمن ال الطفل حماية نتائج 28
 على القائمة العمل خطة اعتماد بعد يتم لم اآلن وحتى لسيطرتهم. الخاضعة المحافظات في آخر نشاط أي تنفيذ يقبلوا لن فإنهم المعلمين حوافز لقضية التطرق يتم لم ما أنه إلى مؤخرا   صنعاء في التعليمية طاتالسل أشارت  29

 السلطات أشارت ذلك إلى إضافة   دائمة. شبه دراسية فصول وبناء المتضررة المدارس تأهيل إعادة مثل التعليم إلى الوصول لتسهيل الرئيسية األنشطة بعض تنفيذ في تأخير حدث لذلك نتيجة   التعليمية. للتدخالت االحتياجات
 األولية. أهداف بتحقيق يسمح لن القدرات كفاية عدم أن إال الجنوبية للمحافظات الغرض لهذا األموال بعض تخصيص تم أنه مع إيقافه. يجب ولذلك أولوية ليس واألطفال للمعلمين النفسي الدعم أن إلى بوضوح التعليمية
 الوصول حول 2018 لعام األصلية األهداف تضمنت وأخيرا   العام. هذا أهداف إلى الوصول يتم لن وبالتالي 2018 في للتسليم جاهزة تكون لن الطاوالت هذه فإن الطالب طاوالت بشراء المتعلقة العرض اختناقات وبسبب

 2018 في توزيعها يُتوقع ال أنه غال مؤقتة تعلمية كمساحات الستخدامها والخيام التعلم لوازم من الطوارئ مخزون واإلمدادات
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  املدرسية احلقائب ذلك ومن األساسية ميالتعل ستلزماتمب متثل دعم على حصلوا الذين نياملتضرر  األطفال #
 1,500,000 130,037 15,979 

 
 

473,000 
41,701 0 

 ميةالتن ألجل االتصال

 325,107 1,983,292 (14)2,200,000        30التنمية جلأل االتصال أنشطة من املتكاملة احلزمة إليهم وصلت الذين نياملتضرر  السكان #

                                                 
  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  30

  على طلب وخلق األطفال زواج حول االجتماعية األعراف ومخاطبة الفتاة وتعليم اتسنو 6 سن في بالمدرسة االلتحاق على والتشجيع البشرية النفايات من اآلمن والتخلص وتخزينها المنزلية المياه ومعالجة بالصابون األيدي وغسل التغذية سوء من والوقاية     
  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 تسجيل     
 (.الصحي المرفق إلى الفورية واإلحالة     
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4,000,000(4) 8,639,58431 831,986 

 السلوك بتغيري اخلاصة الرسائل إليصال نشرهم جرى الذين املدربون ة/املتطوعونياجملتمع ابلتعبئة نياملكلف عدد
 ابلكولريا اإلصابة حيث من املخاطر عالية املناطق يف

 
  

 
10,000 7,978 400 

                                                 
  الحاد المائي للكوليرا/االسهال االستجابة على اإلضافي التركز بسبب الهدف هذا تجاوز تم  31
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