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 والشركاء اليونيسف استجابة

  القطاع/الكتلة اليونيسف

 اليونيسف هدف
 -يناير نتائج

2019 
 الكتلة هدف

 -يناير نتائج

2019 

 الذين الخامسة دون األطفال عدد :التغذية

 أ( )فيتامين الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم
4,177,000 4,998 

4,290,047 
4,998 

 الذين الخامسة دون األطفال عدد :الصحة

 األطفال شلل لقاح على حصلوا
5,352,000 -   

 الذين السكان عدد البيئي: واإلصحاح المياه

 شرب مياه على الحصول بإمكانهم بات
6,000,000  7,288,599  

 يقوم ومن االطفال عدد :الطفل حماية

 النزاع من المتضررة المناطق في برعايتهم

 النفسي الدعم خدمات من المستفيدين

698,383 37,277 882,268 40,934 

 الذين المتضررين األطفال ددع التعليم:

 تحسين خالل من التعلم فرص لهم أُتيحت

 البديل التعلم وفرص المدرسية البيئة

 

818,783 232 891,352 47,993 

 .14 -13 صفحات اإلنساني األداء متابعة جدول في موضح األهداف مقابل النتائج شرح *

 2019 يناير
 

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

 

  مليون 42,1
 لليمن اإلنسانية لالحتياجات الشاملة المراجعة) ةلمساعد بحاجة شخص
 .(أوتشا- 2019
 

  مليون 1,71
  .النازحين األطفال عدد

 

 

   مليون 74,
 بينهم التعليم مجال في لمساعدة المحتاجين األطفال عدد

 .وخيم حاد تغذية سوء من يعانون الخامسة دون طفل 360,000
 
 

 واإلصحاح المياه مجال في ةلمساعد بحاجة شخص مليون 17,8

 .يالبيئ
  

 .األساسية الصحية لرعايةل بحاجة شخص مليون 19,7

 

 9201 لعام اليونيسف مناشدة
 دوالر مليون 542
 

  *المتوفر التمويل

 دوالر مليون 225

 9201 لعام للتمويل الكلي الوضع
 

 

 
 

 عنه ستسفر لما وخاضعة أولية األرقام .السابق العام من المرحلة المبالغ تشمل *

 .2018 لعام الحسابات إغالق عملية

 
 

 رئيسية عناوين
 

 

 الحالي العام بدأ فقد 2018 ديسمبر في (الغربي الشمال في) حجة محافظة في المعارك اشتداد منذ •

 مديريتي في األسرالسيما مئات نزوح في وتسبب المدنيين عشرات مقتل عن أسفر مما بعنف

 نقطة أكبر ثاني منها ليجع ما 000,420 وبنح ةظلمحافا في النازحين عدد درقُي .وحيران حرض

 لالحتياجات اإلنساني المجال في الشركاء يستجيب .كلها نليما ظاتمحاف بين نحيزللنا تمركز

 عبر المشترك السريع التقييم في اليونيسف شاركت حيث .والنازحين المحليين للسكان المتزايدة

 من انطالقا   أنشطتها نطاق بتوسيع حاليا   وتقوم يناير نهاية حجة ومدينة عبس مديرية في الوكاالت

 .الحديدة في الميداني مكتبها
 

 في والتربويين المدرسيين حوافز صرف تقرر فقد التعليم ووزارة اليونيسف بين االتفاق إثر على •

 المدرسين من109,000 عن قليال يزيد ما ستشمل التي الحوافز تلك خالل من .2019 فبراير 28

 .األطفال متناول في والتعليم المدارس إبقاء إلى اليونيسف تسعى والتربويين
 

 ونملي 11 نم رألکث الوصول في أللمانيةا لحصبةوا الحصبة ضد للتطعيم الوطنية الحملة تنجح •

 .(الهدف من المائة في 91) يعادل وهذا نليما في طفل
 

 االنتهاكات حوادث من المائة في 96 من التحقق المتحدة لألمم التابع القطري العمل فريق استطاع •

 تم التي الحوادث معظم سجلت .حادثة 347 وعددها الشهر هذا األطفال ضد المرتكبة الجسيمة

 محافظتي تالها الحوادث اجمالي من المائة في 25 وبنسبة صعدة محافظة في منها والتحقق توثيقها

 .الشهر هذا التوالي على المائة في 12و 16 بنسبة والحديدة تعز
 

 أكبر اليمن ويواجه هذا .الوخيم الحاد التغذية سوء من طفل 712,3 مجموعه ما عالج تم يناير في •

 كما .الشديد الجوع من شخص ماليين 10 قرابة يعاني حيث العالم في غذائي أمن انعدام أزمة

  (.2019 ،اليمن-أوتشا) الحاد التغذية سوء من العالج إلى الخامسة دون طفل مليون 2 نحو يحتاج
 

 المستلم التمويل

66% 

 التمويل إجمالي

 المطلوب

 مليون 424

 دوالر

 مرحل مبلغ

34% 

  مبلغ مرحل

134,40 

 مليون $

  المستلم التمويل

 $ مليون 1,88

  التمويلية الفجوة

 $ مليون 406,03 
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  اإلنسانية االحتياجاتو الوضع على عامة نظرة
 

 
 

 واألزمة النزاع تبعات من يعانون اليمن وشعب أطفال يزال ال اليمن في الوحشي لنزاعا انتهاء لقرب األفق في تلوح بوادر أي غياب ظل في
 من السكان ثلثا يعاني حيث العالم في غذائي أمن أزمة أكبر وطأة تحت حاليا   اليمن سكان يعيش .األساسية لخدماتل الشامل واالنهيار االقتصادية

 النزاع تصاعد منذ سيما مضى وقت أي من أكثر الغذائي األمن انعدام من يعانون ومعظمهم للخطر عرضة أكثر اليمنيون بات .الغذائي األمن انعدام
 مليون 5,18 لحوالي موطن هي المديريات تلك .المجاعة لخطر معرضة البالد في مديرية 333 أصل من 230 أن يقدرو .2015 مارس في

 .1شخص
 

 .الماضية القليلة األشهر خالل هناك العنف تصاعد بعد وحجة الحديدة محافظتي في األخص وعلى البالد أنحاء جميع في اإلنسانية االستجابة تتواصل
 .بالشاحنات المياه وإيصال السريعة االستجابة آلية خالل من المتضررين والنازحين المحليين السكان بمساعدة اليونيسف تقوم لذا

 

 شهر نهاية امنشره المقرر من واللتين اإلنسانية االستجابة وخطة اإلنسانية لالحتياجات العامة المراجعة على األخيرة اللمسات وضع يجري أيضا ،
 .لذلك وفقا   األطفال أجل من اإلنساني العمل عنوان تحمل والتي 2019 لعام مناشدتها بمراجعة اليونيسف ستقوم بدورها، .فبراير

 

 (2017 ديسمبر اإلنسانية، لالحتياجات الشاملة المراجعة إلى تستند )التقديرات إنسانية لمساعدة المحتاجين المتضررين السكان ألعداد 2019 تقديرات

 2015 مارس اإلنسانية: االستجابة انطالق تاريخ

 
 اإلجمالي
 )مليون(

 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  2ماسة حاجة يف السكان          

 o.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 2.53 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

 

 والتنسيق اإلنساني العمل قيادة
 

 

 والتغذية والتعليم البيئي واإلصحاح المياه مجموعات قيادة تتولى كما اليمن في اإلنساني للعمل القُطري الفريق مع بالتنسيق العمل اليونيسف تواصل
 واإلصحاح للمياه الفرعية الكتل باتت الصحة. مجموعة ضمن كعضو فعال دور   لعب في استمرارها عن كناهي الطفل لحماية الفرعية والمجموعة

 المستوى على التعليم مجموعات تنشط كما وإب عدنو الحديدة صنعاء، صعدة، محافظات في مهامها وتؤدي مفعّلة والتغذية الطفل وحماية البيئي
 ودعم مكاتب يوفران واللذين وصعدة إب من كل   في اإلنساني الدعم محوري قيادة المنظمة تواصل أيضا   والحديدة. وإب عدن في الوطني دون

 عبر البرامج تنفيذ المنظمة تتابع الحكومية. غير المنظمات في ملينأوالع المتحدة لألمم التابعين والدوليين المحليين للموظفين آمن ومسكن لوجيستي
   .الغرض لهذا امعه متعاقد ثالث طرف من متابعة جهة خالل من أو- الظروف سمحت كلما-الميدانيين موظفيها

 

 -الرئيسيين الشركاء بمعية -اليمن في السريعة االستجابة آلية قيادة العالمي األغذية وبرنامج اليونيسف من بدعم للسكان المتحدة األمم صندوق يتولى
 وحجه. ولحج والحديدة وأبين عدن مثل النزاع من تضررا   األكثر المحافظات داخل للخطر عرضة   األشد للسكان آنية استجابة تقديم تتيح آلية وهي
 المواد عدة توزيع خالل من كانوا أينما المتضررين السكان إلى ولالوص تسريع إلى تهدف الصندوق يقودها التي الوكاالت عير المساعدة آلية

  دولية. حكومية غير منظمات من شركاء تكتل تضم التي لليونيسف السريعة االستجابة آلية تكملها اآللية وهذه .الضرورية
 

 

 اإلنساني العمل استراتيجية
 

 اليونيسف استراتيجية موائمة تم وقد اإلنساني. العمل أثناء األطفال تجاه الجوهرية بالتزاماتها اإلنساني العمل في اليونيسف استراتيجية تسترشد
 العامة الخدمات النهيار ونظرا   .بالمجموعة الخاصة لالستجابة التشغيل وخطط االستراتيجية األهداف مع األطفال" أجل من اإلنساني "العمل بعنوان
 اإلمدادات توفير خالل من البيئي واالصحاح المياه وخدمات األولية الصحية الرعاية خدمات إلى الوصول فرص تحسين إلى المنظمة تسعى

 يصعب التي المناطق في سيما عنها غنى ال مسألة التغذية لسوء المجتمعية الرعاية برنامج توسيع العام. القطاع كوادر قدرات وبناء المطلوبة
 االحتياجات تلبية بُغية الغذائي واألمن التغذية تدخالت مع البيئي واإلصحاح المياه حول تيجيتهااسترا موائمة على اليونيسف عملت لذا، إليها. الوصول

 ألجل واالتصال والصحة البيئي واإلصحاح لمياهل المتكاملة الخطة تركز الطويل. المدى على الصمود في المحلية المجتمعات قدرة وتعزيز اآلنية
 بالكلور المياه مصادر وتعقيم اإلسهاالت عالج وكذا الخطورة عالية المناطق على ليراالحاد/الكو المائي لإلسهال واالستجابة لوقايةا جل من التنمية
  النظافة. بأهمية الوعي ورفع الصحي الصرف منظومات تأهيل وإعادة

 

 بينها تدخالت عدة خالل من النزاع من المتضررة المحافظات داخل للخطر عرضة راألكث األطفال اليونيسف تستهدف الطفل بحماية يتعلق وفيما
 الدعم خدمات وتقديم األلغام بمخاطر والتثقيف الخدمات إلى واإلحالة الطفل حقوق انتهاكات وتوثيق الشمل ولمّ  األسر وتتبع الضحايا مساعدة

                                                 
 2 العدد ،2019 يناير 23-16 اليمن،-أوتشا االنسانية، المستجدات نشرة  1
 عليها والحفاظ أرواحهم إلنقاذ فورية بحاجة أشخاص ماسة: حاجة 2
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 إدراج يتم لم ،اآلن حتىو .المحتجزين األطفال دعم بهدف النزاع أطراف بين اليمنيين السجناء تبادل عملية كثب عن اليونيسف تتابع أيضا   النفسي.
 .المناسبة الدعم آلية بوضع الطفل حماية فريق قام ذلك مع النزاع أطراف بين المشتركة القوائم في طفل أي
 

 لم الذين والمعلمات للمعلمين حوافز تقديم مناصرة خالل من سيماال التعليمي النظام انهيار دون ةللحيلول الرامية الحثيثة جهودها المنظمة تواصل
 مساحات إنشاء خالل من جودة ذو تعليم إلى الوصول فرص تحسين على اليونيسف عملت ،ذلك على عالوة   .2016 أكتوبر منذ مرتباتهم يتسلموا

 تفادي في ملموس دور له كان آمنة مؤقتة تعلم مساحات إنشاء .التعليم ونوعية إلى الوصول لتحسين المتضررة المدارس تأهيل وإعادة مؤقتة تعلم
 .التعليم وتجويد المدرسة في طفالاأل بقاء معدالت وزيادة الطالب بين التسرب حاالت من المزيد

 

 والخدمات اإلمدادات لتوفير الدولية الحكومية غير والمنظمات األخرى المتحدة األمم وكاالت مع اليونيسف تعاونت السريعة االستجابة آلية خالل منو
 االستجابة آلية منظمات إئتالف باسم ا  أيض الكيان هذا إلى شاريُ  المسلح. العنف بتصاعد تأثرت التي لمناطقل عاجل بشكل للحياة المنقذة سيةاألسا

 فوريةو طارئة مساعدة ميقدبت ويُعنى (أوكسفام منظمةو والتنمية الفني التعاون وكالةو الجوع مكافحة ومنظمة اليونيسف منظمة من )المؤلف السريعة
 سوء من يعانون الذين الخامسة دون األطفال كذاو واألوبئة الطبيعية الكوارثالنزاعات/ من المتضررة المناطق في المضيفة والمجتمعات للنازحين
 وتشكيل داداتلإلم المسبق التخزين خالل منو التكميلية. والتغذية الصحي والصرف والماء والمأوى غذائيةال غير األصناف بينها الحاد التغذية
 االستجابة آلية في اليونيسف شركاء بإمكان بات فقد الالزمة االستجابة تقديمو السريعة االحتياجات تقييم جوانب في مؤهلة ةسريع ستجابةا فرق

 بعد أيام 10 قصاهاأ مدة غضون في مختارة يمنية محافظات عدة في واألخطار للخطر المعرضين للسكان الفورية المساعدة تقديم ينالتابع السريعة
 عبر الفعال لتنسيقا مكون من وعززتا اإلنسانية المساعدات إليصال ا  فريد ا  إطار 3مجتمعتين تلك السريعة االستجابة آليتي شكلت .البالغ تلقي

 المختلفة. المجموعات
 

 البرنامج الستجابة موجز تحليل
 الحاد المائي للكوليرا/اإلسهال االستجابة

 

 حاالت لعدد التراكمي المجموع وصل 2017 أبريل 27 في الحاد/الكوليرا يالمائ اإلسهال وباء من الثانية الموجة تفشي عن رسميا   اإلعالن منذ
 في المائة( في 0.19 إماتة بمعدل) بالوباء مرتبطة وفاة حالة 2,768 منها حالة ,278,4301 إلى 2019 يناير نهاية حتى بها المشتبه الكوليرا
 المستوى على هجومال بمعدل – العام هذا إصابة حاالت بتسجيل افادت قد اليمن في 333 صلأ من مديرية 306 وكانت البالد. مناطق عموم

  بها. المشتبه الحاالت مجموع من المائة في 8,28 يمثلون الخامسة دون األطفال يزال وال نسمة. 10,000 لكل 515 بلغ وطنيال
 

 بمعدل) بالوباء مرتبطة وفاة حالة 540 وكذا بالكوليرا اصابتها مشتبه حالة 993,407 قرابة جلتسُ  ،2019 يناير نهاية ىحت 2018يناير منذ
 تم ،ذلك إلى باإلضافة .2019 عام خالل إصابة حاالت تسجيلب اليمن في 333 أصل من مديرية218 أفادت وقد هذا (.المائة في 0.13 إماتة
 )أخذت حالة 845,2 إصابة وتأكد المائة( في 31) إيجابية كانت منها 721,34 نأ واتضح سريع تشخيصي فحص 428,153 مجموعه ما إجراء
 تدريجي انخفاض حدوث األخيرة األربعة األسابيع أظهرت ذلك، إلى المائة(. في 31) مزرعة فحصل خضعت حالة( 230,9 أصل من كعينات

  المخاطر. عالية المحافظات في عزل مراكز 10 لدعم خطط وهناك عنها الُمبلغ الحاالت عدد في
 

 وزارة ذلك في بما الرئيسيين الشركاء بمعية للكوليرا حول الوطني العمل قيفر ضمن فعال دور لعب اليونيسف اصلتو الوطني، المستوى وعلى
 الكوليرا. استجابة توجه التيو الكوليرا حول االستراتيجية الوطنية الخطة على األخيرة اللمسات وضع في تساهم كما والسكان العامة الصحة

 المناطق في خاصة   التنمية ألجل واالتصال البيئي واالصحاح المياه أنشطة ضمن للكوليرا استجابتها اليونيسف تدمج ،التطعيم حمالت إلى باإلضافة
 والجهود النظافة ممارسات حول الوعي زيادة ذلك يشمل السريعة. االستجابة وفرق الطوارئ عمليات غرفة خالل من لكوليراا وباء لتفشي العرضة
 مياه إلى الوصول يضمن بما بالصهاريج المياه نقل إلى إضافة   الصحي والصرف لمياهل التحتية البنية تحسينو العامة األماكن لتنظيف المجتمعية

 نظيفة.
  

                                                 
 المختلفة الوكاالت عبر السريعة االستجابة وألية السريعة االستجابة آلية منظمات تكتل  3
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 والتغذية الصحة
 

 

 رأسهم علىو التغذية مجموعة شركاء مع بالتنسيق الحاد التغذية لسوء ةالمجتمعي إلدارةا برنامج نطاق توسيع دعم والشركاء اليونيسف واصلت
 نظرا   الوخيم الحاد التغذية سوء عالج نتائج في زيادة حدوث اليونيسف تتوقع ،متصل سياق على العالمية. الصحة منظمةو العالمي األغذية برنامج

 الرقم هذاو التحقق: قيدو الشركاء قبل من ةجاري تزال ما البيانات جمع عملية ألن
 البالغ العالجية للتغذية الخارجية العيادات جانب من الحالي اإلبالغ معدل إلى يستند
 بداية منذ ةجديد عالجية تغذية عيادة 275 مجموعه ما تأسيس تم المائة. في 80

 تغذية كعيادات تعمل حاليا   الصحية المرافق من المائة في 83 باتتو 2018
 .الوخيم الحاد التغذية سوء من طفل 712,3 عالج تم ،2019 يناير فيو .عالجية
 حصل فيما الدقيقة المغذيات مسحوق على طفل 691,15 حصل ذلك، إلى باإلضافة

 األمهات من 355,18 استفادت ذلك، إلى .(أ) فيتامين أقراص على آخرين 998,4
  .األطفال صغارو الرضع تغذيةب الخاصة المشورة من والمرضعات الحوامل

 

 تطعيم خاللها أمكن 2019 يناير في الجدران خارج رابعة متكاملة حملة نفذت
 األطفال شلل – السل) مختلفة لقاحات بإعطائهم العام دون طفل 192,194

 الجرع عدد بلغ حيث (1 جرعة الحصبة – المفعل غير األطفال شلل – 3&2&1
 النساء من 40,978 وكذا الخامسة دون طفل 985,97 مجموعه لما وليةاأل صحيةال رعايةال خدمات توفير كذلك تم جرعة. 000,500 المعطاة
 والمرضعات. الحوامل

 
 على 945,58 و 986,35 حصل بينما 3 يالخماس اللقاح على العام دون طفل 198,64 حصل الموسع، الوطني لتحصينا برنامج سياق وفي
 عالجهم تم طفل 172,24 بينهم الخامسة دون طفل 156,102 لعدد الطفولة ألمراض المتكاملة الرعاية خدمت قدمت ،أيضا   .جرعة الحصبة لقاح
 الرئوي. االلتهاب من
 

 الصحة وزارة مع والتعاون بالتنسيق الطفولة ألمراض المتكاملة إلدارةا حول أيام ثالثة لمدة عمل ورشة عقدت ،القدرات وبناء التخطيط جانب وفي
 وسوف وعدن. صنعاء من كل   في يناير في واحدة سنة لمدة مهني دبلوم دورة لبدء اإلضافية ةالمؤسسي الزيارات من االنتهاء تم كما والسكان.

 مستشفيات قدرات بناء جانب إلى الوالدة حديثي رعايةو شاملة وليدية ايةرع تقديم ليتمكن األقل على واحد محافظة مستشفى اتقدر بناء في تساهم
 .الوالدة وحديثي الوالدة خدمات لتقديم المديريات

 
 في 7.5 يبلغ للحاالت وفيات معدلب) بالمرض مرتبطة وفاة حالة 191 و حالة 030,3 إلى بها المشتبه الدفتيريا حاالتل يتراكمال جمالياإل وصل

 أكبر وحجة إب سجلت المحافظات جميع بين من ريا.يالدفت تفشي من بتضررها محافظة 21 في مديرية 231 أفادت الماضي، يناير وحتى المائة(.
 في الحاالت لتحديد والتوعية االتصال جهود من وزادت الدفتيريا عالج أدوية بشراء اليونيسف قامت ،لذلك ستجابةوا المحتملة. الحاالت من عدد
 .تضررا   األشد المحافظات في عزل مراكز 10 لدعم المنظمة تخططو .العالج على والحصول الوقايةو مبكر وقت

 

 البيئي واإلصحاح المياه
  

 وحجة وذمار وعمران العاصمة وأمانة والحديدة البيضاء في المياه إمدادات منظومات تشغيل استمرارية لضمان الدعم تقديم اليونيسف واصلت

 جودة مراقبة جهزةوأ الغيار وقطع والكهرباء الوقود بتوفير التشغيلي الدعم تمثل شخص. ماليين 6.2 ُزهاء منها يستفيد والتي وصعده وتعز وإب

  الصحي. والصرف للمياه المحلية للمؤسسات الكلور بأقراص المتمثلة المياه متعقي مواد تقديمو المياه

 

 الريفية المياه إمدادات شبكات تأهيل إعادة لخال من اليونيسف دعم وصل
 والسكان النازحين لتمكين شخص مليون عن يقل الما إلى الحالية والحضرية

 مياه إمدادات من االستفادة من التغذية سوءو الكوليرا بؤر في يعيشون الذين
 نظيفة.

 
 وإعادة الصحي الصرف مياه معالجة محطات تشغيل دعم اليونيسف واصلت كما

 عمران ومدينة العاصمة وأمانة البيضاء في الصحي الصرف منظومات تأهيل
 شخص. مليون 85,1 حوالي منها يستفيد والتي حجة ومدينة ذمار ومدينة

 
 االستجابة تقديم لليونيسف التابعة السريعة االستجابة فرق واصلت بالتوازي،
 المعرضة المناطق في بها المشتبه الكوليرا /الحاد المائي االسهال لحاالت
 المياه معالجة وأقراص االستهالكية النظافة مستلزمات توزيع خالل من للكوليرا
 20 في شخص مليوني نحو إلى وصلت التيو بالنظافة والتوعية المنزلية
 محافظة.

 

 مجتمعات داخل بنيت التي الطوارئ مراحيض :2019اليمن/-يونيسف الصورة:

 وحجة الحديدة محافظتي في النازحين
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 خزاناتالمياه/ نقاط وتركيب بالشاحنات المياه نقل خالل من السريعة االستجابة آلية شركاء مع بالتعاون للنازحين االستجابة في تستمراليونيسف
 محافظات في نازح 000,40 حوالي منها استفاد والتي المنزلية المياه معالجة أقراص النظافة مستلزمات وتوزيع الطوارئ مراحيض وبناء السبيل
 وعدن. وتعز وصعده الحديدة

 
 قرابة حصل حيث .ناكه النزاع بسبب النازحين لسكانل حجة محافظة في الطارئة تهماستجاب بتصعيد البيئي واالصحاح المياه مجموعة شركاء قام

 الشهر هذا وشهد .البيئي واالصحاح المياه مجال في ةالطارئ التدخالت من مجموعة عبر الطارئة المساعدة أشكال من شكل على هممن 40,000
 عقدت ،ذلك على وة  عال النظافة. ممارسات لتعزيز الرامية تدخالتال وإرشادات معايير لتحسين للنظافة لتعزيز الفنية العمل مجموعة إطالق ا  أيض

 وتحديد 2018 لعام الكوليرا استجابة لمراجعة وذلك مشارك 130 حضرها الصحة ووزارة المياه تيوزار مع بالتعاون يومين لمدة عمل ورشة
 .2019 في واالستجابة الجاهزية التحسين مجاالتو الدروس

 

 الطفل حماية
 

 يرافقه الجبهات من العديد في مستمر النزاع تصاعد أن إال النزاع أطراف بين الثقة بناء وأنشطة للسالم استوكهولم مبادرة إعالن من الرغم على
 التحقق الشهر هذا واإلبالغ بالرصد المعني القُطري العمل فريق استطاع حيث السالم. مبادرة قبل مال مماثل بمعدلو الطفل لحقوق جسيمة انتهاكات

 178 وجرح (فتيات 33 & أوالد 63) طفل 96 قُتل  هؤالء بين ومن .بها الرفع تم حادثة 347 أصل من األطفال ضد جسيم انتهاك ةحادث96 من
 تم القطري. الفريق أكد كما المتنازعة األطراف قبل من واستخدامهم األطفال تجنيد من لطف 233تضرر كما (فتيات 56 & أوالد 122) أخرين
 المئة في 25 بنسبة صعدة محافظة في منها التحقق تم التي الحوادث معظم توثيق

  التوالي. على الشهر هذا حوادث من المائة في 12 و 16 بنسبة والحديدة تعز ليهاي
 

 اإلنساني بالوصول المتمثلة التحديات من العديد العام هذا الطفل حماية برنامج واجه
 الذي األمر السلطات جانب من تصاريح على الحصول تأخر بسبب لتنفيذا تحدياتو

 واصلت فقد أمامها الماثلة التشغيل تحديات ورغم التأخير. من الكثير في تسبب
 والذخائر األلغام تمثلها التي المخاطر بشأن للحياة المنقذة التثقيف انشطة اليونيسف

 192,532 إلى وصلت لتيوا الحرب مخلفات من والمتفجرات المنفجرة غير
 282,57 & والدأ 097,75) طفل 132,379 بينهم النزاع من متضرر شخص
 إناث( 340,23 & ذكور 813,36) البالغين من 153,60 إلى إضافة فتيات(
 المدارس خالل من األلغام بمخاطر التثقيف أنشطة نُفذت محافظة. 20 داخل

  .المجتمعية والحمالت للطفل الصديقة والمساحات
 

 بينهم شخص 277,37 إلى وصلت فقد النفسي، الدعم بخدمات يتعلق وفيما
 البالغين من 728,10 وكذا فتيات( 094,12 & أوالد 455,14) طفل 549,26

 من االنشطة تلك نُفذت محافظة. 22 داخل (240,7 إناث: & 488,3 )ذكور:
 التي العنفية للتجارب األمد وطويلة اآلنية التبعات على التغلب المستفيدين لمساعدة والمتنقلة الثابتة للطفل الصديقة المساحات من شبكة خالل

 هذا تقديم على المحلية طاتالسل قبل من المفروضة القيود كافة رغم الخطة حسب الهدف من المائةب 31 مقداره ما يمثل العدد وهذا لها. تعرضوا
 الخدمات. من النوع

 
 الوصول تسهيل ذلك في بما لألطفال الضرورية الخدمات وتوفير باإلحالة المتمثل الدعم تقديم اليونيسف واصلت ،الحالة إدارة برنامج خالل من
 480 & أوالد 736) طفل 216,1 وكان المسكن. وتوفير المواصالت ببدل تزويدهمو ضعفا   األكثر األطفال جانب من الضرورية الخدمات إلى

 ذلك ومن يحتاجونها التي بالخدمات فتيات( 411 & أوالد 612) منهم 1,023 تزويد وجرى مدربين حاالت ُمدراء قبل من تحديدهم تم قد فتيات(
 والتعليمية. القانونية والخدمات النوع على القائم الجنسي للعنف واالستجابة اإلدماج وإعادة الضحايا ومساعدة الشمل لمو األسر وتتبع الفردية المشورة

 يليها بالمائة( 19) الحديدة محافظة من أغلبهم للحياة المنقذة التخصصية الطبية الخدمات إلى فتيات( 16 & أوالد 46) حالة 62 إحالة تم كما
 منهما. لكل   بالمائة( 6) وحضرموت الجوف

 
 مراكز دعم خالل من اإلعاقة ذوي واألطفال أطرافهم فقدوا الذين األطفال لتشمل الضحايا مساعدة خدمات من اليونيسف وسعت ،متصل سياق على

 وتعز. عدن محافظتي في التأهيل ادةوإع االصطناعية األطراف
 

 الجهود سفرتا حيث اليمن. في الطفل حماية مجال في نشطة وكالة 40 لعدد والتوجيه القيادةدور اليمن في الطفل حماية مسؤولية تكتل واصل
 حول بصرية بمواد مدعومة 2019 االنسانية االستجابة وخطة االنسانية الحتياجات الشاملة المراجعة على األخيرة اللمسات وضع إلى المتضافرة
 هذا استخدام وسيتم .2019 لعام إنساني تمويل كأول دوالر مليون 6.1 على اليمن في التكتل حصل كما .2019 في الطفل حماية احتياجات
 النازحين. تجمع مواقع داخل الطفل حماية جنب في األساسية الحتياجاتل لالستجابة التمويل

 
 وتشمل الطفل. حماية موظفي من 266و ا  شريك 30 بمشاركة نفذ والذي 2019 عامل األطفال حماية احتياجات مسح على األخيرة اللمسات وضع تم

 ذويهم عن المنفصلين واألطفال حبينطالمص غير األطفالو ةالحال إدارة العام هذا إضافي تدريب إلى األعضاء فيها يحتاج التي المجاالت بعض
 حاالت في اإلنسانية الشؤون وتنسيق إلدارة الوطنية الهيئة مع المناصرة جلسات في الكتلة منسق شارك حيث النفسي. والدعم العقلية والصحة
 حماية مسؤولية مجال وأنشطة األطفال حماية ذلك في بما الحماية لمجموعة التشغيلي الفضاء من مزيد لخلق االجتماعية الشؤون ووزير الكوارث

 المدنية األحوال مصلحة تدعم اليونيسف :2019اليمن/-يونيسف الصورة:

 اليمن في السريعة والحمالت الروتيني النظام خالل من ميالد شهادات إلصدار
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 الحديدة مثل إليها الدخول يقل التيو احتياجا   األشد المديريات على جهوده المسؤولية مجال التقريرركز هذا يغطيها التي الفترة خاللو األطفال.
 أستطاع .هناك الطفل حماية خدمات تقديم في رئيسيا   دورا   االجتماعية الشؤون ووزارة الوطنية الحكومية غير المنظمات لعبت حيث وتعز وصعدة
 591,5) أخر طفل 204,29 كذاو فتيات( 710,57 و أوالد 290,75) طفل 000,133 إلى الوصول بمخاطراأللغام التثقيف عبرأنشطة الشركاء

 المتنقلة للطفل الصديقة المساحات خالل من لنفسي( )الدعم الصمود على المحلية المجتمعات قدرة تعزيز أنشطة خالل من (فتيات 613,13 و أوالد
 المجتمعية. المراكزو
 

 التعليم
 

 

 إلي الوصول قدرة على عميق أثر من لذلك وما العام القطاع موظفي مرتبات صرف توقف هو التعليمية العملية تواجه التي التحديات أكبر بين من

 الذي األمر عامين من أكثر منذ رواتبهم يتسلموا لم محافظة 11 في تقريبا   الحكومية المدارس معلمي عأربا ثالثة اليمن. في األطفال جانب من التعليم

 ،المشكلة لهذه مؤقت حل إليجاد المناصرة جهود مواصلة خالل ومن ،لذلك المحافظات. تلك في فلط مليون 7.3 لحوالي التعليمية العملية أعاق

 الشأن بهذا المفاوضات أن ورغم اليمن. في والمعلمات للمعلمين شهرية نقدية كحوافز لدفها أمريكي دوالر مليون 70 مبلغ تأمين في اليونيسف نجحت

 الدراسي العام خالل المدارس في العاملين من وغيرهم ومعلمة معلم 135,000 قرابة دعم في الحوافز هذه تُسهم أن يتوقع أنه إال مستمرة تزال ما

2018-2019. 

 

 إب محافظة في التعليمية السلطات جانب إلى اليونيسف اكملتالشهر هذا وخالل

 كما كما أفضل. تعليمية ببيئة طالبة 232 لتتمتع للبنات لزهراءا مدرسة تأهيل إعادة

 تستضافا لتيا دارسلما ليهتأ دةإلعا لفنيةا تالحتياجاا متقيي عمليات ريتج

 تأهيل إعادة أعمال تجري كذلك .بيرلغا للساحا نم رواف نيذلا نحيزنا ا  رخؤم

 في مدرسة 30 في دائمة شبه دراسية فصول وبناء للمدارس التحتية للبنية ةفعلي

 وأبين. وتعز لحجو الضالع إبو مأرب اتمحافظ

  

 غسيل مرافق بناء اليونيسف دعمت المدارس في النظافة ممارسات تعزيز أجل من

 مانةأ في مدرسة 31 في المياه ناتخزا وإصالح التنظيف مواد توزيع مع يناليد

 (إناث 703,26 & ذكور 996,28) وطالبة طالب 699,55  لمساعدة العاصمة

 الممارسات. وأفضل النظافة حول وعيال وبناء أكثر صحية بيئة في التعلم

 

 مديريات أربع في مدرسة 28 على بيضاء سبورة 231 توزيع تم ،ذلك على عالوة  

 .إب محافظة في المدارس الحدى طاولة 100 كذاو تعز في

 
 

 االجتماعي اإلدماج
 

 

 آلية لتشغيل االجتماعية الرعاية صندوق اليونيسف دعمت ،والتمكين واالقتصادية االجتماعية للمساعدة المتكامل النموذج إطار وفي الشهر هذا في
 مجاني برقم االتصال المجتمع ألفراد يمكن بالمشروع، االتصال مركز خالل منو المستفيدين. تسجيل عملية من كجزء بالشكاوى الخاصة اتالتظلم
 الشكاوى صناديق عبر االجتماعية الرعاية صندوق مكاتب في والمباشرة المكتوبة والشكاوى الطعون جمع يتم حيث وطلباتهم. شكاويهم لتسجيل

 يمكنهم المساعدة يتلقوا أن يجب أنهم يعتقدون والذين المستهدفة المجتمعات من ا  جزء ليسوا الذين األشخاص المستهدفة. الفقيرة األحياء في الموجودة
 .تظلماتهم تقديم أيضا  

 
 من الشكاوى جميع معالجة جرى وقد .والشكاوى التظلمات آلية خالل من شكوى 214 و تظلم 1,795 مجموعه ما استقبال تم ،يناير نهاية حتىو

 النموذج من المستفيدين تسجيلب يقوم الذي المنفذ )الشريك نتيبرس ومؤسسة واليونيسف االجتماعية الرعاية صندوق تضم التي المعنية لجنةال خالل
 وحالة االحتياجات تقيم من الثانية المرحلة سياق في التظلم حاالت جميع إدراج سيتم حيث (.والتمكين واالقتصادية االجتماعية للمساعدة المتكامل
 أكثر.ف أسر 10 تضم التي الصغيرة الفقيرة األحياء ا  أيض وستستهدف 2019 مارس في تتم أن المقرر من والتي الضعف

 
 المهمشة الفئات مع تعمل التي المجتمعية المنظمات مع تحضيري اجتماع لعقد االجتماعية الرعاية صندوق اليونيسف دعمت ،ذلك إلى باإلضافة

 في األعضاء المجتمعية المنظمات وستشارك .عملها بتيسير االجتماعية الرعاية ندوقص سيقوم التي المدني المجتمع منظمات شبكة إنشاء أجل من
 والمبادرات الصغيرة المحلي المجتمع منظمات قدرات بناء هو الشبكة من الهدف لمشروع.ا في المجتمعية وإشراك المشاركة مكون ضمن الشبكة
 االستدامة استراتيجية إجراءات من كجزء ذلك يأتي .المتكامل النموذج ستهدفهاي التي تلك سيما ال ضعفا ، واألكثر المهمشة الفئات مع تعمل التي

 .المتكامل النموذجب الخاصة والتخرج
  

 التشغيل إجراءات إلى باإلضافة االستشارية لجانالو التنمية جلأل صالاالت مثل المشروع لمكونات التنفيذ تطويرآلية االجتماعي اإلدماج تكتل أكمل
 العاصمة. وأمانة صنعاء في المرشحين االجتماعية الرعاية صندوق موظفي من والمشرفين الحاالت راءمد اختيار بدأ ،أيضا   الحالة. إلدارة الموحدة

 .المتكامل النموذج مشروع ضمن  حالةال إدارة على المختارين الموظفين تدريب سيتم حيث اآلن. حتى مقابلة 150 حوالي أجريت وقد
 
 للجنة الخامس( )االجتماع الشهري اجتماعها عقدل والعمل االجتماعية الشؤون وزارة االجتماعي اإلدماج تكتل دعم بالتقرير، المشمولة الفترة خاللو

 مع استراتيجي وارح على والحفاظ االجتماعية الحماية ومشاريع اتسياس وتنسيق لتسهيل منتدىمنصة/ وهي – االجتماعية للحماية االستشارية
 من العديد وعضوية اللجنة رئيس نائب منصب الدولي والتعاون التخطيط وزارة وتتولى اللجنة والعمل ةاالجتماعي الشؤون وزارة رأست السلطات.

 المياه مرافق بناء تدعم اليونيسف :2019اليمن/-يونيسف الصورة:

 صنعاء محافظة في التقطت الصورة -المدارس في البيئي واالصحاح
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 مسح بإجراء اعاالجتم أوصى وقد الخاص. والقطاع المتحدة األمم ووكاالت الحكومية غير والمنظمات المختلفة واالقتصادية االجتماعية الوزارات
 لحمايةا اتوسياس خطط إلثراء أساس خط بمثابة المسح عملية ستكون حيث .المجال هذا في والالعبين االجتماعية الحماية مبادراتلبرامج/

 االجتماعية.
 

 بدعمو الدولي والتعاون التخطيط وزارة قبل من اليمن في ةاالجتماعي يةاالقتصاد المستجدات نشرة من والثالثين الثامن العدد إصدار الشهر هذا شهد
 التحليل بين حيث االقتصادية". الجدوى رغم الغذائية الفجوة تزايد - اليمن في "القمح موضوع على العدد هذا ركز االجتماعي. اإلدماج تكتل من
 اإلجمالي المحلي الناتج من فقط المائة في 20 بنسبة يساهم بينما البلد في المستهلكة األغذية من المائة في 25 حوالي يوفر الزراعة طاعق أن
 مائةال في 5 وأن الخارج من القمح من المائة في 95 من أكثر ستوردي اليمن أن النشرة أكدت كما المائة. في 9,40 بنسبة عمالة ويوفر لحقيقيا

  محليا . ينتج القمح من فقط
 

  التنمية ألجل االتصال
 

ا 839,551 إلى ووصلت المحلية اتالمجتمع انخراط تعزيز يناير في التنمية جلأل االتصال أنشطة واصلت  887,71 & أوالد 872,92) شخص 

 وباقي الكوليرا لمنع خاصة   األساسية األسرية الممارسات بشأن المباشر الشخصي التواصل خالل من (نساء 866,98 & الرج 214,288 & فتيات

 أنشطة في 4(مرشداتو )أئمة مؤخرا   مدربينال ةالديني الرموز من 570 بينهم مجتمعي ناشط 500,7 من يقرب ما شارك حيث األخرى. األوبئة

 247,8 و مشورة ةجلس 000,7 و جماعي نقاش 000,6و منزلية زيارات 243,41 االتصال تدخالت شملت المجتمعات. داخل المختلفة التواصل

 في جمعة خطبة 100,5 و مدرسي نشاط 989 إلى باإلضافة الشعبية العامة األماكن في مسرحي عرض 16 حوالي تنظيم تم كما .ةمحلي وفعالية لقاء

 المساجد.
 

 /تاإلسهاال عالج مراكز في معلومات وتبادل اتصال جلسة 231,1نظمت له واالستجابة الكوليرا من للوقاية واإلحالة يةالمجتمع لياتاآل ولتعزيز

 خطر.لل المعرضة المجتمعات داخل الفموي اإلرواء

 

 داخل الضعيفة الفئات تستهدف التي التدخالت في ةالديني الرموز إشراك توسيع اليونيسف مع بالشراكة األوقاف وزارة تواصل الصعيد، ذات وعلى

 األسرية. النظافة ممارسات وتحسين لتعزيز المحلية اتالمجتمع مع باالنخراط ةديالجد ةالديني الرموز قامت لهم، تعريفية جلسة بعد .المحلية المجتمعات

 يناير. حتى األنشطة تلك في وأنثى ذكر بين منهم 000,3 من أكثر يشارك وقد

 

 اللوجستية والخدمات اإلمداد
 

 624 بلغا إجماليين وحجم بوزن أمريكي دوالر 566,119,4 بالتقرير المشمول الشهر خالل تسليمها تم التي لإلمدادات اإلجمالية القيمة بلغت
 خمسة بواسطة الشحنات ُسلمت .التسمين"( "جوز عالجية وأغذية وأدوية مستشفيات معدات )شملت التوالي على مكعب متر ,6752و متري طن
 السلع تسليم َمثل .صنعاء إلى اللوجستي الدعم مجموعة قبل من تانمسير جوي نقل رحلتي إلى باإلضافة عدن إلى وصلت ةشراعي كبامر

  .ةالبيروقراطي والمعوقات هناك الدائرة المعارك بسبب الحديدة في سيما ال المضطربة التشغيل بيئة بسبب تحديا   العام هذا واإلمدادات

 

 الخارجي واالتصال اإلعالم
 

 624 ذلك ومن اإلنسانية والشؤون ألطفالا لقضايا اإلعالمية التغطية إجمالي من المائة في 20 من يقرب ما على الشهر هذا اليونيسف استحوذت

 واإلعالم المائة( في 57) بنسبة المحلية اإلعالم وسائل في رئيسية عناوين رصد تم وقد مختلفة. تلفزيونية قناة 21 على بثه تم إذاعي فيديو مقطع

 واإلعالم المائة( في 10) اإلنجليزيةب العالمية اإلعالم ووسائل المائة( في 25) الدولي العربي

 المائة(. في 8) بنسبة الخليجي

 

 المساعدات لتعزيز يناير في "النار تحت أطفال" عنوان تحت عالمية حملة اليونيسف أطلقت

 العمل بمناشدة ربطها تم حيث اليمن في ذلك في بما  ،الطوارئ حاالت في لألطفال اإلنسانية

 ةممثل دشنت ،الحملة إطالق بعد الشهر. نهاية في هانشر تمو 2019 األطفال أجل من اإلنساني

 صنعاء في األطفال" أجل من اإلنساني "لعمل مناشدة ريالنو ميرتشيل اليمن في اليونيسف

 فقد ،ذلك إلى افةباإلض أطفال. ثالثةو اإلسبانية الوطنية اللجنة مع الهواء على بمقابلة خالل

 أكثر األمر يجعل ما ويتشردون همتعليم يخسرون األطفال من "العديد أن رويترز وكالة أبلغت

 مقالتان نُِشرت كما المدرسة. خارج اآلن هم اليمن في طفل مليوني لتمكين وناشدت  "ءا  سو

 حمايةو األطفال زواج أنبش األمريكية المتحدة الواليات في اليونيسف منظمة عن صادرتان

 .2019 يناير 11و 7 في اإلنترنت على فوربز موقع على الطفل

 

 رئيسي بشكل غطت اليمن اليونيسف موقع على قصص ست تنشر ،نفسه الشهر خاللو

 تم فقد يمنيين ألطفال فيديو مقاطع تعرض التي "20 "قوة فيديوهات حملةل وتواصال   للكوليرا. والتصدي البيئي واالصحاح المياه مجال في التدخالت

 لعام الوالدة حديثي حول فيديو ذلك في بما االجتماعية ماإلعال وسائل في اليونيسف منصات على والعربية اإلنجليزية باللغتين فيديو مقاطع ثالثة نشر

 اإلعالم وسائل في التغطية يثح منو .ولحج أبين محافظات وفي صنعاءب الفروسية حي في الصحي الصرفو المياه مشاريع حول واثنين 2019

 الحديدة في الطارئة اليونيسف تدخالت إلى باإلضافة ليمنا في الرقمية اليونيسف منصات على المواليد لتسجيل جديد نظام إطالق برز ،االجتماعي

 المياه تدّخالت حول تغريدة أعلى جمعت .2019 األطفال أجل من سانياإلن العمل مناشدة وإطالق يناير 24 في للتعليم العالمي باليوم االحتفالو

                                                 
 االجتماعية. بالقضايا والتوعية الديني لإلرشاد النساء مع المجتمع مستوى على تنخرط التي النسوية الدينية الرموز والمرشدات المساجد في الجمعة خطباء هم األئمة  4

 2019 يناير خالل االجتماعي اإلعالم وسائل في تداوله تم ما أبرز

 تويتر

 1,800 جدد متابعين

 مليون 728,000 انطباعات تغريدات

 انطباع 57,300 تغريده أعلى

 التغريدات مجموع

 )عربي/إنجليزي(

121 

 زيارة 400,16 الملف زيارات

 مرة 839 الذكر مرات مجموع

 فيسبوك

 )باللغتين المنشورات إجمالي
 غالبا (

38 

 اإلعجابات/المتابعين صافي

 الجدد للصفحة

1,700 

 شخص مليون 307,000 الوصول إجمالي

 إليه واوصل شخص 800,37 الرئيسي المنشور
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 يقارب ما لليونيسف النقدية المساعدات حول فيسبوكال على منشور أعلى حقق فيما انطباع 000,57 من أكثر الصحية المراكز في البيئي واالصحاح

 انطباع. 000,38
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 التمويل
 

 ما منهم تسلمتها التي والتعهدات المساهمات نظير والخاص العام القطاعين من المانحة الجهات لكافة العميق امتنانها عن تعرب أن اليونيسف تود
 لضمان مراجعةلل حاليا   خضعوت يناير في 2019 لعام األطفال أجل من اإلنساني لعملا مناشدة إطالق تم .ا  ممكن أمرا   الحالية االستجابة يذتنف سيجعل
 فبراير. في ستنشر والتي لليمن اإلنسانية تجابةاالس خطة مع موائمتها

 
 ابه التنبؤ يمكن التي تبالتمويال الخصوص وجه على اليونيسف ترحب ،اليمن في وأسرهم لألطفال األجل وطويلة الفورية االحتياجات ولتلبية
  السنوات. ةومتعدد المرونةب تتسم والتي

 

 شهرا( 12 ولمدة 2019 لعام اإلنسانية المناشدة في محددة هي )كما المطلوبة التمويالت

 الُمناشد القطاع

 متطلبات

 لعام التمويل

2019 

 أمريكي( )دوالر

 مقابل المستلمة المبالغ

 2019 مناشدة

 أمريكي( )دوالر

 مرحل تمويل

 أمريكي(* )دوالر

 لعام المتوفرة المبالغ

2019 

 أمريكي(** )دوالر

 التمويلية الفجوة

 النسبة أمريكي دوالر

 80% 96,288,626 23,711,374 22,505,261 1,206,113 120,000,000 التغذية

 79% 85,019,978 22,244,991 22,074,642 170,348 107,264,969 الصحة

 74% 100,011,347 34,988,653 34,75,718 212,936 135,000,000  البيئي واإلصحاح المياه

 68% 25,153,821 11,826,552 11,766,930 59,622 36,980,373 الطفل حماية

 70% 74,712,666 31,287,334 31,116,985 170,348 106,000,000 التعليم

 96% 9,293,096 421,074 421,074  9,714,170 االجتماعية السياسات

 53% 5,735,052 5,122,734 5,059,735 63,007 10,857,795 التنمية ألجل االتصال

 59% 9,816,945 6,683,055 6,683,055  16,500,00 السريعة االستجابة ألية

 75% 406,031,531 136,285,776 134,403,402 1,882,374 542,317,307 اإلجمالي

  .2019 نتائج حتقيق يف ابإلسهام ترغب األطراف متعددة منظمات جانب من اإلضافية املسامهات يشمل أخرى "خمصصات وبند 2018 مناشدة مقابل استلمت اليت املبالغ ويشمل مرحل" *"مبلغ
 هذه كاليمن.  التكلفة عالية تشغيل بيئة يف الربجمة لدعم حيوية تُعد واليت املختلفة القطاعات عرب التكاليف يشمل كما  أخرى. خمصصات وبند املرحل املبلغ إىل ابإلضافة احلالية املناشدة مقابل املستلمة التمويالت إمجايل وتشمل يناير 31 حىت متوفرة" **"مبالغ
 االحتياجات ذلك يف مبا والبعيد القريب املدى على االحتياجات لتلبية والصحة البيئي واإلصحاح املياه ونُظم االجتماعية احلماية لتعزيز املوارد من املزيد حشد كذلك  جيري البصرية. واملواد االتصال وأنشطة تابعةوامل امليدانية والعمليات األمن تتضمن التكاليف

 أولية. ماألرقا هذه .اإلنسانية وغري اإلنسانية الصدمات جراء احمللية اجملتمعات على األثر وختفيف الطارئة لنقديةا التحويالت برانمج ذلك ويشمل اإلنسانية. األوضاع عن الناشئة 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 9201 مارس 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
 

 

 
 

  

http://www.facebook.com/unicefyemen.ar
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
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 من مزيد على للحصول

 يمكن المعلومات

 :مع التواصل

 فارقي شيرن

 الممثل نائب

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

  وهكاستيل ثايزا

  االتصال قسم ةرئيس

 اليمن يونيسف

 صنعاء

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

  فيلدز روزالين

 التقارير مسؤولة

 اليمن يونيسف

 األردن عمان، مقر من

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

  

mailto:svarkey@unicef.org
mailto:tcastilho@unicef.org
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 أ ملحق
 (9201 )يناير البرنامج نتائج ملخص

 2019 البرنامج ونتائج أهداف
 

 المنفذين والشركاء اليونيسف استجابة الكتلة استجابة 

 االحتياج
  الكلي

 النتائج مجموع 20191 هدف
 آخر منذ التغير

 تقرير
 لعام اليونيسف هدف

20191 
 النتائج مجموع

 آخر منذ التغير
 تقرير

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

 ▲3,712 3,712 294,000 ▲3,712 3,712 285,990 357,487  العالجية الرعاية

 المشورة إلى الوصول باستطاعتهم بات الذي شهر 23-0 سن في لألطفال الرعاية مقدمو #
 ▲18,355 18,355 983,000 ▲18,355 18,355 1,682,336 2,403,337  األطفال وصغار للرضع المالئمة تغذيةبال الخاصة

 ▲15,691 15,691 841,000 ▲15,691 15,691 2,860,031 4,766,718 العناصر( متعددة )مساحيق الدقيقة المغذيات تدخالت شملتهم الذي الخامسة دون األطفال #

 ▲4,998 4,998 5,300,000 ▲4,998 4,998 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 #
 

   
 912,560 35,986 35,986▲ 

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

 

  

 

13,032,803 11,837,5211 11,837,521▲ 

   األطفال شلل ضد تطعيمهم تم الذين الخامسة دون األطفال #
   

 5,352,000 - - 

 أولية صحية رعاية على يحصلون ممن الخامسة دون األطفال #
 

    

 
1,500,000 85,657 

85,657▲ 

 أولية صحية رعاية على يحصلن الالتي والمرضعات الحوامل النساء #
 

    
 801,045 5,706 5,706▲ 

 البيئي واإلصحاح المياه
 وصيانة تشغيل دعم خالل من الشرب مياه على الحصول بمقدورهم بات الذين األشخاص #

 العامة المياه شبكات تأهيل وإعادة

 
  ال بيانات حتى األن 6,000,000  ال بيانات حتى األن 7,288,599

  ال بيانات حتى األن 1,000,000  ال بيانات حتى األن 1,703,359  طارئة آمنة مياه إمدادات على يحصلون الذين األشخاص #

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

 
  ال بيانات حتى األن 800,000  ال بيانات حتى األن 1,223,908

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

  ال بيانات حتى األن 2,322,981
 800,000 

 
  ال بيانات حتى األن

 
 5,332,045 

 )استهالكية(
  ال بيانات حتى األن 4,000,000   ال بيانات حتى األن

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

 
  ال بيانات حتى األن 4,000,000  ال بيانات حتى األن 4,202,324

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

 المرفوعة

 
90% 96% 96% 91% 96% 96% 

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

 

882,268 40,934 40,934▲ 794,000 37,277 37,277▲ 
 مخاطر بشأن للحياة المنقذة التثقيف رسائل إليهم وصلت الذين المجتمع وأفراد األطفال #

 األلغام

 
1,684,106 193,501 193,501▲ 1,400,000 192,532 192,532▲ 

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

 
12,932 1,142 1,142▲ 9,555 1,023 1,023▲ 

 التعليم

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

 
891,352 47,993▲ 47,993▲ 818,783 232 232▲ 

 المدارس في السالم بناء وثقافة النفسي الدعم خدمات يتلقون الذين المتضررين األطفال #
 1,794,689 77,821 77,821▲ 831,411 133,356  

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

 1,500,000 195 195▲ 263,055   

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

 141,746   135,000   

 االجتماعية السياسات

 ةاالجتماعي االقتصادية المساعدات من المستفيدين لمهمشة/المقصية الفئات من االشخاص عدد
 الحالة( )إدارة خالل من األمد طويلة الطارئة

    175,000 31,873 31,873▲ 

 السريعة االستجابة آلية

 72 خالل األلية من المساعدة عدة على يحصلون الذين للخطر المعرضين النازحين عدد 
 البالغ تلقي من ساعة

   
 

1,000,000 
 

131,327 131,327▲ 

 ▲5,530 5,530 350,000     األغراض متعددة نقدية تحويالت على تحصل التي الضعيفة األسر عدد

 التنمية ألجل االتصال
 الذي بالكوليرا اإلصابة حيث من الخطورة علية المناطق في المتضررين األشخاص #

  للكوليرا واالستجابة من الوقاية بشأن معلومات إليهم وصلت

 
    

 

6,000,000 6,000,000 551,839▲ 

 14الـ الوقائية الممارسات تبني في المنخرطين نالمتضرري األشخاص #
 

    
570 

2,200,000 
  

 الرسائل إليصال نشرهم جرى الذين المدربون المجتمعية/المتطوعون بالتعبئة المكلفون عدد
 بالكوليرا اإلصابة حيث من المخاطر عالية المناطق في السلوك بتغيير الخاصة

 
  

 
,0005 10,000 570 

 الحواشي

 األهداف. تتغير قدد وبالتالي للمراجعة حاليا   تخضع اليمن في األطفال أجل من االنسانية المناشدة :1 الهدف

 األطفال. من كبير عدد إلى ووصلت جدا   ناجحة وكانت يناير في األلمانية الحصبة ضد للتطعيم وطنية حملة نفذت :1 الصحة
 
 


