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 أهم النتائج التي خلص إليها التقرير 
أثرت على  والتي جبهة نشطة  43 فيمتفرقة والمواجهات الالنزاع ، مع اندالع دائر النزاع ال اشتداد وتيرة 2020عام الشهد  •

تأثرا شديدا  مليون طفل،  1,7 هممليون نازح، بما في 4,4تأثر كما أنحاء البالد على مدار العام. عموم ماليين اليمنيين في 

  والظروف تفشي األمراض والكوارث الطبيعية الناجمة عن ضرار ألل تعرض السكانوبشكل عام، . جراء النزاع الدائر
 االجتماعية والسياسية واالقتصادية.

العمل اإلنساني من أجل األطفال   برنامجفي في التمويل  عجزا بصفة عامةاليونيسف واجهت ، 2020ديسمبر  31 بحلول •

ملحة  هناك حاجة كما أن . لمنظمةالذي طالبت به ا مليون دوالر من إجمالي مبلغ النداء 123ما يعادل ٪، أو 29نسبة لغت ب

 للحياة. ةالمنقذستمرار برامج اليونيسف ال 2021عام ل ل  الالزم التمويل للحصول على
  2,101في اليمن رسميا  وقد ُسجلالخدمات والبرامج.  توفيرمما أثر على  2020عام ال   فيكبيرا  عبئاشكل فيروس كورونا  •

في   29نسبة الوفيات  حيث بلغتحالة تعافي،  1,396و  مصاحبة،حالة وفاة  610 و ،حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

وفاة أكثر من ربع  يعني  ذلك إال أنالتقارير الواردة في اإلصابات أرقام  تدنيعلى الرغم من و. بين حاالت اإلصابة المائة
 ف المتوسط العالمي. ويتجاوز هذا الرقم خمسة أضعا ،حاالت اإلصابة المؤكدة بين اليمنيين نتيجة الوباء

طفل دون  231,062تم عالج  حيث سوء التغذيةحاالت مليون طفل دون الخامسة للكشف عن  3,6ما يقرب من  معاينةتم  •

يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم دون مضاعفات، ومن المتوقع ممن  (  ستهدفبالمائة من الرقم السنوي الم  88الخامسة )

 . بهذا الشأن التقارير الكاملة كافة فعرلهدف السنوي عند الوصول ل
التحصين تم تنفيذ جولتين من حمالت لمواجهة انتشار الوباء . المتحورفيروس شلل األطفال  انتشارا ل 2020عام شهد اليمن  •

 مليون طفل.  7,2شلل األطفال حيث تم تطعيم ما مجموعه ضد 
 

مليون   452

 دوالر

 

 – المكتب القُطري 

 اليمن 

 تقرير الوضع اإلنساني 

 

 م 2020ديسمبر  31 –يناير  1الفترة المشمولة بالتقرير: 

 وضع االستجابة والتمويل في منظمة اليونيسف 

 الوضع في أرقام
 

 

 

 مليون  12,2

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 

 مليون  24,3

 إجمالي عدد األشخاص المحتاجين  

 (2020)اوتشا: خطة االستجابة اإلنسانية 

 
 

 

 مليون  1,71

 إجمالي عدد األطفال النازحين

 

 
 

 

 
 

 

 

 2020 للعام منظمة اليونيسف مناشدة

 مليون دوالر  452

 مبلغ التمويل المتوفر

 مليون دوالر  298 
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 التمويل والشراكات: لمحة عامة

مع خطة االستجابة   والذي يتواءم –  2020أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن للعام قامت اليونيسف بتعديل مبلغ المناشدة الخاص بتنفيذ 
مواجهة  مخصص لمبلغ النداء ال إلبراز مليون دوالر أمريكي 535من مبلغ النداء األصلي البالغ  مليون دوالر 452مبلغ إلى  – م2019اإلنسانية لليمن 
، أو  من احتياجات النداء اإلنساني مليون دوالر أمريكي 123مبلغ  2020ديسمبر   31بحلول . بلغ إجمالي الفجوة التمويلية لدى اليونيسف فيروس كورونا

فيه اليونيسف    عملت في الوقت الذي و.  2019مليون دوالر من مخصصات العام   173. وقد تم ترحيل ما مجموعه مبلغ النداءفي المائة من  29ما يعادل 
أموال  مليون دوالر من    298مليون دوالر من إجمالي    96سوى    تستلمة لم  إال أن المنظم  2020جمع األموال لتغطية احتياجات النداء اإلنساني للعام  على  

   المتاحة. التعهدات

حصلت   والذي يتضمن آلية اإلبالغ الخاصة به.  2020يتم أيضا استخدام إطار عمل إنساني منفصل ومخصص لمواجهة فيروس كورونا في اليمن للعام 
فيروس كورونا في   الالزمة لمواجهة لتمويل الموارد مليون دوالر  103من أصل مبلغ النداء البالغ مليون دوالر  80ديسمبر على  31اليونيسف بحلول 

في اليمن  خطة االستجابة اإلنسانية لألمم المتحدة في لتمويل في اوقد تم توضيح انخفاض التوجه العام . 1من مبلغ النداء  في المائة  77 ما يعادل  اليمن، أو

مليار    3,38التمويل البالغة    احتياجاتفي المائة من إجمالي    55ما يعادل  مليار دوالر أمريكي من المانحين، أو    1,89ما مجموعه  على  فقط  حصلت  ي  ت الو
 . 2020لمساعدات اإلنسانية واإلغاثية في اليمن عام تقديم الوالالزمة دوالر  

من خالل اعتماد طرائق بديلة معدلة  أعمال االستجابة اإلنسانية في تنفيذ  استمرتعلى الرغم من الفجوات التمويلية والقيود التشغيلية إال أن اليونيسف و
 .  األطفال مليون طفل خالل الجولة األولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل  3,8بما في ذلك تطعيم أكثر من  لمواجهة فيروس كورونا

اليونيسيف التوصيات الواردة في تقرير مكتب المراجعة  نفذت  ،  2020خالل العام    وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز تدابير الوقاية من المخاطر وإدارتها 
اعل  على نحو فاعدات لألطفال إيصال المسمنظمة وبصورة حثيثة على تنفيذ سلسلة من إجراءات تخفيف المخاطر بهدف ال ت عكفكما والتحقيقات الداخلية. 

، والذي يعد إطار عمل إلدارة  HACT Plusالنهج الموحد لبرنامج النقد واإلحالة كذلك اليونيسف نفذت في بيئة تكتنفها صعوبات وتحديات جمة وكبيرة. 
يتجاوز برنامج  المخاطر يتجاوز إطار العمل العادي للنهج الموحد للحواالت النقدية المعمول به من قبل جنبا إلى جنب مع وكاالت األمم المتحدة األخرى. 

، وهو قرار يتم تحديده من خالل مدى  HACTالت النقدية  النقد واإلحالة الحد األدنى من أنشطة الضمان المنصوص عليها في النسخة السابقة لبرنامج الحوا
شريكا منفَّذا لوضع صيغة منقحة لدرجة   140إعادة تقييم  2020ديسمبر  30 بحلولما ينطوي على ذلك من مخاطر متأصلة والبيئة التشغيلية. وقد تم 

عملية   56واستمر العمل في عملية مراجعة مالية ميدانية  40استكمال تم المخاطر المحتملة الخاصة بهم باستخدام منهجية تقييم المخاطر المحسنة. كما 
باستخدام الشروط المرجعية للضمان المالي المنقحة والتي تركز وبصورة أكبر على اكتشاف أعمال   ، والتي تتمعملية تدقيق مالي 74و  مراجعة أخرى

 .  حدوثهااالحتيال والنصب ومنعها قبل 

 

 واالحتياجات اإلنسانية: لمحة عامةالوضع 

أنحاء  عموم  أثرت على ماليين اليمنيين في  والتي  جبهة نشطة    43  في متفرقة  النزاع والمواجهات الحيث اندلع  ،  دائرالنزاع  ال  اشتداد وتيرة   2020عام  الشهد  
لتفشي  عرضة السكان  أصبحوبشكل عام، . تأثرا شديدا جراء النزاع الدائرمليون طفل،  1,7 هممليون نازح، بما في  4,4تأثر كما البالد على مدار العام. 

نازح   100,000 ما يزيد عن 2020عام الخالل النصف األول من نزح  االجتماعية والسياسية واالقتصادية. والظروفاألمراض والكوارث الطبيعية 
يناير ويونيو  شهري بين تم رصده والذي ارتفاع حدة النزاع لنازحين ب ا ارتفاع عدد. ارتبط نا  أكثر أموجهة بحثا عن منازلهم اضطروا لمغادرة أو  جديد

المساعدات اإلنسانية  إمكانية إيصال  مما أعاق    ومترديا  متقلبامأرب والضالع. ال يزال الوضع األمني في المحافظات الجنوبية  محافظتي  ، ال سيما في  2020
 بشكل أكبر. 

لألمم  ألمين العام لالممثل الخاص تقرير حتى يتم نشر توفر ي لن  2020 للعامالتوثيق التراكمي لحوادث االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حين أن 
حادثة انتهاكات جسيمة ضد األطفال تم   34وقوع  2020خالل شهر ديسمبر وثق فريق المهام القُطري للرقابة واإلبالغ التابع لألمم المتحدة فقد ، المتحدة

(، وتعرض  ذكور ) طفليناألطفال بما في ذلك مقتل إصابات بين بوقوع تتعلق غالبية االنتهاكات التي تم التحقق منها  بالمائة من الحوادث. 97التحقق من 
عسكريا ألطفال واستخدامهم لحاالت تجنيد وجود من لم يتم التحقق  . ( من قبل أطراف مختلفة في النزاعياتفت  6فتى و  24) جسيمة طفال  إلصابات  30
في  كانت التحقق منها التي تم معظم الحوادث الموثقة و . على أحد المدارسواحدة اعتداء الختطاف أو االغتصاب، لكن كانت هناك حالة تعرضهم لأو 

  تمكنت األمم المتحدة من التحقق منها حتى اآلن والتي أرقام سوى هذه ليست  . المناطق في هذه الدائر العنيف  نزاع الحالة مما يعكس  الحديدة تعز ومحافظة 
 . من ذلك  للحوادث أعلىاألرقام الفعلية كون ت من المرجح أن  بينما

المؤكدة  اإلصابة  حاالت  تسجيل  في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت. تم    2020أبريل    10تاريخ  في  أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن    تسجيلتم  
  1,396و  مصاحبة، حالة وفاة  610 و  ،بفيروس كورونارسميا حالة إصابة مؤكدة  2,101 تسجيل تم  2021يناير  4بحلول  و محافظة.  11رسمي ا في 
ون معدل الوفيات المرتفعة  من المرجح أن يك. بين حاالت اإلصابة  في المائة  29مع بلوغ نسبة الوفيات ، محافظة في عموم اليمن 11في  حالة تعافي 

مستوى المجتمع غير معروف. ال تزال هناك مخاوف  على  الحقيقي  انتقال العدوى  الشديدة بينما ظل معدل  اإلصابة  حاالت  فقط فحص  تم  ي مرتبطا بحقيقة أنه  
فقط منذ ظهور الحالة  إصابة شمال اليمن، حيث تم تأكيد أربع حاالت المناطق الواقعة لعدوى بما في ذلك في "صامت" لانتقال وجود بشأن احتمال  حقيقية
 .  األولى

علقت السلطات في اليمن التجمعات   حيث البرامجإيصال المساعدات وتنفيذ تتعلق بإمكانية تحديات كبيرة ب من فيروس كورونا ات الوقائية االحتراز تسببت
إمكانية  أكتوبر مما أدى إلى انخفاض  شهر  والمدارس من منتصف مارس إلى  المساحات الصديقة لألطفال  وأغلقت    ،العامة وجميع األنشطة المتعلقة بالتوعية

من أبريل   في المحافظات الشماليةتأجيلها  وقد تم البالد.   في عموم   امتحانات الشهادة العامةالخدمات لألطفال واألسر المحتاجة. كما أجلت السلطات إيصال 
، بسبب عدم  2020بين يناير ومنتصف مارس أدى إضراب المعلمين في عدن . بشكل رسمي ت المدارس ال تزال مغلقة كان  حينما 2020إلى أغسطس 

مليون    5,8ما يقدر بنحو  إال أن    من العامأعيد فتح العديد من المدارس بعد الربع الثالث    بينما.  على التعليماألطفال  الحيلولة دون حصول  إلى    مرتباتهم،دفع  
 . مستوى البالدرس على امليون طالب خارج المد 2لى تعليم جيد، حيث ال يزال أكثر من للحصول عدعم استمرار البحاجة إلى ال يزالون طالب في اليمن 

 
، إال أن مستويات التمويل لم تكن موحدة في كافة 2020نهاية العام  في المائة 34 نسبةأجل األطفال من في حين بلغت فجوة التمويل اإلجمالية المعدلة في احتياجات النداء االنساني  1

 العمل.  بيئة ات محاور البرنامج، مما شكل تحديات تمويلية لبعض البرامج ويشير إلى طبيعة التحديات التي ووجهت في حشد الموارد وتغير
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األمطار الغزيرة   تسببتوقد هي األسوأ منذ أكثر من عشر سنوات. كانت أمطار غزيرة لهطول  2020مارس وأبريل البالد في شهري عموم تعرضت 
من  شخص   150,000 تضررأبريل،  30محافظة. بحلول  13على والتي أثرت سقوط قتلى وجرحى وتدمير المباني والبنية التحتية والخدمات ب السيول و

دون  في اليمن اليين طفل م 5مخاطر اإلصابة باألمراض مثل الكوليرا والمالريا حيث واجه أكثر من بالمقابل ازدادت و. أجواء الطقس المناخية القاسية 
والكوليرا التي سجلت   اإلصابة باإلسهال المائي الحاد عدد حاالت . كان 2020عام ال متزايدا لإلصابة باإلسهال المائي الحاد/الكوليرا في خطرا الخامسة 

في عدد   انخفاضعلى الرغم من تسجيل و٪ على مدار العام. 70بنحو  اكبير اانخفاضحيث سجلت التقارير ، 2019أقل بكثير من عام  على مدار العام
المرض ألول    تفشي مشتبه بها منذ  إصابة  ما يقرب من مليوني حالة  سجيل  م ت ت   حيثلكوليرا  متكررة لفاشيات  مشاهدة  إال أنه تم    2020عام  اإلصابة  حاالت  
 . 2017عام  مرة

المياه والصرف الصحي في   فبحسب كتلة. والتراجعالبالد من األضرار  عمومفي صحاح البيئي واإل كما عانت أنظمة وخدمات المياه والصرف الصحي 
واإلصحاح  المياه والصرف الصحي  احتياجاتهم منالدعم لتلبية الحصول على ، نسمة مليون 20,5 ما يقدر بنحو اليمن، يحتاج أكثر من ثلثي السكان، أو

إلى  آمنة الحصول على مياه شرب إمكانية مصادر مياه آمنة ومحّسنة، وقد أدى هذا النقص في  الحصول على  السكان لم يتمكن سوى أقل من نص . البيئي
 بسبب سوء التغذية والكوليرا وأمراض أخرى.  األمراض زيادة 

إمدادات المياه  وخدمات الصحية  ل واالغذاء    إمكانية الحصول علىب مما يهدد    2020يونيو  شهر  في  عصفت أزمة الوقود بالبالد مرة أخرى  عالوة على ذلك،  
جميعا عملها عتمد ي  حيث، ةتوفرالمياه الممصادر نقل المياه بالشاحنات أو ضخ المياه من مشاريع )توفير المياه للشرب والطبخ والنظافة الشخصية، ودعم 

 . األمراضما يساهم بشكل أكبر في انتقال مالمياه مشاريع الوقود ستتوقف المستشفيات وتوفر دون من بشكل كبير على الوقود(. 

 
 استجابة البرنامجعن  مختصرتحليل 

 االستجابة لإلسهاالت المائية الحادة/الكوليرا

ها  في العدد اإلجمالي لحاالت الكوليرا المشتبه    وصل،  2017أبريل    27في  على الصعيد الوطني  اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا  موجة تفشي مرض  منذ بداية  
أنحاء    عموم ( في  بين حاالت اإلصابة ٪  0,15بلوغ نسبة الوفيات  )  صاحبةحالة وفاة م  3,841  مع تسجيل حالة،    2,480,061إلى    2020ديسمبر    31  في

  0,03نسبة وفيات  )صاحبة  حالة وفاة م  83الكوليرا و  /الحاد   باإلسهال المائي  اشتباه باإلصابةحالة    224,039تسجيل    2020عام  البحلول نهاية  تم  البالد.  
. وتشير هذه  2020عام  بهاالمشتبه اإلصابة في المائة من إجمالي حاالت  57مثل األطفال دون الخامسة حيث  ،الكوليرا(اإلصابات ب في المائة من معدل 
المسبب  عامل المرض الرئيسي  ت ليس( Vibrio Choleraجرثومة الضمة الكوليرية )إلى أن  األطفال دون الخامسةاإلصابات لدى النسبة العالية من 

، عندما 2019في المائة عن نفس الفترة من عام    68المشتبه بها بنسبة  اإلصابة  المسؤول عن حاالت اإلسهال المائي الحاد. ومع ذلك انخفض عدد حاالت  و
قد يكون هذا االنخفاض الكبير نتيجة    (. اإلصابةفي المائة من حاالت    0.16بنسبة وفيات  )صاحبة  حالة وفاة م   721حالة مشتبه بها و    452,797تم تسجيل  

صابة  وف من اإلللجهود الهائلة التي تبذلها اليونيسف وشركائها، ولكن يمكن أن يكون مرتبطا أيضا بالتأثير الجانبي لوباء فيروس كورونا، فقد يكون الخ
إلى انخفاض استخدام الخدمات الصحية األولية، ال سيما في المحافظات  أديا بالعدوى وقلة ارتياد المرافق الصحية بسبب القيود المفروضة على الحركة 

، تم 2020حلول نهاية عام الثالث األعلى سكانا، بما في ذلك الحديدة وصنعاء وتعز، حيث تم تسجيل عدد مرتفع لحاالت الكوليرا المشتبه بها من قبل. وب 
في المائة من معدل الوفيات الناتج عن اإلصابة.    0,03حالة وفاة مصاحبة، ونسبة    83حالة اشتباه باإلصابة باإلسهال المائي/الكوليرا و    224,039تسجيل  

حالة وفاة مصاحبة ونسبة   1,026اإلصابة و حالة اشتباه ب  863,529عندما تم تسجيل  2019ويعد هذا انخفاضا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من عام 
تُظهر البيانات المتاحة أن انماط اإلصابة بالكوليرا ال تزال مستقرة حيث تواصل اليونيسف عن كثب    في المائة من معدل الوفيات الناتج عن اإلصابة.  0,12

 مراقبة حاالت الكوليرا المشتبه بها والوفيات المصاحبة. 
 

 
 

مركزا من مراكز معالجة الجفاف  ( 321)من إجمالي   208في إطار الجهود المتكاملة لالستجابة لحاالت اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا، دعمت اليونيسف 
ليرا المشتبه  في حين انخفضت حاالت اإلسهال المائي الحاد/ حاالت الكو  . محافظة  11مديرية في    68مركزا لعالج اإلسهال في  (  206)من إجمالي    35و  

.  واإلسهال   مراكز معالجة الجفاففي    المزمنة، واصلت اليونيسف دعمها إلدارة الحاالت خاصة الحاالت  2019في المائة منذ عام    74فيها بنسبة تزيد عن  
 حالة إصابة بالكوليرا في المرافق التي تدعمها اليونيسف.  40,339، تم عالج 2020وفي عام 

حاالت اإلصابة باإلسهال المائي/الكوليرا مقارنة بالمحافظات الريفية األخرى وهي  معدل ل المحافظات الثالث أبين وعدن والضالع تشهد أعلى  زالت وال 
في المناطق الحضرية في سوء حالة  لإلصابات اإلصابات الجديدة ثابتا بشكل عام. يتمثل عامل الخطر الرئيسي مؤشر . ظل والمهرةحضرموت وشبوة 

تأهيل وإصالح  دعم إعادة في اليونيسف  تستمر لتحسين والصيانة. تنفيذ اعمال اكمية كبيرة من الموارد لمعه وجود الصرف الصحي األمر الذي يتطلب 
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اليونيسف مع البنك  تعمل كما . للنازحينالطارئ لالستخدام مراحيض الأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية وبناء وإعادة تأهيل 
 يمني. مواطن مليون  3,2الدولي وصندوق قطر للتنمية لمواجهة تحديات الصرف الصحي في المناطق الحضرية، والتي تستهدف 

شخصا من خالل   279,219شملت حيث  الكوليرا /باإلسهاالت المائية الحادةدعم التدخالت الخاصة في شركاء التواصل والمشاركة المجتمعية  استمر
جلسة   420في المدارس، و توعوية جلسة  558مجتمعي، و  لقاءاجتماع/ 600عرضا للدمى المتحركة، و  40زيارة من منزل إلى منزل، و  60,188
 تم ننسمة يقعون ضمن إطار مكتب صعدة الميداني والذي  20,481شملتهم هذه األنشطة التوعوية في المرافق الصحية. من بين المستفيدين الذين توعوية 

 .  التطعيم ضد شلل األطفال ب  تزويدهم أيضا برسائل توعوية خاصة 

  5,250جم(، و    1,67قرص كلور )  12,891من حقائب مستلزمات مكافحة الكوليرا التي تحتوي على    4,287قامت فرق االستجابة السريعة بتوزيع  كما  
دام  بما في ذلك طرق استخعن النظافة الصحية  وعاء لحفظ الماء. كما تم تزويد األسر المستهدفة برسائل توعوية    437ملجرام(، و    33من أقراص الكلور )

 . فرق االستجابة السريعةالمطهرات والمستلزمات الغير الغذائية من خالل الزيارات التي تمت من منزل إلى منزل من قبل 
 

 الصحة والتغذية 

عامال  صحيا    7,244تم تدريب ما مجموعه في إطار خطة اليونيسيف لالستجابة لدعم استمرار الخدمات الصحية األساسية في سياق وباء فيروس كورونا 
الرعاية  من مقدمي  35,062، تم تزويد 2020الوقاية من العدوى ومكافحتها. بحلول نهاية العام  حول ( 12,000من إجمالي العدد المستهدف البالغ )

مرفقا صحيا في   2,158لوجه في ل أغطية واقية الصحية بمعدات الحماية الشخصية بما في ذلك القفازات والكمامات واألحذية الطويلة والمعاطف الواقية و 
التشغيلي في الشهرين الماضيين.  محافظات. إال أنه تم تعليق هذا العمل مؤقتا بسبب توقف الدعم  4مناطق فرز للمرضى في  4محافظة. كما تم إنشاء  23

 . 2021محافظات في الجنوب وسيبدأ العمل بها في بداية عام  10منشأة صحية في  60منطقة فرز في  60كما اكتملت االستعدادات إلنشاء 

لك حمالت القضاء على الكزاز  حمالت التحصين المقررة بما في ذتنفيذ ، تم بسبب جائحة فيروس كورونا تعليق 2020خالل الفترة من يناير إلى يونيو 
يريا لخطر  لدى األمهات والمواليد، والدفتيريا، وشلل األطفال في مناطق الجنوب مما أسفر عن تعرض بعض لقاحات شلل األطفال الفموي والكزاز والدفت 

فة لتخفيف المخاطر الستئناف حملة التطعيم في  انتهاء مدة صالحيتها. ولذا قامت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية إزاء ذلك بوضع مذكرة مفاهيم ومصفو 
، من  مكافحتهاالعدوى و من  للوقاية سياق جائحة فيروس كورونا، مما مّكن من تنفيذ الحمالت المعلقة. تمكنت اليونيسف، من خالل اعتماد ضوابط فاعلة 

 الحيلولة دون فقدان أي لقاحات. 

( باستثناء محافظة صعدة. وقد صاحبت  cVDPV1لمكافحة انتشار فيروس شلل األطفال المتحور ) تم تنفيذ جولتين من حمالت التحصين ضد شلل األطفال  
على مستوى المجتمعات  مجتمعي خلق طلب مجتمعي للحصول على التطعيم وتنفيذ أنشطة حشد  هاهذه الحمالت مشاركة مجتمعية قوية والتي تمخض عن 

  بلغ  إجماليعدد محافظات في جنوب البالد حيث نجحت في تطعيم  10يوليو في  20إلى  18فترة من المحلية. تم تنفيذ الجولة األولى من التحصين في ال
  30إلى  28حملة وطنية في الفترة من ضمن ٪ من العدد المستهدف(. تم تنفيذ الجولة الثانية من التحصين 96مليون طفل دون الخامسة )تغطية  1,2

في المائة من العدد   93ماليين طفل دون الخامسة )بنسبة  5جنوب. تم نتيجة ذلك تلقيح ال ديسمبر في  7لى إ 5نوفمبر في شمال البالد، وفي الفترة من 
السلطات تنفيذ حملة التحصين ضد شلل األطفال في محافظة صعدة إال أنه تم االتفاق على تنفيذ ثالث جوالت من األنشطة   ترفض في حين المستهدف(. 

طفال ، ذوي الفئة   147,227والتي شملت ما مجموعه  2020ران. تم تنفيذ الجولة األولى منها في صعدة في ديسمبر اإليصالية المتكاملة خارج الجد
الحصبة والحصبة   عاما بلقاح  15أشهر إلى  6طفال من سن  366,699٪ من العدد المستهدف(، و 74شهرا، بلقاحات شلل األطفال ) 59-0العمرية 
 ٪ من العدد المستهدف(. 71) األلمانية

جرعة من اللقاحات المختلفة )لقاح بي سي جي للسل، لقاح شلل األطفال الفموي، لقاح شلل األطفال معطل النشاط،   25,805,425تم خالل العام شراء 
إلى البالد وتوزيعها على المحافظات والمديريات   اللقاح خماسي التكافؤ، لقاح فيروس الروتا، لقاح الحصبة والحصبة األلمانية، ولقاح الكزاز(، وتم تسليمها

السعة  حجم ثالجة تعمل بالطاقة الشمسية لرفع  1,080لمواصلة تقديم خدمات التطعيم وأنشطة التحصين التكميلية. كما دعمت اليونيسف شراء وتسليم 
 .2021م توزيع بقية الوحدات ليتم تركيبها عام وحدة تم تركيبها أثناء تزويد الخدمة خالل العام. سيت  360التخزينية للقاحات، منها 

لتهم مليون امرأة وطفل دون الخامسة بخدمات رعاية األم والوليد من خالل نقاط الخدمات الثابتة والمتنقلة والتوعوية. من بين مليوني طفل شم  3,4تم تزويد  
بينما أنجبت   الحمل امرأة على مدار العام على رعاية  581,996 في المائة للكشف عن حاالت سوء التغذية. حصلت  50خدمات الرعاية تم معاينة 

امرأة،   709,840 الحمل حيث بلغ عدد النساء الالتي حصلن على رعاية  2019امرأة بمساعدة قابالت ماهرات. يعد هذا الرقم أقل من العام  330,565
  132,674عاية الطبية ما لم يكن في حالة صحية حرجة. كما حصلت ويرجع ذلك أساسا إلى تسبب فيروس كورونا بمنع النساء من الحصول على الر

امرأة    9,961العناية المركزية لحديثي الوالدة. باإلضافة إلى ذلك، خضعت  الحضانات لتوفير  مولودا    11,481امرأة على رعاية ما بعد الوالدة وتم ادخال  
 ت على خدمات رعاية مجانية جيدة. امرأة تعاني من مضاعفا  42,018لعملية والدة قيصرية بينما حصلت  

بمعدات وإمدادات رعاية األم والوليد.    هذه المستشفيات  تزويد  إلى مستشفى لدعم خدمات رعاية األم والوليد، إصافة    17  في وفرت اليونيسف الدعم التشغيلي  
الرعاية الطارئة للتوليد وحديثي الوالدة إلكمال برنامج دبلوم تدريبي مدته عام في مجال  جانب من العاملين الصحيين في  178باإلضافة إلى ذلك، تم دعم 

افق الصحية التي تخدم عدة مديريات. تم على إثر ذلك تم تقديم خدمات  الرعاية الصحية لألمهات وحديثي الوالدة في مرافق الرعاية الطارئة للمواليد في المر
أثناء الحمل  الطبية امرأة على الرعاية  485,894طفل. كما حصلت  2,156مولودا جديدا و  9,325ذات جودة على مستوى المستشفيات استفاد منها 

ات القابالت الماهرات. كما جهزت اليونيسف  مامرأة على خد  229,644لت امرأة على رعاية ما بعد الوالدة. إضافة لذلك، حص 86,491بينما حصلت 
 مستشفى رئيسي في عموم البالد.  35وحدة عناية مركزية لحديثي الوالدة في  35

ى عملية  ، مما أثر عل2020 العام التشخيصية لفيروس كورونا في النصف األول منفحوصات الفي توفر شحة العام  ووجهت طوال شملت التحديات التي  
اإلمدادات وارتفاع التكلفة في األسواق الدولية والمحلية، فترات تأخير   بسبب شحةبداية انتشار الوباء، شهدت . اإلصابةتتبع وتحديد األعداد الفعلية لحاالت  

كة النقل الدولي والمحلي والذي اتخذ  التشخيصية. كما أثر تعليق حرفحوصات لحياة، والالمنقذة لمستلزمات الطويلة في شراء معدات الوقاية الشخصية، و
اإلمدادات   شحة بسبب  المالئمة تقديم خدمات الرعاية الصحية عملية كإجراء احترازي على عمليات تسليم اإلمدادات بشكل سلس. وقد أثر هذا بدوره على 

 األساسية. 

لقاح فيروس الروتا  خاصة ب بسبب رفض شحنات  وذلك  مليون دوالر أمريكي والتي كان يمكن تفاديها    1,1تم إهدار مجموعة لقاحات بلغت قيمتها اإلجمالية  
ت منظمة اليونيسف  نتيجة حدوث تغير في لون شاشة معيار اللقاح، على الرغم من وجود تقرير مسبق لمنظمة الصحة العالمية بأهلية استخدام اللقاح. استمر

  مدة توي على في اليمن في التنسيق مع إدارة اإلمدادات في المنظمة لضمان أن تكون شحنات اللقاح المتوجهة لليمن في المرحلة األولى من الصالحية وتح
على شحنات اللقاح  تها وموافقارة الوزصالحية أطول. كما استمرت اليونيسف في تكثيف عملية التنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان لضمان اطالع 
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على تبني سياسة إدارة اللقاحات والتي تقضي بأن "منتهي الصالحّية أّوال  يُخرج أوال "   حثالمقررة لليمن قبل وصولها إلى البالد. استمرت اليونيسف في ال
 بهدف تقليل الهدر نظرا النتهاء فترة الصالحية. 

وتمكين مقدمي الرعاية الصحية والمجتمعات   توعيةلوباء، فإن منع انتشار ابهدف األول الدفاع خط عاملين في بالنسبة للتضمنت الدروس المستفادة أنه 
التوعية  من خالل أنشطة  ةمتكاملضمن جهود تم تنفيذ ذلك وقد بالغ األهمية.  اأمريعد  المرض مع همتعاملإمكانية  يةبشأن فيروس كورونا وكيفالمحلية 
 لمقدمي الرعاية الصحية. ومكافحتها  العدوى  بتدابير الوقاية من    التعريفومن خالل جلسات    ات المحليةوالمشاركة المجتمعية على مستوى المجتمع  بالمخاطر

حمالت البرنامج الموسع تنفيذ  أثناءالشخصية وشرح أهمية التباعد االجتماعي وقاية توفير معدات ال وجود وباإلضافة إلى ذلك، كان من الضروري ضمان  
وزارة  التابعة لسلطات الوالمحلية ثقة العاملين الصحيين والمجتمعات  زيادةأدى ذلك إلى وقد خدمات الرعاية الصحية األولية الروتينية. تقديم للتحصين و

مّكن ذلك من استمرارية خدمات الصحة والتغذية حتى أثناء جائحة  قد . و ة في ما يقدم من خدماتالمشاركالمجتمع على  حثالصحة العامة والسكان و
 فيروس كورونا. 

التخطيط  إن التواصل المستمر بين الشركاء من وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية ووزارة الصحة العامة والسكان أثناء مراحل 
 الموارد المالية واللوجستية.  هدر االزدواجية و/أو يخفف من مخاطر حول دون ي من شأنه أن واالستعداد والتنفيذ لالستجابة 

  بدائل ، أصبح هدف برنامج التغذية ضمان استمرارية خدمات التغذية األساسية من خالل 2020بعد اإلعالن عن فيروس كورونا في اليمن في مارس 
ونشر  د بقيادة مسؤولية إعداالتغذية  كتلةبالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وقامت اليونيسف . التوعوي تصالالاستراتيجيات اتعزيز مالئمة و

 : ، والتي تضمنتعدلةبروتوكوالت التغذية الم
 

 في العيادات الخارجية   عالج سوء التغذية الحاد

 .  الوزن مقابل الطولقياس ( بدال  من  المواكمحيط منتصف العضد )قياس معايير قبول مبسطة باستخدام اعتماد  •

 العالج تلقي للمرافق الصحية أثناء راجعة مالزيارات تقليل عدد  •

 لوقاية من العدوى ومكافحتها. واحترازات افي المرافق  تطبيق التباعد االجتماعي  •

 دور متطوعي صحة وتغذية المجتمع

 الواحد  محدودية عدد الزيارات المنزلية في اليوم •

 زل االزيارات خارج المن تتم  •

 مراقبة النمو خدمات تعليق  •

 متنقلةالفرق  المن خالل المقدمة لخدمات الصحة والتغذية المتكاملة  ةالتشغيلي  اإلرشادات 

 واستخدام معدات الوقاية الشخصية  عاملينالوتنقل صحة الخاصة ب االحترازات الوقائية  •

 تغذية الرضع واألطفال الصغار 

 تعديل الرسائل التوعوية تبعا للسياق  •

 
بسبب جائحة   2020على الرغم من التحديات التي ووجهت خالل العام 

برنامجا عالجيا في العيادات الخارجية   4,146كورونا، دعمت اليونيسف 
في المائة من إجمالي المرافق الصحية التي ال زالت    84على مستوى البالد )

اطق  فريقا متنقال والذين قدموا مجموعة من الخدمات في المن  147تعمل( و 
التي يصعب الوصول إليها. أظهرت البيانات التي تم جمعها في الفترة يناير 

مليون طفل دون الخامسة تم فحصهم    3,6أن ما يقرب من    2020إلى نوفمبر  
والذين طفال )  231,062للكشف عن حاالت سوء التغذية، بينما تم عالج 

ة الحاد الوخيم  ٪ من العدد السنوي المستهدف( مصابون بسوء التغذي 88يمثلون  
اليونيسف العدد السنوي   بلغت ممن ال توجد لديهم مضاعفات. من المتوقع أن 

طفال  دون   22,566استالم كافة التقارير الكاملة. تم قبول  بمجرد المستهدف 
الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم المصحوب بمضاعفات في  

  ها بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية. مركزا للتغذية العالجية يتم إدارت   113
ركن صحي خاص بتغذية الرضع   2,197لألمهات في  الدعمتم تقديم 

على أقراص التخلص من   طفل 472,898واألطفال الصغار، وحصل 
على مكمالت حمض الفوليك، وحصل   أممليون  2,4الديدان. كما حصلت 

  1,375,051طفل على مسحوق المغذيات الدقيقة، وتم تزويد  739,235
حملة التحصين ضد شلل األطفال التي أجريت في المحافظات الجنوبية. تمكنت  أثناء  التنفيذ الروتيني للبرنامج و  أثناءطفل دون الخامسة بمكمالت فيتامين "أ"  

في المائة من   41ب الوصول إليها )والتي تمثل ع قرية في مناطق يص 8,750لمجتمع من تغطية المرافق الصحية في من متطوعات صحة ا 24,648
 إجمالي القرى المستهدفة في البالد( لتوفير مجموعة خدمات أساسية متكاملة في جانب الصحة والتغذية. 

 

عام  مسوحات سمارت فيروس كورونا، وبالتالي لم يتم إجراء في سياق جائحة ي كإجراء وقائ مسوحات سمارت تم إيقاف فقد العالمية، طبقا لإلرشادات 
 .  هذه الدراسات بما يتماشى مع اإلرشادات العالمية وااللتزام بالممارسات اآلمنة الموصى بهاالستئناف التخطيط  جري ي لكن  ،2020
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  قياسات المواك لألمن الغذائي وسبل العيش ومشتركا اليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي تقييما منظمة و لألمم المتحدة أجرت منظمة األغذية والزراعة
تحليل التصنيف  ستكمال دراسة  . واستخدمت نتائج هذا التقييم، إلى جانب بيانات أخرى، ال 2020والربع األول من عام    2019خالل الربع األخير من عام  

الغذائي تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن  ويبرز. 2020في اليمن عام  333البالغ عددها ديريات جميع الم المرحلي المتكامل لألمن الغذائي في
من  والتي انتقلت مديرية  333مديرية من أصل  209في  الحالة التغذوية  تدهور إلى قرير شير الت ي ي، حيث و التغذ بالوضعفيما يتعلق وضع ا مثيرا للقلق 

بينما تم )حرج(؛    المرحلة الرابعةإلى    المرحلة الثالثة )خطير(  منو  ،( إلى المرحلة الثالثة )خطير(تحذيري من التصنيف المرحلي المتكامل )  الثانيةالمرحلة  
 . من ذلك أو أعلى في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل في المائة( على أنها  80منطقة ) 35منطقة من أصل  20 تصنيف

 . 2021للمساعدة في تحديد أولويات البرامج لعام دراسة التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية تستخدم اليونيسف نتائج 

في عمل  التنسيق جهود . تم تعزيز 2021في فبراير قرار النتائج ورشة عمل إلإلجراء تنظيم المع الكتلة، في عمل تنسيق الالسنوي ألداء  الرصد  تنفيذتم 
مقيمين في صنعاء وعدن. تم توقيع اتفاقية حول  اثنين من خالل تعيين موظفين دوليين الميداني عدن على مستوى مكتب على المستويين الوطني والكتلة 

المعنية  مجموعة العمل الفني ستقوم . كاتب ميدانيةية في خمسة ممع المنظمات غير الحكومالمكتب الميداني على مستوى عمل الكتلة رئاسة االشتراك في 
نظرة عامة على  وتقرير من كتلة التغذية  الواردة معلوماتال. استنادا إلى 2021عملها عام بمباشرة  ،2020التي تم إنشاؤها عام و ،يةولمعلومات التغذبا

دون الخامسة  مليون حالة من األطفال  1,2مليون و  2,3إجمالي كتلة وجود اإلنسانية، تقدر الاالحتياجات اإلنسانية المقدمة إلى مكتب تنسيق الشؤون 
لى عالج سوء التغذية الحاد. تم عالج ما مجموعه  الحصول ع  2021عام  والذين سيحتاجون    ،سوء التغذيةمصابين ب الووالحوامل والمرضعات على التوالي،  

 . 2020يناير وديسمبر شهري بين توسط الخامسة المصابين بسوء التغذية الحاد الماألطفال دون حاالت حالة من   722,898
 

 المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي 

مليون يمني لمساعدات إنسانية للحصول على مياه آمنة، ومرافق صرف صحي مالئمة، وخدمات في جانب اإلصحاح    20,1، احتاج حوالي  2020في عام  
سة  في المائة ممن هم في حاجة ما 62مليون أو  6,8مليون نسمة في حاجة ماسة لهذه الخدمات. استهدفت اليونيسف  10,9البيئي. ومن بين هؤالء، كان 

سوء  لخدمات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي. تضمنت الفئات ذات األولوية من يعيشون في المديريات المعرضة لخطر اإلصابة بالكوليرا و
مياه الشرب اآلمنة  المنقذة للحياة بما في ذلك  اتالتغذية وكذلك المناطق التي يتواجد بها عدد كبير من النازحين. تركز دعم اليونيسف على تقديم المساعد

 إلى جانب إمدادات اإلصحاح البيئي األساسية في كافة المحافظات.   الئمة وخدمات الصرف الصحي الم

شخص من خالل فرق االستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا التي تدعمها اليونيسف. تضمنت االستجابة    900,000أكثر من  مساعدة  ، تم  2020بحلول يونيو  
محافظة.    16توعية بالنظافة على مستوى األسرة في  ال، وجلسات  النظافةمستلزمات  توزيع أقراص المعالجة بالكلور، و والمنازل بالكلور،  عقيم مياه  حمالت ت 

  تعليق تم  في حين، 300الرقم المستهدف إلى  خفضتم  فقد نقص التمويل  نظرا لمن فرق االستجابة السريعة لكن  750خططت اليونيسف في األصل لدعم  
  4,5 شملت )  2019أقل من عام الذي تحقق يعد تغطية حجم البسبب النقص الحاد في التمويل. وبالتالي، فإن  2020في نهاية المطاف في يوليو  الخدمة 

 سياق. بحسب الالتمويل، ومراجعة/تقليل فرق االستجابة السريعة  وانخفاض الكوليرا، أقل من عدد حاالت وجود ( بسبب  2019مليون حالة خالل عام 

شخصا بمستلزمات تعزيز النظافة الشخصية   4,898,970تم تزويد ما مجموعه 
للنوع االجتماعي )األساسية واالستهالكية(، وتنفيذ مشاريع األثر السريع  المراعية

)مثل إعادة تأهيل مرافق الصرف الصحي لألسر المتضررة من الكوليرا/اإلسهال  
، بالشراكة مع الهيئة العامة  2020المائي الحاد(. كما تمكنت اليونيسف عام 

  4,450,343ن مساعدة لمشاريع مياه الريف ومنظمات غير حكومية مختلفة، م
طفال، بكميات كافية من المياه ذات الجودة المناسبة   2,272,389نسمة، منهم 

ألغراض الشرب والطبخ والنظافة الشخصية. وقد تحقق ذلك من خالل نقل المياه  
شمل توفير الوقود  ت  والتي بالشاحنات، ودعم عمليات التشغيل والصيانة المنتظمة، 

في المناطق الحضرية، وإصالح أنظمة   المائيةمدادات إلوالكهرباء والمعقمات ل
المياه وإعادة تأهيلها عن طريق تركيب أنظمة ضخ بالطاقة الشمسية، وتوفير نقاط  
توزيع المياه لضمان استدامة إمدادات المياه لكل من مخيمات النازحين والمجتمعات  

ت المياه من  كما تعمل اليونيسف على إنشاء مصادر مستدامة إلمدادا  المضيفة.
خالل بناء مصادر جديدة للمياه، وإعادة تأهيل مصادر المياه التي ال تعمل، ومد  

تم تزويد  وقد خطوط األنابيب من مصادر المياه الحالية إلى مخيمات النازحين. 
بالمائة من العدد السنوي المستهدف( بمستلزمات  النظافة    89نسمة )  4,898,970

جتماعي. قامت اليونيسف بتوسيع نطاق التدخالت  األساسية المراعية للنوع اال
والحديدة    المنقذة للحياة في حاالت الطوارئ لدعم من نزحوا من قبل والنازحين الجدد في محافظات مأرب وحجة والحديدة والساحل الغربي وعدن والجوف 

 وذمار وصنعاء. 

  رضة لخطر اإلصابة عالمفي المناطق الحضرية والريفية  قائمة  الائية  مدادات الماإلشبكة    عبر المتوفرة  مراقبة جودة المياه لتقييم المياه  عملية  دعمت اليونيسف  
 هاوتأثيرات بالظروف المشار إليها  صلة  الذات  الفيزيائية والكيميائية و/أو الميكروبيولوجية    وضاع الكوليرا. وشملت التقييمات اختبار األ/حاد اإلسهال المائي الب 

 . المترسبالكلور نسبة سبيل من خالل قياس المياه على صحة اإلنسان. باإلضافة إلى ذلك، تمت مراقبة عملية كلورة مياه الشرب في خزانات وصهاريج 

في  تدني حصول  فيالرئيسية تبعات إحدى ال تمثلتانخفاض كبير في تمويل التدخالت الطارئة.  جل حيث ُس جائحة فيروس كورونا إلى تقييد الحركة  أدت
الصحة  بتعزيز مصحوبة مرافق الصرف الصحي المناسبة، وصول لالتغوط في العراء مع إمكانية العادات خالية من لكفالة بيئة سكانية اإلنجاز مستوى 
هم بحاجة  ن م( منسمة 180,377في المائة فقط ) 28، والتنظيف وحمالت إدارة النفايات الصلبة. تم تزويد الراهنة مخلفات المجاري ، وإزالة العامة

عام  في والمتوقعة  2020التحديات األخرى التي تمت مواجهتها خالل فترة تنفيذ البرنامج عام تمثلت هذه الخدمات بسبب نقص التمويل. للحصول على 
 من وزارة الصحة العامة والسكان.المقدمة   المتعلقة باألوبئةالوصول إلى المواقع القريبة من الخطوط األمامية وجودة البيانات إمكانية في  2021

شخصا    11,408,471  تم استهداف ، حيث  لكتلةاإلجمالية لهداف  األفي المائة من    91  واإلصحاح البيئيالمياه والصرف الصحي  كتلة  شركاء  من    77حقق  
محافظة. قام شركاء المياه والصرف   21مديرية في  304عموم  فياإلصحاح البيئي من أشكال المساعدة في مجال المياه والصرف الصحي وبشكل 

ضعيفة،  الللمياه لألسر  ز ترشيح  اجه  16,915شبكة مياه وتوفير    466لمياه اآلمنة من خالل إصالح وإعادة تأهيل  توفير االصحي بتحسين الحلول الدائمة ل
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  240تم إعادة تأهيل أو إصالح كما  . لحد من أمراض اإلسهال في المناطق التي ينتشر فيها اإلسهال المائي الحاد والكوليرالنسمة، مليون  6,9شمل ي ذوال
 أسرة بما في ذلك النازحين.  8,900 لمساعدةمرحاض  11,224، وتم تشييد نسمةمليون  3,4ليستفيد منها لصرف الصحي ا نظام  منشبكة 

  22,124من مواد النظافة و  مادة    92,000في تحسين ممارسات النظافة المنزلية من خالل توزيع  واإلصحاح البيئي  ساهم شركاء المياه والصرف الصحي  
  إزاء ءلة والمسا ،تقييم احتياجات المياه والصرف الصحيب  فيما يتعلقمبادرات بناء القدرات شملت الوقاية من فيروس كورونا. حقيبة تضم مستلزمات 

فردا من   167المياه والصرف الصحي و من شركاء شريكا  380المياه والصرف الصحي، مجال الطاقة الشمسية في استخدام و ،السكان المتضررين
المتعلقة بالصرف  والمعرفي بما في ذلك تلك  فني  بادل اللقاءات خاصة بالت   10من شركاء الكتلة    350حضر  كما    .سلطات المياه والصرف الصحي المحلية

 المستدامة. ائية موارد المالواإلصحاح البيئي، ، والمياه والصرف الصحي ونوع االجتماعيالصحي في حاالت الطوارئ، وال
 

 حماية الطفل

للحياة بشأن المخاطر التي تشكلها األلغام والذخائر غير   ةمنقذ توعوية خدمات التحديات التشغيلية، قدمت اليونيسف وشركاؤها استمرار على الرغم من 
فتى؛   147,713طفال ) 274,873، بما في ذلك فردا ممن تضرروا من النزاع 394,794 حيث شملت المنفجرة والمتفجرات من مخلفات الحرب، 

التوعية بمخاطر األلغام في المدارس والمساحات  ذ  نفي محافظة. تم ت   19( في  إناث   54,427ذكور؛    65,494)  شخصا بالغا   119,921فتاة( و    127,160
في ثماني محافظات )عدن والضالع والحديدة والجوف وإب ولحج وشبوة  وذلك وقائية التدابير اتباع الالصديقة للطفل وكذلك من خالل حمالت مجتمعية مع 

 لوجه.  وجها التي تتم لتوعية بمخاطر األلغام لبحث عن طرق بديلة لبا كوروناالنتشار فيروس  قامت اليونيسف وشركاؤها في إطار التصدي و تعز(.  

فتى(    142,535فتاة؛    140,585)  طفل   283,120شخص، بما في ذلك    434,136  التي شملتالدعم النفسي واالجتماعي  خدمات  قدمت اليونيسف  كما  
محافظة من خالل شبكة من المساحات الصديقة للطفل الثابتة والمتنقلة. ساعدت   11 فيرجال(  65,614امرأة،  85,402بالغ )ص شخ  151,016و 

 تعرضهم للعنف. جراء األجل  بعيدة الفورية والثار هذه الخدمات األطفال في التغلب على اآل

ل الوصول إلى الخدمات الصحية المنقذة  ، بما في ذلك تسهي ضروريةاإلحالة وتوفير الخدمات ال عمليات من خالل برنامج إدارة الحاالت دعمت اليونيسف 
من بين األطفال الذين  ودربين. ت فتى( من قبل مديري الحاالت الم 7,468فتاة،  4,515) طفال 11,983تحديد  وقد جرى. هشاشة للحياة لألطفال األكثر

الصحة  خدمات  من األطفال ومقدمي الرعاية ب   452,853تزويد  تم  كما  فتى(.    7,295فتاة،    4,419)بالخدمات  طفال    11,714تم تزويد  التعرف عليهم،  تم  
 والدعم النفسي واالجتماعي من قبل الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل. نفسية ال

العمل  أدوات وسائل وعلى تعديل وتم العمل التشغيلية المتأثرة بفيروس كورونا العمل بيئة حسب ب حماية الطفل  اتتكييف مسؤولي  2020عام الخالل تم 
مع القطاعات األخرى واستخدام  تكامل طرق التنفيذ ، مع التركيز على مشاريع االستجابةالشركاء الرئيسيين على إعادة برمجة  ذلك  . كما ساعدالقائمة
دراسة  في الجنوب بإجراء    تهامسؤولي منطقة  في    الطفلحماية  إدارة  بناء القدرات. وبدعم من الشركاء، تقوم  عملية  في  عبر اإلنترنت خاصة  احة  المت   الوسائل
ات  خدم ارطة خوضع مثل الصحة، والتي سيتم استخدامها ل  ،غير متخصصةحماية الطفل الللخدمات المقدمة لألطفال، بما في ذلك خدمات  ةمتعمق يةتحليل

 . حماية الطفل 

 

 التعليم

في إطار  ومليون طفل.  5,8 العملية التعليمية لحواليإغالق المدارس على مستوى البالد، مما أدى إلى تعطيل ب كورونا جائحة  تهالذي خلف األثر تسبب
إعداد  في اليونيسف شرعت ، مشاركا في إدارة أعمال الكتلةبصفتها ولفيروس كورونا. تصدي خطة وطنية لل عملية وضعرت اليونيسف يسّ التصدي لذلك 

وصل عدد األطفال الغير ملتحقين بالمدارس إلى  ، 2020في عام و . 2021فيروس كورونا والذي سيتم االنتهاء منه في يناير المتعلقة ب حتياجات لالتقييم 
 . مدرسة 2,000للتعليم إلى  صالحةوصل عدد المدارس الغير و ، ألف معلم 160 مرتبات تعليق دفع عملية   ت مليون طفل بينما استمر 2

استكمال  ذلك  حيث أتاح معدات الوقاية الشخصية ب  مركز اختبار 4,250يمية وتزويد لوازم التعلالطفال من خالل توزيع  578,647دعمت اليونيسف 
بالمائة معدل نجاح(.   83بالمائة فتيات، و  45طالب )  427,650 الصف التاسع من المرحلة األساسية والثاني عشر من المرحلة الثانوية لعمومامتحانات 
ثقيف الصحي.  وعية والت فردا من أفراد المجتمع بالت  546,640زويد مدرسة على بروتوكوالت المدارس اآلمنة، وتم ت  247معلم في  1,200تم تدريب 

  117,145  مساعدة   2020عام  خالل المدرسة، وتم    136تم إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي في  و  ،مسارات التعلم البديلة  تنفيذكما تم البدء في  
 شهرية. أو بدالت نقدية معلم، بمن فيهم معلمات ريفيات، بحوافز 

مليون دوالر أمريكي )البنك الدولي، واليونيسيف ، وبرنامج  153والذي يبلغ قيمته " يةالتعليمالعملية مشروع "استعادة تمخض عن تعزيز الشراكات ما ك
م )اليونيسف، وبرنامج األغذية العالمي( وبرنامج ي لعودة إلى التعليركز على اإطار عمل مشترك  عبارة عن  (، وهو  ذوا األطفال نقأاألغذية العالمي، ومنظمة  

)اليونيسف، الشراكة العالمية للتعليم، اليونسكو، التعليم ال يمكن أن ينتظر(، والذي سيتم تنفيذه اعتبارا من  يناتب المعلموردفع إلى استعادة يهدف مناصرة 
2021 . 

 

 لدمج واالستيعاب االجتماعي ا

الهشاشة  الوضع االجتماعي واالقتصادي ونقاط االستدالالت ذات الصلة ب  توفيرعملية االستثمار في في  2020عام برنامج السياسة االجتماعية  استمر
. تضمنت التقييمات  هشاشة وأسرهم األشد فقرا ويستفيد منها األطفال  التي تركز على األطفال لإعداد البرامج  عملية صنع القرار وثراء  في اليمن إلوالضعف  

 المتاحة لألطفال ذوي اإلعاقة. دعم لد خارطة بوسائل اإعداكذلك واالحتياجات في عدن وصنعاء وأمانة العاصمة، وهشاشة الرئيسية تقييم ال

النموذج المتكامل  أصبح ، حيث 2020إعطاء األولوية ألجندة الحماية االجتماعية المتكاملة عام في اليونيسف  استمرت نظرا لالحتياجات اإلنسانية الملحة،  
  من  صنعاءمحافظة  شخص مهمش في أمانة العاصمة و  100,000واستفاد حوالي  يعمل بكامل طاقته    ( IMSEAللدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي )

من خالل حزمة متكاملة من الخدمات االجتماعية )الغذاء والمياه والصرف الصحي والصحة  للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي التجريبي النموذج 
 والتغذية والحماية واالتصال من أجل التنمية(. 

  47,614  تضمأسرة    6,879ما مجموعه  شملت  التي    النقد واإلحالة  السياسة االجتماعية مبادرةإدارة  بالتعاون مع وحدة إدارة المشاريع في اليونيسف، نفذت  
وفي إطار  تغذية. الالصحة وإرشادات عامة حول اختبار اليود، ورسائل تثقيفية حول الوقاية من فيروس كورونا، و على خدمات جميع األسر  حصلت فردا. 

التي  والنقدية اإلنسانية الت ي حوت المساعدة االجتماعية(، تم إطالق مبادرة الوهي )لنموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي  الركيزة األولى ل
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  تضم أسرة  5,499إجمالي شملت المبادرة لفيروس كورونا.  ة واالقتصادي  ةاالجتماعي لمواجهة التأثيرات فئات الضعيفة مهمشين واللوفرت الدعم المالي ل
 األولى. صرف فردا خالل دورة ال   38,062

دورها االستشاري  أداء  االستمرار فيتتمكن من  كي السياسة االجتماعية تقديم الدعم الفني للجنة االستشارية الوطنية للحماية االجتماعيةإدارة واصلت 
للجنة االستشارية الوطنية للحماية االجتماعية بمثابة المنصة الوطنية الرئيسية لتنسيق ومواءمة  اعتبر ت كورونا. جائحة والتنسيقي الهام، ال سيما أثناء أزمة 

 الوطني للحماية االجتماعية.  برنامجالب ذات الصلة المشورة بشأن السياسات 

العديد من التحديات حيث كانا أول مشروعين متكاملين برنامج النقد واإلحالة  و  (IMSEAدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي )النموذج المتكامل للواجه  
الحصول على التصاريح  تتعلق ب تحديات  تهم مجموعة  من بين هذه التحديات أن الشركاء المنفذين واجهكان    ، طريـُ المكتب الق  إطار   ضمن للحماية االجتماعية  

يتسبب  من المرجح أن  ف،  فيما يتعلق بالوضع مستقبالوالموافقات المطلوبة من السلطات المحلية في بعض المناطق، مما أدى إلى تأخر تنفيذ بعض األنشطة.  
وتأخيرات  قضايا  طرح  في  لتحويالت النقدية وأنشطة الحماية االجتماعية المتكاملة،  خصوصا برنامج البرنامج السياسة االجتماعية،  المتوفر  التمويل  محدودية  

 مج المستقبلية. االبروضع في 
 

 االتصال من أجل التنمية 
UNICEF led on the COVID-19 Risk Communication and Community Engagement (RCCE) pillar of the UN response to 
COVID-19.  In partnership with government, authorities, UN and NGO partners, community members were reached 
through a variety of approaches and a network of community volunteers. Adhering to COVID-19 prevention measures, 
UNICEF and its partners reached 140,701 people through 25,582 house-to-house visits and Mother-to-Mother sessions. 
Religious and community leaders continued community engagement interventions on COVID-19 prevention also 
reaching 63,865 people in 780 community gatherings and 670 women’s social events. 

  ، حيث تم األمم المتحدة لفيروس كورونا تصديسياق في الخاصة بفيروس كورونا والمشاركة المجتمعية التوعية بالمخاطر ركيزة تولت اليونيسف قيادة 
وشبكة من  عددة مت قنوات  عبرأعضاء المجتمع االتصال ب واألمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية المعنية بالشراكة مع الحكومة والسلطات 

شخص   140,701استهداف فيروس كورونا، من لبالتدابير االحترازية ، مع االلتزام في الوقت ذاته تمكنت اليونيسف وشركاؤهاالمتطوعين المجتمعيين. 
بأنشطة    همإشراك مجتمعات في  وقادة المجتمعات المحلية  ن  الدي كما استمر رجال  .  التوعوية  األمهات زيارة من منزل إلى منزل وجلسات    25,582من خالل  
 . ويةنسفعالية اجتماعية  670مجتمعيا و لقاءا  780 من خاللشخص   63,865شملت أيضا التي و فيروس كورونا من الوقاية تتعلق ب 

فيروس كورونا من  المتعلقة ب ألسئلة والمخاوف الصحيون على ا خبراء الصحة والعاملون  أجابوالمساءلة، التغذية الراجعة وفير ت عملية دعم في إطار و
 على المحطات اإلذاعية المحلية.  يالهاتفالتواصل من خالل الخطوط الساخنة وبرامج  متصل 6,662

التباعد االجتماعي خاصة في المناطق  في اتباع وكمامات لل المبدئيستخدام اال سلوكيات الوقاية من فيروس كورونا انخفاضا في عملية رصد أظهرت 
الشمال،  اطق  من ، خاصة في  المتعلقة باألوبئةنقص البيانات    أنكما  الصحة العامة.  الهامة المتعلقة ب تدابير  السلطات لل  إنفاذبعدم    من جانب الحضرية، مدفوعا  

بممارسات الوقاية من فيروس  الناس إلى عدم التزام أدت  ،فيروس كورونا في اليمنانتشار  بإيقافأفادت التي تضاربة ومالسلطات لرسائل  إطالقوكذلك 
 فيروس. ال للوقاية من الزمة سلوكيات الالب كبيرة كورونا على الرغم من معرفتهم ال

  . من خالل اليونيسف والشركاء   مجتمعيالحشد  المناصرة والتواصل والتشمل  و  خاصة بكل منطقة  بأنشطةضد شلل األطفال    للتحصينالوطنية  حملة  ال  دعمتم  
المسؤولين  و ات المحليةقادة المجتمعحضرها على مستوى المحافظات للدفع بالحملة اجتماعات بعدة أيام وشملت الحملة بدء تدخالت قبل هذه البدأت 

  من خالل نسمة    2,110,635ن  ي ن المجتمعي ي المتطوعشملت أنشطة  و   ستهدفة. لتوعية األسر المات المحلية  أنشطة على مستوى المجتمعا شكلت  كماإلداريين  
  30,820مجتمعيا، و  لقاءا    29,408  من خاللدين  الرجال    بواسطة   نسمة  6,001,662  تم استهداف  زيارة من منزل إلى منزل، في حين  466,720  تنفيذ

في    توعوية   جلسة   1,681لمرافق الصحية و  توعوية في اجلسة    3,021مسجد باإلضافة إلى    5,000في أكثر من  توعوية  جلسة    30,195، و  لقاءا نسويا
 المهمشة.  أبناء الفئاتمن  37,495و  نازح  25,444من بين المستفيدين كان المدارس. 

  تطعيمرفضوا أو ترددوا في  ممن كانوا  أسرة    2,483  في تحفيز أفراد المتطوعون المجتمعيون    مساهوفي إطار أنشطة التوعية المجتمعية لحملة التحصين،  
ملصق   63,000متجولة مزودة بمكبرات صوت. تم وضع مواد االتصال بما في ذلك  عربة 397بأكثر من  فراد أطفالهم. تم دعم أنشطة التواصل بين األ

محطة   16قناة تلفزيونية و  11وسائل اإلعالم من خالل مختلف دعم وفير لحملة. تم ت ل الحضور اإلعالميالفتة في مواقع استراتيجية لدعم  1,200و 
مخصصة حول شلل األطفال والتي وصلت إلى ما يقدر  حوارية وبرامج خدمة الجمهور  وإعالنات فواصل إعالنية إذاعية تبث رسائل الحملة من خالل 

 مليون شخص.  13بنحو 
 

 السريعة  االستجابة لية آ

من النازحين الجدد   645,105تزويد من  العمل مع صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج الغذاء العالميمن خالل  2020طوال العام تمكنت اليونيسف 
من صندوق األمم المتحدة للسكان، والحصص  المقدمة لوازم النظافة الشخصية النسائية التي تضمنت مستلزمات آلية االستجابة السريعة والحد األدنى من ب 

حيث  لية االستجابة السريعة خط االستجابة األول آأنشطة  تمثلومن اليونيسف. المقدمة الغذائية من برنامج األغذية العالمي، ومستلزمات النظافة األساسية 
  إلى أن  ،واألعاصيركالسيول الطبيعية،  كوارث أو النازحين بسبب ال للنزاع الخطوط األمامية العالقين في مناطق لألشخاص رواح منقذة لأل ات توفر مساعد

من  غير حكومية،  دولية  تألف من خمس منظمات  ت ي  ت الوالستجابة السريعة،  اليونيسف لتمكنت مجموعة  .  كتل األخرىالتدخالت الخاصة بالعملية تنفيذ  تبدأ  
 والتغذية. واإلصحاح البيئي خدمات المياه والصرف الصحي  ب نازح  183,772أكثر من تزويد 

أسرة نازحة    9,792كثر من  ينتمون ألشخص    58,751  من تزويد  2020عام  الخالل الربع األول من  تمكنت مجموعة اليونيسف آللية االستجابة السريعة  
حفظ  مع المساعدة النقدية متعددة األغراض للعائالت النازحة المرونة  وفرتالنزاع. ب النقدية متعددة األغراض في المناطق المتضررة  ات المساعدب ضعيفة 
و    2018  عامالنقدية متعددة األغراض    اتالمساعدحل صرف  مراقامت اليونيسف والشركاء المنفذون أثناء  كيفية تغطية احتياجاتهم.    هماختيار  فيكرامتهم  
مثلت  مارس. شهر لية االستجابة السريعة في آلالتابع ن النقدي من المكوّ وقف بشكل تدريجي قرروا الت حيث للمخاطر ة شامل ية تحليلبإجراء دراسة  2019
لضمان مبدأ "عدم  في البالد.  الفاعلية اإلنسانيةمقدمة من األطراف النقدية المبالغ من إجمالي ال  في المائة 40ليونيسف المقدمة من االنقدية  اتالمساعد

 ية بتسليم النقد.اإلضرار" واتساق واستمرارية االستجابة تشاورت اليونيسف مع مقدمي النقد اآلخرين في اليمن وسلمت الحاالت إلى المجموعة الجديدة المعن 
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مارس  شهر بين  في الفترة  ،مع صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالميشراكة بال لفيروس كورونا، قامت اليونيسف التصدي خطة  في إطار 
مركزا للحجر الصحي في تسع   38في  جمعهمشخص تم  9,080 استفاد منهامستلزمات االستجابة السريعة مجموعة من  3,061صرف ب  ،وأوائل مايو
 وذمار والجوف وصنعاء وأمانة العاصمة.  يمة ما في ذلك تعز وصعدة والبيضاء والحديدة ورمحافظات، ب 

حيث شملت  االستجابة، ألنشطة  رواح استكماالمساعدات أخرى منقذة لألتوفير ب  علية خطة االستجابة الطارئةافضمان من أجل شركاء اليونيسف  قام
المناسبة  الطارئة المراحيض الصحية توفير بالشاحنات، و هنقلالمياه من خالل  توفير، وة المستلزمات الغير غذائية، ومجموعستلزمات السكن الطارئةم

أكثر  معاينة . باإلضافة إلى ذلك، تم حقائب المستلزمات الغير غذائيةعلى نازحا(  2,660تشمل أسرة ) 380أكثر من حيث حصلت  ،والمقبولة اجتماعيا  
صحاح  توسيع نطاق أنشطة المياه والصرف الصحي واإل وفي إطار  سوء التغذية.  حاالت  طفل دون الخامسة والحوامل والمرضعات للكشف عن    4,080من  

األساسية لغسل  مرافق المراحيض والتركيب  بخدماتشخص  10,850شركاء اليونيسف أكثر من  استهدف لمنع انتشار الكوليرا وحمى الضنك، البيئي 
التوعوية  جلسات تعزيز النظافة شملت مياه الشرب اآلمنة. حصول على الإمكانية ب  شخص 179,692تزويد أكثر من ذاته في الوقت كما تم . األيدي

 . شخص 12,200أكثر من  األساسيةوالرسائل 

على  يةجتماعات التنسيقاالفي يستمر الحفاظ على التمثيل األنسب للمنظمة في مجموعة آلية االستجابة السريعة. س انشط ا اليونيسف عضوتعتبر منظمة 
 أو مع السلطات المحلية. كتلة المستويين المركزي والفرعي سواء مع الشركاء المنفذين لل

 

 اإلمداد والتموين واللوجستية 

دوالرا أمريكيا عبر  52,786,101طنا متريا من اإلمدادات بقيمة إجمالية قدرها  6,782أكثر من   2020عام الليمن خالل القـُطري في امكتب السلم 
 واألغذية العالجية الجاهزة لالستخدام.  ،واألدوية  ،ومستلزمات الصحة ،ومعدات الوقاية الشخصية  ،شملت اللقاحات  ، حيثمركزي صاللة وجيبوتي

المجلس األعلى إلدارة  خالل جميع الشحنات لموافقات استثنائية من  حيث خضعت إحدى التحديات ظلت حركة اإلمدادات من شمال اليمن إلى جنوبه تمثل 
 مستودعات اليونيسف. من يتم توزيعها إمدادات  ة ألي  ( سكيمشا)  وتنسيق الشؤون االنسانية والتعاون الدولي

يوما في   14تخضع جميع السفن والمراكب القادمة إلجراءات الحجر الصحي لمدة و ،تعملميناء عدن العمليات التشغيلية في  ديسمبر، ظلت  31بحلول 
منذ  وذلك من قبل المتظاهرين  في الميناءخروج ال دخول وبوقف حركة الاإلضراب المستمر من قبل العسكريين  تسبب المرفأ وذلك قبل رسوها في الميناء. 

  ميناء الحديدةتستمر العمليات التشغيلية في  . أدى إغالق بوابات ميناء عدن من قبل المتظاهرين إلى تراكم رسوم غرامات تأخير كبيرة.  2020سبتمبر    27
 . حتى هذا التاريخ

،  في المائة  50االمدادات والتي تقل مدة صالحيتها عن على استيراد  في ميناء الحديدة حظراوضبط الجودة فرض الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ت 
التابعة  اإلمداد  دائرة في تي تم تجهيزها الوالتعليم والترفيه ستلزمات مخاصة ب الواد المبلدان المنشأ لكافة توفير قائمة  اشتراطات باإلضافة إلى فرض 

وضبط الجودة تقديم  الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس كما تطلُب حيث ترفض بعض المواد التي تذكر أسماء بلدان معينة. يونيسيف في كوبنهاغن، لل
في    ة شاق  مهمةتفريغ السفن  عملية    جعل ، مما  المعتمدة من قبل حكومة المنشأالتغذوية  جميع أنواع المكمالت  فترة صالحية  لودراسات الثبات  التبرير العلمي  

 فيروس كورونا. جائحة   قسيا

مصفوفة إدارة المخاطر التي تضمنت التحديات وتدابير التخفيف التي سيتم تطبيقها بإعداد  التوريد،    مع إدارة   من خالل العمل ليمن،  في اطري  المكتب القُ قام  
 : وتتضمن، 2021عام لل

ضمان والوزارات التنفيذية ل )سكيمشا( الشؤون االنسانية والتعاون الدوليالمجلس األعلى إلدارة وتنسيق  بذل مساعيها لدىاليونيسف ستستمر  •
في   سوىحقق نتائج ت قُطري ال مكتب الالمن خالل إدارة المساعي المبذولة شمال إلى الجنوب والعكس. يبدو أن الالتدفق السلس لإلمدادات من 

 اإلمدادات المنقذة للحياة.  جانب

تحويل اإلمدادات    ؛ممر أخضر لإلمدادات اإلنسانيةتأمين  حول  مع المحتجين  عدن للتفاوض  في  سلطات  القوية مع  بذل مساعي  إضراب ميناء عدن:   •
 إلى ميناء صاللة. 

الحديدة ثم برا إلى صنعاء  عبر ميناء في عملية الشحن ستخدام السفن واللجوء الأسبوعين رفع جهود نقل اللقاحات لمدة إغالق مطار صنعاء:  •
  على متن شاحنات.

 القيادة والتنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني 

. كما ال تزال خطة اليونيسف للتأهب واالستجابة  2020تقرير الوضع اإلنساني لشهر يناير وكما وردت في  ذاتهاال تزال االستراتيجية اإلنسانية هي 

 . 2020تقرير الوضع اإلنساني لشهر إبريل ى النحو المبين في لمواجهة جائحة كورونا كما هي عل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unicef.org/mena/sites/unicef.org.mena/files/2020-03/Yemen%20Situation%20Report%20-%20Janury%202020_%20%D9%90Arabic.pdf
https://www.unicef.org/mena/sites/unicef.org.mena/files/2020-03/Yemen%20Situation%20Report%20-%20Janury%202020_%20%D9%90Arabic.pdf
https://www.unicef.org/mena/sites/unicef.org.mena/files/2020-03/Yemen%20Situation%20Report%20-%20Janury%202020_%20%D9%90Arabic.pdf
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Yemen_Sitrep_1_30_April_2020.pdf
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Yemen_Sitrep_1_30_April_2020.pdf
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Yemen_Sitrep_1_30_April_2020.pdf
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 قصص ذات اهتمام إنساني واإلعالم الخارجي 

 

 التثقيف الصحي ينقذ األرواحميداني:  تقرير

 © 2020اليونيسف/اليمن/

 
امرأة حامل   800,000حققت اليونيسف انجازا  كبيرا  من حيث تقديم تدخالت صحية وتغذوية متكاملة لما يقرب من مليون طفل دون الخامسة وأكثر من 

 ومرضع في عموم مناطق اليمن. 
 

 . هذا الرابط من خالل  الطالع حول المزيد من هذه التدخالت المنقذة للحياةيمكن ا

 

 اإلعالم الخارجي
 

 تحسين أنظمة إمدادات المياه 

 

المرافق الصحية في تعز  يوم حقوق االنسان   
 

 

   

   2021فبراير  28تقرير الوضع القادم: 
   www.facebook.com/unicefyemen صفحة يونيسف اليمن على الفيسبوك:

 UNICEF_Yemen@ صفحة يونيسف اليمن على تويتر:
 UNICEF_Yemen انستجرام:صفحة يونيسف اليمن على 

 http://www.unicef.org/appeals/yemen.html :1202 للعمل اإلنساني من أجل األطفالاليونيسف أنشطة 
 
 

لمزيد من المعلومات يمكن  

 التواصل مع:

 باستيان فينو

 نائب الممثل

 يونيسف اليمن

 صنعاء

 71223150 967+ تلفون: 

bvigneau@unicef.orgEmail:  

ن   كبسمار   سوانجي 

 رئيس قسم االتصال 

 يونيسف اليمن

 صنعاء

 712223161 967+: تلفون

bswangin@unicef.org:  Email 

 آنا لوبيل 

اكات   أخصائية شر

 يونيسف اليمن

 من مقر عّمان، األردن 

 0402 835 79 962+: تلفون

alubell@unicef.orgEmail:  

 
  

https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://web.facebook.com/unicefyemen/posts/3723623184370364?__xts__%5b0%5d=68.ARCqnTU74mwkgyZ7NW53Ge8yUAT54Qc6H4w6sARzo3rvW2N40ilM5PbiAlJowflGI3OvSeoI4vgqm4GNiXEAik1XOMUKRKNafCjuEKqMVXQHO_XRuuJfl_9y3exrb1Zb00RnMd5zOOVK4tkt05EmqKmXbviLAU91Tybaed2kqKw39hudWw8xdmCbWbn7IZLzPO5TXSp4BqVza39c4DoKRNFER_VsoLYrv0xUhOATeZ9QE310To9OWvigjHlmxT5PUINRnLjP_xWIASmXNbMH2UDI1JnbBP6u-wL6Frwu0DP2oUzoOVESBq4tSSWN0pYgQxDsLRSZrQNC2s92hdEu6_4-5w&_rdc=1&_rdr
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1341423080577622018
https://www.youtube.com/watch?v=fF9jdBKsKrY
https://www.youtube.com/watch?v=fF9jdBKsKrY
file:///C:/Users/isuarez/Documents/UNICEF/Sitreps/160731%20Sitrep/www.facebook.com/unicefyemen
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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 الملحق أ

 2ملخص نتائج البرنامج 
 

 
 2020لعام اإلنساني من أجل األطفال المنقح ل النداءتم تحديث هذه األرقام لتعكس    2

 اليونيسف وشركاء التنفيذ استجابة الكتلة  

 2020أهداف ونتائج برنامج 
إجمالي  
 1االحتياجات

 1المستهدف 

 2020للعام 

إجمالي  
 النتائج 

التغير منذ آخر  

 تقرير

▼▲ 

المستهدف  
 2020للعام 

 إجمالي النتائج

التغير منذ آخر  

 تقرير

▼▲ 

        التغذية

شهرا والمصابين بسوء   59 –  0عدد األطفال المستهدفين في سن 

 التغذية الحاد الوخيم والذين تم قبولهم في الرعاية العالجية
 

325,209 

 
263,430 

 
246,931 

 
13,148▲ 

 
263,430 

 

231,062 
 

3,582▲ 

عدد األطفال دون الخامسة الذين حصلوا على تدخالت المغذيات  

 الدقيقة )فيتامين أ(
4,766,718 4,528,38 

3 
1,243,576 64,705▲ 1,800,000 1,375,051 197,524▲ 

 الصحة

عدد األطفال دون السنة األولى من العمر والذين تم تلقيحهم ضد  

 الحصبة )لقاح الحصبة( من خالل التحصين الروتيني
   

  
972,142 

 
606,247 

 
49,461▲ 

    األطفال. عدد األطفال دون الخامسة والذين تم تلقيحهم ضد شلل  

  
5,500,000 

 
5,018,283 

 
4,221▲ 

عدد األطفال دون الخامسة والذين يتلقون الرعاية الصحية األولية في  

 المرافق التي تدعمها اليونيسف 
   

 1,700,000 4,725,122 ▲12,380,667 

 المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي

المياه اآلمنة عدد األشخاص الذين يحصلون على كمية كافية من 

 للشرب والطبخ والنظافة الشخصية 

ال تتوفر  

 بيانات بعد
10,700,00

0 
 

8,557,884 

 
2,543,164▲ 

 
6,800,000 

 
6,993,507 

 
▲12,543,164 

عدد األشخاص الذين تم تزويدهم بعدة ومستلزمات النظافة الشخصية  

 النموذجية

ال تتوفر  
 بيانات بعد

5,500,000  
2,555,393

2 

 
466,466▲ 

 
5,000,000 

 
32,172,786 

 
452,720▲ 

 حماية الطفل

عدد األطفال ومقدمي الرعاية الذين يحصلون على خدمات الرعاية 
 النفسية والدعم النفسي واالجتماعي

ال تتوفر  

 بيانات بعد
ال تتوفر  

 بيانات بعد
 

528,305 

 
44,717▲ 

 
517,077 

 
434,136 

 
43,619▲ 

وأفراد المجتمع الذين وصلتهم رسائل التوعية المنقذة  عدد األطفال 

 للحياة ذات الصلة بمخاطر األلغام 

  
   

1,684,106 

   
1,054,008 

 
1394,794 

 
128,962▲ 

عدد األطفال والنساء الذين يستطيعون الوصول الى تدخالت خاصة  

  باالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي

    55,000 229,543 369▲ 

 التعليم

عدد األطفال الذين تم تزويدهم بأدوات ومستلزمات دراسية خاصة  
 بهم

ال تتوفر  

 بيانات بعد
ال تتوفر  

 بيانات بعد
 

692,084 

 
177,063 

 
1,000,000 

 
1578,647 

 
164,325▲ 

عدد األطفال الذين يتلقون التعليم الرسمي والغير رسمي، بما في  
 المبكر ذلك التعليم 

ال تتوفر  
 بيانات بعد

ال تتوفر  
 بيانات بعد

 
347,774 

 
250,669 

 
350,000 

 
259,089 

 
14,317▲ 

 كل شهر   عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز شهرية
ال تتوفر  

 بيانات بعد
ال تتوفر  

 بيانات بعد
 

231,656 

 
-▲ 

 
120,000 

 
3117,554 

 
-▲ 

 السياسة االجتماعية

األشخاص المهمشين/المستبعدين المستفيدين من المساعدات  عدد 

االجتماعية واالقتصادية الطارئة وعلى المدى الطويل )من خالل 
 إدارة الحالة( 

    
 

150,000 

 
100,918 

 
7,670▲ 

 آلية االستجابة السريعة

آلية االستجابة  عدد النازحين الضعفاء الذين حصلوا على مستلزمات 
 السريعة 

    
945,000 1645,105 52,990▲ 

عدد األشخاص الضعفاء المدعومين بالتحويالت النقدية متعددة  
 األغراض 

    
 ▲- 258,751 لم تحدد بعد 

 االتصال من أجل التنمية

خالل الرسائل الرئيسية  عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم من 
المنقذة للحياة/المغيرة للسلوك من خالل تدخالت التواصل المباشر  

 بين األشخاص الخاصة باالتصال من أجل التنمية

 

4,500,000 4,149,739 123,388▲ 

 الحواشي

 نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية ، لم يتم إجراء2020في  :1إجمالي االحتياجات 

 . 2020بمجرد نشر خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام  2020سيتم تقديم أرقام الهدف الخاص بالكتلة للعام :  1الهدف 
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مستوى اإلنجاز  ظل  -في اليمن  " أ"مكمالت فيتامين األساسية التي يتم من خاللها صرف  وهي المنصة –التي قيدت حمالت التطعيم وفيروس كورونا  مكافحةبسبب تدابير  :1التغذية 
قيود حكومية. تواصل اليونيسف العمل مع وزارة الصحة العامة  ما تم فرضه من الشمال لكن لم يتم توزيعها بسبب  طارئة لمناطق. باإلضافة إلى ذلك تم شراء شحنات متدنياالمحرز 
 . 2021الستئناف الحمالت عام والسكان 

فيروس كورونا. ثانيا، في اليمن،  الخدمات الصحية أثناء جائحة بسبب االنخفاض المتوقع في استخدام  يض األعداد المستهدفةفتختعديل/لسبب اإلنجاز  التفوق الكبير في  يعود: 1الصحة 
 .ا متوقعشديدا كما كان لم يكن التراجع في الخدمات  إال أن  ،  كثيرامنخفضة رفوعة وخاصة في الشمال حيث كانت األرقام الرسمية الم

يونيو شهر بعد الطارئة تدخالت االستجابة ارتفاع إلى   اآلمنةالزيادة الكبيرة في عدد األشخاص الذين حصلوا على إمدادات المياه تعود : 1المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي 
 من مختلف الجهات المانحة.في هذا الجانب المخصصات المقدمة نتيجة زيادة وذلك  2020

 . أشهر وتقليل عدد فرق االستجابة السريعة  4فرق االستجابة السريعة ألكثر من ساسية إلى تعليق عمل النظافة األفي توزيع مستلزمات    اإلنجازيرجع تدني  :2المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي 

نظرا لخطر احتمال زيادة حاالت الكوليرا المشتبه بها إثر موسم األمطار خالل فصل الصيف تم توزيع مواد ومستلزمات النظافة الشخصية  :  3المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي  
 .2020خالل النصف الثاني من عام 

 اية الطفل حيث يتم تتبعه من قبل كتلة الحماية. ال يتم تتبع هذا المؤشر من قبل الكتلة الفرعية لحم: 1حماية الطفل 

قييد الحركة بين المحافظات  يعود القصور في اإلنجاز في أنشطة حماية الطفل إلى تدابير مكافحة وباء كورونا بما في ذلك إغالق المدارس والمساحات الصديقة للطفل وت:  2حماية الطفل  
ذلك على تنقل الشركاء وتنفيذ حمالت التوعية بمخاطر األلغام في المجتمعات المحلية والمدارس. كما تأثرت أنشطة الدعم النفسي الثابتة وحظر االجتماعات والتجمعات العامة. وقد أثر 

 والمتنقلة على حد سواء حيث كان ال بد من إغالق المساحات الصديقة للطفل وحظر التجمعات العامة. 

ا المؤشر إلى إضراب المعلمين في عدن والذي حرم األطفال من متابعة تعليمهم وكذلك اإلغالق المبكر للمدارس في جميع أنحاء البالد اعتبار  يرجع القصور في اإلنجاز في هذا:  1التعليم  
 . 2020/2021مارس بسبب تدابير مكافحة جائحة كورونا. وقد طلبت الجهة المسؤولة عن التعليم استئناف توزيع المستلزمات الدراسية للعام الدراسي   16من 

رس في جميع أنحاء البالد اعتبارا يرجع القصور في اإلنجاز في هذا المؤشر إلى إضراب المعلمين في عدن والذي حرم األطفال من متابعة تعليمهم وكذلك اإلغالق المبكر للمدا:  2التعليم  
   . 2020/2021زمات الدراسية للعام الدراسي  مارس بسبب تدابير مكافحة جائحة كورونا. وقد طلبت الجهة المسؤولة عن التعليم استئناف توزيع المستل 16من 

 .حيث يتعلق بحوافز المعلمين التي تتم بشكل دوري، هذا ليس هدفا تراكميايرجى مالحظة أن  :3التعليم 

رعية وإعطاء الموافقة للشركاء المنفذين لتنفيذ يُعزى قصور اإلنجاز في هذا المؤشر إلى تذبذب الوضع األمني في الخطوط األمامية ورفض االتفاقات الف: 1آلية االستجابة السريعة 
 النشاط. 

عة الجديدة لضمان مبدأ "عدم اإلضرار" واتساق واستمرارية االستجابة تشاورت اليونيسف مع مقدمي النقد اآلخرين في اليمن وسلمت الحاالت إلى المجمو: 2آلية االستجابة السريعة 
 . المعنية بتسليم النقد
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 الملحق ب
 *العمل اإلنساني من أجل األطفال الوضع الخاص بتمويل

 

 شهرا(  12لمدة  2020متطلبات التمويل )كما هو محدد في النداء اإلنساني المنقح لعام 

 النداء الخاص بالقطاع

 احتياجات التمويل

2020 
($) 

مبالغ التمويل 

المستلمة مقابل 

النداء للعام 

2020 
($) 

المبالغ التي تم 

ترحليها من العام 

2019 
($) 
*** 

مخصصات أخرى 

مساهمة في 

 ($تحقيق النتائج )

* 

التمويالت المتوفرة 
)$(  2020للعام 

** 

 فجوة التمويل 

$ % 

 التغذية 
105,018,000 

 

 
21,094,239 46,535,761 6,966,519 

 
74,596,519 

 
30,421,481 29% 

 الصحة 
37,682,933 

 

 
13,150,208 18,079,959 17,341,097 

 
48,571,265 

 
-10,888,332 -29% 

المياه والصرف  
الصحي واإلصحاح  

 البيئي 

162,420,298 
 

 
35,540,963 59,008,959 2,242,957 

 
96,792,879 

 
65,627,419 40% 

 حماية الطفل 
15,337,294 

 

 
6,021,453 10,455,243 216,588 

 
16,693,284 

 
-1,355,990 -9% 

 112,185,184 التعليم 
 

9,917,450 22,741,710 - 
 

32,659,161 
 

79,526,023 71% 

 السياسة االجتماعية 
2,527,471 

 

 
1,654,251 3,235,903 - 

 
4,890,153 

 
-2,362,682 -93% 

االتصال من أجل  
  التنمية  

3,895,000 
 

 
507,961 6,961,935 878,068 

 
8,347,964 

 
-4,452,964 -114% 

االستجابة  آلية 
 السريعة 

13,760,000 
 

2,875,651 5,565,699 - 
 

8,441,351 
 

5,318,649 39% 

 - جاري تخصيصه 
 

7,853,015   
 

7,853,015 
 

-7,853,015  

 452,826,180 اإلجمالي 
  

98,615,193  172,585,169 27,645,229 
                  

298,845,591  
 

              
153,980,589  

 
34% 

 

هي بهذا ستسهم * يتضمن مساهمات إضافية من منظمات متعددة األطراف وجهات مانحة أخرى والتي تركز على تعزيز النظام، ولكنها تحتوي على مكونات طوارئ و
  .2020نحو تحقيق النتائج الخاصة برصد البرامج اإلنسانية للعام 

وتتضمن إجمالي التمويالت المستلمة مقابل النداء الحالي باإلضافة إلى المبالغ المرحلة ومخصصات أخرى.   2020  ديسمبر  31** "مبالغ التمويل المتوفرة " اعتبارا من  
العمليات الميدانية والرقابة يشمل هذا المبلغ تكاليف "عبر القطاعات" التي تعتبر أساسية لدعم البرمجة في بيئة تشغيل عالية التكلفة مثل اليمن )بسبب ظروف األمن و

ويجري حشد موارد أخرى االتصاالت ومواد التعريف المرئية(، باإلضافة إلى "التكاليف المستردة" لكل مساهمة التي تحتفظ بها اإلدارة العامة لمنظمة اليونيسف. و
يلة األجل، بما في ذلك تلك الناشئة عن إضافية لتعزيز أنظمة الحماية االجتماعية والمياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي والصحة لتلبية االحتياجات قصيرة وطو

 تمع.الحاالت اإلنسانية. وهذا يشمل برنامج التحويالت النقدية الطارئة الذي يخفف من أثر الصدمات اإلنسانية وغير اإلنسانية على فئات المج

 


