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 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

 

 –المكتب القُطري  

 اليمن
يتقرير الوضع اإلنسان   
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 التقرير  إليها  خلص التي  النتائج أهم   
زيادة تسجيل  أكتوبر عن    لشهر  الغذائيتحليل سوء التغذية الحاد للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن  كشف   •

وتم ليمن. في افي المحافظات الجنوبية  2020عام الحاالت سوء التغذية الحاد في ل٪ 10من  تقترب
بزيادة بلغت حاالت األطفال الصغار الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم  لدى  ارتفاعأكبر  تسجيل 
بشكل  عرضةطفل دون الخامسة  98,000ال يقل عن  مامخلفا وراءه ، 2020عام الخالل  15,5%
 لسوء التغذية الحاد الوخيم.في حال عدم توفر العالج وبصورة طارئة لخطر الموت كبير 

 22,187على مستوى البالد )بفيروس كورونا  محتملة  إصابة  حالة    47,954ما مجموعه  الكشف عن  تم   •
 .(إناث 221ر، وذك 127للعالج )إصابة مؤكدة حالة  348(، مع إحالة إناث 25,767ر، وذك

 17 فيجنوب اليمن والمناطق الواقعة أكتوبر في  4في  المدارسعاد طالب المدارس االبتدائية إلى  •
بعد ثمانية أشهر من اإلغالق بسبب جائحة فيروس كورونا. وذلك  شمال اليمن  المناطق الواقعة  أكتوبر في  

مليون طفل خارج المدرسة(  2مليون طفل )بما في ذلك  7,8تعطيل التعليم في اليمن لـ الجائحة بت تسبب
 التعلم. إمكانية الحصول على بشكل كبيرالعالم بأسره، مما أعاق في و

لم  2020لعام ل للنداء اإلنسانيجمع األموال بخطى حثيثة لاليونيسف تعمل فيه  في الوقت الذي ال تزال •
 535لحصول على مبلغ لمطالبتها مليون دوالر من  76,9تحصل المنظمة حتى يومنا هذا سوى على 

 .مليون دوالر أمريكي

 

 2020 للعام منظمة اليونيسف مناشدة 

 مليون دوالر  535

 مبلغ التمويل المتوفر*

 مليون دوالر  276 

 

 2020أكتوبر  31  – 1: الفترة المشمولة بالتقرير

 وضع االستجابة والتمويل في منظمة اليونيسف 
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 التمويل والشراكات: لمحة عامة

  تناشد ، ال تزال اليونيسف  2019، والذي يتواءم مع خطة االستجابة اإلنسانية لليمن  2020في إطار أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن للعام  

والذي   فيروس كورونا في اليمنالستجابة لمنفصل ومخصص لإطار عمل إنساني يتم أيضا استخدام . مليون دوالر أمريكي 535لحصول على مبلغ ل

تم ترحيل ما   وقد . مليون دوالر أمريكي 286فجوة تمويلية بإجمالي  2020أكتوبر  31بحلول  وجد لدى اليونيسفي  آلية اإلبالغ الخاصة به.  يتضمن

لعام ل للنداء اإلنسانيجمع األموال بخطى حثيثة لاليونيسف تعمل فيه  في الوقت الذي ال تزال. 2019مليون دوالر من مخصصات العام  173مجموعه 

خطة األمم المتحدة    حصلت مليون دوالر من األموال المتاحة.    276,9إجمالي  من    مليون دوالر  76,9تحصل المنظمة حتى يومنا هذا سوى على  لم    2020

لمساعدات  امويل  ت   احتياجات من  مليار دوالر    3,38٪ من إجمالي  47  ما يعادل   من المانحين أو دوالر  مليار    1,6ما مجموعه  على  لالستجابة اإلنسانية لليمن  

   .2020اإلنسانية واإلغاثية في اليمن لعام 

استجابتها لفيروس  ب  الخاصةالموارد لتمويل  مليون دوالر 103إجمالي مبلغ النداء البالغ من مليون دوالر  78 على  اليونيسفحصلت   أكتوبر 31 وبحلول 

  معدلة  تنفيذ استجاباتها من خالل اعتماد طرائق بديلةفي  مستمرةاليونيسف إال أن التشغيلية قيود وال يةفجوات التمويلالعلى الرغم من وكورونا في اليمن. 

، في كل من  في المدراسو/أو تسجيلهم ألول مرة  دراسة  إلعادة األطفال إلى الوضعها التي تم وم، ي . تم دمج حملة العودة إلى التعللمواجهة فيروس كورونا

فيروس كورونا  سالمة المدارس وممارسات الوقاية من  لتعزيز    التوعية بالمخاطر وإشراك المجتمعمع تدخالت  ودمجها  شمال وجنوب اليمن  المناطق الواقعة  

 رس. افي المدلحفاظ على األطفال وعدم تعريضهم لإلصابة بالعدوى ل

المراجعة  وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز تدابير الوقاية من المخاطر وإدارتها، استمرت اليونيسيف في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مكتب 

م. ونتيجة لذلك تعكف منظمة اليونيسف وبصورة حثيثة على تنفيذ سلسلة من إجراءات تخفيف المخاطر بهدف تحقيق  2019خلية للعام والتحقيقات الدا 

للحواالت   األهداف المرجوة لمصلحة األطفال وعلى نحو فعال في بيئة تكتنفها صعوبات وتحديات جمة وكبيرة. استمرت اليونيسف في تنفيذ النهج الموحد

، والذي يعد إطار عمل إلدارة المخاطر يتجاوز إطار العمل العادي للنهج الموحد للحواالت النقدية المعمول به من قبل جنبا إلى جنب  HACT Plus  ةالنقدي 

لحواالت  نهج الموحد للمع وكاالت األمم المتحدة األخرى. يتجاوز برنامج النقد واإلحالة الحد األدنى من أنشطة الضمان المنصوص عليها في النسخة السابقة ل

إعادة تقييم  سبتمبر 30 بحلول ، وهو قرار يتم تحديده من خالل مدى ما ينطوي على ذلك من مخاطر متأصلة والبيئة التشغيلية. وقد تم HACTالنقدية 

نة. كما يستمر العمل أيضا في إجراء  ذا لوضع صيغة منقحة لدرجة المخاطر المحتملة الخاصة بهم باستخدام منهجية تقييم المخاطر المحسشريكا منف    140

عملية تدقيق مالي باستخدام الشروط المرجعية للضمان المالي المنقحة والتي تركز وبصورة أكبر على   74عملية مراجعة مالية ميدانية إضافية و  80

 اكتشاف أعمال االحتيال والنصب ومنعها قبل وقوعها.  

 

 عامةالوضع واالحتياجات اإلنسانية: لمحة 

حالة وفاة   65حالة َو  205,662ما مجموعه  2020 أكتوبر 30 –يناير  1بلغت عدد حاالت اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا المشتبه فيها خالل الفترة 

و   اشتباهحالة  749,098جلت )حيث س   2019انخفاضا كبيرا مقارنة بالفترة نفسها من عام  دوالذي يع، ٪0,03وفيات نسبة ال معدل بلغ معها مصاحبة 

تراقب اليونيسف عن  وتظهر بيانات التقارير المتاحة أن مسار اإلصابة بالكوليرا ال يزال مستقرا و٪(. 0,1حالة وفاة مصاحبة ونسبة وفيات بلغت  982

 كثب حاالت الكوليرا المشتبه فيها والوفيات المصاحبة، ال سيما مع استمرار هطول األمطار الغزيرة وتدفق السيول. 

الخاص  نموذج الحماية المجتمعية  يقوموفي إطار ذلك االستجابة والبرامج متعددة القطاعات في اليمن.  ضمندمج االستجابة لفيروس كورونا بالكامل  تم

تدخالت التوعية  وفيروس كورونا  في االستجابة لالنهج الصحي  دمج  ب على مستوى المجتمع وحماية أفراد المجتمع المعرضين للخطر  العدوى  انتقال    بمعالجة

نظرا لعدم توفر اإلمكانيات الخاصة  يجري التقليل من شأنه انتشار فيروس كورونا  مدى أن  المرجح والسياسة االجتماعية. من بالمخاطر وإشراك المجتمع 

محافظات  الال يزال الوضع في و جنوب الواقعة في الالحرجة في المحافظات فيروس كورونا حاالت ال يتم فحص سوى  بإجراء الفحوصات وقلة التقارير.

ل مستوى  وال يزامحافظة.  11في  المؤكدة رسميا   كورونا  بفيروس اإلصابة  عن حاالت تم اإلبالغ  المعلومات.توافر  قلة غير واضح بسبب شمال البالد 

بما في  للعدوى حاليا انتقال "صامت" احتمالية وجود بشأن  بالغة ال تزال هناك مخاوف كما غير معروف.  ات المحليةعلى مستوى المجتمع انتقال العدوى 

رسميا  في اليمن أكتوبر، تم اإلبالغ   31بحلول و  م. 2020 أبريل شهر الحاالت األولى في اكتشاف ذلك في شمال اليمن حيث تم تأكيد أربع حاالت فقط منذ 

حاالت اإلصابة   بين % 29الوفيات  مع بلوغ نسبةحالة تعافي،  1,376و مصاحبة حالة وفاة  603حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و  2,076عن 

  دعمت .  أضعاف المتوسط العالمي  ويتجاوز هذا الرقم خمسة  . الوباءنتيجة  بين اليمنيين  المؤكدة    اإلصابة   أكثر من ربع حاالتمما يعني وفاة  بفيروس كورونا  

(.  إناث 997ر و وذك 349حالة ) 1,346معاينة حيث تم مأرب( وعمران وذمار ومحافظات )أمانة العاصمة  4في للحاالت مراكز فرز  4اليونيسف 

  25,767ر،  و ذك  22,187على الصعيد الوطني )فيروس كورونا  حالة    47,954ما مجموعه  معاينة  إناث(. تم    16ذكور و    5حالة للعالج )  21تمت إحالة  

 . (إناث 221ر، وذك 127للعالج )إصابة مؤكدة حالة   348(، مع إحالة إناث

التحقق   حادثة انتهاكات جسيمة ضد األطفال حيث تم  29وقوع  2020خالل شهر أكتوبر وثق فريق المهام الق طري للرقابة واإلبالغ التابع لألمم المتحدة 

(،  فتاةفتيان و  3)أطفال  4األطفال بما في ذلك مقتل من اإلصابات بين عدد كبير من بين الحاالت المؤكدة ال يزال هناك  بالمائة من الحوادث.  93من 

تم تسجيل حالة اعتداء على أحد    ض فتى لالختطاف. ، كما تعر ( من قبل أطراف مختلفة في النزاعفتاة  15فتى و    12)  جسيمة طفال  إلصابات    37وتعرض  

 .  في هذه المناطقالدائر العنيف   نزاعالحالة مما يعكس   تعزتليها الحديدة، في محافظة كانت التحقق منها التي تم معظم الحوادث الموثقة والمستشفيات. 

بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الموافق  وصندوق "التعليم ال يمكن أن ينتظر"  "الشراكة العالمية للتعليم" صدر بيان مشترك من قبل اليونيسف واليونسكو و 

في   ينعاملال  ينموظفمن المعلمين وال  160,000حوالي  ما يقدر ب لمرتبات    ةالمنتظمصرف  عملية ال الستئناف  بالغة  أكتوبر لتسليط الضوء على األهمية ال  5

 . 2016منتظمة منذ عام والذين لم يحصلوا على مرتباتهم بصورة في اليمن المدارس  
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العنف. هناك  تصاعد فرارهم من  عندمحافظتي شبوة وحضرموت  إلىأسرة أخرى من مأرب  4,000إلى نزوح ما يقدر بنحو نزاع تصاعد ال تسببلقد 

 الجنوب. مناطق في من خاللها إيصال المساعدات اإلنسانية يسهل ور عب استجابة متعددة القطاعات ألكثر الفئات ضعفا  من خالل ممرات تنفيذ حاجة إلى 

 
 استجابة البرنامجعن  مختصرتحليل 

 االستجابة لإلسهاالت المائية الحادة/الكوليرا

مركزا من مراكز معالجة الجفاف  ( 321)من إجمالي   179في إطار الجهود المتكاملة لالستجابة لحاالت اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا، دعمت اليونيسف 

شهر  دون تغيير منذ  ظل  عدد الحاالت المشتبه فيها في أكتوبر  ير أن  غ  ، محافظة  17مديرية في    201مركزا لعالج اإلسهال في  (  212)من إجمالي    57و  

 . مشتبه بها من الكوليرا في مراكز معالجة الجفاف ومراكز عالج اإلسهالإصابة حالة  1,361عالج تسجيل  مع سبتمبر

 
 

 

 

حاالت اإلصابة باإلسهال المائي/الكوليرا مقارنة بالمحافظات الريفية األخرى وهي  معدل ل وال تزال المحافظات الثالث، أبين وعدن والضالع، تشهد أعلى 

مناطق الحضرية  في اللإلصابات  اإلصابات الجديدة ثابتا بشكل عام طوال شهر أكتوبر. يتمثل عامل الخطر الرئيسي  مؤشر  . ظل  والمهرة حضرموت وشبوة  

 كمية كبيرة من الموارد للتحسين والصيانة. وجود  ه معفي سوء حالة الصرف الصحي األمر الذي يتطلب 

أعلى عدد من الحاالت بسبب  فيها  ظهر  ي زال  ت أظهر التقييم الذي أجراه فريق االستجابة السريعة خالل شهر أكتوبر أن مديرية دار سعد في محافظة عدن ال  

عدن بتوزيع  ة محافظ المكتب الميداني المركزي في لوضع قام فريق االستجابة السريعة في ذلك االغذائية. واستجابة  ل الصحة رداءة مياه الشرب وسوء 

تم تزويد  أسرة. كما    5,103والتي استفاد منها    المياه وأقراص الكلور ومستلزمات النظافة االستهالكية،حفظ  مكافحة الكوليرا المكونة من أوعية  مستلزمات  

فرق االستجابة  ات دعمت اليونيسف عملي كما . المجتمعيينن ي العامل من قبل من منزل إلى منزل التي تمت ية من خالل الزيارات ورسائل توعب هذه األسر 

في عدن من اإلمدادات المختلفة بما في  تابعة للمكتب الميداني المركزي  أسرة في المحافظات ال  4,820كوليرا، واستفادت  إصابة بالحالة    187السريعة في  

  1,76) 5,400مجم( من الكلور، وحوالي  0,33) 18,055النظافة االستهالكية والتي تحتوي على ن مستلزمات محقيبة  3,220الحصول على ذلك 

 لتر(.  20سعة ) فظ الماء وعاء لح 123و  ،مسحوق الكلور من جرام  300 عبوة و جم( من أقراص الكلور، 

 

 الصحة والتغذية 

  ة الجرع على واحد العام ممن تقل أعمارهم عن الطفال   81,842ما مجموعه  حيث حصل  ةخدمات التحصين الروتيني تنفيذ دعم في اليونيسف  استمرت

من   80,705ما مجموعه  حصلالجرعات األولى من لقاح الحصبة. باإلضافة إلى ذلك، على  طفال  80,236اللقاح خماسي التكافؤ، وحصل الثالثة من 

المتكاملة ألمراض الطفولة وخدمات التحصين   خدمات الرعاية من  41,964استفاد والكزاز  لقاح على عاما  49حتى  15 النساء في سن اإلنجاب من 

 وما بعد الوالدة.  الحمل خدمات من امرأة  14,979 كما استفادتالروتينية، 

  تطعيم (. تم في حضرموت  المكال والضالع، وأبين، وشبوة، وفي خمس محافظات جنوبية )عدن،  المواليد  تم تنفيذ الجولة الثانية من حملة استئصال كزاز 

أنشطة  ال تزال    الكزاز.بلقاح    اعام  45حتى    15من  للفئة العمرية  في سن اإلنجاب    من النساء  338,019البالغ عددهم  ٪( من المستهدفين  77)  260,958

 .  لمحافظتين المتبقيتين )المهرة ولحج(لتنفيذ حملة التحصين في امستمرة  المناصرة



4 

 

صنعاء،  وذمار، والبيضاء، ومأرب، والمحويت، ومحافظات شمالية )إب،  9في اإليصالية خارج الجدران نشطة األالجولة األولى من تنفيذ تم االنتهاء من 

طفال  دون عام واحد    29,979إجمالي    استهدفت حيث  (،  في حضرموتالمكال  والضالع،  والمهرة،  ومحافظات جنوبية )لحج،    6تعز( و  وريمة،  وعمران،  و

من النساء   50,927الجرعة األولى من لقاح الحصبة، و    ممن حصلوا علىطفال     32,262، و  التكافؤخماسي  اللقاح    الثالثة منة  الجرعممن حصلوا على  

 نوفمبر. شهر البيانات في وسيتم استكمال أكتوبر،  شهر تم االنتهاء من الجولة الثانية في  حصلن على لقاح الكزاز. في سن اإلنجاب اللواتي 

شحن أكثر من  لترتيب  اللتفشي شلل األطفال. تقوم اليونيسف ب   لالستجابة شلل األطفال  لتحصين ضد  التحضير للحملة الوطنية لعملية  واصلت اليونيسف دعم  

 . الخاص بالحملةمليون جرعة من لقاح شلل األطفال  6,5

اليونيسف   تستمر استهدافهم،ا تسبب في انخفاض عدد األطفال الذين تم على الرغم من تأثير فيروس كورونا على تقديم معظم خدمات الصحة والتغذية مم

وصول متوسط معدل اإلبالغ السنوي نسبة  مع  ، منذ بداية العامتم دعم توسيع نطاق برنامج اإلدارة المجتمعية المتكاملة لسوء التغذية الحاد. في وشركاؤها 

دون   طفال 2,357,171ما مجموعه معاينة  (2020وسبتمبر أغسطس  يفي المائة لشهر  39معدل اإلبالغ المتوسط بلوغ )بما في ذلك في المائة  78

من  في المائة  60والذين يمثلون )لعالج وخيم لتلقي ابسوء التغذية الحاد ال مصاب   طفل   160,106تم قبول  وقد  .سوء التغذيةحاالت الخامسة للكشف عن 

مغذيات  طفل على بودرة ال 551,275 حصل أقراص التخلص من الديدان، وعلى طفل  325,163 حصلوقائي وكإجراء  (. المستهدف السنويالعدد 

  ، في المائة من الهدف السنوي(. باإلضافة إلى ذلك 65) "أ"طفل بفيتامين  1,169,936 تزويدفي المائة من الهدف السنوي(، وتم  29مما يمثل دقيقة )ال

  األطفال وتغذية الرضع  مشورات طبية في جانب  مهات على  من األ  1,663,723مكمالت حمض الفوليك وحصلت  على  مهات  من األ  896,576حصلت  

 . الصغار

في  جميع التقارير إلى وزارة الصحة العامة والسكان  سليم  الحكومية بت وجهت وزارة الصحة العامة والسكان مكاتب الصحة في المحافظات والمنظمات غير  

  استمرت الكتلة في الدفع . شهرية من المحافظات الشماليةال تقارير العلى التغذية لم تحصل كتلة نتيجة لذلك المركز وليس إلى وكاالت األمم المتحدة. 

 شهر أكتوبر. الخاصة ب استالم البيانات لآلن لم يتم لكن   مستمرةلمفاوضات مع وزارة الصحة العامة والسكان وال تزال اهذه القضية  بخصوص 

 

 المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي 

تقدم في مشروع الصحة  ما تم تحقيقه من على مدار أسبوع واحد لمراجعة وذلك لدعم التنفيذ  خالل اإلنترنت  منبعثة  إجراء بالتعاون مع البنك الدولي تم 

التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي  ب المتعلقة مواضيع نقاش الاالجتماع  في تم الذي يدعمه البنك الدولي. ووالتغذية الطارئ في اليمن 

مراجعة مشاريع المياه والصرف الصحي المختلفة المقترحة  و  ،التحديات والدروس المستفادةو  ،لية(الماالمشاريع  ومشاريع البنى التحتية  )اإلصحاح البيئي  و

 . المحتملة  الطوارئ في حاالت  ومكون االستجابة ،  2021حتى يونيو 

دعمهم  نسمة ومليون    2,4من استهداف    الخيريةجمعية اإلصالح االجتماعية  بالشراكة مع  اليونيسف    كنتتمللنازحين في مأرب.  تقديم الدعم  تواصل اليونيسف  

ومخيم   2و  1 ء الرا اتمخيم :)مأرب  جديدا طارئاحماما  90وتركيب  الشخصية تعزيز النظافةومستلزمات النظافة األساسية مستلزمات توزيع من خالل 

  16,110منها لنفايات الصلبة استفاد لحملة تنظيف وإدارة  نفذتكما ، موجودة حاليامن المراحيض ال المجاريمخلفات  ورفع(، إليواء النازحين الغريب

 شخصا. 

  بتزويدها اليونيسف التي تدعمها و ،المواسيرتوزيع المياه عبر  شبكاتمن خالل يمكن الحصول عليها التي  اآلمنةلمستفيدين من المياه اليومي لعدد الارتفع 

مخزون   كافةتشير إلى أن األسبوعية مراقبة بيانات الغير أن . مستفيدمليون  2,4األخيرين من الشهر إلى حوالي خالل األسبوعين العدد ليصل  ،لوقوداب 

. ومن المتوقع أن يتحسن الوضع ابتداء من األسبوع الثاني من شهر نوفمبر مع استمرار  في حالة استنفار عاليةلدى المؤسسات المحلية للمياه أصبح  الوقود 

 برنامج األغذية العالمي.  عبردعم من اليونيسف توزيع الوقود ب 

الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ومنظمات  بالشراكة مع    ،أكتوبرشهر  قامت اليونيسف في  

  48,568توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب لحوالي عملية حكومية مختلفة، بدعم غير 

محافظات  الساحل الغربي ومنطقة في  طفال 24,770نازحين( بما في ذلك من الشخصا )

نقل المياه بالشاحنات ومراقبة  على  ذلك  اشتمل  وقد  الحديدة وذمار وصنعاء.  و  عدن والجوف 

مستلزمات  حزمة من  28,056حمالت التنظيف وتوزيع وإجراء  ةجودة المياه والكلور

 النظافة األساسية. 

، من خالل  طفال  100,866  منهمشخصا،    197,777باإلضافة إلى ذلك، دعمت اليونيسف  

إعادة تأهيل آبار المياه الموجودة )بما في ذلك توريد   والذي تم عبرمياه المصادر حسين ت 

المياه( وكذلك إعادة  وشبكات مد  الطاقة الشمسية وبناء خزانات  المياه ب وتركيب وحدات ضخ  

 دة وعمران. مياه األمطار في محافظات الحديدة وصعحصاد تأهيل خزانين ل

عملية إجراء  تحسين وتنسيق في  واإلصحاح البيئيالمياه والصرف الصحي كتلة  تستمر

شهر أكتوبر.    طيلة  (WANTSحول نظام تتبع احتياجات المياه والصرف الصحي )  ةإضافي إجراء دورات تدريبية  التقييمات وجمع البيانات من خالل  

ومواد النظافة.  اآلمنة على المياه للحصول  ضاءصنعاء وذمار والبي كل من لنازحين في مركزا إليواء ا 32عموم في ت حديثا أسرة نزح  3,200تم دعم 

مستلزمات  العدن من خالل توفير الصابون ومنطقة المكتب الميداني المركزي لمحافظة النازحين في مخيمات استجابتهم في في تنفيذ الشركاء استمر 

للوقاية من األمراض. أنهت مجموعة  الشخصية النظافة حول جلسات التوعية عقد والصحية النظافة ستلزمات باإلضافة إلى توزيع مغسل اليدين األخرى ل

لمياه  جانب االتوجيهية لالستجابة ل  واإلرشادات األدوات  إعداد    CASH4WASH  اإلصحاح البيئيببرنامج النقد مقابل مشاريع المياه والخاصة  العمل الفنية  
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قائمة ال هجالن  اتباع برامج المياه والصرف الصحي من خالل  تنفيذفي اليمن لتوجيه وتحسين الطرق التي يمكن بها صحاح البيئي والصرف الصحي واإل

 السوق.  على

 

 حماية الطفل

  والتي شملت شخصا من المتضررين من النزاع من خالل أنشطة التوعية بمخاطر األلغام    15,558استهداف  في أكتوبر  بالتوازي مع إعادة فتح المدارس تم  

خاطر  أنشطة التوعية بم تنفيذإناث( في محافظة الجوف. تم  3,113ذكور و  3,809) من الكبار 6,922فتاة( و  4,324فتى و  4,312طفال )  8,636

دعم إعادة  لللطفل وكذلك من خالل الحمالت المجتمعية. ستتوسع أنشطة التوعية بمخاطر األلغام مع نهاية العام مساحات الصديقة في المدارس والاأللغام 

 رس. افتح المد

  611ر و وذك 768) الكبارمن  1,379فتاة( و  5,157و  فتى 5,705طفال ) 10,862شخصا متضررا من النزاع، بما في ذلك  12,241تم تزويد 

بهدف مساعدة األطفال    ةوالمتحرك   ةالثابت المساحات الصديقة للطفل  النفسي واالجتماعي من خالل شبكة من  الدعم  خمس محافظات، بخدمات  في عموم  (  إناث

 تعرضهم للعنف. نتيجة األجل بعيدة لتغلب على العواقب الفورية ولكبار وال

 

 التعليم

االبتدائية.  الدراسة أكتوبر لألطفال في سن  4عدن في محافظة بدأ العام الدراسي الجديد في المحافظات الجنوبية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم في 

( في صنعاء وصعدة  ثإنا 392و  ور ذك 778معلما )  1,170تدريب في أكتوبر أكتوبر. تم  17بالنسبة للمحافظات الشمالية بدأ العام الدراسي الجديد في 

على    امعلم  11,105و    طفال  209,000  حصل التعليم.  كتلة  من قبل    استكمالهاباستخدام حزمة تدريب المدربين التي تم  بروتوكوالت المدارس اآلمنة    حول 

 التربوية. المدرسية والمواد الكراسي والطاوالت توزيع عملية طفال من  18,090. استفاد ما مجموعه الكمامات

م على االنتهاء فيما يتعلق بمكون التغذية المدرسية. ال تزال  ي العودة إلى التعلب  النهج التكاملي الخاصأوشكت المناقشات مع برنامج األغذية العالمي بشأن 

البرنامج  أوشك  . لمناقشة جانب الوقاية إدارة الصحة مع والتوعية مناقشة جانب ل االتصال من أجل التنمية ة إدارمع مستمرة القطاعات  متعددةالمناقشات 

دروسا عبر القنوات المختلفة )التلفزيون  من خالله  الذي تلقوا  على االنتهاء والتاسع والثاني عشر  الصف  محافظة لطالب    14م عن بعد في  ي دعم التعلب الخاص  

 والمنصة اإللكترونية وقنوات التواصل االجتماعي(.  ذاعة واإل

  ومدراء والمعلمينتأثير فيروس كورونا على الطالب ومقدمي الرعاية ب  الخاصالتقييم المشترك الحتياجات التعليم تنفيذ التعليم وشركاؤها  كتلة بدأت 

الخاضعة  مناطق للالموافقات النهائية الحصول على انتظار  ريثما يتما الحكومة المعترف بها دولي  تحت سيطرة محافظات  6المدارس. يتم إجراء المسح في 

عامة  النظرة للاالستهداف االنتهاء من منهجية في أكتوبر تم كما ، 2021عام لسيطرة سلطات األمر الواقع. يجري التخطيط حاليا للبرامج اإلنسانية لل

في صياغة األولويات    كتلة. بدأت ال2021عام  السيتم االنتهاء من خطة االستجابة اإلنسانية في أوائل  كما  تحليل البيانات  حاليا  ويجري  الحتياجات اإلنسانية  ل

التدخالت التعليمية للنازحين األكثر ضعفا   بتنفيذمخصصات المالية ستسمح الحيث ، صندوق التمويل اإلنساني لليمنمخصصات على للتقديم االستراتيجية 

 في المناطق التي يصعب الوصول إليها.  الموجودينو

 

 االجتماعي  الشمول

المستفيدين  التحقق منعملية أسرة في  5,482، شاركت (IMSEAالنموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي )توسيع نطاق  في إطار

  ة حتياجات، وتسجيل أي ال االضعف وتقييم المرحلة الثانية من عملية في عدن. كان الهدف هو التحقق من بيانات المستفيدين التي تم جمعها أثناء وتسجيلهم 

  2,411اف  استهد . باإلضافة إلى ذلك، تم  النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصاديفي برنامج  بصورة ناجحة  معلومات ضرورية لتسجيلهم  

النموذج المتكامل للدعم والتمكين المساعدة النقدية من  إمكانية الحصول علىشهر أكتوبر لتحسين  طيلةصنعاء وأمانة العاصمة محافظة أسرة في كل من 

واستمارة   والتمكين االجتماعي واالقتصاديلدعم امؤقتة لبرنامج بطاقة  ،من خالل تزويد المستفيدين بالوثائق الالزمة )أيوذلك  االجتماعي واالقتصادي

 (. حسب االقتضاء مجتمعيةتعريف 

التعافي االقتصادي  بعنوان "( من نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية لليمن  51إعداد ونشر العدد ) الفترة المشمولة بالتقرير    ذاتخالل  دعمت اليونيسف  

والكلفة    والنزاعللحرب االجتماعية واالقتصادية الخسائر واألضرار على كل من  النشرة  . وينصب تركيز1اليمن"وإعادة اإلعمار وبناء السالم المستدام في 

  أمريكي مليار دوالر  88,8مبلغ  2019-2014لتعافي. بلغت الخسارة التراكمية في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل الفترة لإلنعاش واالالزمة 

االحتياجات العاجلة للتعافي وإعادة اإلعمار  حجم  ، وبالتالي فإن إجمالي  في حال استمرار النزاع  2022بحلول عام  أمريكي  الر  مليار دو  181وستصل إلى  

مليار   1,4 –  1,2و قطاع المياه والصرف الصحي؛ في  الالزمةمن احتياجات التعافي مليون دوالر  932 - 763مليار دوالر بما في ذلك  25-20هو 

 قطاع اإلسكان. في  مطلوبة مليار دوالر  9,3 –  7,6 و  قطاع الطاقة؛في مليار دوالر مطلوبة  2,8 –  2,3و قطاع النقل؛  في  دوالر مطلوبة  

 

 االتصال من أجل التنمية 

في محافظتي صعدة والجوف بث مسلسل درامي محلي ومسابقة  تم . ه للتوعية بفيروس كورونا والوقاية من  طوال شهر أكتوبر  اليونيسفجهود  استمرت 

لدعم  والمحافظتين. كال ألف شخص في  300فيروس كورونا عبر اإلذاعة المحلية استهدفت ما يقدر بنحو ب  للتوعيةلعرض المواهب للمراهقين والشباب 

استهدفت  برامج إذاعية مخصصة لطرح أسئلتهم ومخاوفهم بشأن فيروس كورونا. ب شخص  6,200حوالي  اتصلجمع المالحظات والشكاوى عملية 

 
1enar-2020-august-51-issue-update-economic-socio-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen  
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زيارة من منزل إلى منزل وجلسات   5,626 شخصا من خالل 36,572 بالمخاطر وإشراك المجتمع التوعيةبرنامج من خالل شهر أكتوبر  في اليونيسف 

 الصوت.  اتعبر مكبربث رسائل توعوية من خالل شخصا  23,942استهدفت واألمهات 

االقبال على الحصول على  تم دعم حملة التطعيم ضد التيتانوس التي أ جريت في الجنوب للقيام بأنشطة تشمل حشد المتطوعين من المجتمع المحلي لتعزيز 

ما يقدر  استهداف محطة إذاعية. تم  18ذاعية عبر اإلعالنات اإلمن خالل اللقاح والتصدي للشائعات والمعلومات الخاطئة. وقد تم تعزيز هذه التدخالت 

 للحملة.  حشد المجتمعيمن خالل أنشطة ال شخص ماليين  3بنحو 

منها لقاءات أندية    ةمجتمعي   مناسبة /لقاءا  4,200عرضا للدمى، و    250، و  لقاءا في الجوامع  2,359زيارة من منزل إلى منزل، و    43,608من خالل  تم  

. من بين اإلسهال المائي الحاد/الكوليراالوقاية من برسائل توعوية حول شخص  537,070 استهداف، تصال من أجل التنميةنفذها شركاء اال األمهات

التطعيم ضد شلل األطفال في المجتمعات التي يدعمها مكتب صعدة الميداني.  توعوية حول  رسائل  ب شخص    76,285حوالي  استهداف  هؤالء المستفيدين تم  

يات  النازحين لدعم تبني السلوكإيواء في مراكز اسرة  2,000أسرة بما في ذلك  3,300النظافة على ستلزمات المتطوعون المجتمعيون توزيع مدعم 

الوعي بأهمية غسل اليدين بالصابون للوقاية من الكوليرا وفيروس  رفع أماكن عامة مفتوحة لفي  ة . كما نظم المتطوعون المجتمعيون فعالي الصحية السليمة 

 هذا العام. لالحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين لكورونا 

 

 السريعة  االستجابة لية آ

األكثر تضررا. شهد  هي  في مأرب والجوف  جبهات األمامية  المناطق القريبة من ال تعتبر  و  ،في التصاعدآخذا  في المناطق الساخنة في اليمن    النزاع  ال يزال

غير  مع استمرار ت و. قتاليةعد األعمال الاعزى إلى حد كبير إلى تصي  ي ذ لبنية التحتية والل االمدنيين وتدميرصابات بين في اإل ارتفاعاالربع الثالث من العام 

المجاورة يفر اآلالف من المناطق المتضررة من النزاع في شمال غرب الجوف وجنوب غرب وشمال  الجوف  محافظة  مأرب وفي كل من  األمامية    الجبهات

التحديات  زال ت . ال السائدة أصال على نطاق واسعتفاقم االحتياجات وحالة نزوح جماعي في تدهور الوضع األمني في هذه المناطق تسبب شرق مأرب. ي 

أكتوبر أكثر شهر  في    فقد فر  منظمة الدولية للهجرة  لووفق ا ل.  نزاعضعفا بالقرب من نقاط ال  شدلى المجتمعات األالمساعدات اإلنسانية إتكتنف عمليات إيصال  

المحافظة نحو  عمليات النزوح الداخلي في ت اددزانازح من منازلهم وجاءت غالبية موجات النزوح من مأرب والحديدة والجوف حيث  13,350من 

 مناطق أكثر أمانا. 

التي تشكل  مساعدات  الب   الجبهات األمامية   في النازحين    في تزويد   العمل مع صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج الغذاء العالمي من خالل  اليونيسف    تستمر

مجموعة مستلزمات آلية االستجابة السريعة  ب  فردا( 53,165)تضم نزحت حديثا إضافية أسرة  7,595 في شهر أكتوبر تزويدتم خط االستجابة األول. 

  .  ألفراد األسرة ومواد النظافة الشخصية للنساءغذائية وأدوات النظافة الشخصية المواد التتضمن أخرى  وموادمواد النظافة األساسية حتوي على التي ت و

تم اقتالعهم من منازلهم على حين غرة دون أن يتوفر لهم   والذينلب ت مستلزمات آلية االستجابة السريعة االحتياجات الفورية األكثر أهمية ألسر النازحين 

   الوقت الكافي ألخذ أي شيء معهم. 

 

 واللوجستية اإلمداد والتموين 

المجلس األعلى إلدارة  خالل  ظلت حركة اإلمدادات من شمال اليمن إلى جنوبه تمثل تحديا طوال شهر أكتوبر. تخضع جميع الشحنات لموافقات استثنائية من  

 اليونيسف. من مستودعات يتم توزيعها إمدادات  ة ألي  SCMCHA سكيمشا  وتنسيق الشؤون االنسانية والتعاون الدولي

،  في المائة  50االمدادات والتي تقل مدة صالحيتها عن في ميناء الحديدة حظرا على استيراد وضبط الجودة فرض الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ت 

التابعة  اإلمداد  دائرة في يزها تي تم تجهالوالتعليم والترفيه ستلزمات مخاصة ب الواد المبلدان المنشأ لكافة توفير قائمة  اشتراطات باإلضافة إلى فرض 

التبرير العلمي  وضبط الجودة تقديم الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس كما تطل ب . يونيسيف في كوبنهاغن، بما في ذلك خرائط العالم والكرة األرضيةلل

جائحة   في سياق ةشاق  مهمة تفريغ السفن عملية جعل ي ، مما المعتمدة من قبل حكومة المنشأالتغذوية جميع أنواع المكمالت فترة صالحية لودراسات الثبات 

 فيروس كورونا. 

 

 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 

 

 كورونا  جائحةبسبب  إغالقها إعادة فتح المدارس في اليمن بعد أشهر من تقرير ميداني: 

 

 /محمد الفلسطيني2020/اليمن ©اليونيسف 

 

  والتي،  بسبب جائحة فيروس كوروناأشهر من التوقف  بعد  وذلك  جنوب اليمن  المناطق الواقعة  أكتوبر في    4تاريخ  في  األساسي  انطلق العام الدراسي للتعليم  

  2,047أكتوبر  7بحلول م. سجلت اليمن ي لى التعلعماليين األطفال  إمكانية حصول ، مما أعاق أجمعفي اليمن والعالم العملية التعليمية في تعطيل  تتسبب 

 . أنهكته الحرب وترك آثار مدمرةالصحي الذي البالد نظام على  الضغطفي األمراض تسبب إمكانية حالة إصابة بفيروس كورونا وسط مخاوف من 

 
 هذا الرابط يمكن االطالع على القصة اإلنسانية كاملة من خالل 

 

 اإلعالم الخارجي
 

 حملة  التطعيم ضد التيتانوس

 

زواج األطفال أحد االهتمامات  
 الرئيسية لحماية الطفل 

 التدريب الخاص بفيروس كورونا
 

 

   

   2020ديسمبر  31تقرير 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 

 www.unicef.org/appeals/yemen.html :2020 اليونيسف للعمل اإلنساني من أجل األطفالأنشطة 
 
 

https://www.unicef.org/yemen/stories/schools-reopen-yemen-after-months-closure-due-covid-19
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1317835695738814464?s=20
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3554236084642409&id=139654236100628
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3554236084642409&id=139654236100628
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3554236084642409&id=139654236100628
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3554236084642409&id=139654236100628
https://www.youtube.com/watch?v=prlIkGuVBf8&t=16s
file:///C:/Users/isuarez/Documents/UNICEF/Sitreps/160731%20Sitrep/www.facebook.com/unicefyemen
https://twitter.com/UNICEF_Yemen
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
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مزيد من المعلومات يمكن  ل

 التواصل مع:

 وي باستيان فين

 نائب الممثل

 يونيسف اليمن

 صنعاء

 71223150 967+ تلفون: 

bvigneau@unicef.orgEmail:  

ن  غسوان كبسمار   ي 

 رئيس قسم االتصال 

 يونيسف اليمن

 صنعاء

 712223161 967+: تلفون

bswangin@unicef.org:  Email 

 آن لوبيل 

اكات   أخصائية شر

 يونيسف اليمن

 ان، األردن من مقر عم  

 0402 835 79 962+: تلفون

alubell@unicef.orgEmail:  

 

mailto:bvigneau@unicef.org
mailto:bvigneau@unicef.org
mailto:bswangin@unicef.org
mailto:alubell@unicef.org
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 الملحق أ
 ملخص نتائج البرنامج

 

 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

▼▲ 

        1التغذية

المصابين بسوء  و شهرا  59 –  0 سنعدد األطفال المستهدفين في  
 التغذية الحاد الوخيم والذين تم قبولهم في الرعاية العالجية

 
325,209 

 
263,430 

 
165,620 

 
5,215▲ 

 
331,000 

 
160,106 

 
5,215▲ 

عدد األطفال دون الخامسة الذين حصلوا على تدخالت المغذيات  
 الدقيقة )فيتامين أ(

4,766,718 4,528,38 
3 

1,171,2
80 

1,590▲ 4,400,000 21,169,936 1,590▲ 

 الصحة

عدد األطفال دون السنة األولى من العمر والذين تم تلقيحهم ضد  

 الحصبة )لقاح الحصبة( من خالل التحصين الروتيني
   

  
700,000 

 
519,633 

 
90,636▲ 

    تلقيحهم ضد شلل األطفال. والذين تم دون الخامسة عدد األطفال  

  
5,500,000 

 
11,186,873 

 
-▲ 

الذين يتلقون الرعاية الصحية األولية في  و الخامسةعدد األطفال دون 
 المرافق التي تدعمها اليونيسف 

   
 1,700,000 2,057,505 262,762²▲ 

 المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي

 اآلمنةعدد األشخاص الذين يحصلون على كمية كافية من المياه 

 للشرب والطبخ والنظافة الشخصية 
ال تتوفر  

 بيانات بعد
ال تتوفر بيانات 

 بعد

 
5,914,2

92 

 
224,549▲ 

 
6,800,000 

 
4,450,343 

 
224,549▲ 

عدد األشخاص الذين تم تزويدهم بعدة ومستلزمات النظافة الشخصية  

 النموذجية
ال تتوفر  

 بيانات بعد
ال تتوفر بيانات 

 بعد

 
2,034,0

15 

 
309,695▲ 

 
5,000,000 

 
1,685,178 

 
309,048▲ 

 الطفلحماية 

عدد األطفال ومقدمي الرعاية الذين يحصلون على خدمات الرعاية 

 النفسية والدعم النفسي واالجتماعي
ال تتوفر  

 بيانات بعد
ال تتوفر بيانات 

 بعد
 

443,950 

 
123,595▲ 

 
874,000 

 
2351,777 

 
12,241▲ 

رسائل التوعية المنقذة   همعدد األطفال وأفراد المجتمع الذين وصلت

 1صلة بمخاطر األلغامال  ذاتللحياة 

  
   1,684,106 

  
2,000,000 

 
2259,783 

 
15,558▲ 

 

  خاصةعدد األطفال والنساء الذين يستطيعون الوصول الى تدخالت 

 2 باالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي

   200,000 23,210 220▲  

 التعليم

عدد األطفال الذين تم تزويدهم بأدوات ومستلزمات دراسية خاصة  
 بهم

ال تتوفر  
 بيانات بعد

ال تتوفر بيانات 
 بعد

 
418,811 

 
237,280 

 
1,000,000 

 
1397,322 

 
18,090▲ 

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

ال تتوفر  

 بيانات بعد
ال تتوفر بيانات 

 بعد
 

280,708 

 
43,1032 

 
820,000 

 
244,772 

 
-▲ 

 عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز شهرية
ال تتوفر  
 بيانات بعد

ال تتوفر بيانات 
 بعد

 
114,102 

 
-▲ 

 
135,000 

 
3114,615 

 
-▲ 

 السياسة االجتماعية

عدد األشخاص المهمشين/المستبعدين المستفيدين من المساعدات  
االجتماعية واالقتصادية الطارئة وعلى المدى الطويل )من خالل 

 إدارة الحالة( 
    

 
85,000 

 
93,248 

 
¹-▲ 

 االستجابة السريعةآلية 

آلية االستجابة  حصلوا على مستلزمات عدد النازحين الضعفاء الذين 
 السريعة 

    
1,300,000 1535,912 48,377▲ 

الضعفاء المدعومين بالتحويالت النقدية متعددة  األشخاص عدد  
 األغراض 

    
135,000 258,751 - 

 االتصال من أجل التنمية

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل الرسائل الرئيسية  

المباشر  المنقذة للحياة/المغيرة للسلوك من خالل تدخالت التواصل 
 االتصال من أجل التنمية الخاصة ببين األشخاص 

 

6,000,000 3,747,069 537,070▲ 

Footnotes 

 . 2020باالحتياجات بمجرد نشر تقرير نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في اليمن للعام  األرقام الخاصة سوف يتم توفير: 1إجمالي االحتياجات 

 . 2020بمجرد نشر خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام  2020سيتم تقديم أرقام الهدف الخاص بالكتلة للعام :  1الهدف 

 . ينالتغذية لمدة شهرتأخر جمع بيانات أرقام : 1التغذية 

لها في شهر فبراير، مما يمثل قصورا في اإلنجاز. تم توزيع فيتامين أ ضمن حملة التحصين ضد شلل األطفال التي أجريت في   الم تتم حملة التحصين التي كان مخطط: 2التغذية 
 المحافظات الجنوبية.

 قة بوباء كورونا وكذلك شهر رمضان مما أدى إلى تدني في حركة المستفيدين.ي عزى اإلنجاز المنخفض إلى تدابير الحماية المتعل: 3التغذية
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ستستأنف في لكن  2020لم يتم إجراء أي جوالت زيارات متكاملة خارج الجدران حتى اآلن في عام  تمت حملة التحصين ضد شلل األطفال في المحافظات الجنوبية فقط. : 1الصحة 
 أكتوبر.

نظرا لخطر احتمال زيادة حاالت الكوليرا المشتبه بها إثر موسم األمطار خالل فصل الصيف سيتم توزيع مواد ومستلزمات النظافة  : 1المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي 
 . 2020الشخصية خالل النصف الثاني من عام 

 حماية الطفل حيث يتم تتبعه من قبل كتلة الحماية. ال يتم تتبع هذا المؤشر من قبل الكتلة الفرعية ل: 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  اإلنجاز في هذافي  قصور  اليرجع  :  1التعليم  
يرجى مالحظة أنه تمت    .  2020/2021مارس بسبب تدابير مكافحة جائحة كورونا. وقد طلبت الجهة المسؤولة عن التعليم استئناف توزيع المستلزمات الدراسية للعام الدراسي    16من  

 مراجعة معدل اإلنجاز لشهري أبريل ومايو في هذا المؤشر بعد استكمال أنشطة ضمان جودة البيانات.

دارس في جميع أنحاء البالد اعتبارا اإلنجاز في هذا المؤشر إلى إضراب المعلمين في عدن والذي حرم األطفال من متابعة تعليمهم وكذلك اإلغالق المبكر للمفي  قصور  اليرجع  :  2التعليم  
يرجى مالحظة أنه تمت    .  2020/2021مارس بسبب تدابير مكافحة جائحة كورونا. وقد طلبت الجهة المسؤولة عن التعليم استئناف توزيع المستلزمات الدراسية للعام الدراسي    16من  

 . 1التعليم حيث نسبت بعض اإلنجازات إلى مؤشر  مراجعة معدل اإلنجاز لشهر يونيو

 يرجى مالحظة أن اإلنجاز لشهر أبريل قد تمت مراجعته، واإلنجاز المذكور في التقرير تم تحديثه بحسب آخر البيانات. :3التعليم 

الفرعية وإعطاء الموافقة للشركاء المنفذين لتنفيذ ي عزى قصور اإلنجاز في هذا المؤشر إلى تذبذب الوضع األمني في الخطوط األمامية ورفض االتفاقات : 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
 الوضع الخاص بالتمويل*

 

 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 للعام  

2020  ** )$( 

 فجوة التمويل 

$ % 

 %46 58,113,465 67,990,253 6,966,519 46,535,761 14,487,973 126,103,718 التغذية 

 %46 42,298,601 48,892,247 17,341,097 18,079,959 13,471,191 91,190,848 الصحة 

المياه والصرف  
الصحي واإلصحاح  

 البيئي 
135,000,000 22,297,890 59,008,959 2,242,957 83,549,806 51,450,194 38% 

 %61 25,966,498 16,833,652 216,588 10,455,243 6,161,821 42,800,150 حماية الطفل 

 %71 78,501,827 32,496,025 - 22,741,710 9,754,315 110,997,852 التعليم 

 %46- 1,550,633    - 4,950,633 - 3,235,903 1,714,730 3,400,000 السياسة االجتماعية 

االتصال من أجل  
  التنمية  

11,730,000 176,519 6,961,935 878,068 8,016,522 3,713,478 32% 

آلية االستجابة  
 السريعة 

13,760,000 267,587 5,565,699 - 5,833,286 7,926,714 58% 

  8,615,369    - 8,615,369   8,615,369 - جاري تخصيصه 

 %48 257,804,775 277,177,793 27,645,229 172,585,169 76,947,395 534,982,568 اإلجمالي 

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

وتتضمن إجمالي التمويالت المستلمة مقابل النداء الحالي باإلضافة إلى المبالغ المرحلة ومخصصات أخرى.   2020  أكتوبر  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

المرئية(، باإلضافة إلى "التكاليف المستردة" لكل مساهمة التي تحتفظ بها اإلدارة العامة لمنظمة اليونيسف. ويجري حشد موارد أخرى  التعريف االتصاالت وموادو
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

 
 


