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 عناوين رئيسية 
 

 شتى من شخص ماليين 4 قرابة أضطر وقد . مواجهة خط 30 من أكثر طول  على اليمن في المسلح النزاع تواصل •

 وزعت لذا،. فقط 2019 عام في نازح 375,000 منهم الحالي، النزاع بداية ومنذ مناطقهم من للنزوح اليمن أنحاء

.  إلحاحا   األكثر العاجلة احتياجاتهم تلبية أجل من ونازحة نازح مليون 1,2 لعدد السريعة االستجابة آلية عدة اليونيسف

 .الضرورية  الطفل حماية خدمات علىالنزاع  من متضرر  طفل  2,175 حصل كما
 

 وتسجيل بها مشتبه كوليرا حاالت أو الحاد المائي باالسهال شخص 860,996 إصابة تحديد 2019 عام خالل  أمكن •

 لإلماهة   زاوية  489  اليونيسف  دعمت  ذلك،  إلى٪(.    0.12  بلغ  االتللح  إماته  بمعدل)  بالوباء  مرتبطة  وفاة  حالة  1,023

(.  الحاالت  من  ٪38)  بالكوليرا  مشتبهه  إصابة  حالة  330,000  من  أكثر  الستقبال  االسهاالت  لعالج  مركزا    79و  الفموية

 مجتمعيين  متطوعين  نشرها  تولى  والتي  الكوليرا  من  للوقاية  األساسية  الممارسات  بشأن  التثقيف  رسائل  وصلت  ،بالتوازي

 .شخص مليون  7,3 حوالي إلى
 

 منهم 310,901 أن اتضححيث  الخامسة دون طفل ماليين 4 لقرابة التغذية سوء فحص إجراء 2019 عام في تم •

 إدخالهم في المرحلة العالجية.  تمقد و( الهدف من٪ 87) الوخيم الحاد التغذية بسوء مصاب
 

 عام  طفل  مليون  3,2  بينهم  المضيفة،  المجتمعات  أفراد  وباقي  نازح  شخص مليون  7,2  نحو  تمكن  اليونيسف،  من  بدعم  •

 .للشرب صالحة مياه  إلى الوصول من 2019
 

  معلمة /معلم 128,216 لعدد نقدية حوافز تقديم 2019 عام تم اليمن، أنحاء جميع في بالتعليم األطفال التحاق لضمان •

  .عدن  في  المؤقتين  والمعلمات  المعلمين   من  564  إلى  إضافة    محافظة  11  داخل  التربوي  السلك  في  العاملين  من  وغيرهم

 

 

 الوضع في أرقام 
 

 مليون  12,3

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 

 مليون  24,1
 إجمالي عدد األشخاص المحتاجين 

 )اوتشا: نظرة عامة على االحتياجات

 (2019اإلنسانية في اليمن  
 

 

 مليون 1,71

 عدد األطفال النازحين إجمالي 
 

ووضع التمويل اليونيسف استجابة  
 

اليمن  -المكتب القُطري   

 تقرير الوضع اإلنساني 

 2019 ديسمير 31 -يناير  1 الفترة التي يغطيها التقرير:
 

 2019مناشدة اليونيسف لعام 
 مليون دوالر  536

 

 التمويل المتوفر*  
 مليون دوالر 472

 

 2019الوضع الكلي للتمويل        

 

 
 

 

 
 

 

 

 أحمد أمين/  2019يونيسف يمن/ ©
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 اليمن -المكتب القُطري 

 يتقرير الوضع اإلنسان 

 

 

  الكلي التمويل مستوى  يعكس التمويل وضع بينما االقسام  أنشطة  من بعض فقط  تعكس االستجابة مؤشرات* 

 لألقسام 

المتوفرة تتضمن التمويل المستلم مقابل المناشدة الحالية )طوارئ   المبالغ *

وموارد أخرى( ومبلغ مرحل من العام الماضي إضافة  إلى تمويل إضافي  

غير مخصص للطوارئ ولكنه سيُسهم جزئيا  في تحقيق نتائج متابعة األداء  

 . 2019اإلنساني لعام 
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 على التمويل والشراكات ة نظرة عام 
 

" والتي تم موائمتها مع خطة 2019"العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن  مناشدتهامليون دوالر لصالح  536ناشدت اليونيسف تقديم 

جهة   45مليون دوالر لصالح خطتها تلك من  304ما مجموعه  2019عام  وكانت المنظمة قد تلقت. 2019االستجابة اإلنسانية في اليمن 

مخصصات أخرى بما في ذلك   على شكل مليون دوالر 168ى مانحة من القطاعين العام والخاص. باإلضافة إلى ذلك، حصلت اليونيسف عل

 .2018مبالغ مرحلة من عام 
 

  2019األمر الذي جعل من تنفيذ استجابة عام    عطاء سخي  نظير ما قدموه منوهنا تود اليونيسف أن تعرب عن امتنانها العميق لجميع المانحين  

أكثر   عانىسيما قسم حماية الطفل والذي  ( حتى نهاية العام ال٪12دوالر ) ونملي 63أمرا  ممكنا . مع ذلك، ظلت هناك فجوة تمويل بواقع 

ويرجع ذلك إلى   -الرغم من تلك الفجوة، إال أن اليونيسف حققت وأحيانا  تجاوزت معظم أهداف حماية الطفل وب مع ذلكالتمويل.  في عجز

 .التحديات المتوقعة بشأن الوصول والتنفيذ أخذين باالعتبارصرف نفقات أقل مما ُخطط له ووضع أهداف متواضعة نسبيا  
 

  2017لفترة ينايرفي سياق الجهود المستمرة لتعزيز تدابير الوقاية من المخاطر وإدارتها، أجرت اليونيسف مراجعة لعملياتنا المنفذة خالل ا

المنظمة حاليا  على تنفيذ سلسلة من تدابير التخفيف من المخاطر نظرا  الستمرارها تقديم الخدمات لألطفال  تنكب، وعليه .20191ارس حتى م

 .في بيئة صعبة للغاية ومعقدة
 

 نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية  
 

  100,000، منهم  2015منذ العام    محتفهشخص    250,000قرابة    لقي  فقدواحدة من أكبر األزمات اإلنسانية في العالم.    2019ظلت اليمن عام  

،  2018الرغم من توقيع اتفاق استكهولم عام وبالجوع واألمراض.  بسبب 130,000 للمواجهات المسلحة فيما قضىنتيجة مباشرة كشخص 

 . خط مواجهة ساخن  34في جميع أنحاء البالد وعلى طول أكثر من استمر سلح  ن النزاع المأ إال
 

في   375,000، منهم من منازلهم ماليين شخص 4 قرابة حمنذ بداية النزاع الحالي نز

سوء   من  إلى عالجبحاجة مليون شخص  7,4حوالي  هناك أيضا  . 2فقط  2019عام 

مليون منهم دون الخامسة يحتاجون   2-مليون طفل  3,2التغذية أوالوقاية منه بينهم 

. 3عالج من سوء التغذية الحاد. أيضا ، هناك ما ال يقل عن مليوني طفل خارج المدرسة ل

نطاق واسع في اليمن.   ينتشر االسهال المائي الحاد/ حاالت الكوليرا المشتبه بها على

مشتبهه بالكوليرا  هحالة اسهال مائي حاد/إصاب 860,996جلت ، سُ 2019ففي عام 

٪، وهذا  0.12بمعدل إماتة للحاالت بلغ  حالة وفاة مرتبط بالوباء 1,023 إضافة  إلى 

مقارنة   حالة وفاة مرتبطة بالوباء 518ا وحالة مشتبه به 49,088يمثل زيادة قدرها 

 .2019في  0.12إلى    2018عام    0.14معدل إماتة الحاالت من  تراجع. مع ذلك، 20184 بعام
 

أثرت حيث من نقص حاد في الوقود والغاز بسبب اللوائح الحكومية الجديدة بشأن الوقود التجاري والواردات.  2019عانى شمال اليمن عام 

أزمة الوقود على خدمات النقل وضخ مياه الشرب وتزويد منظومات الصرف الصحي بالكهرباء ناهيك عن ارتفاع تكاليف المعيشة عموما  ما 

 .مالية إضافية على كاهل األسرالقى بأعباء 
 

لوصول إلى مواقع المشاريع وتقديم االستجابات اإلنسانية. تدهورت ا   أمام  ال يزال الوصول اإلنساني يمثل تحديا  بسبب المتطلبات البيروقراطية

ر ضعفا  وفقا  للمبادئ اإلنسانية أمام أي خطة استجابة تستهدف األشخاص األكث إضافية معوقاتما خلق  ة التشغيل في اليمن بشكل متسارعبيئ

 .5ديسمبر تعمل فيها ثالث منظمات إنسانية دولية  22-21على سبيل المثال استهدف هجوم بنية تحتية مدنية في الضالع يومي -األساسية 
 

الها بالمجلس األعلى إلدارة  ر واستبددوفي نوفمبر من نفس العام، تم حل الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية واالستجابة للكوا

مسؤولية اإلشراف على البرامج والعمليات اإلنسانية واإلنمائية. ومنذ   هذا  وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي. تولى الكيان حديث النشأة

من خالل المرسوم    تعميمهاتم    تجد والتيوبسبب المتطلبات الجديدة للمجلس المسأيضا ،  أكثر.  وإنشائه أصبحت بيئة التشغيل في اليمن مقيدة أكثر  

تقوض المبادئ   تصل إلى  يواجه المجتمع اإلنساني قيودا  متزايدة  -كانت قد أصدرتها السلطات    توجيه سابق  200باإلضافة إلى أكثر من    -201

 .مناإلنسانية األساسية. لذا، تواصل اليونيسف بمعية وكاالت األمم المتحدة األخرى الحوار مع النظراء من أجل مواصلة خدمة أطفال وشعب الي

 

 
 https://www.unicef.org/auditandinvestigation/files/2019_oiai_yemen_country_office.pdf 2019 أكتوبر باليمن، القطري للمكتب الداخلية المراجعة  1

 

 .2019 ديسمبر ،عالميا   ألوضاع اإلنسانيةل عامة عالمية  نظرة  2020 أوتشا:  2
 

 .8201 ديسمبر ،عالميا   ألوضاع اإلنسانيةعامة عالمية  ل نظرة 2020 أوتشا:  3
 .2019 ديسمبر  31 حتى البيانات ،  (/http://yemeneoc.org/bi)التفاعلية المعلومات لوحة - الكوليرا المشتبه بها حاالت اليمن  4

 

 .2019 ديسمبر  23 اليمن، بشأن بيان:  لوكوك  مارك الطوارئ،  حاالت في اإلغاثة  ومنسق اإلنسانية للشؤون  العام األمين  وكيل أوتشا:  5

 2019ديسمبر المديريات التي هاجمها وباء الكوليرا حتى  
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  6تحليل موجز الستجابة البرنامج

    استجابة الكوليرا/االسهال المائي الحاد
حالة إصابة بالكوليرا    330,000عالج أكثر من  وبدعم من اليونيسف    2019شهد عام  

مركزا    79لإلماهة الفموية وزاوية  489 من خاللمن الحاالت(  ٪38مشتبه بها )

تم عالج أكثر من   ،محافظة. أيضا   18في  منتشرة مديرية 201لعالج اإلسهال داخل 

  حالة مشتبه إصابتها بالكوليرا/اسهال مائي حاد ظهرت عليهم أعراض  300,000

مليون كيس من محلول اإلماهة الفموية مقدمه  3,2جفاف خفيف ومعتدل عبر توزيع 

من اليونيسف. ولمنع انتشار حاالت الكوليرا المشتبه بها، دعمت اليونيسف أربع جوالت 

كانت هناك  بع مديريات داخل أمانة العاصمة. اح الفموي للكوليرا في سباللق تطعيم

بة بالكوليرا مشتبه بها خالل األسبوع األول من حالة اسهال مائي حاد/إصا 6,379

  .حالة خالل األسبوع األخير من شهر ديسمبر 736، إال أن عدد الحاالت انخفض إلى 2019شهر أبريل 
 

ة بتفشي نفذ برنامج المياه واالصحاح البيئي تدخالت شاملة منقذة للحياة ومستجيبة للنوع االجتماعي استهدفت النازحين والمجتمعات المتأثر

مليون طفل داخل المناطق  4,5ماليين شخص، بينهم  10حماية أكثر من  أمكنالكوليرا/ االسهال المائي الحاد في جميع أنحاء اليمن. حيث 

حاالت مشتبه بها من خالل تدخالت فرق االستجابة السريعة. ومن خالل مشاريع   باعتبارهاالمتأثرة بتفشي وباء الكوليرا/ االسهال المائي الحاد  

األثر السريع، قامت اليونيسف بإصالح وإعادة تأهيل شبكات ومنظومات الصرف الصحي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية ما أدى إلى  

. كما ساهمت استجابة اليونيسف من خالل فرق االستجابة تحسين فرص حصول األسر الضعيفة على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي 

االسهال المائي الحاد. تشمل استجابة فرق االستجابة السريعة حمالت كسر دائرة انتقال وباء الكوليرا/السريعة ومشاريع األثر السريع في 

 تذنفسات التوعية بالنظافة على مستوى األسرة. هذا وقد  معالجة المياه المنزلية بالكلور وتوزيع أقراص الكلور وعدة النظافة االستهالكية وجل

من مشاريع األثر السريع في المناطق عالية الخطورة من حيث حاالت الكوليرا المشتبه بها كجزء من خطة متكاملة لمواجهة   120أكثر من 

  .الحاالت المشتبه إصابتها بالكوليرا
 

من الهدف السنوي(  ٪121ماليين شخص ) 7ل كيفية الحماية من الكوليرا ألكثر من وحلتثقيف بشأن الممارسات االساسية وصلت رسائل ا

بغية المتطوعين المجتمعيين. كما وسعت اليونيسف وشركاؤها هذا النشاط    يضطلع بهاوذلك من خالل أنشطة التواصل الشخصي المباشر التي  

  اتلدينية بمن فيهم األئمة والمرشد. حيث تم شارك القيادات اتزايدلااآلخذة ببه بها  حاالت اإلصابة باالسهال المائي الحاد/الكوليرا المشتلالستجابة  ا

مليون شخص في المساجد واالجتماعات والمناسبات المجتمعية والتجمعات النسوية. باإلضافة إلى ذلك،   8,5وصولوا ألكثر من  بدورهم الذي

 حوالي فيهامدرسة  1,000في أكثر من  من الوباء وليرا للتعريف بطرق الوقايةنفذت تدخالت مدرسية تستهدف الحاالت المشتبه إصابتها بالك

 .طالب وطالبة 150,000
 

السلوكيات الرئيسية وتتبع مدى تبني ممارسات الوقاية من   وراء بعض دوافعبشأن ال ستخالص األدلةال ها الراميةعززت اليونيسف جهود

مديرية داخل المناطق   98أسرة في  9,800 شملتلدراسة لرصد مؤشرات سلوك الكوليرا الكوليرا المشتبه بها. حيث أجريت جولتان من ا

توفير المعلومات التي يمكن أن ترشد االستجابة لحاالت الكوليرا المشتبه بها ولتعزيز  من أجل  عالية الخطورة من حيث اإلصابة بالكوليرا

التزام معايير النظافة  سياق. بمقارنة هاتين الدراستين، ظهر تحسن في ممارسات غسل اليدين ومعالجة المياه بالكلور و بكل الرسائل الخاصة 

إعداد الطعام في حين انخفض معدل التبرز في العراء. من ناحية ثانية، قدمت األدلة النوعية المستخلصة من خالل نقاشات المجموعات عند 

 .ألسباب الجذرية ودوافع انتشار الكوليرا وسيتم االستفادة منها إلثراء البرمجة المستقبليةالبؤرية رؤى ثاقبة حول ا
 

 الصحة والتغذية 

تقديم المساعدة لتعزيز النظام الصحي وتحسين  –من الشركاء الحكوميين والمنظمات غير الحكومية  62بمعية  2019واصلت اليونيسف عام 

منع تفشي األمراض من خالل  ل  الجهود الراميةاستمرت    حيثوالوقاية واإلدارة المجتمعية لسوء التغذية.    الوصول إلى الرعاية الصحية األولية

ضد الحصبة والحصبة  من خالل تطعيمهم  من الهدف(    ٪93سنة )  15مليون طفل دون سن    12حماية ما يقرب من    كما تسنىتطعيم لألطفال.  

في حين   الخماسيطفل دون العام باللقاح  853,290تطعيم  والتي تم خاللها مناطق البالد عموم  التي غطتحمالت التطعيم  أثناءاأللمانية 

 .7الروتينية  .نفس العمر على لقاح الحصبة األلمانية من خالل خدمات برنامج التحصين الوطني الموسع  فيطفل دون   740,571حصل 

 

 
   من طرف ثالث لتولي عملية  متابعة بشركات يتم االستعانة الوصول  اليونيسف موظفي يستطيع ال التي المناطق وفي  الميداني  بالرصد اليونيسف  موظفو  يقوم حيث .البرنامجية التدخالت جميع اليونيسف ترصد 6

   والتقييم للمتابعة شامل إطارا   اليونيسف أنشأت ،2019 عام من األخير  الربع  من أيضا ، اعتبارا  .  وإدارتها وتحديدها  أس مخاطر لتقييم مخاطر قائمة إدارة إستراتيجية هناك المخاط، تخفيف  أو  ولتجنب. المتابعة  

 .الالزمة واإلجراءات  القدرات  توافر  ضمان  هدفه  
 

 لقاح الكزاز  –األلمانية  والحصبة  الحصبة لقاح  –لقاح الروتا    – الرئوية المكورات لقاح  - اللقاح الخماسي -الفموي  األطفال  شلل لقاح  - لقاح السل  7
 

 بالكوليرا اإلصابة مخاطر يشرح ةالسريع فرق االستجابةقائد إحدى  – 2019@ يونيسف اليمن 

 أحمد أمين/   2019نيسف يمن/ مطر بني قرية في األطفال لبعض

. 
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من الهدف( على لقاح شلل األطفال الفموي خالل الحملة   ٪81) مليون طفل دون الخامسة  3,8برنامج التحصين الموسع، حصل  في سياق

جوالت  4-2طفل دون العام خالل  572,843. كما تم تلقيح ما مجموعه 2019الوطنية للتطعيم ضد شلل األطفال التي جرت في ديسمبر 

. هذا وقد تسنى حماية الخماسينهم اللقاح م 236,873محافظة، وحصل   20متكاملة للتحصين وتقديم الخدمات التوعية الصحية والتغذوية في 

كزاز األم والوليد.   على لقضاءل المصممةمديرية من الكزاز والدفتريا من خالل حمالت التطعيم  50٪ من الهدف( في   82امرأة ) 318,000

جهاز تبريد بالطاقة    812غرفة تبريد باللقاحات إضافة  إلى توفير    13ومن أجل دعم وتعزيز نظام برنامج التحصين الموسع، زودت اليونيسف  

  .لتر من الديزل لتشغيل غرف التبريد 6,571,010حافظة تبريد وكذا  4000الشمسية و
 

وبزيادة قدرها   –من إنجاب مواليدهن بمساعدة من قابالت ماهرات تدعمهن اليونيسف  2019ام مليون امرأة حامل ومرضع ع 1,1تمكنت 

امرأة     7,094,040. من أجل ضمان حمل صحي وآمن وخدمات ما بعد الوالدة، قدمت اليونيسف رعاية الحوامل لعدد  2018٪ مقارنة بعام  35

٪ من الحاالت على المستوى الوطني(. كما  25امرأة ) 181,623الوالدة  لعدد ٪ من الحاالت على المستوى الوطني( والرعاية ما بعد  78)

محافظة لتوفير رعاية مجانية عالية الجودة للحوامل    13وحدة للعناية المركزة لحديثي الوالدة وأقسام لألمومة والطفولة في    18دعمت اليونيسف  

 وخدمات لألم والطفل. 
 

ه، واصلت اليونيسف وشركاؤها توسيع نطاق برنامج اإلدارة المجتمعية المتكاملة لسوء التغذية الحاد.  تلمنع حدوث سوء التغذية الحاد ومعالج

٪ من إجمالي المرافق الصحية  89برنامج عالجي في العيادات الخارجية على مستوى البالد ) 3,934، دعمت اليونيسف 2019ففي عام 

مليون  4,4طق التي يصعب الوصول إليها. تم إجراء فحص سوء التغذية لما يقرب من فرقة متنقلة للوصول إلى المنا 199العاملة( وحشدت 

من الهدف السنوي(. أيضا ،   ٪106طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ) 343,277طفل دون الخامسة وجرى عالج 

من الهدف(.    ٪40دقيقة ) 30فق الصحية فيها أكثر من قرية يستغرق الوصول إلى المرا 8,750متطوع صحة مجتمعي إلى  25,352وصل 

قدم متطوعو الصحة المجتمعيين مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية والتغذوية، بما في ذلك الكشف عن سوء التغذية وإحالة الحاالت 

 ية.المكتشفة وتعزيز رصد النمو وتقديم المشورة بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال ومكمالت سوء التغذ
 

مركزا  للتغذية العالجية تدعمها  95عولج األطفال الذين يعانون من سوء التغذية في 

المشورة بشأن تغذية الرضع  ركناليونيسف في حين تم دعم الرضاعة الطبيعية في 

أنشأتها اليونيسف مع التدريب واإلشراف على    1,757وصغار األطفال التي يبلغ عددها  

عرف على األطفال المصابين بسوء التغذية، أجريت التسجيل واستخدام األدوات. للت 

مديرية. حيث تم فحص ما مجموعه  88في  منتصف الذراع األعلىحمالت قياس 

٪ من  140سنوات لتحديد مدى إصابتهم بسوء التغذية ) 5طفل تحت سن  399,520

طفل على أقراص   849,708الهدف السنوي(. أيضا ، للوقاية من سوء التغذية حصل 

مليون من األمهات مكمالت فوالت الحديد. تم تقديم  2من الديدان وتسلمت  التخلص

 مليون طفل دون الخامسة خالل حملة التطعيم ضد شلل األطفال وثالث جوالت من األنشطة اإليصالية.  2,6مكمالت فيتامين )أ( لعدد 
 

رصد وتقييم الموحد لإلغاثة والتحوالت لرصد الوضع التغذوي تحسين تصميم التدخالت الحتياجات التغذية الحالية، نفذت اليونيسف مسوحات  ل

.  2019تقييم الموحد لإلغاثة والتحوالت منذ بداية عام  الرصد وللمسوحات    8محافظة  12  نفذتمسح على مستوى البالد،    22في اليمن. فمن بين  

  31مسوحات إلى ارتفاع معدالت سوء التغذية الحاد في  7على الرغم من الجهود التي بذلتها اليونيسف للحد من سوء التغذية، أشارت نتائج 

  15( وكلها أعلى من عتبة منظمة الصحة العالمية في حالة الطوارئ البالغة 5( وتعز )6( ولحج )3مديرية( وفي أبين ) 17مديرية في حجة )

نى لليونيسف مواصلة جهودها الرامية للحد من سوء كي يتس  2020٪. سيتم تقديم هذه البيانات لالسترشاد بها في إعداد للتخطيط والبرمجة عام  

 .محافظات بسبب قيود الوصول 10في  التغذية. ولم يتسنى إجراء مسوحات
 

 المياه واالصحاح البيئي  

ساعد برنامج المياه واإلصحاح البيئي التابع لليونيسف في توفير مياه الشرب 

المأمونة وخدمات الصرف الصحي المالئمة لألطفال واألسر في جميع أنحاء  

مليون من النازحين وأفراد المجتمعات  7,2، تمكن 2019البالد. ففي عام 

ن الوصول إلى  مليون طفل م  3,2من الهدف السنوي(، بينهم    ٪120المضيفة )

مياه شرب مأمونة بدعم من اليونيسف. كما قامت اليونيسف بتشغيل وصيانة 

شبكات إمدادات المياه في كٍل من المدن الرئيسية والمناطق الريفية حيث توفر 

الوقود والكهرباء وقطع الغيار وخيارات الطاقة البديلة ومواد كلورة المياه 

 
 .ومأرب لحج ذمار، أبين،  تعز، سقطرى، حجة، المهرة، صعدة، شبوة،  إب، حضرموت، 8

/ أحمد حليم أثناء عملية قياس محيط منتصف أعلى الذراع في إطار  2019@ يونيسف اليمن 

 .برنامج صحة الطفل الذي نفذته اليونيسف في صنعاء

 مهندس وبعض أفراد المجتمع يقومون بفحص عدادات المياه واألنابيب. - 2019@ يونيسف اليمن 
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  جودة المياه المنزلية من قبل الهيئة العامة للموارد المائية وخزانات السبيل.العمومية. اقترن ذلك أيضا  بمراقبة 
 

 

مليون طفل يعيشون في بيئة نظيفة وصحية بدعم من اليونيسف. حيث قامت المنظمة ببناء  1,7مليون شخص بينهم  3,8بات ما يربوا عن 

مراحيض للطوارئ وإزالة الحمأة من البيارات وإعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية األساسية للصرف الصحي بما في ذلك شبكات الصرف  

 النفايات.  من التخلصالصحي وأنظمة 
 

شخص من    691,194من أجل مخاطبة االحتياجات العاجلة للنازحين الجدد، عززت اليونيسف من تدخالتها الطارئة المنقذة للحياة. حيث تمكن  

(.  من الهدف السنوي ٪70طفل من التمتع بمياه شرب نظيفة وطهي الطعام جيدا  والعيش في بيئة نظيفة ) 31,137النازحين الجدد، بينهم 

٪ من الهدف( من الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المالئمة 78طفل أي  281,837نازح )بينهم  626,305باإلضافة إلى ذلك، تمكن 

شخص   531,003)المراحيض وإزالة الحمأة من البيارات( وباتوا يقطنون في بيئة خالية من التغوط في العراء. عالوة  على ذلك، تم تزويد 

 .٪ من الهدف( بأدوات النظافة األساسية الحساسة للنوع االجتماعي66ل وهذ يعادل طف 238,951)بينهم 
 

المناطق التي يصعب  وكذاالنازحين والنزاع المسلح والوصول إلى الخطوط األمامية  حركة وانتقال رافقتواجهت اليونيسف تحديات كثيرة 

إلى جانب  -الوصول إليها، خصوصا  في الحديدة وتعز وحجة. لكن بفضل جهود التواصل المستمرة مع السلطات المحلية، تمكنت اليونيسف 

من   ٪99من شركاء كتلة المياه واإلصحاح البيئي  79محافظة. كما حقق  21مديرية داخل  296من تقديم االستجابة في  –من شركائها  61

شخص وزودوهم بشكل من أشكال المساعدة التي تضطلع بها الكتلة في جميع المحافظات   12,584,695إجمالي أهداف الكتلة حيث وصلوا إلى  

 . 22الـ
 

 حماية الطفل
 

ير المنفجرة ٪ من المستهدفين( من حماية أنفسهم من المخاطر التي تشكلها األلغام والذخائر غ152) 9تمكن مليوني شخص متضرر من النزاع

شريك، بما في ذلك  62والمتفجرات من مخلفات الحرب وذلك من خالل أنشطة التوعية بمخاطر األلغام التي قدمتها اليونيسف بالشراكة مع 

 الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
 

خالل الحمالت المجتمعية، حيث تسنى الوصول  نفذت أنشطة التثقيف بمخاطر األلغام في المدارس والمساحات الصديقة لألطفال وكذلك من 

. أسهم دمج التثقيف بمخاطر األلغام ضمن البرامج المدرسية والدعم النفسي في مراكز  2018٪ من األطفال مقارنة بعام 31إلى زيادة بلغت 

محافظة من   20هدف( في ٪ من ال78) 10شخص  621,546الصحة والتغذية في تخفيض تكاليف التنفيذ. قدمت خدمات الدعم النفسي لعدد 

ن  خالل شبكة من المساحات الصديقة لألطفال الثابتة والمتنقلة بهدف مساعدتهم على التغلب على اآلثار المباشرة والطويلة األجل الناجمة ع

 التعرض للعنف.
 

تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية    وفي سياق برنامج إدارة الحالة، دعمت اليونيسف إحالة وتوفير الخدمات الضرورية لألطفال، بما في ذلك 

.  2018٪ مقارنة بعام  119من قبل مدراء الحاالت المدربين، وبزيادة قدرها    11طفل   22,779المنقذة للحياة للفئات األكثر ضعفا . تم كذلك تحديد  

ة وتتبع األسرة ولم الشمل والتمكين بخدمات حماية الطفل مثل مساعدة الضحايا والمشورة الفردي  12منهم  21,275من هؤالء األطفال، تم تزويد  

يين االقتصادي ودعم سبل كسب العيش والخدمات القانونية والتعليم والخدمات الطبية. تُعزى هذه الزيادة إلى زيادة عدد األخصائيين االجتماع

من ناحية أخرى. استطاعت   2019ومدراء الحالة المدربين من ناحية وكون الحاالت التي تتطلب خدمات طويلة األجل لم يتم إغالقها عام 

توقع  اليونيسف كذلك نشر التوعية بمخاطر األلغام وتنفيذ أنشطة إدارة الحالة بتكاليف أقل من المخطط لها. لكن نظرا  لوجود عدد أكبر من الم

 يدهم بخدمات بمساعدة الضحايا. من األطفال الذين يعانون من إصابات نتيجة للنزاع، فقد سعت اليونيسف للوصول إلى المزيد من األطفال وتزو
 

العديد من التحديات المتعلقة بوصول المساعدات اإلنسانية وتنفيذها بسبب تأخير و/أو تعليق التصاريح من جانب   2019واجهت اليونيسف عام  

وتقييد الوصول وتعليق عمل السلطات. طبقا  لذلك، وضعت أهداف متواضعة بسبب توقع تقلص المساحة التشغيلية لخدمات حماية الطفل 

مليون   2مليون طفل كانوا بحاجة ماسة لخدمات حماية الطفل لم يكن باالستطاعة سوى الوصول إلى    4,3الشركاء األساسيين. من بين إجمالي  

 طفل فقط نظرا  لما ذكر أنفا .

 

 
 .محافظة 19 داخل( إناث 969,155  &  ذكور 206,212)من البالغين  858,368و(  فتيات 008,839 &  أوالد 333,868) طفل  241,707,1 إليه الوصول  تم  الذي الهدف بلغ  9

 

 .(ذكور  574,29 &  إناث 1919,60) من البالغين 393,90و(  أوالد 851,263 &  فتيات 730,26) طفل   153,531 بينهم  10
 

 .أوالد 2513,7 &  فتيات  9,054  11
 

 .أوالد  2,8041 &  فتيات 8,711  12
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 التعليم
 

بلد. قضية  العملية التعليمة في ال 2019تواصل التأثير السلبي للنزاع المستمر عام 

واألضرار التي لحقت بالمرافق   13محافظة  11توقف دفع رواتب المعلمين في 

التعليمية ونقص الموارد المالية الالزمة لتشغيل المدارس ما هي إال بعضا  من أسباب  

( بلغ عدد المنشآت 2019تدهور النظام التعليمي. وفقا  لوزارة التربية والتعليم )فبراير  

. 201514٪ عن عام  50أي بزيادة قدرها    2860لحة لالستخدام  التعليمية غير الصا

مدرسة بسبب قيود الموازنة وتوقف الرواتب  666باإلضافة إلى ذلك، تم إغالق 

 وغيرها من القيود المرتبطة بالنزاع.
 

من شركائها العمل  40اليونيسف بمعية على الرغم من تلك التحديات، فقد واصلت 

لتحسين فرص وصول األطفال إلى التعليم. وإلبقاء التعليم في متناول األطفال في  

جميع أنحاء البالد، كررت اليونيسف دعواتها لمعاودة صرف رواتب المعلمين جنبا  إلى جنب مع تنفيذ استجابة تسريع التعليم في حاالت 

  11من المعلمين والعاملين في المدارس في  128,216فز نقدية شهرية لدعم المعلمين والموظفين في لعدد الطوارئ. حيث تم تقديم حوا

من خالل النظام المصرفي الخاص. وقد   2019. وزعت الحوافز النقدية تلك خالل ثالث جوالت دفع في عام 15محافظة واقعة شمال اليمن

موذج دفع الحافز النقدي لضمان وصول المدفوعات إلى المستفيدين الفعليين وتمت مراقبة طبقت العديد من تدابير تخفيف المخاطر في سياق ن

معلم   564العملية بالكامل بواسطة طرف ثالث مستقل. أيضا ، تم إنشاء آلية لمعالجة المظالم تحت اإلدارة المباشرة لليونيسف. كما تم دعم 

 ومعلمة من المؤقتين بحوافز في عدن. 
 

في مجال التعليم النشط والتعليم المرتكز على الطفل واإلدارة الصفية.  معلم ومعلمة  1,515بهدف تحسين جودة التعليم، دربت اليونيسف 

  253,406وبالنسبة لألطفال المتأثرين من تضرر المرافق التعليمية ونقص الموارد المالية، أتاحت اليونيسف فرص الوصول إلى التعليم لعدد  

٪  28طفال  ) 277,847من الهدف( من خالل بناء فصول دراسية شبه دائمة وإعادة تأهيل المدارس. باإلضافة إلى ذلك، حصل  ٪31طفل )

من الهدف( على طاوالت دراسية جديدة للمدارس ومواد تعلم وتدريب قدمتها اليونيسف في عدد المدارس.  شراء لوازم التعلم يتم من خالل 

 ات حاليا  في طريقها إلى البلد. موردين خارجيين واإلمداد
 

 16االدماج االجتماعي 
 

  ة واالقتصادي ةاالجتماعي المستجدات" نشرة من أعداد ةست إلصدار الدولي والتعاون التخطيط وزارة دعم 2019خالل العام  اليونيسف واصلت

حالة   لتقييم القطاعات متعددة دراسةنتائج ال مشاركة جرى كما . واالقتصادية االجتماعية للمعلومات رئيسي وطني مصدر  والتي تعد" اليمن في

 إلماما    أكثر  وبرامج  سياسات  وضع  أجل  من  المهمشين  بحال  المعرفة  نطاق  لتوسيع  واسع  نطاق  على  -  اليونيسف  أجرتها  التي  -واالحتياج    الضعف

 . صنعاءمحافظة و العاصمة   أمانة داخل فقير حي  18  في ( فردا   31,873) مستفيدة أسرة 6,377 مسحال شمل. وشمولية
 

  حصة  في حين ارتفعت االبتدائية المرحلة خارج األطفال هم من ٪24,5 أن ووجدت التعليم مجال في لالستثمار حالة دراسة اليونيسف نفذت

 نهائية  خسارة  إلى  تؤدي  المدرسة  من  تسربوا  الذين  لألطفال  الحياة  أرباح  في  الخسائر  إجمالي.  األولى  الثانوية  المرحلة  في  المدرسة  خارج  األطفال

  201 حوالي تبلغ للحرب اإلجمالية التكلفة أن التحليل  يشيرأيضا ، (. 2014 لليمن اإلجمالي  المحلي  الناتج  من ٪ 16 أو ) دوالر مليارات  7 تبلغ

وإثراء   االحتياجات تقييم بهدف  االجتماعية الخدمات الفقراء في الوصول إلى  قدرة  للتصورات بشأن  مسح  اليونيسف أجرت كما . دوالر مليون

  الناس  من ٪45,5 أن االستطالع أظهر. لنموذج المتكامل للمساعدة االقتصادية واالجتماعية والتمكينالذي ينفذ تحت مظلة ا الحالة إدارة برنامج

 بالنسبةو. الصحية الوحدات من خالل ٪14بينما  المستشفيات من ٪21و الصحية المراكز من خالل  الصحية الرعاية خدمات على يحصلون

  من   ٪65  ذلك، اتضح أن  إلى  باإلضافة.  التعليمية  الخدمات  عن  راضون  االستطالع  شملهم  الذين  األشخاص  من  فقط   ٪ 53  بدى  التعليمية،  للخدمات

 . منازلهم إلى مياه إمدادات تحصل على األسر
 

 الخدمات  شخص من 111,951 استفاد ،صنعاءمحافظة  و العاصمة أمانة  في الفقيرة األحياء داخل  المهمشة للفئات إلحاحا   األكثر االحتياجات لسد

  قطع البطائق الشخصية  حملة  - الخدمات إلى اإلحالة) والتمكين واالقتصادية االجتماعية للمساعدة المتكامل النموذج المقدمة في سياق األساسية

" سبال  كاش"  مبادرة  اليونيسف  أطلقت  ، 2019  من  األخير  الربع  فيو(.  الطعام  سلة  توزيع  -  األساسية   النظافة   عدة مواد  توزيع  - النظافة    حمالت  -

  الطفل   وحماية  والتعليم  والتغذية   الصحة   بشأن   توعية  رسائلنشر  و  وتكميلية  اجتماعية أساسية  خدمات  ميتقد  والذي يتم من خالله   أو "النقد المعزز" 

 . العاصمة أمانةب الوحدة مديرية في  شخص 8,000 استفاد منها

 
 وصعدة  إب   البيضاء، المحويت، ريمة،  الحديدة،  حجة، ذمار، عمران، صنعاء، العاصمة، أمانة  13

 

 .النازحين قبل من مستخدمة 933 فيما  كليا   متضرر  402جزئيا  و ةمتضرر  1,465  14
 

 وصنعاء صعدة ريمة،  إب، حجة، ذمار، عمران، العاصمة، أمانة المحويت، الحديدة، البيضاء،  15
 .حكومية غير  نظماتمو حكومية هيئات ذلك  في بما شركاء 9 مع  بالشراكة االجتماعي اإلدماج أنشطة تنفيذ تم  16

 

 تعز  مدارس في إحدى أطفال  - 2019@ يونيسف اليمن 
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 االتصال ألجل التنمية 
 

الصحة   والرموز الدينيين وميسرو المجتمعي ينمتطوعمن ال 6,000أكثر من  اتقدر 2019برنامج االتصال ألجل التنمية خالل  عزز

، بما من الشركاء  62ي ونهج االتصال الشخصي المباشر بالتعاون مع  التغيير االجتماعي والسلوك  واالنخراط في إحداثلإلسهام في  المدرسية  

المهارات الالزمة لتعزيز الممارسات اإليجابية  حيث تم إكسابهمالحكومية ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.  الهيئاتفي ذلك 

من خالل متطوعين محليين االتصال الشخصي المباشر  أظهرت منهجياتحصين واالستجابة لتفشي المرض. الت خدمات وخلق طلب على

ن شراك مقدمي الرعاية والمؤثريوإ حشدفعالة للغاية في  أنها موثوق بهم مثل الزعماء الدينيين والمعلمين وغيرهم من المتطوعين المجتمعيين

واألمراض التي يمكن الوقاية منها وكذلك تحفيز المجتمعات على الوصول    لألوبئة المختلفة  للتصديالمجتمع لتبني إجراءات وقائية أساسية  في  

 إلى الخدمات خالل حمالت التطعيم.
 

من خالل   الوطنيودون  على المستويين الوطني ستة حمالت تطعيم في نجاح 2019خالل  االجتماعية والتوعية ساهمت أنشطة االتصال

 بهادعم تدخالت االستجابة والوقاية من حمى الضنك والكوليرا المشتبه  بالتوازي معوالحصبة والكزاز لقاح الدفتيريا و للكوليرا اللقاح الفموي 

 قناة  12مليون شخص من خالل  15يقدر بنحو  إلى ماالمعلومات المنقذة للحياة واإلعالنات عن حمالت التطعيم وصلت . والخناقوالحصبة 

 .المراكز الخمسة التي أنشأتها اليونيسف  داخلأم  -إلى  - من أم ناد من أندية 300ومن خالل ة إذاعية. محط 33تلفزيونية و
 

النتائج  والحيلولة دون بلوغالشراكات حجب المشاركة المجتمعية المقيدة وواألنشطة تسبب في إلغاء تقييد الوصول ألسباب إدارية وأمنية 

على خطط إجراء دراسة   ا  كما أثر أيضوجمع البيانات على مستوى المجتمع الواقعية األدلة  تعذر استخالص. تداعيات ذلك كانت المرسومة

تنمية  مع أعلى المستويات التي تستهدفالمناصرة ، ستركز اليونيسف على ثالثة أشهر. لمعالجة هذه المعضلةمؤشرات السلوك كل  رصد

لبقاء وحماية  واعتماد ممارسات إيجابية األساسيةطلب على الخدمات االجتماعية  لخلقجتماعي وتغيير السلوك التواصل اال الشعور بأهمية

 ونماء األطفال وأسرهم. 

 

 لية االستجابة السريعة آ 
 

بعض ، لوحظ ذلك على . عالوة  مشتعلة الضالعوتعز ومأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة في الرئيسية  األمامية المواجهة ظلت خطوط

االتفاقات الفرعية  وتعليق السلطات المحلية  المفروضة من قبل اإلجراءات البيروقراطية  إلى ذلك، تسببت شبوة وأبين. محافظتي التوتر في

يسي في رئ بشكل، و2019 في بعض المناطق المستهدفة خالل العام آلية االستجابة السريعةلبعض الشركاء المنفذين إلى تعطيل تنفيذ أنشطة 

 . والحديدة حجة ولحج
 

أسرة نازحة    170,400صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي إلى أكثر من    بالشراكة مع  2019خالل    اليونيسفاستطاعت  

مات النظافة األساسية تشمل مستلز  والتي  وتزويدهم بالعدة المعيارية آللية االستجابة السريعة  مليون شخص(    1,2بعدد أفراد بصل إلى  )جديدة  

المواد الغذائية   ومن ذلك  ة النازحالحتياجات العاجلة األكثر إلحاحا  لألسر ا في تلبية  كما نجحت آلية االستجابة السريعةوغيرها من اللوازم. 

كما أخذ أي شيء معهم.    يسعفهم الوقتولم  من منازلهم    فجأة    كونهم اضطروا للفرار  إلناثل  النظافةوعدة    لألسرةومستلزمات النظافة األساسية  

  آلية االستجابة السريعة  ائتالفوصل بدوره، . صرف كل حزم المستلزماتفرق توزيع لضمان و رصد متفرغينموظفي بالشركاء  تم اسناد

  2019 مالنزاع عا المتضررة منفي المناطق  نازحة مستضعفة أسرة 000,39أكثر من  فرد يمثلون 33727,إلى  17التابع لليونيسف

المرونة والكرامة   بعض نقدية متعددة األغراض لألسر النازحة المساعدة ال تتيح. اآللية هذه  مساعدة نقدية متعددة األغراض من  وصرفت لهم 

 تغطية احتياجاتهم.ل وطريقة صرف المساعدة الختيار كيفية
 

 وعدة   عدة مأوى الطوارئمثل    منقذة للحياة، استكمل شركاء اليونيسف االستجابة بمساعدة أخرى  تقديم استجابة فعالة ومكملة للطوارئلضمان  و

اليونيسف   ائتالف آلية، زود  2019ففي عام  المراحيض الصحية المالئمة والمقبولة اجتماعيا .  تشييد  و  بالخزاناتالمواد غير الغذائية ونقل المياه  

  247,558تمكن  على سياق متصل، .المأوى عدة( فرد 7560أسرة ) 1,080 تسلمت بينمافي  غذائيةالغير  األصناف بعدةأسرة  7,714

ساسية  نظافة أ  عدة  على شكلفراد الضعفاء مساعدة  األمن النازحين و  100,937  من المياه المأمونة يوميا  فيما تلقى  لتر  10الحصول على    فرد

 لليونيسف. ةالتابع آلية االستجابة السريعة مقدمة من 
 

   اإلمداد والخدمات اللوجستية
 

مليون دوالر في حين وصلت إمدادات تبلغ قيمتها  40جيبوتي وسلطنة ُعمان بقيمة تزيد عن  مناليمن إمدادات إلى ، وصلت 2019في عام 

إلى صنعاء.    جوية  إلى الحديدة ورحالت  تقليدية  مراكب شراعية  عبر  وصلت البقية  ر إلى الحديدة وصنعاء من جيبوتيمليون دوال  36أكثر من  

بين أيضا ، خالل الفترة سلطنة عمان لتوصيل اإلمدادات. بف مركزها في صاللة افتتحت اليونيس، 2019أكتوبر  ومنذ، باإلضافة إلى ذلك

 
 يادة منظمة العمل ضد الجوع()وكالة التعاون الفني والتنمية ومنظمة اوكسفام والمجلس النرويجي لالجئين والمجلس الدنماركي لالجئين ومنظمة رعاية الطفل الدولية بق  17
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شاحنة.   60سلطنة عمان عبر بماليين دوالر إلى اليمن من صاللة  4، وصلت إمدادات تصل قيمتها إلى أكثر من 2019أكتوبر إلى ديسمبر 

 اليونيسف للمستفيدين من المستخدمين النهائيين. مليون دوالر من مستودعات 73تم تسليم لوازم بقيمة  2019في عام كذلك، 
 

 استراتيجية العمل اإلنساني والقيادة والتنسيق 
 

  را  التغذية دو كتلةحماية األطفال. تلعب والكتل الفرعية ل واإلصحاح البيئيالتعليم والتغذية والمياه  كتلاليونيسف قيادة  تولت، 2019في عام  

مليون   320  وقد حشدت. الوضع واالستجابة لهالتخطيط االستراتيجي وتحليل  في مجاالتنهج منسق متعدد القطاعات  وإرساءفي دعم  هاما  

 . 2019تدخالت الطوارئ في عام  لصالح دوالر 
 

  لضمانالكتلة تنسيق المركزي معزز لشركاء  في ظل 2019خالل عام   على نحٍو فعالبكامل طاقتها  واإلصحاح البيئيالمياه عملت كتلة 

 اإلنسانية ستجابة االمليون دوالر من أجل  55حشدت حوالي  المياه واالصحاح البيئي كتلة اإلشارة إلىالتأهب واالستجابة. من األهمية بمكان 

 .المياه واالصحاح البيئي  لشركاء كتلةدعم فعال تقديم التنسيق و تولى زماموتمكنت من  المياه واالصحاح البيئي في مجال
 

  الطارئة المقدمة عبراالستجابة  كجزء من ةوفعال ةمنسقخدمات تعليم  توفير ضماني ما يتعلق في حيويا   دورا   2019 خالل التعليم كتلةلعبت 

لشركاء في جميع المحاور  اورش عمل لبناء قدرات  ت عدةعقدالالزمة لتلبية االحتياجات التعليمية. وقد  الموارد حشدالشركاء باإلضافة إلى 

 الكتلة حاليا  لعمليات مراجعة. ستراتيجية في حين تخضع ا
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 اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني 
 

 !أبوب السماء لم توصدال أن إ في اليمن التي حلت الكارثة رغم

 
 صنعاء، اليمن

 

 عنايةالقسم  في    عالجال  ا  ويتلقى حالي  اكمال الشهر التاسع من الحملُوِلد قبل    فقد  .حتى يخرج من المستشفى  ا  تسمية ابنها رسميال ترغب افتخار ب

 تيمنا  حسن وهو لوليدها ا  اختارت بالفعل اسمقد ار إنها افتخ تقولالعاصمة اليمنية صنعاء. بين عمركزة لحديثي الوالدة في مستشفى السبال

 ا.... جدهب

   here.هناانقر الكاملة يةقصة اإلنساناللالطالع على  

 

 اإلعالم الخارجي

UNICEF WASH Heroes in Yemen 

أبطال اليونيسف في مشاريع المياه 

 واالصحاح البيئي باليمن

 

 

 

WASH impact in Aden 

أثر تدخالت المياه واالصحاح البيئي في 

 عدن
 

 

30th Anniversary of the 
Convention on the Rights 

of the Child 
الذكرى ال30 التفاقية حقوق 

 الطفل

 

 

Polio Campaign 

 حملة شلل األطفال

 
 

 

 

 2020 فبراير 28في  التقرير المقبل:
 ج

 www.facebook.com/unicefyemenصفحة يونيسف اليمن على الفيسبوك: 

 UNICEF Yemen@صفحة يونيسف اليمن على تويتر:  

 UNICEF Yemenانستجرام: صفحة يونيسف اليمن على 

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

 

للحصول على مزيد من  

المعلومات يمكن  

 : التواصل مع

 وباستيان فين

 نائب الممثل

 يونيسف اليمن

 صنعاء

 71223150 967+ تلفون:

bvigneau@unicef.orgEmail:  

 سوانجين  كبسمار

 والمناصرةرئيس قسم االتصال 

 يونيسف اليمن

 صنعاء

 712223161 967+: تلفون

bswangin@unicef.org:  Email 

 لوبيل  اآن

 أخصائية شراكات

 يونيسف اليمن

 من مقر عمان، األردن

 0402 835 79 962+: تلفون

alubell@unicef.orgEmail:  

https://www.unicef.org/stories/amid-catastrophe-yemen-prayer-answered
https://www.youtube.com/watch?v=XHiO_Bykl2Y
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1211232132082946050?s=20
https://www.unicef.org/yemen/press-releases/30-years-child-rights-yet-yemen-remains-one-worst-places-be-child-unicef
https://www.unicef.org/yemen/press-releases/30-years-child-rights-yet-yemen-remains-one-worst-places-be-child-unicef
https://www.unicef.org/yemen/press-releases/30-years-child-rights-yet-yemen-remains-one-worst-places-be-child-unicef
https://www.facebook.com/unicefyemen/posts/2759658764100149
http://www.facebook.com/unicefyemen.ar
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:bvigneau@unicef.org
mailto:bvigneau@unicef.org
mailto:bswangin@unicef.org
mailto:alubell@unicef.org


10 

 

  ملحق أ 

 ملخص نتائج البرنامج  

 استجابة اليونيسف والشركاء المنفذين استجابة الكتلة  

 2019أهداف ونتائج برنامج 

االحتياج  
  الكلي

هدف  
20191 

مجموع  
 النتائج 

التغير منذ آخر  
 تقرير
▲▼ 

 مجموع النتائج  20191هدف 
التغير منذ آخر  

 تقرير
▲▼ 

        التغذية 

شهر المصابون بسوء التغذية   59- 0في عمر المستهدفين األطفال  عدد
 الحاد الوخيم الذين أدخلوا أقسام الرعاية العالجية  

357,487 321,750 343,277 35,940▲ 321,7501 343,277 61,384▲ 

شهر الذي   23-0الرعاية لألطفال في سن  يمقدمالمستهدفين من  عدد
تغذية المالئمة للرضع  بالبات باستطاعتهم الوصول إلى المشورة الخاصة  

 وصغار األطفال  
2,403,337 1,682,336 2,945,442 596,678▲ 1,514,102 2,945,4423 596,678▲ 

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

4,766,718 2,860,031 1,693,347 245,993▲ 2,860,031 1,693,3472  245,993▲ 

 ▲2,526,759 2,614,946 4,290,047 ▲2,526,759 2,614,946 4,290,047 4,766,718 أ(   )فيتامين  تدخالت المغذيات الدقيقة المشمولين باألطفال دون الخامسة  #  

 الصحة 

 ▲137,357 740,5712 942,842     ( 1األطفال دون العام الذين تم تطعيمهم ضد الحصبة )  عدد

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

    13,032,803 11,837,5211 -  

    األطفال دون الخامسة الذين تم تطعيمهم ضد شلل األطفال  عدد
 

5,352,000 4,475,1793 3,863,092▲ 

 ▲678,055 2,574,2004 1,575,000     األطفال دون الخامسة ممن يحصلون على رعاية صحية أولية  عدد

 ▲178,515 1,128,7244 841,097     النساء الحوامل والمرضعات الالتي يحصلن على رعاية صحية أولية  #

 المياه واإلصحاح البيئي 
من خالل    بات بمقدورهم الحصول على مياه الشرب األشخاص الذين    عدد

 المياه العامة  منظومات صيانة  /دعم تشغيل  

 
 

7,288,599 7,824,024 933,309▲ 6,000,000 7,256,2632 933,309▲ 

 -  691,1943 1,000,000 ▲31,141 1,188,663 1,703,359  طوارئ آمنة  األشخاص الذين يحصلون على إمدادات مياه   عدد

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

 
1,223,908 828,909 3,508▲ 800,000 626,305  - 

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

 2,322,981 
( أساسيةعدة  ) 

777,290 94,550▲ 800,000 531,0034 94,550▲ 

 5,332,045 
 (عدة استهالكية)

10,552,292 1,149,490▲ 4,000,000 10,206,0365 1,149,490▲ 

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

 4,202,324 25,727,923 2,087,724▲ 3,500,000 25,490,1056 2,087,724▲ 

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

 من إجمالي الحوادث المرفوعة 
 90% 84% 5%▲ 90% 84% 5%▲ 

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

 882,268 741,270 78,578▲ 794,825 621,546 55,864▲ 

األطفال وأفراد المجتمع الذين وصلت إليهم رسائل التثقيف المنقذة   عدد
 1مخاطر األلغام بشأنللحياة 

 1,684,106 2,086,486 313,818▲ 1,365,128 2,075,326 313,818▲ 

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

 12,932 21,890 4,771▲ 10,345 21,2751 4,675▲ 

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

    500 7012 - 

 التعليم 

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

 891,352 788,955 67,802▲5 816,566 233,8071 19,599▲ 

األطفال المتضررين الذين يتلقون خدمات الدعم النفسي وثقافة بناء   عدد
 السالم في المدارس 

 794,689 388,465 -6 170,000 61,7322 - 

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

 1,500,000 504,2244 180,177▲7 996,994 277,8473 114,816▲ 

يحصلون على  مات والعاملين في المدارس الذين عدد المعلمين والمعل
 مدرسة(   10,331الحوافز النقدية )داخل 

 135,359 128,216 127,157▲ 135,359 128,216 127,157▲ 

 السياسات االجتماعية

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

    175,000 111,9511  - 

 آلية االستجابة السريعة 

عدد النازحين المعرضين للخطر الذين يحصلون على عدة المساعدة من  

 ساعة من تلقي البالغ 72آلية االستجابة السريعة خالل 
    

2,000,000 
1,244,2231 4,809▲ 

تحويالت نقدية   استلمواعدد األفراد المعرضين من الفئات الضعيفة الذي 

 متعددة األغراض 
    350,000 273,137 102,475▲ 

 االتصال ألجل التنمية 

الذين وصلت إليهم الحزمة  المتكاملة ألنشطة   المتضررين األشخاص
 االتصال ألجل التنمية في سياق االستجابة لألوبئة والحمالت  

 
6,000,000  7,312,9291 166,865▲ 

ن الذين جرى نشرهم  ين المدربيبالتعبئة المجتمعية/المتطوع ن يالمكلفعدد 
 والتغيير االجتماعي تغيير السلوك   إلشراك المجتمعات المحلية في جهود

 

 
  

 
5,000 

5,639  
 أنطر السرد1

100▲ 
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 الحواشي 
 . 2019في أبريل  في اليمن من أجل األطفال ةاإلنساني  المناشدةتم مراجعة : 1الهدف 

قد ال تكون األرقام   وعليه،طويل.  نظرا  ألن المطابقة تأخذ وقت تقارير في الرقام باأل في الرفع تأخير قد يحدث والمكاتب الميدانية  من قبل والرفع بها: يتم جمع البيانات من الميدان  1النتائج مجموع  
 التالي بدال  من ذلك.  لشهر تقرير اتضاف النتائج إلى وبالتالي س بدقة  ك الشهرذللنتائج التي تحققت في المرفوعة تعكس ا 

المصابين بسوء    طفالاألوالحد األدنى لعدد  الكتلةوهو اآلن أعلى من مثيله في  2019 أبريل في   المناشدة اإلنسانية من أجل األطفال مراجعة في سياق   سوء التغذية الحاد الوخيم  : تمت مراجعة هدف1التغذية 
والبالغ )  2019لعام  سوء التغذية الحاد الوخيم  إجمالي مجموع عبء ٪ من 90إلى  % 80ا  من . تم زيادة هدف اليونيسف مؤخر2019المستهدفين بموجب خطة االستجابة اإلنسانية  التغذية الحاد الوخيم

 على مستوى المجتمع. سوء التغذية الحاد الوخيم ٪ من أهداف 100 بنسبة . تساهم اليونيسف (تقريبا   حالة 357,487 مجموعها

إلى متطوعي   وعزفإن ما يقرب من نصف نتائج هذه المؤشرات تُ  ذلك،من المرافق الصحية الثابتة والفرق المتنقلة فقط. مع  المرفوعة النتائج تتضمن: تبدو نتيجة هذا المؤشر منخفضة حيث إنها 2التغذية 
 .  المتكاملة  يصاليةاإلنشطة األو يينصحة المجتمعال

ق الصحي في المائة من إجمالي االحتياج. كما أن تجاوز هذا المؤشر يعزو إلى توسيع تدخالت ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال على مستوى المرف  63تستهدف اليونيسف حوالي : 3التغذية 
هذه الخدمة في موقعين مختلفين. لذلك، تعمل اليونيسف على تحسين أدوات رفع التقارير للحد من   يث تتلقى النساءالوالدة المختلفة ح  برامجوالمجتمع. مع ذلك، هناك احتمال بسيط بوجود تكرار في العد عبر 

 تكرار االحتساب ال سيما تحت هذا المؤشر والمؤشر الخاص بالفحص.  

 من األطفال. كبيرناجحة للغاية ووصلت إلى عدد  كانت في شهر يناير نُفذت التي  انيةلتطعيم ضد الحصبة والحصبة األلمالوطنية ل حملةال: 1الصحة 

 جوالت حسب المحافظة. 4-2حين كانت جميع المحافظات قادرة على إجراء الجوالت الخمس المخططة فقد تراوحت الجوالت المنفذة بين في : 2الصحة 

تأخير تحويل األموال من الشركاء المنفذين إلى النظراء في الحكومة المعترف بهم دوليا  جعلهم يترددون في مشاركة البيانات تشمل البيانات فقط المناطق التي تسيطر عليها سلطات األمر الواقع.  : 3الصحة 
 . 2019لشهر ديسمبر 

إليهم أكثر من الرقم المستهدف وزاد عدد مرافق الرعاية الصحية   وحدة رعاية شاملة للطوارئ والتوليد فقد وصل عدد المستفيدين الذين تم الوصول 18نظرا  لتوسيع نطاق لبرنامج ليتسنى دعم  .: 4الصحة 
 مرفق.  2,000األولية المدعومة إلى 

الحتياج الحالي وقد تم عكس  قة. لذلك، الهدف األصلي المخطط له أقل بكثير من اى عكس المعتاد خالل األعوام السابأكبر من حاالت الكوليرا المشتبه بها عل  ا  جل هذا العام عددس:  1المياه واإلصحاح البيئي 
   تحققت بنسبة تتجاوز الهدف.ذلك ضمن مؤشرات األهداف التي 

إلى المزيد  بسبب التحديات المختلفة الموضحة في التقرير. بعد ذلك، تم الوصول  2019كخط أساس لكن حاالت الكوليرا المشتبه بها ارتفعت في  2018األهداف استندت لعام : 2واإلصحاح البيئي  المياه  
   من المستفيدين مع توقع السيطرة على حاالت تفشي الكوليرا المشتبه بها، وبالتالي، تجاوز الُمخرج الخاص بتوفير مياه الشرب المأمونة.

الذي استخدم كخط أساس للتخطيط. لذلك، عززت فرق االستجابة السريعة من وتيرة  ( 2018كان هناك هذا العام عدد أكبر من حاالت الكوليرا المشتبه بها مقارنة بالعام السابق ): 3واإلصحاح البيئي  المياه  
 االستهالكية كاستجابة  للخط األول لكسر انتقال تفشي الكوليرا المشتبه به، مما أدى إلى تجاوز هذا المؤشر.  النظافة عدة موادلتوفير توزيع

من الهدف   الستهالكية من خالل فرق االستجابة السريعة وتجاوز المؤشر هنا هو أنه تم الوصول إلى المزيد من المستفيدين. مع ذلك، ال يزال هذا أقل تم توفير عدة مواد النظافة ا: 4البيئي   واإلصحاحالمياه 
 . األصلي ألنه تم نقل هذا النشاط إلى قسم الطوارئ الذي يقوم بتوزيع هذه العدة، وبالتالي، يتم تغطية هذا المؤشر ضمن إنجازاتهم

. لذلك، تم توسيع نطاق تدخالت استجابة تعقيم المياه للوصول إلى  2019، لكن تم اإلبالغ عن المزيد من حاالت الكوليرا المشتبه بها عام 2018استندت الخطط إلى أهداف : 5البيئي   واإلصحاحالمياه 
 المزيد من المستفيدين ما ساعد في تجاوز هذا المؤشر 

. لذلك، تم توسيع نطاق تدخالت استجابة تعقيم المياه للوصول إلى  2019، لكن تم اإلبالغ عن المزيد من حاالت الكوليرا المشتبه بها عام 2018استندت الخطط إلى أهداف : 6البيئي   واإلصحاحالمياه 
 . المزيد من المستفيدين ما ساعد في تجاوز هذا المؤشر 

 . لحاجة واالستجابة وكذا بعض التحديات التي يتم مواجهتها بسبب مشاكل الوصول وملكية األراضي لبناء مراحيض الطوارئ استند هذا إلى ا: 7البيئي   واإلصحاحالمياه 

 أقل.   استطاعت اليونيسف الوصول إلى الكثير من الطالب وأفراد المجتمع وتوعيتهم برسائل حول مخاطر األلغام بما يفوق العدد المستهدف وبتكلفة : 1حماية الطفل 

أعداد كبيرة من األطفال بجروح نتيجة للنزاع مقارنة باألهداف المخطط لها.  لضحايا. ويرجع ذلك جزئي ا إلى إصابة ل مساعدة تقديم ال مؤشرتجاوز لنظرا  المؤشر  تحت هذا إنجاز كبير  تحقق: 2حماية الطفل 
كاملة من الخدمات ما يمّكن الشركاء من الوصول إلى المزيد من األطفال  ال الحزمة على ذلك، تكون تكلفة الوحدة لمساعدة الضحايا في بعض األحيان أقل من المخطط لها عندما ال تحتاج الضحية إلى  عالوة  

تجاوز هنا ، بسبب تقلص المساحة التشغيلية لحماية الطفل ومنع وصول المساعدات اإلنسانية وتعليق عمل شركاء الحماية األساسيين. ورغم أن اإلنجاز 2019تم تحديد هدف متواضع لعام  محتاجين.ال
 مليون طفل بحاجة ماسة لخدمات حماية الطفل.  4,3المؤشر إال أنه يبقى هناك 

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

جزء من منحة   المخطط استهدافها هي من المتوقع. باإلضافة إلى ذلك، بعض المدارس أطول ستغرق وقت ا ت المتضررةألن عملية التحديد والتقييم الفني للمدارس   كان دون المستوى هذا المؤشر  بلوغ: 1التعليم 
 عادة البرمجة. إلانتظار موافقة الجهات المانحة ب وحاليا  معلّقة 

ألن السلطات في المناطق التي تسيطر عليها سلطات األمر الواقع لم توافق  وألنه يمكن تنفيذه اآلن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولي ا فقط   متدنيهذا المؤشر االنجاز تحت : 2التعليم  
 طق التي تسيطر عليها سلطات األمر الواقع. داخل المجتمعات في المنا  للطفلالصديقة   المساحاتفي  الدعم النفسي ستستأنف اليونيسف تدخالت ذلك، وبدال  عن عليه. 

   .2020-2019حقيبة مدرسية خالل العام الدراسي  500,000أكثر من  وتهدف الخطة إلى توزيع في طريقها للبلد حاليا   اإلمدادات  .يتم شراء لوازم التعلم من خالل مورد خارجي: 3التعليم  

 هتين ما يحد من القدرة على تنفيذ هذا النشاط. تحت هذا المؤشر كان متدنيا  نظرا  لوجود فجوة في التمويل. إضافة إلى ذلك، يتم الرفع بأولويات ومطالب مختلفة من قبل السلطات في الج  اإلنجاز :4التعليم  

 . ير المرفوعةالتقارخطأ في  بسبب 721,153نوفمبر لتصبح  –عن الفترة يناير النتائج   قيحتنتم : 5التعليم 

 في التقارير المرفوعة.  بسبب خطأ  388,465 نوفمبر لتصبح –عن الفترة يناير النتائج   قيحتنتم  :6التعليم 

 في التقارير المرفوعة.  بسبب خطأ  624,047 نوفمبر لتصبح –عن الفترة يناير النتائج   قيحتنتم  :7التعليم 

را  للتطورات األمني  السكان في عدن، مع ذلك، فقد استغرقت العملية الداخلية إلجراء تقييمات الضعف واالحتياجات في عدن وقتا  طويال . عالوة  على ذلك، ونظ كان الهدف يشمل    :1االجتماعية  ات السياس
لسلطات ما اضطر الشركاء إلى االنتظار ألسابيع للحصول على تصاريح  ، لم نتمكن من إجراء التقييمات في عدن بسبب مشكلة قيود الوصول المفروضة من ا2019والسياسي التي شهدتها عدن في أغسطس 

 للوصول إلى المواقع. 

افقة على  لسلطات المحلية ورفض المويرجع سبب تدني بلوغ هذا المؤشر إلى الوضع األمني المتقلب في بعض المناطق المستهدفة واإلجراءات البيروقراطية القسرية التي فرضتها ا آلية االستجابة السريعة:
 االتفاقات الفرعية، مما أدى إلى تعطيل تنفيذ أنشطة آلية االستجابة السريعة في بعض المناطق المستهدفة. 

 .يعزى التحسن تحت هذا المؤشر إلى توسيع نطاق تدخالت الكوليرا في سياق برنامج االتصال ألجل التنمية: 1االتصال ألجل التنمية 
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 ملحق ب 

 التمويل* وضع 

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

 القطاع الُمناشد 

متطلبات 

التمويل لعام  

2019 

 )دوالر أمريكي(

التمويالت 

المستلمة مقابل 

 2019مناشدة 

 )دوالر أمريكي(

مبلغ مرحل من 

2018 

 ***أمريكي( $)

مخصصات أخرى تسهم 

 في تحقيق النتائج 

 )دوالر أمريكي(*

التمويالت المتوفرة لعام  

 الفجوة التمويلية )دوالر أمريكي(** 2019

$ % 

 %15  19,173,527  105,504,473  20,500,890  26,969,221  58,034,362  124,678,000 التغذية 

 %18  15,025,633  70,763,040  24,487,066  26,645,256  19,630,718  85,788,673 الصحة 

  158,909,758  19,153,893  24,988,022  114,767,843  135,000,000 المياه واإلصحاح البيئي  
- 

23,909,758  
-18% 

 %58  22,343,888  16,004,323  1,600,000  2,637,437  11,766,886  38,348,211 حماية الطفل 

 %24  25,325,453  80,674,547  2,504,291  5,883,688  72,286,568  106,000,000 التعليم 

 %62  8,747,541  5,261,855  3,600,000  481,960  1,179,895  14,009,396 السياسات االجتماعية 

 %2  183,759  10,674,036  5,915,188  323,965  4,434,883  10,857,795 االتصال ألجل التنمية 

 %17  3,653,066  17,346,934  -  2,163,227  15,183,707  21,000,000 لية االستجابة السريعة آ

   7,118,729  7,118,729 - -  7,118,729 - **** ما تم تخصيصه

 %12  63,424,380  472,257,695  77,761,327  90,092,776  304,403,592  535,682,075 اإلجمالي

 . 2019 رصد األداء اإلنساين يف حتقيق نتائج تركيزهم األساسي ينصُب على تعزيز النظم لكن لديهم مكوانت للطوارئ وابلتايل سيسهمون  وماحنني آخرين املسامهات اإلضافية من جانب منظمات متعددة األطراف  يشملهذا  *
 

التكاليف عرب القطاعات املختلفة واليت تُعد حيوية لدعم الربجمة يف بيئة تشغيل عالية التكلفة  )تشمل تلكوتشمل إمجايل التمويالت املستلمة مقابل املناشدة احلالية ابإلضافة إىل املبلغ املرحل وبند خمصصات أخرى.  2019 ديسمرب 31حىت  توفرةاملبالغ امل **
جيري حشد املزيد من املوارد لتعزيز احلماية االجتماعية ونُظم املياه و  يتم االحتفاظ هبا يف املقر الرئيسي. هذا ةتتضمن كذلك التكلفة املسرتدة عن كل مسامه .( واملواد البصرية والتواصل االتصالو ة واملتابعة كاليمن. هذه التكاليف تتضمن األمن والعمليات امليداني

ختفيف األثر على اجملتمعات احمللية جراء الصدمات اإلنسانية وغري  الذي يهدف إىل بعيد مبا يف ذلك االحتياجات الناشئة عن األوضاع اإلنسانية. ويشمل ذلك برانمج التحويالت النقدية الطارئة و واإلصحاح البيئي والصحة لتلبية االحتياجات على املدى القريب وال

  .اإلنسانية

 *** املبلغ املرحل مت تعديله ليعكس القيم الفعلية.  
 . 2020حتت أنشطة مناشدة العمل اإلنساين من أجل األطفال  2020، وعليه سريحل إىل خمصصات 2019**** هذا امليلغ مل خيصص يف 

 


