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 الوضع في أرقام 
 

 مليون  12,2

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 

 مليون  24,3
   إجمالي عدد األشخاص المحتاجين

 ( 2020اإلنسانية خطة االستجابة )اوتشا: 
 

 

 مليون 1,71

 إجمالي عدد األطفال النازحين 

 

 التقرير  إليها  خلص التي  النتائج أهم

  490و  حالة وفاة  313نجم عنها حالة،  1,162 المؤكدة رسميا   كورونا بفيروس اإلصابة حاالت عدد  يونيو، بلغ 30اعتبارا من  •
الوباء يسهم في زيادة ضعف اليمنيين، ، فإن  فيروس كوروناانتشار  بدء  قبل  حتى  نظرا لتدهور األنظمة الصحية في اليمن  و  حالة تعافي.

 خمسة أضعاف المتوسط العالمي.يتجاوز المؤكدة نتيجة الوباء:   اإلصابة أكثر من ربع حاالتتوفي  حيث

، والتي يمكن أن اإلصحاح البيئي بالغة األهميةبيرا على خدمات المياه والصرف الصحي و مليون يمني اعتمادا ك 6,5يعتمد حوالي  •
  30من فجوة تمويلية حادة تبلغ    اإلصحاح البيئي. يعاني برنامج اليونيسف للمياه والصرف الصحي وفيروس كورونا  تحول دون تفشي 

 . ليستمر البرنامج في أداء عمله أغسطس شهر قبل نهاية  تمويل عاجلالذي يستدعي الحصول على وأمريكي مليون دوالر 

  من حالة 354من وقوع  2020عام الخالل النصف األول من  فريق المهام القُطري للرقابة ورفع التقارير التابع لألمم المتحدة تحقق •
قدمت اليونيسف، من خالل  كما ح. و نزمؤخرا للشخص  100,000أكثر من  ، وتعرضاألطفال ضد الجسيمة االنتهاكات حاالت

 . األشخاص الذين نزحوا حديثامن  325,121لعدد السريعة  االستجابةآلية ة مستلزمات ضمن مجموعشركائها، 

الوفيات  معدل  بلغ    )وفاة مرتبطة بها  ة  حال  41َو  ها  باإلسهال المائي الحاد/الكوليرا المشتبه  حاالت  حالة من    145,155تم اإلبالغ عن   •
معالجة حالة( في مراكز    62,425على المستوى الوطني )حاالت اإلصابة  إجمالي  من  %  43تم عالج    .(٪0,06نسبة    جراء اإلصابة

 . المدعومة من اليونيسفعالج اإلسهال  اكزمر والجفاف 

 وضع االستجابة والتمويل في منظمة اليونيسف 

 

 اليمن -المكتب القُطري 

 يتقرير الوضع اإلنسان  

 

   2020يونيو  30 –يناير  1 الفترة التي يغطيها التقرير 

 2020 للعام منظمة اليونيسف مناشدة

 مليون دوالر  535

 مبلغ التمويل المتوفر*

 مليون دوالر  183 

 
 

 

 
 

 

 

 2020اليمن/ ©منظمة اليونيسف  

وآلية االستجابة والمياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي،  ، واالتصال ألجل التنمية ، السياسات االجتماعيةقطاعات   . ففي حين أنقطاعاتلل الكليمستوى التمويل  التمويل وضعيمثل بينما  القطاعاتبعض أنشطة فقط مؤشرات االستجابة تمثل * 

 .  2019  المخصصات التمويلية ألنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال للعاممن    قد تم ترحيلهالتمويل المتوفر  غالبية  ل، إال أن  العمل اإلنساني من أجل األطفاالخاصة بلتنفيذ األنشطة  ية  تمويلال  هابالمائة من متطلبات  40السريعة حصلت على أكثر من  

 

* المبالغ المتوفرة تتضمن التمويل المستلم مقابل النداء الحالي  

)طوارئ وموارد أخرى( ومبلغ مرحل من العام الماضي  

إضافي غير مخصص للطوارئ ولكنه  إضافة  إلى تمويل 

سيُسهم جزئيا  في تحقيق نتائج متابعة األداء اإلنساني للعام  
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 التمويل والشراكات: لمحة عامة

  2020للعام  أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن    في إطارمليون دوالر أمريكي    535مبلغ  منظمة اليونيسف للحصول على    إن نداء

نداء العمل اإلنساني  لتمويلالعمل على جمع التبرعات بخطى حثيثة بينما تواصل اليونيسف و .2019يمن للخطة االستجابة اإلنسانية يتواءم مع 

مخصصات مليون دوالر من    173تم ترحيل ما مجموعه  وقد    مليون دوالر.  13أقل من  حصلت المنظمة على  ، فقد  2020عام  لمن أجل األطفال ل

منظمة . ستقوم 2020يونيو  30مليون دوالر اعتبارا من  349تمويلية الفجوة الإجمالي ، وبذلك بلغ لتلبية االحتياجات المتزايدة 2019عام ال

، حيث سيؤخذ في الشهر المقبلخالل مليون دوالر  453إلى وخفضه نداء العمل اإلنساني الحالي لألطفال حجم مراجعة اليونيسف في اليمن ب

الخاص   الجديدالتمويل ومستويات التمويل المنخفضة ونداء الصعوبات التي تكتنف بيئة العمل النداء وخفض عين االعتبار أثناء عملية مراجعة 

 .19-بكوفيد
 

مليون دوالر  103 ناشدت للحصول على مبلغفي اليمن، حيث الخاصة بفيروس كورونا الموارد من أجل استجابتها  بحشدتقوم اليونيسف كما 

 103  نظيرا  مليون دوالر  24مبلغ  على  يونيو    30حتى  اليونيسف    حصلتوقد  ضمن جهود االستجابة العالمية لمكافحة فيروس كورونا. أمريكي  

من خالل  على الرغم من فجوات التمويل والقيود التشغيلية تواصل اليونيسف جهودها لتنفيذ استجاباتها  و.  االحتياجات التمويليةمن    اماليين دوالر

فيروس تم تزويدهم برسائل توعوية حول  نسمةمليون  2,6بالمخاطر وإشراك المجتمع  التوعيةعمليات  شملت ، حيثطرائق بديلةاعتماد 

تعمل اليونيسف على البحث   2020منذ مارس  مساحات الصديقة للطفل  غالق المدارس والونظرا إل  .التباعد الجسديااللتزام بقواعد  ، مع  كورونا

 م عن بعد والدعم النفسي واالجتماعي عن بعد وخدمات التوعية بمخاطر األلغام.يتوفير التعلبدائل لعن 
 

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

على تنفيذ سلسلة من إجراءات   حثيثةتعكف منظمة اليونيسف وبصورة  الداخلية. ونتيجة لذلكوالتحقيقات الداخلية الصادر عن مكتب المراجعة 

ولهذا . المرجوة لمصلحة األطفال وعلى نحو فعال في بيئة تكتنفها صعوبات وتحديات جمة وكبيرة خاطر بهدف تحقيق األهدافتخفيف الم

إطار عمل إلدارة المخاطر يتجاوز هذا النهج ويعد  ،HACT Plus النهج الموحد للحواالت النقدية في نسخته الجديدةتنفيذ في اليونيسف استمرت 

النهج الموحد  يتجاوز  وكاالت األمم المتحدة األخرى.من قبل جنبا إلى جنب مع  المعمول به العادي للنهج الموحد للحواالت النقديةإطار العمل 

، وهو قرار يتم تحديده من خالل HACTالنسخة السابقة  الحد األدنى من أنشطة الضمان المنصوص عليها في    للحواالت النقدية في نسخته الجديدة

 .يةبيئة التشغيلالومتأصلة مخاطر نطوي على ذلك من مدى ما ي
 

باستخدام منهجية تقييم درجة المخاطر المحتملة الخاصة بهم منقحة للوضع صيغة شريكا منفَّذا  120تم إعادة تقييم  فقديونيو،  30اعتبارا من و

 لضمان المالي لالشروط المرجعية عملية مراجعة مالية ميدانية إضافية باستخدام  78إجراء في  أيضا يتواصل العملكما . المحسنةالمخاطر 

عملية مراجعة    74وتتواصل كذلك جهود إجراء    .تركز وبصورة أكبر على اكتشاف أعمال االحتيال والنصب ومنعها قبل وقوعهاوالتي    المنقحة

كافة   سدادتواصل اليونيسف . 2019دوالر عام  500,000 تعادل أو تفوقشرة مالية تتعلق بالشركاء المنفذين الذين تلقوا تحويالت نقدية مبا

مباشرة والتعويض لنفقات تم صرفها مسبقاً ويستثنى من ذلك نفقات التشغيل واإلشراف الليات الدفع  آالمدفوعات الخاصة بأنشطة البرامج من خالل  

األنشطة كافة ذلك  تضمنيتم أيضاً تنفيذ المشتريات مباشرة من قبل اليونيسف وي. نقدية مباشرة تحويالتوالتي يتم دفعها من خالل الصغيرة 

 .  وإعادة التأهيل بالبناءالمرتبطة 

 
 واالحتياجات اإلنسانية: لمحة عامةالوضع 

حاليا عيش ي، حيث أنحاء البالد كافةجبهة نشطة تؤثر على ماليين اليمنيين في  42 على امتدادالدائرة ال تزال النزاعات واالشتباكات المتفرقة 

 4,4 تأثركما يصعب الوصول إليها. ديرية م  83، في ملحةاحتياجات إنسانية  يواجهونممن مليون شخص  4,1بما في ذلك  نسمة،مليون  6,5

الكوارث الطبيعية والسياق االجتماعي وقوع وتفشي األمراض ومن استمرار النزاع مليون طفل،  1,7، بما في ذلك بشكل شديد مليون نازح

 إعطاءبيروقراطية وتأخير  معوقاتما تواجهه من لات إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية وتقديم المساعدتأثر تووالسياسي واالقتصادي. 

خالل النصف  شخص    100,000أكثر من    أصبحكما  أنحاء اليمن.    كافةمليون شخص في    8,3على  سلبا  ات الفرعية، مما يؤثر  يالتفاقل  اتالموافق

أماكن نزوحهم نحو وجهة أكثر أمانًا. ويرتبط العدد األكبر من عمليات قاموا بمغادرة  ممن أومن ضمن النازحين الجدد  2020عام الاألول من 

 .1مأرب والضالع محافظتي يونيو ال سيما في إلى يناير الفترة الذي لوحظ خالل و بزيادة مستوى النزاعالنزوح 
 

حادثة انتهاكات جسيمة  369ما مجموعه  2020عام الخالل النصف األول من  واإلبالغ التابع لألمم المتحدة للرقابة  طريالق   المهام فريقوثق 

، بما بحسب التقاريراألطفال من عدد كبير من الضحايا  علوقو ستمرمنحى موجود لوحظ  حيث ،2حادثة  354 منفيها تم التحقق ضد األطفال، 

فتاة(، من قبل أطراف النزاع  86 و   فتى 208) من إصابات بليغة طفال 294 وتضرر( اةفت 39و  فتى 71) طفل للقتل 110تعرض في ذلك 

ختطاف أو فتى لال   30  تعرض  ا، كمفتى وفتاتان( من قبل القوات والجماعات المسلحة  34طفالً )  36المختلفة. تم التحقق من تجنيد و/أو استخدام  

مستشفيات، ال على  حالة هجوم    12  مدارس، و  ال على  وم  هجحاالت    9س جلت  وتعرض طفالن )ولد وفتاة( للعنف الجنسي أو االغتصاب.  ،  حتجازاال

التي تم  وادث الموثقة وحالمعظم س جلت تعليمية ومرفق صحي واحد(. رافق م 10حادثة استخدام عسكري للمرافق التعليمية والصحية ) 11 و  

أعمال  زيادة محتملة في جود وإلى فيروس كورونا بينما يشير التأثير العالمي لوالضالع ومأرب. و الحديدة وصعدة تليها، في تعز التحقق منها

في المائة في حاالت العنف المبلغ عنها  51,1نسبة بانخفاضا تظهر البيانات في اليمن إال أن اإلغالق، فترة  خاللالعنف ضد األطفال والنساء 

 
 2020للمنظمة الدولية للهجرة، يونيو مصفوفة تتبع النزوح التابعة  1
 .هذه األرقام فقط الحاالت التي تمكنت األمم المتحدة من التحقق منها حتى اآلن حيث قد يكون العدد الفعلي للحوادث أعلى من ذلك تمثل  2
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 اوال ينبغي تفسيرهاألخصائيين االجتماعيين من قبل األنشطة اإليصالية المنفذة ضد األطفال والنساء. وي عزى هذا بشكل أساسي إلى انخفاض 

 العنف. منحىفي فعلي انخفاض  اعلى أنه
 

حيث ،  اإلمكانيات الخاصة بإجراء الفحوصات  بسبب عدم توفردون الواقع  تظل  فيروس كورونا انتشار  مدى  الخاصة بتقديرات  الأن  من المرجح  

غير  الواقعة شمال البالد محافظات الال يزال الوضع في و .جنوبالواقعة في الفي المحافظات إال الحرجة فيروس كورونا حاالت ال يتم فحص 

ً  كورونا بفيروس اإلصابة حاالت عدد يونيو، بلغ 30اعتبارا من والمعلومات.  قلةبسبب  اواضح   313نجم عنها حالة،  1,162 المؤكدة رسميا

 حيث ،3حاالت اإلصابة بفيروس كورونا بينفي المائة  9,26 الوفيات جراء اإلصابةمعدل مع بلوغ في اليمن، حالة تعافي  490و  حالة وفاة

الهائل معدل  هذا اليعكس  و  أضعاف المتوسط العالمي.خمسة  والذي يتجاوز    ،نتيجة الوباءبين اليمنيين  المؤكدة    اإلصابة  أكثر من ربع حاالتتوفي  

المرضى الذين تظهر عليهم سوى  فحصبسبب عدم  وذلك بصورة وافية عن الحاالتعمليات اإلبالغ نقصا كبيرا في جراء اإلصابة  للوفيات

ً  كورونا بفيروس اإلصابة حاالتعن األعراض والذين يحضرون إلى المرافق الصحية. تم اإلبالغ  في أمانة العاصمة ومأرب  المؤكدة رسميا

ية الصحية  تدهور البنية التحتاألساس في في الصراع المستمر تسبب نظرا لووحضرموت والمهرة وتعز ولحج وعدن وأبين والضالع وشبوة. 

أسرع وعلى وتيرة في اليمن بفيروس كورونا أن ينتشر فمن الممكن الضعف  درجات وأوجهوزيادة المواطنين المناعة لدى أجهزة وإضعاف 

تعترض إمكانية تحديات كبيرة بروز إلى  الرامية لمنع انتشار فيروس كوروناتدابير  النطاق أوسع من البلدان األخرى. وبالتوازي مع ذلك، أدت 

المدارس، واألماكن الصديقة  أغلقت  حماية الطفل، والخاصة بأنشطة التوعية    كافةعلقت السلطات في اليمن  لقد  البرامج.  وتنفيذ    إيصال المساعدات

المدارس في جميع أنحاء  إغالقتم كما الخدمات لألطفال واألسر المحتاجة. إمكانية إيصال للطفل، والتجمعات العامة، مما أدى إلى انخفاض 

كمواقع أخرى مدرسة  102تم تحديد كما مدرسة كمراكز حجر صحي،  55يتم استخدام أكثر من و. جائحة كورونامارس بسبب  15اليمن منذ 

 حجر صحي محتملة. 
 

اإلجمالي التراكمي لحاالت الكوليرا ، وصل 2017أبريل  27اإلسهال المائي الحاد/تفشي الكوليرا في حاالت الموجة الثانية من  ظهورمنذ 

على امتداد  ( %0,16 بنسبة وفياتمعدل تسبب بمما )مصاحبة حالة وفاة  3,799مع حالة  2,398,477إلى  2020يونيو  30المشتبه بها حتى 

 2020يونيو    30  -يناير    1  في الفترة  توقد بلغ.  2020عام    بهافي المائة من إجمالي الحاالت المشتبه    23,4األطفال دون الخامسة  ويمثل  .  البالد

من الوفيات الناجمة   %0,03معدل  ب)مصاحبة  حالة وفاة    41معها  جلت  س    حالة  145,155  المشتبه بها  إلسهال المائي الحاد/الكوليرااعدد حاالت  

 721( حالة مشتبه بها و 452,797)والتي سجلت فيها  2019في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام  68التي انخفضت بنسبة و( اإلصابةعن 

التي بذلتها  الكبيرةنتيجة للجهود الكبير (. قد يكون هذا االنخفاض اإلصابةعن  الناجم معدل الوفيات  ٪0,16)  2019عام صاحبة حالة وفاة م

الخوف من أدت بسبب كون تقد والتي  جائحة كورونااليونيسف وشركاؤها في االستجابة لهذا الوباء، ولكن يمكن ربطها أيضا بالتأثير الثانوي ل

لزيارات  نسبة اإلى انخفاض مواطنين القيود المفروضة على حركة ال جراءالوصول إلى المرافق الصحية انخفاض إمكانية العدوى واإلصابة ب

  حاالت خالل هذا العام، وقوع بمديرية في اليمن  333من أصل مديرية  324ما مجموعه أفادت . من قبل المواطنين للخدمات الصحية األولية

أكثر ثالث في قائمة  الحديدة وصنعاء وتعز وتأتيشخص.  10,000حالة مشتبه بها لكل  50وطني اإلصابة على المستوى المعدل بلغ حيث 

 حاالت الكوليرا المشتبه بها.ب لإلصابة تأعلى معدالها في س جلوالتي محافظات 
 

في  ، لم تؤكدها السلطات، 1( من النوع VDPV) المستمد من اللقاح حالة واحدة من فيروس شلل األطفالوقوع مايو عن  شهر تم اإلبالغ في

ة  سالل عبارة عن  وه (VDPV) المستمد من اللقاح فيروس شلل األطفالإن  العربية السعودية.الحدود مع المملكة بالقرب من صعدة،  محافظة

منظمة الصحة  التابع ل  رصدالموجود في لقاح شلل األطفال الفموي. أجرى فريق الالفصيل    مننادرة من فيروس شلل األطفال التي تحورت وراثيا  

حمالت إجراء  شلل األطفال بفيروس  الوطنية لبرنامج استئصال    التصديقأوصت لجنة  كما  االستجابة المطلوبة.  بنوع  وأبلغ  تحقيقا في ذلك  العالمية  

 في صعدة وفي جميع أنحاء البالد.ضد شلل األطفال تطعيم 
 

من المرجح  فبدعم من اليونيسف،  ووزارة التخطيط والتعاون الدولي    والتي نشرتها  4وبحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن

فقر الاالقتصاد إلى زيادة معدالت الفقر وبالتالي زيادة انكماش ٪ بسبب أزمة فيروس كورونا. سيؤدي 10-أن ينكمش االقتصاد اليمني بحوالي 

في  70و  60قد انخفضت بنسبة تتراوح بين المغتربين يالت ن تحوبحسب تقديرات النشرة فإ. ولديهم ضعفارتفاع معدالت الاألطفال وبين 

التجارة العالمية بين البلدان وتراجع اإلنتاج العالمي الذي تشهده إلى الفقر. عالوة على ذلك، أدى االنكماش تمدة عليها المائة مما دفع األسر المع

حدوث  ى ذلكمما يترتب عل في المائة من احتياجاتها 90يمن إلى انخفاض السلع ومخزونات العرض في األسواق المحلية، حيث تستورد ال

 ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات األساسية في اليمن.
 

 استجابة البرنامجعن  مختصرتحليل 
 االستجابة لإلسهاالت المائية الحادة/الكوليرا

 70و معالجة الجفاف مراكز من مركزا  355إلسهال المائي الحاد/الكوليرا، دعمت اليونيسف لالستجابة لحاالت االمتكاملة جهود ال في إطار

في المائة من عدد   43حالة مشتبه بها من الكوليرا أو  425,62تم عالج وقد . 5محافظة  17عموم مديرية في  201مركزا لعالج اإلسهال في 

شركاء اليونيسف كما قام    ،2020خالل النصف األول من عام    عالج اإلسهال  اكزمرومعالجة الجفاف  مراكز  الوطني في  على المستوى  الحاالت  

 وأكياس معالجة الجفاف عن طريق الفم والزنك على جميع المحافظات.مستلزمات مواجهة اإلسهال المائي الحاد بتوزيع 

 
  .مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. التقرير الشهري حول االستعداد واالستجابة لفيروس كورونا في اليمن  3
4  0update%20economic%2-https://fscluster.org/search?text=yemen%20socio 
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بمجرد اإلبالغ عن الخاصة بالمياه والصرف الصحي قامت اليونيسف بنشر فرق االستجابة السريعة المشتبهة الكوليرا حاالت لمنع انتشار و

شخص في المناطق المتضررة من تفشي اإلسهال المائي  900,000فرق االستجابة السريعة أكثر من  شملت. الكوليرا المشتبه فيها تحاال

نظافة الأدوات ولكلورة المنزلية وتوزيع أقراص الكلورة لبتدشين حمالت فرق االستجابة السريعة قامت كما . 6محافظة 16الحاد/الكوليرا في 

نسمة توفير إمدادات المياه النظيفة لمليوني في اليونيسف . استمرت على مستوى األسرة لشخصية لنظافة الجلسات توعية  كما نفذت شخصيةال

 الكوليرا/ ترتفع فيها مخاطر اإلصابة باإلسهال المائي الحاد  مناطقمن خالل المعالجة اليومية لمصادر المياه الخاصة وخزانات المياه بالكلور في  

تشغيل وصيانة محطات عملية في دعم  2020خالل النصف األول من عام استمرت اليونيسف كما ذمار وصنعاء وأمانة العاصمة. كل من في 

اليونيسف الوقود والكهرباء وقطع الغيار وخيارات الطاقة البديلة والصيانة  وفرت حيث، جة مياه الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة معال

اإلسهال المائي  من حيث التعرض لإلصابة بعالية الخطورة  مناطقفي نسمة مليون  1,9ما يزيد عن  لصالحالطارئة ألنظمة الصرف الصحي 

 .7محافظة  12 في الحاد/الكوليرا
 

التي تستهدف المناطق و ، تم تنفيذ االستجابة المتكاملة للكوليرا تفشي اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا للحيلولة دون الراميةمع استمرار الجهود 

 لقاءات الصحة المدرسية وأعضاء    يوميسرقادة الدينيين  ن والين المجتمعييالمتطوع  شملت أنشطة.  2020عام  الفي النصف األول من    األشد تأثرا

الرسائل   نشرالوقاية من اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا. تم توعوية حول برسائل والذين تم تزويدهم نسمة مليون  1,8ما يقرب من  هاتاألم

صالة الجمعة، و  أثناءفي المساجد خطبة  3,000مدرسيا، و نشاطا  397زيارة من منزل إلى منزل، و  212,980تنفيذ من خالل التوعوية 

 500في المرافق الصحية وأكثر من  توعوية  جلسة    180عرض للدمى المتحركة، و    506و  جلسة نقاش توعوية،    262مجتمعيا، و  لقاءا    6,456

 .ألمهاتا لقاء توعوي بين
 

 الصحة والتغذية

صحة األم والوليد لساهمت اليونيسف في تحسين خدمات صحة األم والوليد والطفل في اليمن من خالل تقديم الدعم الفني والمالي للندوة الوطنية 

ة فبراير. خالل الندوة، دعمت اليونيسف ووكاالت األمم المتحدة األخرى، بما في ذلك صندوق األمم المتحد 17إلى  16في اليمن في الفترة من 

 تحسينالمتعلقة بمراجعة خدمات صحة األم والوليد والطفل الحالية في اليمن والتوصيات الرئيسية عملية للسكان ومنظمة الصحة العالمية، 

ومنظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة للسكان وبعض   العامة والسكان  في شهر يونيو مع وزارة الصحة كما أعدت اليونيسف  .  األوضاع

قدم مكتب األمم المتحدة لخدمات دليل التوجيهي، . وإلى جانب الكوروناظمات غير الحكومية دليال توجيهيا حول الصحة اإلنجابية وفيروس المن

الدليل اإلرشادي للقابالت المجتمعيات في جميع المحافظات.   حولمدربا. ستقوم اليونيسف بتوسيع نطاق التدريب    73لـ  دورات تدريبية  المشاريع  

  178لعدد    رعاية التوليد وحديثي الوالدة في الحاالت الطارئةمجال    ي للحصول على دبلوم فيدتدريب مدته عام مؤ  برنامجدعمت اليونيسف  كما  

 يوممرض ،حديثي الوالدةأخصائيي  ،غرف العمليات يضوممر ،خمسة تخصصات بما في ذلك أطباء التوليد علىتم توزيع المتدربين متدربا. 

رعاية التوليد وحديثي الوالدة في الحاالت اقسام درب بتشغيل توأخصائيي التخدير. سيقوم الفريق الم، وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة

رعاية التوليد وحديثي الوالدة في حصول على خدمات الإمكانية يؤدي إلى تحسين س، مما في المديرياتمستشفى غير عاملة  30في  الطارئة

في المائة من إجمالي المستفيدين في اليمن،   65امرأة حامل ومرضع، يمثلن  520,136. خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت الحاالت الطارئة

 خدمات الرعاية الصحية األولية بدعم من اليونيسف.

 
خطر مستوى  ل  انظر  وذلك  مكافحة جائحة كورونابسبب تدابير    الكزاز الوليدي والدفتيريا وشلل األطفال  مكافحةأعادت اليونيسف جدولة حمالت  

المقرر وعدن والضالع ولحج وتعز والمهرة كل من الدفتيريا في مكافحة لحملة إجراء . دعمت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية انتقال العدوى

من المقرر إطالق وعاما.  15أسابيع و  6مليون طفل تتراوح أعمارهم بين  1,5، والتي تستهدف 2020يوليو  9إلى  4إجراؤها في الفترة من 

ألف طفل دون الخامسة.   900محافظات جنوبية، تستهدف  10عموم في  2020يوليو  20إلى  18شلل األطفال في الفترة من مكافحة حملة 

تتشاور اليونيسف ومنظمة كما . تهماالمعرضين لخطر انتهاء صالحي Tdالدفتيريا  لقاح و OPV شلل األطفال الفموي كلتا الحملتين لقاحتستخدم 

 ولوية.األذات من المديريات مديرية  32في  المزمع القيام بها لقاحات الكوليرا الفمويةالصحة العالمية مع وزارة الصحة العامة والسكان بشأن 
 

  ات لتعزيز نظام سلسلة إمداد -ثالجات تعمل بالطاقة الشمسية  -للطاقة الشمسية  خلية 129تركيب  2020تم خالل النصف األول من عام 

في الحديدة وتعز. وحدة  53وزارة الصحة العامة والسكان وتوزيع الطاقة الشمسية لوحدة إضافية من  230التحصين. دعمت اليونيسف تسليم 

، ومراقبة درجة الحرارة  تعمل بالطاقة الشمسيةالتي  ثالجات  السلسلة التبريد على تركيب وتشغيل وصيانة  مسؤولي  من فنيي و  19تم تدريب  كما  

تعمل بالطاقة الشمسية    ثالجة  1,100يقوم فنيو سلسلة التبريد بتركيب حوالي  عن بعد، وإدارة اللقاحات وسلسلة التبريد في جيبوتي. من المتوقع أن  

 زيارة( بGAVIقام التحالف العالمي للقاحات والتحصين ) ،هذا العام، والتي ستحافظ على فاعلية اللقاحات باستخدام الطاقة الخضراء. في فبراير

 .ونوابهم مع وزراء الصحة ورؤساء الوزراءإلى اليمن وناقش جدول أعمال التحصين وتعزيز النظام الصحي 
 

خالل الفترة المشمولة  وقد تم . اإلدارة المجتمعية المتكاملة لبرنامج سوء التغذية الحادتوسيع نطاق ودعم في اليونيسف وشركاؤها  استمرت

من بينهم   ،طفالً دون الخامسة   1,594,325سوء التغذية لما مجموعه  فحص  إجراء  التقارير،    رفعفي المائة من    82إلى  صل  يمعدل  بالتقرير، وب

أقراص   طفال 228,822سوء التغذية تلقى  حاالت منعبهدف . وتم استقبالهم لتلقي العالجطفال يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم  96,344

  651,315حصلت  و  (أ)فيتامين  طفال على    116,404  بينما حصل،  دقيقةالمغذيات  ال  جرععلى    طفال  406,499  كما حصلالتخلص من الديدان،  
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لتبني  في مجال تغذية األطفال الرضع والصغاراستشارات على من األمهات  1,095,163 حصلت. كحمض الفوليمهات على مكمالت من األ

فيه استمرت  في الحين الذيأن تزيد من فرص بقائهم على قيد الحياة.  ألطفال الرضع والصغارللتغذية السليمة يمكن لممارسات التغذية المثلى. 

البالد حيث ال تتوفر معدات الواقعة في جنوب تم تعليق العديد من الفرق المتنقلة في األجزاء فقد تقديم خدمات العالج الغذائي في اليونيسف 

نشطة األبعض  إنجازالقصور في الحماية الشخصية للفرق المتنقلة. كما تم تعليق الفرق المتنقلة في الحديدة وذمار بسبب نقص الوقود. ي عزى 

والعيد، وانعدام األمن،   رمضان،شهر  ، ومكافحة فيروس كورونابسبب إجراءات  للخدمات  الوصول  إمكانية  أبريل إلى انخفاض  شهر  ية منذ  والتغذ

 في جنوب البالد.الواقعة والفيضانات 
 

التفويض الرسمي والتصريح األمني في إعطاء تم حيث  2020في الربع األول من عام  SMART من مسوحات تم التخطيط إلجراء مسحين

لم يتم إجراء مسح كما رمضان. شهر قبل  المتاح إلجرائهالمخطط له في صنعاء بسبب ضيق الوقت  SMARTبداية أبريل. لم يتم تنفيذ مسح 

SMART    إصدار وة على ذلك، تم  المشتبه بها. عال  كورونابحاالت تتعلق  مخاوف  ريح لاالتص السلطات المحلية    تمنحعمران حيث لم  محافظة  في  

التي تنفذها حمالت ال إيقافمكافحة جائحة كورونا تدابير  بسببتم . ة المفعولوال تزال ساري SMARTمسوحات إرشادات عالمية لتعليق 

 النمو.وتعزيز ورصد )المواك( الذراع أعلى فحص محيط منتصف ل صحة المجتمع اتمتطوع
 

التغذية كتلة بدعم من  8إجراءات عدة اليونيسف واتخذت أعدت كورونا في ظل جائحة خدمات التغذية األساسية تقديم بهدف االستمرار في 

منهجية لتحليل الوضع التغذوي في السياق   إعداد  علىبالعمل  مجموعة عمل معلومات التغذية    تقوموبالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان.  

 تقوم اليونيسف باستطالع إلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحادل في إطار فريق العمل الفنيو. SMARTمسوحات الذي ال يمكن فيه إجراء 

األمهات قيام العاملين الصحيين المجتمعيين وإمكانية  خاللمن توسط وسوء التغذية الحاد الموخيم خيارات لتجربة عالج سوء التغذية الحاد الال

 . الذراعأعلى منتصف حيط م بعمل فحصومقدمي الرعاية 
 

. قام مركز السيطرة على 2020يناير  - 2019نوفمبر  في الفترة جنوب البالدتم إجراء عملية جمع بيانات تقييم األمن الغذائي وسبل العيش في 

. تتشاور اليونيسف حاليًا مع السلطات بشأن الموافقة على  البيانات تحليلكيفية األمراض والوقاية منها بمراجعة البيانات وتقديم إرشادات حول 

مستويات ة على المستوى الفني، إال أن جهود المناصرة على بشفافية بأوجه القصور المنهجية. بينما تتواصل جهود المناصرقرار النتائج، مع اإل

النتائج. تم االنتهاء من تحليل التصنيف المرحلي  بوزارة الصحة العامة والسكان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لضمان قبول مطلوبة رفيعة 

تحليل التصنيف المرحلي نتائج . سيتم دمج هذا التقرير مع تقرير جزئي في صورةالمتكامل لألمن الغذائي أوائل شهر يونيو، وستصدر النتائج 

، سيتم إجراء )قياس محيط الذراع األعلى( المواكالمتكامل لألمن الغذائي في المحافظات الشمالية عند اكتماله. بسبب التأخير في تحليل بيانات 

تقييم األمن الغذائي وسبل العيش في  دراسة لو وأغسطس. بالنسبة تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد مبدئيًا في شهري يولي

إلى  فبراير  في الفترةجمع البيانات العمل على في شهري يناير وفبراير. تم  قياس المواكحول كيفية تم إجراء تدريب فقد المحافظات الشمالية، 

بيانات ( تصريحا بشأن تحليل SCMCHAاالنسانية والتعاون الدولي ). بمجرد أن يصدر المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون 2020أبريل 

متعدد كتل . خططت اليونيسف إلجراء جمع البيانات لمسح الالمواكتقييم األمن الغذائي وسبل العيش سيتم تنفيذ تحليل بيانات األمن الغذائي و

الموافقة من المجلس األعلى إلدارة  الحصول على ظر اليونيسف لم يتم تنفيذه حيث تنت غير أنه 2020المؤشرات خالل النصف األول من عام 

 ( للشروع في جمع البيانات.SCMCHAوتنسيق الشؤون االنسانية والتعاون الدولي )

 

 المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي

فيروس كورونا، ب المتعلقةاإلصحاح البيئي تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفي  2020اليونيسف خالل النصف األول من عام استمرت 

أعمال االستجابة للحد من مخاطر المجاعة، و المتكامل والبرنامجبالمياه والصرف الصحي، والوقاية من الكوليرا،  الخاصةوحاالت الطوارئ 

استجابتها في لتمويل جهود ن دوالر مليو 1,7اليونيسف سوى  تتسلملم فالموارد لحشد على الرغم من جهود اليونيسف وللنازحين. اإلنسانية 

بالغة  مليون شخص بخدمات المياه والصرف الصحي  6,8لبلوغ مليون دوالر  135الحصول على مجال المياه والصرف الصحي مقابل طلبها 

تمويل الحصول على  االستجابة الطارئة للمياه والصرف الصحي ما لم يتم  جهود  لدعم المزيد من    يةاليونيسف القدرة التمويللدى  عد  يلم  و.  األهمية

مليون  30شهري يوليو وأغسطس فقط من فجوة تمويلية حادة تبلغ ليعاني برنامج اليونيسف للمياه والصرف الصحي . بشكل عاجلوإضافي 

المياه   كتلةلمياه والصرف الصحي في اليمن فإن  في مجال اإلنسانية  ة ااالستجابأعمال  في المائة من    50أن اليونيسف تمثل أكثر من  وبما  دوالر.  

 .مالذ أخيروالصرف الصحي في اليمن تعتمد على استجابة اليونيسف ك

 
 ، كماممارسات التباعد االجتماعيممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها مع  يركز على دمجانتشار فيروس كورونا  مضاعفات في سياقوخيم المصاحب لمن سوء التغذية الحاد النزالء المرافق الصحية عالج  8

عي ممارسات التباعد االجتماانتشار فيروس كورونا دمج ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها مع في سياق في العيادات الخارجية لسوء التغذية الحاد الوخيم وسوء التغذية الحاد المتوسط يشمل عالج المرضى 
قبول المرضى بحسب قراءة   من أسبوعيا، بدال شهريا  TSFP برنامج التغذية التكميليةو OTP برنامج التغذية العالجية في العيادات الخارجيةلالزيارات على سبيل المثال إجراء ، وتعديل بعض اإلجراءات الفنية

نقطة  ولألطفال دون عامين على مدار السنوات السابقة )نقطة واحدة  SMARTفي اليمن بناء  على تحليل بيانات مسح لقياس المواك  تحديد مؤشرات النقص التغذوي ؛ تم مؤشر المواك التي تدل على نقص تغذوي
أنشطة رصد وتعزيز النمو،   وقفو ،ارج المنازلوالزيارات التي تتم خ  اليوميةعدد محدود من الزيارات ذلك إجراء يشمل و - ةالصحة والتغذية المجتمعي اتمتطوع تعديل عمل(؛ أعوام 5-2 أخرى لألطفال بين

تم  و؛ الفرق المتنقلةألنشطة معدات الوقاية الشخصية ضروري الحصول على ولكن  - لفرق المتنقلة بناء  على طلب وزارة الصحة العامة والسكان با خاص بروتوكول كما تم اعداد تدابير الحماية الشخصية؛ واتباع 
فيروس كورونا؛ وإعداد تدريب حول السياسات واإلجراءات  كتلة التغذية في سياق امج المؤشرات الرئيسية لرصد بر وإعداد ؛ كورونا جائحة ظل في  تغذية الرضع واألطفال الصغارالخاصة ب رشاداتاإلتكييف 

 . مرافق التغذيةالبرامجية للعاملين في 
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بتقديم  فيروس كورونالألشخاص المتضررين من اإلصحاح البيئي الصرف الصحي وخدمات توفير المياه النظيفة وقامت اليونيسف بهدف 

توفير المياه الصحي. تضمنت خدمات المياه والصرف الصحي  والعزل  شخص في مراكز الحجر    270,000  لـالمياه والصرف الصحي    خدمات

ومراحيض الشخصية وخزانات المياه ومستلزمات النظافة المنقولة بالشاحنات )وايتات( 

 .وتمديد أنابيب المياهللحاالت الطارئة 
 

 الرئيسيةالمدن كل من تشغيل وصيانة شبكات إمداد المياه في دعم في اليونيسف  استمرت

يناير مياه الشرب شهر منذ المنظمة  ، حيث قدمتآمنةوالمناطق الريفية لتوفير مياه شرب 

في  ةالمضيف اتمليون شخص، بما في ذلك النازحين وأفراد المجتمع 3,7اآلمنة ألكثر من 

توفير الوقود والكهرباء آمنة دعمت اليونيسف لتوفير مياه شرب و. 9محافظة 15عموم 

على المياه من الحصول  مليون شخص    4,6أكثر من  تمكن  كما    الطاقة. وبدائل  وقطع الغيار  

لرقابة على جودة المياه وتعقيم إمدادات المياه عمليات البفضل دعم منظمة اليونيسف  النظيفة  

عام  الخالل النصف األول من  10محافظات  8الكبيرة الى جانب كلورة خزانات المياه في 

2020 . 

 

كما قامت ببناء حمامات للطوارئ ووزعت  ةحاالت الطارئلالماء لمياه عبر وايتات التوفير على اليونيسف في األشهر الستة الماضية  عملت

نازح على المياه النظيفة،  320,000لضمان حصول أكثر من ممارسات النظافة الشخصية  التوعية لتعزيزأدوات ومواد النظافة الشخصية مع 

 في عموم البالد.  11محافظة  11اليونيسف هذا التدخل في نفذت  ، حيثنظيفةئة وبيجيد فضال عن صرف صحي 
 

بما في   في مجال المياه والصرف الصحي اتالمساعد اإلصحاح البيئي المياه والصرف الصحي وكتلة خالل الفترة المشمولة بالتقرير قدمت 
دون هذه المساعدات ومن مليون شخص في اليمن.  9,5أكثر من لتشمل وفيروس كورونا للنازحين والكوليرا اإلنسانية  االستجابةأعمال ذلك 

التي  الموارد    حشدعلى الرغم من جهود  و.  لالنهيار  في اليمنواإلصحاح البيئي  أنظمة ومؤسسات المياه والصرف الصحي  ستتعرض  اإلنسانية  
مليون   6,3 بحلول شهر يوليو فسيتأثر نقص التمويل اراستمر وفي حال. يةالمياه والصرف الصحي أزمة تمويلكتلة تواجه تبذلها المنظمة 

المقدمة وكذلك خدمات المياه  ،األمراضالتي تساعد على منع انتشار ا من فرق االستجابة السريعة فريق 220عمل سيتم إيقاف  ، حيثشخص
  2020عام ال خالل النصف الثاني من الملحة لتغطية احتياجات المياه والصرف الصحي وبسبب النزاع. تعرضوا للنزوح لألشخاص الذين 

مليون   20كذلك و خطة االستجابة اإلنسانية الخاصة باليمنمليون دوالر كجزء من  159 الحصول علىالمياه والصرف الصحي كتلة تحتاج 
تشمل احتياجات المياه والصرف الصحي  .  12فيروس كورونااالستجابة اإلنسانية العالمية لخطة  ضمن    لتغطية االستجابة لفيروس كورونادوالر  
النازحين مخيمات خدمات المياه والصرف الصحي في توفير و ،اإلصحاح البيئيتوفير المياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي و الملحة

الموارد على المستويات حشد  كبيرة لمناصرة  حمالت    مهمة قيادةالمياه والصرف الصحي  تولت كتلة  باإلضافة إلى أنشطة مراقبة جودة المياه.  
المياه والصرف  كتلة عضوا في  32من قبل تم التوقيع عليه  13مشترك خطابإصدار الوطنية واإلقليمية والدولية. تضمنت حملة المناصرة 

للمانحين والجهات الفاعلة في مجال التنمية والعمل اإلنساني موجه يف ونداء عالمي للعمل في جنإحاطة خاصة بأنشطة المناصرة، و ،الصحي
 اليمن. بشأن ووسائل اإلعالم لجمع األموال والتوعية 

 

. كانت كتلةتحسين قدرة البهدف  خمس فعاليات لتبادل المعرفة الفنية    2020عام  الالمياه والصرف الصحي خالل النصف األول من  كتلة  نظمت  
مج المياه والصرف  ابرفي  دفع المبالغ النقدية  تتعلق بتقييم االحتياجات والدراسات الفنية، والمياه والصرف الصحي والطاقة الشمسية، والفعاليات  
فيروس  حماية منعمل المياه والصرف الصحي مجموعة عمل معنية بكتلة والمياه والصرف الصحي. أنشأت  ،وبرامج الحماية، الصحي
 . 19-بسبب كوفيد خطيرةض امرأاالستجابة لحماية السكان األكثر ضعفا  والمعرضين لخطر اإلصابة بجهود لدعم كورونا 

 
 

 الطفلحماية 

بنسبة  خدمات الدعم النفسي واالجتماعياألطفال ومقدمي الرعاية المشمولين ب  عدد بانخفاض  الصديقة للطفلإغالق المدارس والمساحات  تسبب

أعادت  .  2019  للعام  لفترة من يناير إلى يونيولنجاز  مستوى اإلفي المائة مقارنة ب  29,4بنسبة  هامة  انخفضت خدمات الحماية الكما  في المائة    89

ستعمل اليونيسف وشركاؤها   .كورونافي ظل جائحة  تقديم الخدمات عن بعد  رفع مستوى  من خالل    الحمايةاليونيسف وشركاؤها تصميم برنامج  

الدعم  استشارات تقديم والتلفزيون والرسائل النصية القصيرة واإلذاعة من خالل هامة على رفع مستوى الوعي حول خدمات حماية الطفل ال

 
 ، حجة، إب، لحج، مأرب، ريمة، صعدة، أمانة العاصمة، وتعزعدن، البيضاء، الحديدة، المحويت، عمران، ذمار، حضرموت  9

 الحديدة وعمران وذمار وإب وصنعاء وأمانة العاصمة وتعز    10
 الضالع، عدن، الحديدة، الجوف، حضرموت، حجة، إب، لحج، مأرب، أمانة العاصمة، وتعز 11
ي اليمن.  كتلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في اليمن. خطاب مشترك من الجهات الفاعلة في مجال المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي ف 12

s_14062020_fv.pdfhttps://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/joint_letter_wash_funding_gap 
فاعلة في مجال المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في اليمن.  كتلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في اليمن. خطاب مشترك من الجهات ال  13

/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/joint_letter_wash_funding_gaps_14062020_fv.pdfhttps://www.humanitarianresponse.info 

 

األطفال الذين تضرروا من   حصول : 2020اليونيسف © 

أدوات ومواد النظافة   على الفيضانات األخيرة في حضرموت 

 الشخصية

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/joint_letter_wash_funding_gaps_14062020_fv.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/joint_letter_wash_funding_gaps_14062020_fv.pdf
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وخدمات إدارة الحاالت عبر الهاتف التي تدعمها شبكة الدعم   ،العائلية الدعم النفسي واالجتماعي وحقيبة ،الهاتف عبر النفسي واالجتماعي

 المجتمعية.
 

للحياة بشأن المخاطر التي تشكلها األلغام والذخائر غير  ةالمنقذ التوعيةتوفير في اليونيسف استمرت  الراهنةعلى الرغم من التحديات التشغيلية 

من أصل محافظات سبع  وذلك على امتداد من النزاع 14شخصا متضررا 258,240والتي شملت المنفجرة والمتفجرات من مخلفات الحرب، 

من خالل شبكة من  حافظةم 71خدمات الدعم النفسي االجتماعي في على  15شخصا  319,300كما حصل هذه الخدمة.  تشملهاحافظة م 21

لضمان استمرار وتعرضهم للعنف.  جراء  وطويلة األجل    المباشرةالتغلب على العواقب    فيمساعدتهم  ل  الثابتة والمتنقلةطفل  المساحات الصديقة لل

خيارات لتقديم هذه الخدمات عن ب عد من خالل  عن اليونيسف تبحث كورونا ظل جائحة التوعية بمخاطر األلغام والدعم النفسي واالجتماعي في 

 اإلحاالت دعم    فيمن خالل برنامج إدارة الحاالت  كما استمرت اليونيسف  .  واإلذاعةوسائل التواصل االجتماعي والمكالمات الهاتفية والتلفزيون  

 خالل الفترة المشمولة بالتقرير. طفل 2,308 هامة لعددوتوفير خدمات حماية الطفل ال
 

 التعليم

  33,000أكثر من    2020عام  الوزعت اليونيسف خالل النصف األول من  

حقائب كما وزعت  16محافظة  14مدرسة في  800على طاولة مدرسية 

 10في  وطالبة طالب 286,000 لنحومدرسية وأدوات تعليمية 

  17. تم االنتهاء من إعادة تأهيل المدارس المتضررة في 17محافظات

. دعمت اليونيسف ةبوطال طالب 7,236استفاد منه والذي مدرسة، 

  8مدرسة في  47إصالح مرافق المياه والصرف الصحي في عمليات 
مساحة تعلم  100طفال. تم توفير  681,18 يستفيد منهال 18محافظات

ن. يالنازحوجود مؤقتة إضافية للمدارس في المناطق التي يتركز فيها 

تستهدف حيث إلطالق مبادرة المنح المدرسية جارية االستعدادات 

دوالر لكل مدرسة لتلبية  1,500مدرسة بمنحة قدرها  7,000

تغطية كلفة  واالحتياجات التشغيلية للمدارس مثل توفير المواد التعليمية 

المبالغ سيتم منح والتكاليف األساسية األخرى.  بسيطةاإلصالحات ال

 والموافقة عليها.استعراض خطط المدارس التطويرية  عقبلمدارس المستهدفة ل
 

يتم تنفيذ الخطة على  س  التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.وكورونا  في ظل جائحة  وطنية لالستجابة للتعليم  الخطة الإعداد  عملية  قادت اليونيسف  

عن بعد والتعليم البديل تعليم الطرق وإعادة فتح المدارس دعم ، وبث رسائل التعليم ورفع الوعي والتي تشمل فصول تعويضية متفاوتةمراحل 

 .منصات التعلم عن بعداليونيسف في  تبحث كما .لعودة إلى التعليمالخاصة باكجزء من حزمة أكبر من األنشطة 

 

  ، المعلمين المؤقتةفي المدارس، حوافز  العاملين  و: الحوافز النقدية لدعم المعلمين  ، وهيتم تنفيذ ثالث مبادرات نقدية لدعم المعلمين في اليمنكما  

الحوافز النقدية لدعم المعلمين . بالنسبة لمشروعي ومعلمة معلما 114,102المشاريع الثالثة ما يقرب من حيث شملت معلمات الريف، حوافز و

في المائة من األيام  75لمدة ال تقل عن ارس ، فإن أحد معايير األهلية هو الحضور إلى المدحوافز المعلمين المؤقتةوفي المدارس، والعاملين 

 المدرسة مفتوحة.ظلت خاللها التي الدراسية  

 

في المدارس عاملين  مشروطة للمعلمين والمواصالت  حوافز    (ETI)  في المدارسوالعاملين  الحوافز النقدية لدعم المعلمين  يوفر مشروع   •

تم بنجاح. صرف كمال أربع دورات است هذا التاريخحتى تم لدعم حضور المستفيدين في المدرسة. البالد  شمالفي محافظات  10في 

( للعام 2020فبراير  - 2019مواصالت لمدة خمسة أشهر )أكتوبر التكاليف  لتغطيةنقدية حوافز خالل دورة الصرف الرابعة دفع 

 .النقدية مستفيدًا حوافزهم 111,552 استلمحيث  2019/2020الدراسي  

كمتطوعين لتعزيز  والذين يعملونإلى تقديم حوافز للمعلمين المؤقتين في محافظة عدن  (TTI) حوافز المعلمين المؤقتة يهدف مشروع •

األولى ما صرف دورة ال خالل  استلمعلى التعليم. جميع األطفال إمكانية حصول ضمان لو ، النازحةسر تدفق األبسبب قدرة المدارس 

 (. 2020فبراير  -معلما مؤقتا حوافزهم النقدية لمدة شهرين )يناير  437مجموعه 

قامت في تلك المناطق وللعمل  معلمات  وظيف  في المناطق الريفية دعمت اليونيسف تدريب وت  ينشأنتعزيز تعليم الفتيات اللواتي  بهدف   •

 2,086 استلمت. 2020حتى فبراير  2018بأثر رجعي من يناير  مكافئاتتحصيل وقد استحقت المعلمات الريفيات . مكافئاتهن دفعب

األولى صرف دورة الخالل  بأثر رجعيمكافئاتهن  ،اليمن عموممحافظة في  16في المناطق النائية والريفية في ، ممن يعملن معلمة

بسبب األمنية مخاوف للمراعاة والبيانات النهائية(. مطابقة أكيدها من خالل أولية بانتظار تم رقااألال تزال ) لحوافز معلمات الريف

 
 امرأة(  30,851رجل َو   35,616راشدا )  66,467فتاة( َو  76,599فتى و  97,192طفال )  173,791شملت  14
 امرأة( 63,607رجل َو   49,474راشدا )  113,081فتاة( َو  89,467فتى َو  97,771طفال )  187,238شملت  15
 أبين، الضالع، الحديدة، المهرة، المحويت، حضرموت، حجة، إب، لحج، ريمة، صعدة، شبوة، سقطرى، وتعز  16
 عدن، أبين، الضالع، الحديدة، حضرموت، المهرة، لحج، شبوة، سقطرى، وتعز  17
 لحج، أبين، إب، الحديدة، ذمار، الضالع، مأرب، وشبوة  18

 . حصول األطفال على الحقائب المدرسية. 2020اليونيسف © 
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 ن إلى حساباته المتبقي  وتم تحويل الرصيد    انقد  مكافئاتمبلغ الاألولى  صرف  دورة ال خالل    ناستلم  فقدمبالغ نقدية كبيرة  ل  اتالمستفيدحمل  

 الثانية. صرف دورة الستالمه في الاإللكترونية 

 عملية التحقق لضمان حصول المستفيد الصحيح على المبلغ الصحيح وتأكيد األهلية. استكمالثالثة مشاريع لصرف  دورات الالشروع بقبل تم 

 

على    12  -  9طالب المراحل الدراسية  ل  ات، فإن االمتحانفيروس كورونامارس بسبب    15ابتداء من  نظًرا لتعليق المدارس في جميع أنحاء اليمن  

كتلة  الشركاء  كافة التعليم مع  رئيس كتلةأغسطس في المحافظات الشمالية. تعمل اليونيسف بصفتها  15بدأ فقط اعتبارا من تسالمستوى الوطني 

الرئيسيون أيضا في كتلة  ، وحماية األطفال والمعلمين. ساهم شركاء الالمخصصة لالمتحاناتمدارس  الوضمان سالمة  الموارد لدعم  تجميع  على  

فقد فيروس كورونا ستجابة لفيما يتعلق باالوزارة التربية والتعليم. وبإشراف من كورونا في ظل جائحة وطنية لالستجابة للتعليم الخطة ال إعداد

التعليم "منظمة  مليون دوالر من    0,5  ميلغ  الشراكة العالمية للتعليم باإلضافة إلىبرنامج  مليون دوالر من    15  الحصول علىالتعليم  اقر أهلية كتلة  

وخطة االستجابة اإلنسانية العالمية الخاصة    2020لعام  ل  يمنللخطة االستجابة اإلنسانية    ملحق  إعدادالتعليم في  كتلة  . ساهمت  "نتظريال يمكن أن  

 .19-كوفيدبفيروس 
      

 الدمج واالستيعاب االجتماعي

على   2020عام  الخالل النصف األول من ركز برنامج السياسة االجتماعية لليونيسف 

االجتماعي واالقتصادي والتمكين  للدعم ( النموذج المتكامل 1مجالين رئيسيين: )

 )النقد واإلحالة( بالس-كاش وبرنامجلألشخاص الذين يعيشون في األحياء الفقيرة، 

األدلة حول الوضع   توفير( 2اعية؛ و )للمستفيدين من صندوق الرعاية االجتم

 عنداالجتماعي واالقتصادي إلثراء القرار وتعزيز أنظمة الحماية االجتماعية ال سيما 

. إلى سيناريوهات معينة تستندوضع خارطة طريق ورؤية وطنية للحماية االجتماعية 

الخاصة  ستجابات اال، تم دمج جميع التدخالت مع فيروس كوروناجائحة  تعندما بدأ

 . بالجائحة
 

  للدعم النموذج المتكامل ضمن مشروع ، 2020مارس  شهرفي أكملت اليونيسف 

المتصلة حتياجات اال، المرحلة الثانية من تقييم االجتماعي واالقتصادي والتمكين

األحياء الفقيرة بين أسرة مهمشة من  857تقييم  المتصلة بمواطن الضعفحتياجات االمرحلة الثانية من تقييم تم خالل ال. بمواطن الضعف

أعمال  المستفيدين في اسهام التدخالت المناسبة لتلك المجتمعات الضعيفة. لضمان نوعية صنعاء لتحديد محافظة الصغيرة في أمانة العاصمة و

، المرحلة  االجتماعي واالقتصادي والتمكين للدعمالنموذج المتكامل مشروع تلقتها من  شكوى 3,500التحقق من باليونيسف قامت االستجابة 

من    6,978احتياجات    المتصلة بمواطن الضعفحتياجات  االمن تقييم  عدن، قيمت المرحلة األولى  وفي  .  شكاويمن خالل آلية معالجة ال  األولى،

التحقق والتسجيل في تدخالت مستوى أجرت اليونيسف حملة توعية لتعزيز  التقييماستكمال من سكان األحياء الفقيرة. بعد ضعفا األسر األكثر 

 اليونيسف للمهمشين في عدن. 
 

عقدت اليونيسف االجتماع االستشاري للحماية االجتماعية في صنعاء. حضر االجتماع وزراء  االجتماعية وطنية للحمايةلوضع خارطة طريق 

نفس ن. تم تأجيل يالشؤون االجتماعية والعمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وأعضاء اللجنة االستشارية للحماية االجتماعية وشركاء آخر

الجتماع االستشاري للحماية  لتقديم الدعم الفني في اليونيسف . استمرت 19-الخاصة بكوفيدفي عدن بسبب اإلجراءات االحترازية اللقاء 

 .19-ظل جائحة كوفيدخارطة طريق وطنية للحماية، ال سيما في عداد االستشاري والتنسيقي إل افي دورهاالجتماعية 
 

من الناشطين    94بين مجتمعات المهمشين. تم تدريب  األساسية لفيروس كورونا  الممارسات الوقائية  حول  زيادة الوعي والمعرفة  باليونيسف    تكفلت

أسرة    2010  حصلت.  فيروس كوروناأنشطة االتصال من أجل التنمية المتعلقة بالوقاية من    حول صنعاء  محافظة  المجتمعيين في أمانة العاصمة و

زيارات من منزل إلى منزل الإما من خالل    فيروس كوروناالممارسات الوقائية لالخاصة برسائل التوعية الرئيسية  على  من سكان األحياء الفقيرة  

تطوعية شاركت اللجنة االستشارية حمالت نظافة  أدارتتوعية مع الحفاظ على التباعد الجسدي والتدابير االحترازية األخرى. كما الأو جلسات 

 .الفقيرة األحياءمبادرات مجتمعية طوعية في  8فيها 
 

في مديريتي التحرير  اساسيةأسرة خدمات حماية اجتماعية  6,879، تلقت ) النقد واإلحالة( بالس-كاش من خالل المرحلة الثانية من برنامج

، خدمات فحص اليود 19خدمات الحماية االجتماعية المقدمةتضمنت صنعاء. محافظة سنحان وهمدان في مديريتي والصافية بأمانة العاصمة و

فيروس الوقاية من  سبل  حول  وعوية  لكوليرا، والتدخالت التغذوية والتعليمية، والرسائل التا  مواجهةشهادات الميالد، والتطعيم، والحصول على  و

 .لى رسائل على صلة بالصحة العامة والتغذيةإباإلضافة ، كورونا
 

 

 
من   5,583حالة كوليرا مشتبه بها للخدمات الصحية. من بين  12طفال  للتطعيم وإحالة  190طفال  على شهادات ميالدهم بإحالتهم إلى مصلحة األحوال المدنية والسجل المدني. تمت إحالة  1,776حصل   19

من األطفال والنساء الحوامل والمرضعات ممن يعانون من سوء التغذية إلى مراكز الصحة والتغذية لتلقي   187الحوامل والمرضعات الذين تمت معاينتهم للكشف عن سوء التغذية، تمت إحالة األطفال والنساء 

طفال  على حبوب التخلص من   4,594طفال  على مكمالت المغذيات الدقيقة، و  4,932والت، وحصل من النساء الحوامل والمرضعات على مكمالت الحديد والف  1,614العالج الالزم لسوء التغذية. حصلت 

 حالة من األطفال على أنهم خارج المدرسة.  1,305الديدان. تم تقييم 

النظافة الشخصية السليمة   ممارسات . امرأة تتعلم 2020اليونيسف © 
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 التوعية بالمخاطر وإشراك المجتمع  /  االتصال من أجل التنمية
المجتمع المحلي، في أوساط  فيروس كورونامع انتقال و، 2020مارس شهر منذ 

رسائل إليصال  بالمخاطر وإشراك المجتمع التوعيةمسؤولية اليونيسف تولت 

هجية . تطبق منلألسر النظافة األساسية والوقاية من اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا

جسدي  التباعد الب  اإلرشادات التوجيهية الخاصة   بالمخاطر وإشراك المجتمع  التوعية

وإلصاق رسائل التوعية الواتساب  بما في ذلك استخدام مكبرات الصوت ومجموعات  

ركز الوطني والمالشراكة مع منظمة الصحة العالمية  وب  اليونيسف  قامت.  على السلع

وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة  في  والسكانيللتثقيف واإلعالم الصحي 

الشركاء كذلك و وزارة المياه والبيئةاإلصحاح البيئي للتوعية في األوقاف ومركز 

بالمخاطر وإشراك  التوعيةدعم في تولي مسؤولية من المنظمات غير الحكومية 

. نا في اليمنمن أجل التأهب واالستجابة لمواجهة وباء كورولركيزة الثانية  ل  المجتمع

للتعامل مع فيروس كورونا في اليمن، وهي  األمم المتحدة وبحسب أولويات 

جانب المكافحة بدعم    تتولى اليونيسف قيادة"،  "المكافحة، التموين، اإلنقاذ، والحماية

 .المساهمين في الحشد المجتمعيمن  22,000من 

 

  زيارة  449,297من خالل توعوية حول فيروس كورونا رسائل على مليون شخص  2,6أكثر من   2020عام ال خالل النصف األول من  حصل

والمرافق الصحية. اعتمدت تدخالت في مراكز الحجر الصحي  توعوية  باإلضافة إلى جلسات  توعوية بين األمهات  وجلسات    منزلمن منزل إلى  

رجال  قدم كما . الخاصة بالتباعد الجسديعالم المبادئ التوجيهية اإلالتواصل االجتماعي ووسائل مساندة الحمالت عبر لفراد التواصل بين األ

 الدينية  ت القيادات. كما نقلمسجد 5,000في أكثر من  مليون شخص 3,6 حول سبل الوقاية من فيروس كورونا ألكثر منية وجلسات توعالدين 

  9,979من خالل  شخص  626,729إلى  االجتماعي /بالتباعد الجسدي اإلرشادات الخاصة و فيروس كورونارسائل حول ممارسات الوقاية من 

بالقرب من المقيمين ألشخاص واتساب تستهدف ارسائل عبر مجموعات تلقى مليون شخص ومناسبة اجتماعية نسائية.  9,644مجتمعيا و لقاءا 

بلغة اإلشارة إما مباشرة أو من خالل مقاطع الفيديو   التواصل مع ذوي االحتياجات الخاصةالدينيات في  المرشدات    استمرت.  رجال الدين  مساجد

شخصا من ذوي االحتياجات الخاصة   138كما حصل . ووسائل التواصل االجتماعي األخرى واتسابعلى دات ها المرشنالقصيرة التي سجل

 فيروس كورونا. ممارسات الوقاية من ب تتعلق عبر مجموعات الواتسابرسائل على 
 

تم عرضها  والكوليرا    فيروس كورونابما في ذلك الوقاية من  الهامة  الممارسات  التي تناولت  الرمضاني    الغريب" الدرامي  إن حلقات مسلسل "سد

مثل موقع على منصات التواصل االجتماعي ماليين مرة  10وقد تم مشاهدة الحلقات . نسمةماليين  5 نحوإلى لتصل على قناتين تلفزيونيتين 

رسائل  على نسمة مليون  16,5نحو حصل  . 30من حلقات المسلسل الـ  كل حلقةعلى تعليق في المتوسط  1,200يوتيوب وفيسبوك مع ورود 

 . النقاشية والهاتفيةبرامج  الوخدمة الجمهور  محطة إذاعية وإعالنات    44  محطة تلفزيونية و  18  من خاللفيروس كورونا  الوقاية من  توعوية حول  

المنشورة على منصات التواصل  و حول فيروس كورونافيديو الومقاطع لمنشورات والرسائل ما تم تسجيل عشرة ماليين مشاهدة تراكمية لك

الرسائل النصية  إرسال  ب  ،مع أربع شركات اتصال تعمل في اليمنتعاون  بالو  قام الشركاء الحكوميون،  .فيسبوك ويوتيوباالجتماعي بما في ذلك  

يفتقرون  الذين لألشخاصبالنسبة  مليون مشترك. 13,5مشتركيهم البالغ عددهم إلى بصورة منتظمة حول فيروس كورونا الصوتية القصيرة و

لتعزيز الرسائل التوعوية  بالميكرفونات محملة  عربة 409 قامتماليين نسمة فقد  8,5والبالغ عددهم اإلعالمية وسائل لمكانية الوصول لإل

 العربات وشغل تواصل محيث  مستفيد 96,924مع  التصال المتبادلابتوفير إمكانية قامت بعض هذه العربات . كما استكماال لتدخالت اليونيسف

 والمخاوف من خالل مكبرات الصوت.االستفسارات وردوا على برنامج واتساب  مع المجتمعات من خاللوالميكرفونات 
 

، فيروس كوروناومخاوف بشأن ة شخصا أسئل 20,365 أثارفقد  المتأثرة المجتمعات السكانيةأنظمة التغذية الراجعة والمساءلة أمام  لمساندة

التي تم بثها على محطات اإلذاعة   يةبرامج الهاتفالو مباشرةالاالتصال من قبل خبراء الصحة والمتطوعين من خالل خطوط تناولها والتي تم 

 المجتمعية.
 

الساخنة المستهدفة  البؤر  حمى الضنك في    تكاثر  مواقع  مكافحة حول  توعوية  رسائل  على  شخصا    662,132خالل الفترة المشمولة بالتقرير  تلقى  

النظافة والقضاء على مواقع تكاثر ممارسات فعالية مجتمعية لتعزيز  939زيارة من منزل إلى منزل و  75,224لحمى الضنك. تم إجراء 

  عدد لإجراءات الوقاية الموصى بها من حمى الضنك اتباع  حول  الوعيالمعرفة وقام فريق من ميسري الصحة المدرسية بتعزيز كما البعوض. 

 محطة إذاعية. 14قنوات تلفزيونية و  7الرسائل والجهود المجتمعية للوقاية من حمى الضنك عبر مدرسة. تم بث  22طالبا في  23,460
 

 السريعة االستجابةلية آ

 العالمي غذاءصندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج الوبالعمل مع آلية االستجابة السريعة  20ائتالفقدمت اليونيسف من خالل شركائها في 

السريعة  االستجابةآلية ة مستلزمات مجموعلبّت شخص نزحوا حديثا.  319,920 السريعة لعدد االستجابةآلية ة مستلزمات ضمن مجموع

  الشخصية نظافة الومواد الشخصية ألفراد األسرة لنظافة امواد غذائية وأدوات  والتي تتضمنالنازحين  سراالحتياجات الفورية األكثر أهمية أل

 خذ أي شيء معهم.أل كافيال وقت المن منازلهم على حين غرة دون أن يتوفر لهم تم اقتالعهم أن هؤالء النازحين حيث  نساءلل
 

 
 ACF)بقيادة منظمة العمل ضد الجوع )، ومنظمة أنقذوا األطفال الدولية، منظمة أوكسفام، المجلس النرويجي لالجئين، المجلس الدنماركي لالجئين، (ACTED) وكالة التعاون التقني والتنمية  20

. مجموعة من األطفال أثناء مشاهدة رسوم 2020اليونيسف © 

 .19-متحركة حول ممارسات الوقاية من كوفيد
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نقدية متعددة األغراض في المناطق المتضررة من النزاع  اتنازحا بمساعد 58,751من تزويد آلية االستجابة السريعة لليونيسف  ائتالف تمكن

المناسبة  كيفية الالختيار  وحفظ كرامتهمالنازحة المرونة سر لألنقدية متعددة األغراض  ال اتمساعدال وفرتكما فبراير. شهر بحلول نهاية وذلك 

في البالد. الفاعلة  النقدية التي تقدمها الجهات اإلنسانية  مساعدات  إجمالي الفي المائة من    40تمثل المساعدة النقدية لليونيسف  وتغطية احتياجاتهم.  ل

، تشاورت اليونيسف مع مقدمي النقد اآلخرين في اليمن ستمرار أعمال االستجابة بصورة متسقة ومضطردةعدم اإلضرار''، وا''لضمان مبدأ و

 . 2020 أبريلشهر النقدي الجديد اعتبارا من تالف إلى اإلالحاالت وسلمت 
 

 الغذاء صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج وبالتعاون مع بين مارس وأوائل مايو، فيروس كورونا خطة االستجابة ل في إطارقامت اليونيسف 

حصل    21مركزا للحجر الصحي في تسع محافظات. 38شخصا في  080,9إلى السريعة  االستجابةآلية من مستلزمات  061,3العالمي بتسليم 

 معاينةغير غذائية، وتم  على مجموعة مستلزمات  آلية االستجابة السريعة لليونيسف،    عبر ائتالف  ،نازحا  2,660الفترة المشمولة بالتقرير  خالل  

توسيع نطاق أنشطة المياه والصرف  وفي إطار سوء التغذية. للكشف عن المرضعات ومن النساء الحوامل طفال دون الخامسة و 280أكثر من 

كما فردا.  4,455للنظافة الشخصية لصالح الكوليرا وحمى الضنك قام شركاء اليونيسف بتركيب مراحيض ومرافق أساسية المتعلقة بالصحي 

الرئيسية أكثر من  التوعويةالنظافة والرسائل التوعية حول جلسات شملت على مياه شرب آمنة، ومن الحصول فردًا  53,190أكثر من تمكن 

 . افرد 6,019
 

الوصول إلى النازحين في مشاكل متعلقة بإمكانية استمر طوال الفترة المشمولة بالتقرير غالبية شركاء آلية االستجابة السريعة في مواجهة 

، ورفض  يدان في الممن هوية المستفيدين التحقق  اتاألمامية. وشملت التحديات المتعلقة بالوصول المخاوف األمنية، وتعطيل عملي جبهاتال

إلى تأخير تنفيذ بعض األنشطة. عالوة على ذلك، تم   يؤديعلى االتفاقات الفرعية، مما  وعدم الموافقة  ،  للزيارات الميدانيةالموافقة    منحالسلطات  

تدخالت المياه والصرف الصحي والتغذية، حيث لم يتمكن الشركاء من السفر أو  والخاصة بديريات مستوى تنفيذ األنشطة في بعض الم تقليص

 .مكافحة فيروس كورونابسبب تدابير المستهدفة الوصول إلى المواقع 
 

 اإلمداد والتموين واللوجستية

مليون دوالر  24,6إمدادات بقيمة  2020عام الوصلت إلى اليمن خالل النصف األول من 

من جيبوتي وسلطنة قادمة    على التوالي  متر مكعب  5,151و    طن  2,038  يبلغإجمالي  وزن  ب

ومواد فحص فيروس كورونا، ومعدات مشافي، اللقاحات، وتشمل هذه اإلمدادات عمان. 

معدات الوقاية الشخصية، وأغذية  و ومستلزمات العناية الخاصة باإلسهال المائي الحاد،

رحلة جوية   19تمت عملية التسليم من خالل  ومواد توعوية.، عالجية جاهزة لالستخدام

شحنات برية  عشرومؤجرة إلى الحديدة ورحلة بحرية والحديدة وعدن مؤجرة إلى صنعاء 

مليون دوالر من   35إمدادات بقيمة  تسليم  خالل الفترة المشمولة بالتقرير  تم    .عبر منفذ الشِحن

 ها.لمستفيدين منللمستخدمين النهائيين امخازن اليونيسف 

 

 

 القيادة والتنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني
 كما بقيت خطة اليونيسف للتأهب واالستجابة.  2020لشهر يناير  اإلنساني  تقرير الوضع    وكما وردت في  اإلنسانية هي نفسهاال تزال االستراتيجية  

. للمزيد من المعلومات حول االستجابات ذات 2020تقرير الوضع اإلنساني لشهر إبريل لمواجهة جائحة كورونا كما هي على النحو المبين في 

 .لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 6رقم طالع على تقرير الحالة الصلة بجائحة كورونا لشهر مايو يرجى اال

 

 

  

 
 تعز، صعدة، البيضاء، الحديدة، ريمة، ذمار، الجوف، صنعاء، أمانة العاصمة   21

الشخصية إلى  . وصول معدات الوقاية 2020اليونيسف © 

 مطار صنعاء الدولي. 

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
https://www.unicef.org/mena/sites/unicef.org.mena/files/2020-06/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20%236_1-15%20June%202020.pdf
https://www.unicef.org/mena/sites/unicef.org.mena/files/2020-06/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20%236_1-15%20June%202020.pdf
https://www.unicef.org/mena/sites/unicef.org.mena/files/2020-06/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20%236_1-15%20June%202020.pdf
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 واإلعالم الخارجيقصص ذات اهتمام إنساني 
 

قابِلة لثالثين ربيعًا 

 
 

يار. تعتبر اليمن واحدة من أفقر البلدان في الشرق األوسط. ألكثر من خمس سنوات ترك النزاع المستمر النظام الصحي في البلد على حافة االنه

من الصعب على العديد من النساء الحوامل واألمهات الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها من أجل البقاء. تقدر اليونيسف أن 

الصحيين.   والعاملينف المرافق الصحية فقط في البالد تعمل حالياً وتقدم الرعايا الصحية للمواطنين في ظل نقص حاد في األدوية والمعدات  نص

  على الرغم من كل هذه التحديات، هناك أبطال حقيقيون يواصلون تقديم الخدمات الصحية للمجتمعات األكثر حاجة في جميع أنحاء البالد. أحد 

 .ء األبطال هو قابلة استثنائية تسمى مهتابهؤال
 

 هذا الرابطيمكن االطالع على القصة اإلنسانية كاملة من خالل 

 

 اإلعالم الخارجي

 
التوعية بكوفيد-19 من خالل االتصال  المياه النظيفة في بني عوض الطاقة الشمسية لمحطة ضخ المياه  إمدادات كوفيد-19

 من أجل التنمية

    
 

 

   2020 أغسطس 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 عمل اإلنساني من أجل األطفالللاليونيسف أنشطة 

 

للحصول على مزيد 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

 ان، األردن من مقر عم  

 0402 835 79 962+: تلفون

alubell@unicef.orgEmail:  

https://www.unicef.org/yemen/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%90%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8B%D8%A7/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1270347292457996288?s=20
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1270347292457996288?s=20
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1271861928864944128?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=J3rgO-dzGjw
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3212968222102532&id=139654236100628
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3212968222102532&id=139654236100628
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

 ملخص نتائج البرنامج

 اليونيسف وشركاء التنفيذ استجابة الكتلة  

 2020أهداف ونتائج برنامج 

إجمالي 
االحتياجات

1 

 1 المستهدف 

 2020 للعام 

إجمالي 
 النتائج

التغير منذ 

 آخر تقرير

▲▼ 

  المستهدف 
 2020لعام ل

إجمالي 
 النتائج

التغير منذ 

 آخر تقرير

▲▼ 

        1التغذية

المصابين بسوء  وشهرا   59 –  0 سنعدد األطفال المستهدفين في  

 التغذية الحاد الوخيم والذين تم قبولهم في الرعاية العالجية
325,209 263,430 100,414 12,187▲ 331,000 396,070 12,187▲ 

عدد األطفال دون الخامسة الذين حصلوا على تدخالت المغذيات  

 الدقيقة )فيتامين أ(
4,766,718 

4,528,38
3 

1,112,833 4▲219,227 4,400,000 21,092,598 5▲219,227 

 الصحة

عدد األطفال دون السنة األولى من العمر والذين تم تلقيحهم ضد  

 الحصبة )لقاح الحصبة( من خالل التحصين الروتيني
   

 
700,000 300,399 53,132▲ 

    تلقيحهم ضد شلل األطفال. والذين تم دون الخامسة عدد األطفال  

 

5,500,000 10 - 

الذين يتلقون الرعاية الصحية األولية في  و الخامسةعدد األطفال دون 

 المرافق التي تدعمها اليونيسف 
   

 
1,700,000 1,282,294 2▲152,554 

 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
5,364,243 319,003▲ 6,800,000 3,928,486 231,611▲ 

عدد األشخاص الذين تم تزويدهم بعدة ومستلزمات النظافة الشخصية  

 النموذجية
تتوفر  ال 

 بيانات بعد
ال تتوفر  

 بيانات بعد
1,255,607 98,635▲ 5,000,000 1999,383 33,494▲ 

 الطفلحماية 

عدد األطفال ومقدمي الرعاية الذين يحصلون على خدمات الرعاية 

 النفسية والدعم النفسي واالجتماعي
ال تتوفر  

 بيانات بعد
ال تتوفر  

 بيانات بعد
301,486 105,819▲ 874,000 2300,319 105,819▲ 

رسائل التوعية المنقذة   همعدد األطفال وأفراد المجتمع الذين وصلت

 1صلة بمخاطر األلغامال  ذاتللحياة 
 

   2,000,000 2240,258 3,250▲ 

  خاصةعدد األطفال والنساء الذين يستطيعون الوصول الى تدخالت 

 1 باالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي
 

   200,000 28122, 529▲ 

 التعليم

عدد األطفال الذين تم تزويدهم بأدوات ومستلزمات دراسية خاصة  
 بهم

ال تتوفر  

 بيانات بعد
ال تتوفر  

 بيانات بعد
374,198 2▲40,620 1,000,000 1286,814 40,620▲ 

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

ال تتوفر  

 بيانات بعد
ال تتوفر  

 بيانات بعد
234,336 3▲21,792 820,000 1126,261 10,568▲ 

 عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز شهرية
ال تتوفر  
 بيانات بعد

ال تتوفر  
 بيانات بعد

114,102 114,102▼ 135,000 4114,102 114,102▼ 

 السياسة االجتماعية

عدد األشخاص المهمشين/المستبعدين المستفيدين من المساعدات  

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

    85,000 55,667 747▲ 

 االستجابة السريعةآلية 

آلية االستجابة  حصلوا على مستلزمات عدد النازحين الضعفاء الذين 
 السريعة 

    1,300,000 1325,121 2▲26,775 

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 2,744,995 260,609▲ 

 الهوامش

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

 .تحديدهابمجرد  2020سيتم تقديم أرقام الهدف الخاص بالكتلة للعام : 1الهدف  
 تأخر جمع بيانات أرقام التغذية لمدة شهر. : 1التغذية 

 أطر أخرى.حملة التحصين المقررة لشهر فبراير وهو ما يمثل قصوراً في اإلنجاز. ستقوم اليونيسف في البحث في طرق أخرى لتوفير فيتامين أ من خالل لم يتم تنفيذ : 2التغذية 

 ين.ي عزى اإلنجاز المنخفض إلى تدابير الحماية المتعلقة بوباء كورونا وكذلك شهر رمضان مما أدى إلى تدني حركة المستفيد: 3التغذية 

  195,351و    ، لشهر أبريل  374,745و    ،لشهر مارس  164,285و    ، لشهر فبراير  105,823و    ،لشهر ينايرمستفيد    53,402تُظهر آخر األرقام  تأخر جمع البيانات لهذا النشاط.    :4التغذية  

 لشهر مايو.
 195,351لشهر أبريل، و    374,745لشهر مارس، و    164,285لشهر فبراير، و    96,589لشهر يناير، و  مستفيد    42,402  األرقامتُظهر آخر  تأخر جمع البيانات لهذا النشاط.    :5التغذية  

 لشهر مايو.
 بسبب التدابير االحترازية المتصلة بفيروس كورونا قامت اليونيسف بإعادة جدولة حملة التطعيم ضد شلل األطفال. : 1الصحة 

 لشهر أبريل.  246,182 لشهر مارس، و   246,566  لشهر فبراير، و    256,971 لشهر يناير، و    207,385ط. واألرقام النهائية هي تأخر جمع البيانات لهذا النشا: 2الصحة 
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ومستلزمات النظافة الشخصية  نظرا لخطر احتمال زيادة حاالت الكوليرا المشتبه بها إثر موسم األمطار خالل فصل الصيف سيتم توزيع مواد  :  1المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي  

 . 2020خالل النصف الثاني من عام 
 ال يتم تتبع هذا المؤشر من قبل الكتلة الفرعية لحماية الطفل حيث يتم تتبعه من قبل كتلة الحماية. : 1حماية الطفل 

بما في ذلك إغالق المدارس والمساحات الصديقة للطفل وتقييد الحركة بين المحافظات  يعود القصور في اإلنجاز في أنشطة حماية الطفل إلى تدابير مكافحة وباء كورونا : 2حماية الطفل 

على تنقل الشركاء وتنفيذ حمالت التوعية بمخاطر األلغام في المجتمعات المحلية والمدارس. كما تأثرت أنشطة الدعم النفسي الثابتة  أثر ذلكوحظر االجتماعات والتجمعات العامة. وقد 

 والمتنقلة على حد سواء حيث كان ال بد من إغالق المساحات الصديقة للطفل وحظر التجمعات العامة. 
إلى إضراب المعلمين في عدن والذي حرم األطفال من متابعة تعليمهم وكذلك اإلغالق المبكر للمدارس في جميع أنحاء البالد اعتبارا من يرجع قصور اإلنجاز في هذا المؤشر : 1التعليم 

 . 2020/2021مارس بسبب تدابير مكافحة جائحة كورونا. وقد طلبت الجهة المسؤولة عن التعليم استئناف توزيع المستلزمات الدراسية للعام الدراسي   16
 . 15,410يبلغ الرقم لشهر مايو : 2التعليم 

 . 21,792يبلغ الرقم لشهر مايو : 3 التعليم

حصلوا على علما ومعلمة م 111,552ف بإجمالي الصربيانات  مطابقة. تم االنتهاء من 114,102الحوافز عبر المشاريع الثالثة هو حصلون على لمعلمين الذين ياإجمالي  :4التعليم 

لى ن عحصل  ةمستفيد  2,113و  ،  (TTI)حوافز المعلمين المؤقتة  مشروع    استلموا من خالل  437إجمالي  و،  (ETI)  دعم المعلمين والعاملين في المدارس  من خالل مشروعالنقدية    همحوافز

 .  (RFT) وافز معلمات الريفمشروع ح عبر ن الماليةمكافئاته

 ذ النشاط.اإلنجاز في هذا المؤشر إلى تذبذب الوضع األمني في الخطوط األمامية ورفض االتفاقات الفرعية وإعطاء الموافقة للشركاء المنفذين لتنفي ي عزى قصور    : 1 آلية االستجابة السريعة  

ي اليمن وسلمت الحاالت إلى المجموعة الجديدة لضمان مبدأ "عدم اإلضرار" واتساق واستمرارية االستجابة تشاورت اليونيسف مع مقدمي النقد اآلخرين ف :2 آلية االستجابة السريعة 

 . المعنية بتسليم النقد
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 الملحق ب 

 الوضع الخاص بالتمويل* 
 

 شهرا( 12لفترة  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 

$ % 

 %59 74,847,604 51,256,114 - 46,570,295 4,685,819 126,103,718 التغذية 

 %78 71,410,106 19,780,742 - 18,103,983 1,676,759 91,190,848 الصحة 

المياه والصرف  

واإلصحاح  الصحي  

 البيئي 
135,000,000 1,764,972 59,046,496 - 60,811,468 74,188,532 55% 

 %71 30,432,925 12,367,225 - 10,465,753 1,901,472 42,800,150 الطفل حماية 

 %79 87,214,544 23,783,308 - 22,771,740 1,011,568 110,997,852 التعليم 

 %4 129,975 3,270,025 - 3,240,407 29,618 3,400,000 السياسة االجتماعية 

االتصال من أجل  
  التنمية  

11,730,000 102,182 6,964,938 - 7,067,120 4,662,880 40% 

االستجابة  آلية 
 السريعة 

13,760,000 119,866 5,571,705 - 5,691,571 8,068,429 59% 

 - 1,913,051 - 1,913,051 - - 1,913,051 - جاري تخصيصه 

 %65 349,041,945 185,940,623 - 172,735,317 12,646,633 534,982,568 اإلجمالي

 

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

وتتضمن إجمالي التمويالت المستلمة مقابل النداء الحالي باإلضافة إلى المبالغ المرحلة ومخصصات أخرى. يشمل هذا المبلغ   2020 يونيو 30** "مبالغ التمويل المتوفرة " اعتبارا من 
االتصاالت والمواد المرئية(، باإلضافة ية والرقابة وتكاليف "عبر القطاعات" التي تعتبر أساسية لدعم البرمجة في بيئة تشغيل عالية التكلفة مثل اليمن )بسبب ظروف األمن والعمليات الميدان

حماية االجتماعية والمياه والصرف الصحي  إلى "التكاليف المستردة" لكل مساهمة التي تحتفظ بها اإلدارة العامة لمنظمة اليونيسف. ويجري حشد موارد أخرى إضافية لتعزيز أنظمة ال
جل، بما في ذلك تلك الناشئة عن الحاالت اإلنسانية. وهذا يشمل برنامج التحويالت النقدية الطارئة الذي يخفف من أثر الصدمات  واإلصحاح البيئي والصحة لتلبية االحتياجات قصيرة وطويلة األ

  اإلنسانية وغير اإلنسانية على فئات المجتمع. 

 

 


