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 التقرير  إليها  خلص التي  النتائج أهم

اجتاحت األمطار الغزيرة والسيول اليمن حيث ألحقت أضرارا بالبنية التحتية ودمرت المنازل والمساكن وأوقعت قتلى   •
األخير من شهر يوليو. وبحلول األسبوع األول من أغسطس، بلغ عدد المتضررين  األسبوعوجرحى وذلك بدءا من 

ون الحصول على مساعدة عاجلة. قدمت اليونيسف مديرية في اليمن ممن يحتاج  32شخصا في    160,216من السيول  
في شهر يوليو، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وصندوق األمم المتحدة للسكان، مستلزمات آلية االستجابة السريعة  

 أسرة تضررت من السيول في كل من الحديدة ومأرب.   110لـ 

حالة  507نجم عنها حالة،  1,764رونا المؤكدة رسمياً بلغ عدد حاالت اإلصابة بفيروس كويوليو،  31اعتباًرا من  •
حالة تعافي في المحافظات الواقعة جنوب اليمن، وقد توفي أكثر من ربع حاالت اليمنيين الذين تأكدت   865وفاة و 

إصابتهم بالمرض. استمرت منظمة اليونيسف في تقديم أنشطة التوعية بالمخاطر وإشراك المجتمع والتي شملت  
 مركز اختبار دراسي على مستوى البالد.   4,287شخصا كما وفرت معدات الوقاية الشخصية في  524,340

حالة من حاالت اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا    166,219عن    2020يوليو    26يناير إلى    1تم اإلبالغ في الفترة من   •
٪. وفي شهر يوليو، قامت  0,02صابة حالة وفاة مرتبطة بها، حيث بلغ معدل الوفيات جراء اإل 48المشتبه بها و 

في مراكز معالجة الجفاف ومراكز عالج اإلسهال  حالة من حاالت الكوليرا المشتبه بها  3,250اليونيسف بعالج 
 .المدعومة من اليونيسف

 تسبب نقص الوقود في ارتفاع تكاليف المياه الغيرعمومية، مما أثر على إمكانية الحصول على المياه النظيفة.  •

طفل دون الخامسة بلقاح شلل األطفال كما حصل   1,098,074ضد شلل األطفال تطعيم    التحصينمن خالل حملة  تم   •
 طفل دون الخامسة على فيتامين "أ".  828,470

 
 وضع االستجابة والتمويل في منظمة اليونيسف 

 

 -المكتب القُطري 

 اليمن

 يتقرير الوضع اإلنسان  

 

 

   2020يوليو  31 – 1 الفترة التي يغطيها التقرير 

 
 

 2020 للعام منظمة اليونيسف مناشدة

 مليون دوالر  535

 مبلغ التمويل المتوفر*

 مليون دوالر  183 

 2020اليمن/ ©منظمة اليونيسف  
 

المبالغ المتوفرة التمويل المستلم مقابل النداء تتضمن  *  

الحالي )طوارئ وموارد أخرى( ومبلغ مرحل من  

العام الماضي إضافًة إلى تمويل إضافي غير مخصص 

للطوارئ ولكنه سيُسهم جزئياً في تحقيق نتائج متابعة 

 . 2020األداء اإلنساني للعام 

 

 الوضع في أرقام 
 

 مليون  12,2

 إلى مساعدة إنسانيةطفل بحاجة 

 

 مليون  24,3
 إجمالي عدد األشخاص المحتاجين 

 ( 2020اإلنسانية خطة االستجابة )اوتشا: 
 

 

 مليون 1,71

 إجمالي عدد األطفال النازحين 
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 التمويل والشراكات: لمحة عامة

مليون دوالر أمريكي في إطار أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في  535مبلغ  اإلنساني بالحصول علىنداء في ال طالبت اليونيسف
وبينما تواصل اليونيسف العمل على جمع التبرعات بخطى   2019.1يتواءم مع خطة االستجابة اإلنسانية لليمن  ، والذي2020اليمن للعام 

تم ترحيل ما   كمامليون دوالر.  17، فقد حصلت المنظمة على أقل من 2020حثيثة لتمويل نداء العمل اإلنساني من أجل األطفال للعام 
مليون دوالر  345لتلبية االحتياجات المتزايدة، وبذلك بلغ إجمالي الفجوة التمويلية  2019مليون دوالر من مخصصات العام  173مجموعه 

مليون    453العمل اإلنساني الحالي لألطفال وخفضه إلى    . ستقوم منظمة اليونيسف في اليمن بمراجعة حجم نداء2020يوليو    31  حتى تاريخ
ونداء التمويل  دوالر خالل الشهر المقبل، حيث سيؤخذ في عين االعتبار أثناء عملية مراجعة وخفض النداء الصعوبات التي تكتنف بيئة العمل 

 بسبب الوباء.  توسعاأو  إجراء تعديالتتستلزم األنشطة التي شمل ، والذي سي(19-كوفيدكورونا )فيروس الجديد الخاص ب
 

 ناشدت للحصول على مبلغفي اليمن، حيث الخاصة بفيروس كورونا الموارد من أجل استجابتها  بحشدتقوم اليونيسف وبالتزامن مع ذلك، 
  29على مبلغ  وليوي 31اليونيسف حتى  أمريكي ضمن جهود االستجابة العالمية لمكافحة فيروس كورونا. وقد حصلتمليون دوالر  103

التشغيلية تواصل اليونيسف  والمعوقاتعلى الرغم من فجوات التمويل و. االحتياجات التمويليةمن  اماليين دوالر 103 نظير مليون دوالر
تم تزويدهم   نسمة  524,340بالمخاطر وإشراك المجتمع    شملت عمليات التوعية  ، حيثطرائق بديلةمن خالل اعتماد  جهودها لتنفيذ استجاباتها  

منذ مارس مساحات الصديقة للطفل غالق المدارس والونظرا إل .التباعد الجسديااللتزام بقواعد ، مع برسائل توعوية حول فيروس كورونا
 ن بعد وخدمات التوعية بمخاطر األلغام. م عن بعد والدعم النفسي واالجتماعي عيتوفير التعلتعمل اليونيسف على البحث عن بدائل ل 2020

 

تقرير مكتب الواردة في تنفيذ التوصيات في اليونيسيف استمرت الجهود المستمرة لتعزيز تدابير الوقاية من المخاطر وإدارتها،  وفي إطار
يذ سلسلة من إجراءات تخفيف المخاطر  تعكف منظمة اليونيسف وبصورة حثيثة على تنف  . ونتيجة لذلك م2019للعام    الداخلية والتحقيقات    التقييم

اليونيسف بهدف تحقيق األهداف المرجوة لمصلحة األطفال وعلى نحو فعال في بيئة تكتنفها صعوبات وتحديات جمة وكبيرة. ولهذا استمرت 
يتجاوز إطار العمل العادي للنهج الموحد  يعد إطار عمل إلدارة المخاطر  والذي    ،HACT Plus  برنامج النقد واإلحالةالموحد لالنهج  تنفيذ  في  

الحد األدنى من أنشطة   برنامج النقد واإلحالة وكاالت األمم المتحدة األخرى. يتجاوز من قبل جنبا إلى جنب مع  المعمول به للحواالت النقدية
مدى ما ينطوي على ذلك من  ه من خالل  ، وهو قرار يتم تحديدHACTلبرنامج الحواالت النقدية  النسخة السابقة  الضمان المنصوص عليها في  

لوضع صيغة منقحة لدرجة المخاطر المحتملة الخاصة  شريكا منفَّذا  120إعادة تقييم  يوليو 31وقد تم حتى   . يةبيئة التشغيلالومتأصلة مخاطر 
عملية مراجعة مالية ميدانية إضافية باستخدام الشروط   80إجراء في  كما يتواصل العمل أيضا. المحسنةباستخدام منهجية تقييم المخاطر بهم 

في المجمل  تم وقد والتي تركز وبصورة أكبر على اكتشاف أعمال االحتيال والنصب ومنعها قبل وقوعها.  المنقحةالمرجعية للضمان المالي 
 الفرعية. والتدقيق المراجعة ٪ من إجراءات 89استكمال 

 

 حة عامةالوضع واالحتياجات اإلنسانية: لم

إلحاق أضرار  أدى ذلك إلى حيث  ،2على البالد بأكملهابأضرار منذ األسبوع األخير من شهر يوليو األمطار الغزيرة والسيول هطول تسببت 
لسكان. لونزوح ، الحيوانيةخسائر في الثروة البنية التحتية والمنازل أو تدميرها، وب

وبحلول األسبوع األول من شهر أغسطس، أشارت التقارير الميدانية إلى تضرر  
يحتاجون حيث أصبحوا مديرية في اليمن  32في جراء السيول شخص  160,216

أضرار  وقوع جرفت األمطار الغزيرة المنازل وتسببت في كما عاجلة. المساعدة إلى ال
أدت األضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه وقد مراكز الصحة والتغذية. في جسيمة 

انتشار من  فاقم  يوالصرف الصحي إلى تلوث المياه ونقص المياه الصالحة للشرب، مما  
سيول  سر المتضررة من الاألواجه وتالكوليرا والمالريا وحمى الضنك. كاألمراض 

تعليق  والمساعدة جراء  دعم لحصول على الفي اصعوبات  عيفةضالالمجتمع فئات و
ومحدودية الوصول إلى وسائل االتصال انسداد الطرق الخدمات اإلنسانية و

في اليمن  منة لى الرعاية الصحية والمياه اآلعصول حال عملية والمعلومات، مما يجعل 
 . أكثر مما كان عليه  سوءاالوضع ازداد وبذلك ؛ من ذي قبل أكثر صعوبة

حيث ، دون الواقع بسبب عدم توفر اإلمكانيات الخاصة بإجراء الفحوصاتعلى األرجح التقديرات الخاصة بمدى انتشار فيروس كورونا تظل 
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   يوليو  31  وقد بلغ حتى المعلومات.  توفر    قلة واضح بسبب     507نجم عنها  حالة،    1,764  المؤكدة رسميا

أكثر  مما يعني وفاة ،اإلصابة بفيروس كورونا حاالت بينفي المائة  26,9الوفيات معدل مع بلوغ في اليمن، حالة تعافي  865و  حالة وفاة
 اإلصابة عن حاالتتم اإلبالغ  خمسة أضعاف المتوسط العالمي.والذي يتجاوز  ،نتيجة الوباءبين اليمنيين المؤكدة  اإلصابة  من ربع حاالت

ً   كورونا  بفيروس ال تزال  كما  غير معروف.    ات المحليةعلى مستوى المجتمع  انتقال العدوىوال يزال مستوى    .3محافظة   11في    المؤكدة رسميا
اكتشاف بما في ذلك في شمال اليمن حيث تم تأكيد أربع حاالت فقط منذ  للعدوى حاليا  انتقال "صامت"  احتمالية وجود  بشأن    بالغةهناك مخاوف  

   م. 2020  أبريلشهر الحاالت األولى في 
 

 
 .تنازليا نداء العمل اإلنساني من أجل األطفالبما يتوافق مع مراجعة أولويات خطة االستجابة اإلنسانية لليمن، يتم تنقيح  1

 .عمران، صنعاء، أمانة العاصمة، مأرب، البيضاء، إب، لحج، أبين، شبوة، حضرموتفي حجة، الحديدة، على وجه الخصوص  2
 أمانة العاصمة، البيضاء، مأرب، حضرموت، المهرة، تعز، لحج، عدن، أبين، الضالع، شبوة 3

 . سيول غزيرة في اليمن2020اليمن/ ©منظمة اليونيسف  
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  48حالة َو  166,219ما مجموعه  2020يوليو  26 –يناير  1بلغت عدد حاالت اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا المشتبه فيها خالل الفترة 
من حاالت اإلسهال  365,223م تسجيل 2019تم خالل نفس الفترة من عام  .٪ 0,02حالة وفاة مصاحبة مما تسبب بمعدل وفيات بنسبة 

، والذي يعتبر انخفاضا كبيرا مقارنة بالفترة نفسها ٪(0.20حالة وفاة مصاحبة )معدل وفيات بنسبة    638را المشتبه فيها َو  المائي الحاد/الكولي
تقارير ٪(. تظهر بيانات ال0,15حالة وفاة مصاحبة ونسبة وفيات بلغت  789حالة مشتبه بها و  536,914)حيث سجلت  2019من عام 

، ال  صاحبةاليونيسف عن كثب حاالت الكوليرا المشتبه فيها والوفيات الم تراقب  ومع ذلك ا،زال مستقريليرا ال الكواإلصابة ب مسارمتاحة أن ال
 . سيولالتدفق سيما مع استمرار هطول األمطار الغزيرة و

  عبر إلسهال المائي الحاد/الكوليرا والوفيات المرتبطة بها من وزارة الصحة العامة والسكان للحاالت المشتبه بها لجمع البيانات عملية تتأخر 
الكوليرا ومشاركة الخاصة ب توفر آخر المستجداتاستمرارية لضمان المناصرة رفيعة المستوى جهود تتواصل ومنظمة الصحة العالمية. 

الفرق الفنية  بين ق يتنسيجري البدعم من اليونيسف. كما و فريق منظمة الصحة العالميةالبيانات مع وزارة الصحة العامة والسكان من خالل 
 لليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بشأن هذه المسألة مع لجنة الكوليرا في وزارة الصحة العامة والسكان.

 
حيث حادثة انتهاكات جسيمة ضد األطفال،    43  وقوع  2020وثق فريق المهام القُطري للرقابة واإلبالغ التابع لألمم المتحدة خالل شهر يوليو  

، بما في ذلك مقتل اتم التحقق منهوالتي األطفال من اإلصابات بين في المائة من الحوادث الموثقة. تم تسجيل عدد كبير  100تم التحقق من 
بل أطراف مختلفة في النزاع. معظم الحوادث  فتاة( من ق 15فتى و  39)إلصابات بليغة طفالً  54 وتعرضفتيات(،  7فتيان و  6طفالً ) 13

 4تفصلهما حجة والجوف محافظتي . كما وقعت غارتان جويتان في بفارق ضئيلمنها كانت في الضالع، تليها تعز التي تم التحقق الموثقة و
على التوالي.  المحافظتين هاتين في طفالً  12و أطفال  8وإصابة عدد كبير من الضحايا المدنيين، وقوع أسفرت عن حيث بعضهما  عنأيام 

 . ذلكقد يكون العدد الفعلي للحوادث أعلى من  تاريخنا هذا لكن أرقام تمكنت األمم المتحدة من التحقق منها حتى سوى هذه وال تعتبر 

مياه وصرف   مؤسسة 20لدى مخزون الوقود   دالمياه والصرف الصحي المحلية نقصا حادا في مخزون الوقود، حيث نف مؤسسات كافة تواجه 
حاليا بشراء المياه والصرف الصحي    مؤسساتنقص الوقود. تقوم بعض  جراء  بشدة    موميةيتأثر تشغيل أنظمة إمدادات المياه العو.  محلية  صحي

الموارد المالية في  قريبا  دستنف حيث ال يمكن أن يستمر على المدى الطويل، غير أن هذا اإلجراء المياه ضخالستمرار في الوقود من السوق ل
صنعاء كما تشهد أيضا رواتب الموظفين. دفع المياه و ضخ تسبب في توقف كال منمما سي المحلية المياه والصرف الصحي كافة مؤسسات

في صنعاء على االستمرار في مؤسسة المياه والصرف الصحي مما يجبر مخزون الوقود في  ادانفوإب وحجة وتعز ومدن رئيسية أخرى 
ستدانة  الصرف الصحي األخرى على شراء أو اومياه يجبر مؤسسات الالوقود من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في صنعاء واستدانة 

نقص يتسبب  إلى زيادة هائلة في الطلب على المياه على مستوى األسرة،  فيروس كورونا، واللذان أديا  تفشي الكوليرا و    معوالوقود من السوق.  
 السكان. لدى ضعف  ال  أوجهتفاقم في الوقود 

 استجابة البرنامجعن  مختصرتحليل 
 االستجابة لإلسهاالت المائية الحادة/الكوليرا

 
  57مركزا من مراكز معالجة الجفاف و  179في إطار الجهود المتكاملة لالستجابة لحاالت اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا، دعمت اليونيسف 

حالة مشتبه بها من الكوليرا في مراكز معالجة الجفاف    3,250. وقد تم عالج  4محافظة   17مديرية في عموم    201مركزا لعالج اإلسهال في  
  من مستلزمات مكافحة اإلسهال المائي الحادي  حقيبة 407توزيع عملية كما دعمت اليونيسف ، 5في خمس محافظاتج اإلسهال ومراكز عال

في الجوف والمحويت وحضرموت وصعدة، حيث من المتوقع أن تزداد   األكثر تعرضا لإلصابة لمديرياتنة لخالبؤر الساوتخزينها مسبقا في 
 سيول. بسبب موسم األمطار والحاالت الكوليرا المشتبه بها 
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تدخالت وذلك من خالل تنفيذ انتشار اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا للحيلولة دون  هم الراميةجهودفي بذل وفي شهر يوليو استمر الشركاء 
نقل المتطوعون كما . من فيروس كوروناحول تدابير الوقاية توعوية رسائل تضمنت ، والتي المجتمعي والحشد ةالمتكاملوالتوعية  االتصال

األكثر عرضة لخطر اإلصابة  ديريات  شخصا في الم  126,424الوقاية من اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا إلى  توعوية حول  المجتمعيون رسائل  
وفعالية مجتمعية. لقاءا  553زيارة من منزل إلى منزل و  18,643 تنفيذ من خاللالتوعوية اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا. تم نقل الرسائل ب

أسرة بما في ذلك   8,500على الشخصية توزيع حقائب النظافة دعم أنشطة لقاءات األمهات  وعضواتالمتطوعون المجتمعيون  ساهمكما 
  لصرف الصحي لرموت لدعم بيئة نظيفة  النازحين وفي المناطق المهمشة في عدن والمهرة وصعدة وحضإيواء  أسرة تعيش في مراكز    3,500

 .واإلصحاح البيئي
 

وقد  لمياه والصرف الصحي. للكوليرا في جانب استجابة أعمال االالنقص الحاد في التمويل من تنفيذ  جّراءفي شهر يوليو لم تتمكن اليونيسف 
لكوليرا في  ا مواجهةنشطة أل األساسيةلمياه والصرف الصحي على التدخالت عمال ا االستجابة الطارئة ألالخاصة ب يةالتمويل المعوقاتأثرت 

المياه والصرف الصحي، بما في ذلك عمليات فرق االستجابة السريعة، وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف  المتصل بجانب ال
 الصحي. 

 

 الصحة والتغذية
، و  بي سي جي للسللقاحات  لقاحا من 499,720دعمت اليونيسف توزيع 

لقاحا   557,322و الحصبة األلمانية، ولحصبة من لقاحات ا 419,970
شلل األطفال معطل ل القاح 295,020و ، لفيروس الروتا )الفيروس العجلية(

من    822,376و  شلل األطفال الفموي،  من لقاحات    1,300,469و  ،  النشاط
جرعة من لقاحات المكورات الرئوية   835,263و لقاح خماسي التكافؤ، ال

.  2020 الثالث للعام في الربعمحافظة  22كافة المحافظات البالغة في وذلك 
الدفتيريا في   التحصين ضد يوليو تنفيذ حملة شهر في كما دعمت اليونيسف 

  طفال 1,091,590حيث شملت عدن، ولحج، والضالع، والمهرة، وتعز 
  التحصينمن خالل حملة وقد تم . عاما 15 وأسابيع  6تتراوح أعمارهم بين 

تتراوح  طفال 1,098,074شلل األطفال التي تدعمها اليونيسف تطعيم ضد 
حصل  ا كم ،شلل األطفال التحصين ضدشهرا بلقاح  59-0أعمارهم بين 

. تم تنفيذ " أ" فيتامين على شهرا  59إلى أشهر  6طفال من عمر  828,470
شهر الحملة في سقطرى وحضرموت في  تنفيذ  ستمر  ي، وس6يوليو  27إلى    24محافظة في الفترة من    11شلل األطفال في  التحصين ضد  حملة  

 . 2020أغسطس 
 

الدفتيريا والسعال  ب  قيهم من اإلصابة، والتي ستخماسي التكافؤلقاح  الالجرعة الثالثة من    على   السنة األولى من العمردون    طفال  39,302  حصل
،  لقاح الحصبة لالجرعات األولى على  طفال 34,710كما حصل . "ب" من النوع  النزفيةواألنفلونزا  "ب" الديكي والتيتانوس والتهاب الكبد 

، دعمت  اللقاحاتلتعزيز نظام سلسلة إمداد و( ضد التيتانوس والدفتيريا. عاما 49 إلى 15من امرأة في سن اإلنجاب ) 29,991 طعيمتم تو
 .7محافظة  13في للطاقة الشمسية  نظاما 234اليونيسف تركيب 

 
دعم الركيزة في لفيروس كورونا ستجابة اال في إطاراليونيسف استمرت 

( فيروس كوروناسياق  فياستمرارية الخدمات والتي تنص على ) التاسعة
ضمان  ومن أجل في اليمن. فيروس كورونا من خطة التأهب واالستجابة ل

من العاملين   29,544اليونيسف  التطعيم زودت ومختصيسالمة األطفال 
الدفتريا  التحصين ضد الشخصية خالل حمالت وقاية معدات البالصحيين 

نفذت خدمات الرعاية الصحية األولية،    يةلضمان استمرارووشلل األطفال.  
عامالً   4,457 شملتحول فيروس كورونا  إرشادية اليونيسف جلسات 

كما مستشفى.  18ووزعت معدات الوقاية الشخصية على صحيا ومجتمعيا 
في ثالثة  الخاص بفيروس كورونا فرز الأنشأت اليونيسف ودعمت نظام 

 رافق صحية في ذمار ومأرب وإب.م
 

في سياق مكافحة فيروس كورونا مع اتباع استمرت خدمات التغذية  
محيط منتصف أخذ قياسات تم  شأن. هذا التم مواءمتها في بروتوكوالت 

سوء التغذية الحاد الوخيم، وتم االت حلفحص  أعلى الذراع )المواك( فقط
 تنفيذتم  كما  استبدال زيارات المتابعة األسبوعية بزيارات المتابعة الشهرية.  

عدد محدود من الزيارات المنزلية يوميا. تواصل اليونيسف وشركاؤها دعم  القيام بزل مع  اصحة وتغذية المجتمع خارج المنمتطوعات  زيارات  
تم فقد في المائة،  80اإلبالغ ومع وصول معدالت منذ بداية العام. أنشطة اإلدارة المجتمعية المتكاملة لسوء التغذية الحاد توسيع نطاق عملية 

 
 .عدن، الضالع، المهرة، لحج، حضرموت، الحديدة، مأرب، البيضاء، تعز، أبين، شبوة  6
 أمانة العاصمة، صنعاء، عمران، البيضاء، الجوف، صعدة، الحديدة، ريمة، إب، المحويت، حجة، ذمار، تعز  7

 حوليتلقى العاملون الصحيون تدريباً شاماًل . 2020اليمن/ ©منظمة اليونيسف 
الوقاية من العدوى ومكافحتها داخل المرافق الصحية، وتحديد الحاالت المشتبه فيها 

 وإحالتها إلى مراكز العزل. 

طفل يتلقى لقاح شلل األطفال خالل حملة  . 2020اليمن/ ©منظمة اليونيسف 
 . التطعيم
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وخيم ممن طفل مصاب بسوء التغذية الحاد ال  111,987ة، من بينهم سوء التغذي حاالت طفل دون الخامسة للكشف عن 1,842,794 معاينة
 لعالج.تلقي اتم قبولهم ل

 

طفال على جرع المغذيات   462,928حصل  وأقراص التخلص من الديدان،  على  طفال    264,960حصل  سوء التغذية  تجنب اإلصابة ببهدف  
من   1,281,780حصلت كما . في إطار حملة التحصين ضد شلل األطفال " أ" طفال على فيتامين  1,106,270حصل  في حينالدقيقة، 

ولدعم الصحة التغذوية لألمهات  تبني ممارسات التغذية المثلى.ضمان تغذية األطفال الرضع والصغار لب المشورة الخاصة األمهات على 
 للوقاية من فقر الدم. فوالت الحديد مكمالت على من األمهات الحوامل والمرضعات  814,921حصلت وحديثي الوالدة، 

 

قياس محيط منتصف وحمالت    SMART"سمارت"  في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار عدوى اإلصابة بفيروس كورونا، ال تزال مسوحات  
تم إجراء عملية جمع  العالمية باإلضافة إلى أنشطة مراقبة النمو. شادية اإلرمع التوجيهات يتواءم بما وذلك معلقة ( MUAC–الذراع )المواك 

في  تم  المواكقياس ضمان جودة بيانات ول. 2020يناير  - 2019بيانات تقييم األمن الغذائي وسبل العيش في جنوب البالد في الفترة نوفمبر 
مناصرة رفيعة جهود  إجراء  مع معايير مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها. بعد  وائم  للبيانات بما يت  إضافيةإجراء مراجعة  شهر يوليو  

من أصل  مديرية    124ـ  المواك لقياس  على بيانات  من قبل السلطات الحكومية  المصادقة    في نهاية المطاف  المستوى مع السلطات الحكومية تم
دراسة  أغسطس. تم إجراء شهر في إجراءه تم الذي سيوامل لألمن الغذائي، ستُستخدم في تحليل التصنيف المرحلي المتكحيث ديرية م 134

المجلس األعلى  الموافقة من    الحصول على . وبمجرد  2020فبراير وأبريل  شهري  بين  الواقعة شمال البالد  في المحافظات  تقييم األمن الغذائي  
قياسات تحليل بيانات األمن الغذائي وبيانات ضطلع اليونيسف بإجراء ، ست(SCMCHAإلدارة وتنسيق الشؤون االنسانية والتعاون الدولي )

 المواك.  
 

لتقديم واآلمنة    طرق السليمةالرشاد الشركاء حول  إلالمتنقلة  لصحة والتغذية  الفرق    الموحدةإجراءات التشغيل  بإعداد وتوزيع  التغذية    كتلةقامت  
تسبب النقص في معدات وباء فيروس كورونا. انتشار فترة  أثناءخدمات الصحة والتغذية في المناطق المعزولة والتي يصعب الوصول إليها 

تنسيق وداء  األرصد  حول  عملية تقييم وتعريف  التغذية  كتلة  الشركاء. أجرت  عمل    تقييدالشخصية للعاملين في مجال الصحة والتغذية في  الوقاية  
في  التغذية كتلة الب عبر اإلنترنت ومشاركته مع الشركاء. تطالمتوفر التغذية العاملين في عدن، وتم تفعيل االستبيان كتلة لشركاء كتلة العمل 

طفال مخاطر الوفيات بين األازدياد  والحيلولة دون التدخالت التغذوية المنقذة للحياة لضمان استمرار بشكل عاجل والحصول على التمويل 
 سوء التغذية.المصابين ب

 
 المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي

احتياجات محلية للمياه والصرف الصحي لتغطية جزء من مؤسسة  37العالمي خطة توزيع الوقود لـ الغذاء بينما أكملت اليونيسف وبرنامج 
مليون دوالر   4,8الحصول على تحتاج اليونيسف  ، حيثالوقود توفيردعم عملية الستمرار في في التمويل ل عجزا الوقود، تواجه اليونيسف 

الطارئة  لدعم تدخالت االستجابة التمويلية اليونيسف القدرة لدى عد ي. ولم 2020عام الفي المائة من احتياجات الوقود حتى نهاية  50لتوفير 
مبلغ    الحصول علىما لم يتم  اإلصحاح البيئي  المياه والصرف الصحي وذات الصلة ب

 .شهريامليون دوالر  7,2إضافي بمقدار  

باالستجابة الحتياجات   يوليوشهر  في  اليونيسف  قامت  التحديات  هذه  على الرغم من  و
المرن في حاالت استخدام التمويل من خالل المياه والصرف الصحي األكثر إلحاحا 

تشغيل وصيانة أنظمة إمدادات المياه عملية  دعم  في  اليونيسف  الطوارئ. كما استمرت  
في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار والبيضاء.   بما في ذلك توفير الوقود والكهرباء

طفل   806,135فيهم ا مليون شخص بم 1,58حصل  ،من خالل دعم اليونيسفو
مياه دعمت اليونيسف الهيئة العامة لمشاريع  كما  على مياه شرب آمنة.  يوليو  شهر  في  
نازحاً في الحديدة وحجة من خالل نقل   12,289 لعددلتوفير المياه النظيفة  فالري

 النازحين.إيواء مخيمات ل)الوايتات( لمياه بالشاحنات ا

في حال إب.  محافظة  في    مائي  شخص دعمت اليونيسف بناء وإعادة تأهيل نظام إمداد  540,000نحو  لضمان استمرار توفير إمدادات المياه ل
المياه النظيفة. عالوة على ذلك، قامت  من الحصول علىشخص إضافي  260,000كن سيتمالمياه  ضخ وإمدادتم توفير الوقود لعمليات 

شخص،    5,700تمكن  كما  شخصا من خالل دعم إعادة تأهيل خزان تجميع مياه األمطار في صعدة.    842اليونيسف بتحسين مصادر المياه لـ  
 لى خدمات الصرف الصحي األساسية في صعدة. ع صول ح من خالل بناء نظام صرف صحي صغير، من ال طفل، 2,907 هممن

في الحديدة وحجة والمحويت وريمة. عالوة   لفيروس كورونامركزا للحجر الصحي    21ت اليونيسف بناء مرافق مياه وصرف صحي في  دعم
  124,703مرفق صحي، استفاد منها  109في واإلصحاح البيئي على ذلك، دعمت اليونيسف إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي 

 الحديدة والمحويت ومأرب.كل من في  شخصا

مصادر المياه وخزانات المياه   معالجة شخصا من خالل    205,335  ـلاليونيسف المياه النظيفة    وفرت ،  2020يوليو    10إلى    1في الفترة من  و
جودة  ومراقبة تعز من خالل دعم اليونيسف لفحص محافظة مياه نظيفة في على شخصا  850,567حصل كما   8إب.محافظة بالكلور في 

 
 سفال ويريم ال وذي ادر  ر وجبلة وإب والمخ االمشنة والظه مديريات 8

. أحد شركاء اليونيسف أثناء 2020اليمن/ ©منظمة اليونيسف 
 توفير المياه النظيفة.
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في  حادةفجوات وجود ل 2020يوليو  20منذ  ةوالكلورتم تعليق أنشطة مراقبة جودة المياه إال أنه على الرغم من دعم اليونيسف والمياه. 
 التمويل.

 

 الطفلحماية 
حترازية االجراءات ضمن اإلالتجمعات العامة، بما في ذلك المساحات الصديقة للطفل وأنشطة التوعية  كافةإغالق المدارس وتعليق ال يزال 

في قدمت اليونيسف .  2020مارس شهر على تنفيذ التوعية بمخاطر األلغام والدعم النفسي منذ  تسبب في التأثيريلوقاية من فيروس كورونا، ل
عمران وعدن، من خالل شبكة من محافظتي طفالً، في  160,2 هم، من9شخصا 341,2 لـالدعم النفسي االجتماعي خدمات يوليو شهر 

لضمان استمرار وتعرضهم للعنف.  جّراء  والطويلة األجل  الحالية    التبعاتالتغلب على    فيالثابتة والمتنقلة لمساعدتهم  طفل  المساحات الصديقة لل
مواد التوعية عن بعد التي سيتم استخدامها من   حول  المركز اليمني التنفيذي لمكافحة األلغاممع  أنشطة التوعية بمخاطر األلغام اتفقت اليونيسف  

 خالل وسائل التواصل االجتماعي والمحطات اإلذاعية. 
 

 طفال 274ليستفيد منها  بالغة األهميةكما استمرت اليونيسف من خالل برنامج إدارة الحاالت في دعم اإلحاالت وتوفير خدمات حماية الطفل 
ماية الطفل بما في ذلك الخدمات الصحية المنقذة للحياة، والدعم النفسي االجتماعي الفردي  خدمات ح ت، حيث شملفتى( 138فتاة،  136)

 الميالد، والدعم القانوني. إصدار شهادات األسر، والدعم االقتصادي والمعيشي، وولم شمل والجماعي، وتتبع 
 

 بازديادفيما يتعلق ( HCTطري اإلنساني )الجهات المانحة والفريق الق  مناصرة مستمرة مع جهود  بتنفيذالفرعية لحماية الطفل  الكتلةقامت 

للتحديات  دعم احتياجات حماية الطفل في اليمن. نظرا  لجهود مناصرة  تنفيذ  كذلك  ، وفيروس كوروناجائحة  خالل  حماية الطفل  المتصلة بمخاطر  ال

قامت الكتلة ، نحو دقيق ىالموعد المحدد وعلفي  ء الكتلةالمعلومات من أعضافي جمع والمتمثلة الفرعية لحماية الطفل  التي تواجهها الكتلة

المتعلقة بنموذج األسئلة مع عدد قليل من األعضاء. ستدعم أداة جمع البيانات    5W  األسئلة الخمسة  تجريب استخدام نموذجب  لحماية الطفلالفرعية  

التقدم المحرز مقابل االحتياجات ذات األولوية المنصوص عليها في رفع التقارير حول في طري وفريق العمل الق  كتلة منسقي ال 5Wالخمسة 

 أعضاء المجموعة الفرعية. كافة من قبل سيتم استخدامه قريبا و االنهائي جاهز 5W نموذج كونيخطة االستجابة اإلنسانية. س
 

 التعليم

  4,287أغسطس، دعمت اليونيسف    15محافظة في    13في  على المستوى الوطني  والتي ستبدأ    12و    9بالنسبة المتحانات المراحل الدراسية  
لتر لكل    15لتر من معقمات اليدين )  64,305و    يدويمقياس حرارة    4,287و  ،  اتقفاززوج  مليون  و،  كمامةمليون    4,2بـ    اياختبار  امركز

 في بيئة آمنة ومعقمة.المدرسية الشخصية إلى ضمان إجراء االختبارات  وقايةمن خالل توفير معدات التسعى اليونيسف (. ياختبارمركز 
 

إعادة فتح المدارس، والتعلم عن  فيما يتعلق بالتوعية  رفع  تاإلذاعية لوزارة التربية والتعليم ودعموعوية الرسائل التبث دعمت اليونيسف كما 
إمكانية استخدام منصات اإلنترنت في  اليونيسف أيضا  بحث  . تلعودة إلى التعليمالخاصة باكجزء من حزمة أكبر من األنشطة  تعلم البديل،  بعد، وال

 جواز التعليمي في اليمن. ال منصة للتعلم عن بعد، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، 
 

إب وتعز وذمار وعمران والبيضاء. محافظات طالبا في  18,380لعدد  طاولة مدرسية 8,020وزعت اليونيسف في شهر يوليو أكثر من 
  1,500قدرها مالية مدرسة بمنحة  7,000تستهدف اليونيسف  ، حيثإلطالق مبادرة المنح المدرسيةال تزال جارية االستعدادات كما أن 

طة والتكاليف األساسية  بسياإلصالحات التغطية كلفة دوالر لكل مدرسة لتلبية االحتياجات التشغيلية للمدارس، مثل توفير المواد التعليمية و
 سيتم منح المبالغ للمدارس المستهدفة عقب استعراض خطط المدارس التطويرية والموافقة عليها. األخرى. 

 

العمل  بالتعليم، كتلة سبتمبر، بينما لم يتم اإلعالن عن موعد بدء الدراسة بعد في صنعاء. شكلت  6ستبدأ السنة الدراسية الجديدة في عدن في 
المياه والصرف الصحي وقسم التواصل من أجل التنمية في اليونيسف والشركاء الرئيسيين، فريق عمل  كتلةالفرعية لحماية الطفل وكتلة مع ال

 إعادة فتح المدارس بشكل آمن.عملية  والدراسية على مستوى البالد لدعم االختبارات آخرين مع شركاء رئيسيين 

 

 اعيالدمج واالستيعاب االجتم

نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية من    (48عدد )ونشر ال  إعدادقامت اليونيسف في شهر يوليو بدعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي في  
نشرة . كما ركزت 10االجتماعيمن األ ةعلى برامج شبكوالوطني  الصعيدعلى برامج الحماية االجتماعية على ركز هذا العدد  حيث لليمن

والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات   اتعلى مؤسسات التأمين االجتماعي، بما في ذلك الهيئة العامة للتأمينالمستجدات االقتصادية واالجتماعية  
 .11قيناوصندوق رعاية وتأهيل المع العسكرياالجتماعية وصندوق التقاعد 

 

هذا النموذج ، التحقق من المستفيدين من الموسع (IMSEA)النموذج المتكامل للدعم االجتماعي واالقتصادي  ضمن إطار أكملت اليونيسف 
نهج متعدد القطاعات يهدف إلى الجمع بين المزايا  عبارة عن هو النموذج المتكامل للدعم االجتماعي واالقتصادي . إن عدنمحافظة في 

فقرا وضعفا. استهدفت   يةالسكانفئات  ال  ألكثر  أفضل والخدمات االجتماعية والمدخالت/التدخالت االجتماعية واالقتصادية األخرى لتحقيق نتائج  

 
 فتاة  067,1فتى و  093,1امرأة و  98رجالً و  38شملت   9

 خرىتشمل صندوق الرعاية االجتماعية، والصندوق االجتماعي للتنمية، ومشروع األشغال العامة، وبرامج التمويل الصغيرة والمتناهية الصغر األ  10
 enar-2020-may-48-issue-update-economic-socio-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen  (48عدد )ال المستجدات االقتصادية واالجتماعية لليمنرابط نشرة   11

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-socio-economic-update-issue-48-may-2020-enar
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ضمن عدن. سيتم تسجيل األسر التي تم التحقق منها    تهميشا فيالفقيرة  مجتمعات األحياء    في أكثرأسرة    7,277برنامج  األولى للالتحقق  مرحلة  
 .بالغة األهميةالخدمات االجتماعية لحصول على  ل النموذج المتكامل للدعم االجتماعي واالقتصاديبرنامج 

 

 االتصال من أجل التنمية / التوعية بالمخاطر وإشراك المجتمع

تنفيذ من خالل المباشر بين األفراد  المجتمعيالتواصل وأنشطة دعم تدخالت في تشار فيروس كورونا نللحيلولة دون ااستمرت اليونيسف 
كما حصل  . الخاصة بفيروس كوروناالتباعد الجسدي بإرشادات التوعية في المساجد، مع االلتزام لقاءات الزيارات من منزل إلى منزل و

التوعية بين األمهات زيارة من منزل إلى منزل وجلسات  71,827من خالل توعوية حول فيروس كورونا رسائل على شخص  524,340
من خالل مكبرات التوعوية الرسائل على شخص آخر  19,100 وحصلأنحاء البالد.  عمومتوعية في المرافق الصحية في الوجلسات 

لقاء  13,594 من خالل شخصا  523,511األئمة والمرشدات كما شملت أنشطة . المستهدفينتضمنت تبادل المعلومات مع الصوت، والتي 
ردف  وإرشادات التباعد الجسدي. تم فيروس كورونا حدث اجتماعي للنساء لتشجيعهم على تبني ممارسات الوقاية من  14,073و  مجتمعي

عضوات لقاءات ي أنشأها القادة الدينيون والمتطوعون المجتمعيون ووسائل التواصل االجتماعي التالتوعية عبر مجموعات بجلسات التوعية 
  11,000من خالل  التوعية بفيروس كورونارسائل على مليون شخص  3,5ما يقرب من  حصللتفاعل مع مجتمعاتهم. بهدف ا األمهات

 .واتسابمجموعة 
 

ميسراً للصحة المدرسية   1,965استهدفت للتوعية بالمخاطر وإشراك المجتمع حول فيروس كورونا  تعريفيةدعمت اليونيسف تنظيم جلسات 
مدرسة في أمانة العاصمة والبيضاء وعمران وذمار ومأرب وصنعاء. سيقوم الميسرون المشاركون بإجراء جلسات توعية لآلباء   682من 

شخص بالخط الساخن لوزارة    3,200اتصل  أثرين  لسكان المتل  لدعم أنظمة التغذية الراجعة والمساءلةومجتمعاتهم.  إطار  وأطفال المدارس في  
تواصل الهاتفي مكالمة إضافية من خالل برامج ال 360استقبال . تم فيروس كورونابشأن  همومخاوفتهم الصحة العامة والسكان لطرح أسئل

 .فيروس كورونامخاوفهم بشأن  والرد على على أسئلة المتصلين باإلجابة صحيون قام أخصائيون حيث اإلذاعية المباشرة 
 

  11خالل حمالت التطعيم ضد الدفتيريا وشلل األطفال التي أجريت في  قدمت اليونيسف  
االستفادة من حمالت لتعزيز  و.  حشد المجتمعيوالفي المجال التوعوي    ا، دعم12محافظة
متطوع مجتمعي وقادة دينيين باإلضافة إلى   1,100قامت اليونيسف بتحشيد ، التطعيم
تدخالت   ردف . تم  حملتي التطعيمخالل  مهات وذلك  امرأة من عضوات لقاءات األ  300

شاشات  5مركبة مزودة بمكبرات صوت و  80 باستخدامالمشاركة المجتمعية وأنشطة 
في  السلع  تم إلصاق رسائل توعوية حول التطعيم على بعضمتنقلة.  ئيسينماعرض 

الملصقات والالفتات في مواقع استراتيجية. كما قامت قناتان تلفزيونيتان و  ُعلقت حين
حملة أنشطة الحشد  من خالل . تم تمحطات إذاعية ببث البرامج لدعم الحمال 6

لقاحات الدفتيريا وشلل  للحصول على نسمة ماليين  6تشجيع ما يقدر بنحو المجتمعي 
 األطفال.

 

متطوع مجتمعي   3,000أكثر من  قام  يوليو    في شهر  سيولاستجابة لألمطار الغزيرة وال
الواتساب   من خالل مجموعاتوعوية األفراد ونشر رسائل تبين التواصل المباشر أنشطة بتنفيذ الصحة المدرسية  ن مندينيين وميسري وقادة

 . الشخصية الناس بممارسات النظافة لتعريف
 

 السريعة االستجابةلية آ
مع صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج  بالعملتمكنت اليونيسف في شهر يوليو، 

أكثر   لتي شملتتقديم مجموعة مستلزمات آلية االستجابة السريعة وامن  ،العالميالغذاء 
  سيول أسرة تضررت من ال 110حديثا بما في ذلك أكثر من  تأسرة نزح 3,500من 
لبّت مستلزمات آلية االستجابة السريعة االحتياجات الحديدة ومأرب. محافظتي في 

الفورية األكثر أهمية ألسر النازحين والتي تتضمن مواد غذائية وأدوات النظافة  
األسرة ومواد النظافة الشخصية للنساء حيث أن هؤالء النازحين تم  الشخصية ألفراد 

اقتالعهم من منازلهم على حين غرة دون أن يتوفر لهم الوقت الكافي ألخذ أي شيء  
 معهم.

 
 

 اإلمداد والتموين واللوجستية
قادمة   على التوالي متر مكعب 3,449و  طن 1,325 يبلغإجمالي وزن دوالر بيين مال 6إمدادات بقيمة  شهر يوليووصلت إلى اليمن خالل 

وسلسلة   اإلسهال المائي الحاد،مواجهة مستلزمات واألدوية، و، معدات الوقاية الشخصية هذه اإلمدادات شملتمن جيبوتي وسلطنة عمان. 
  3  وإلى صنعاء وعدن    ستأجرةمرحلة جوية    11تمت عملية التسليم من خالل    ." حقيبة"المدرسة في    مجموعاتومستلزمات الترفيه و  التبريد،

مليون دوالر من مخازن اليونيسف  10,9إمدادات بقيمة تسليم خالل الفترة المشمولة بالتقرير تم  .وعدنإلى الحديدة  مستأجرةبحرية رحالت 
 . هذه اإلمدادات لمستفيدين منللمستخدمين النهائيين ا

 

 
 أبين، البيضاء، الحديدة، الضالع، المهرة، شبوة، عدن، لحج، مأرب.  12

توزيع أثناء  شركاء اليونيسف . 2020اليمن/ ©منظمة اليونيسف 
في  السيولعلى المتضررين من واإلصحاح النظافة  لوازم

 حضرموت. 

  إحدى العامالت ضمن فريق الحشد . 2020اليمن/ ©منظمة اليونيسف 

شلل   التطعيم ضد في حملة  أثناء العمل مع المجتمع المحليمجتمعي ال

الحفاظ على احترازات التباعد  التوعية معاألطفال خالل جلسات 

 االجتماعي
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 تنسيق واستراتيجية العمل اإلنسانيالقيادة وال
كما بقيت خطة اليونيسف للتأهب . 2020تقرير الوضع اإلنساني لشهر يناير نفسها وكما وردت في  هيال تزال االستراتيجية اإلنسانية 

 .  2020تقرير الوضع اإلنساني لشهر إبريل لنحو المبين في واالستجابة لمواجهة جائحة كورونا كما هي على ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

 

المنقذة للحياة ألطفالها المصابين  الصحية  لرعاية  تأتي طلبا لالتي    األسرمستشفى الجمهوري في صعدة آالف  المركز التغذية العالجية في  ستقبل  ي

النظام الصحي على حافة  وضع  وإلى نزوح جماعي    نزاع والذي أدى المنطقة تشهد تأثير أكثر من خمس سنوات من الما زالت  بسوء التغذية. و

 . المركز أبواب ترددون علىالذين يوسوء التغذية الحاد المصابين بلألطفال  طوق نجاةن ون الصحيوالعاملويمثل االنهيار. 

 

 هذا الرابطيمكن االطالع على القصة اإلنسانية كاملة من خالل 
 
 
 
 

 اإلعالم الخارجي

الطاقة الشمسية والمياه النظيفة في  
 محافظة ذمار 

التقييم الميداني بعد هطول األمطار في  
 مأرب 

 ظة إب افحطبيب في م طفالالتطعيم ضد شلل األ

    
 
 

 

 2020سبتمبر 30تقرير 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/stories/field-update-responding-malnutrition-sadaa
https://www.youtube.com/watch?v=Hf8lO62E2Tg
https://www.youtube.com/watch?v=Hf8lO62E2Tg
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1288097385630048256?s=20
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1288097385630048256?s=20
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1287690501496475648?s=20
https://www.facebook.com/watch/?v=229826618103454
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  
 1االحتياجات

 1 المستهدف 

 إجمالي النتائج 2020 للعام 

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
325,209 263,430 117,033 16,619▲ 331,000 111,987 2▲15,917 

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

4,766,718 
4,528,38

3 
1,107,614 990,400▲ 4,400,000 1,106,270 3▲990,400 

 الصحة

عدد األطفال دون السنة األولى من العمر والذين تم تلقيحهم ضد  

 الحصبة )لقاح الحصبة( من خالل التحصين الروتيني
   

 
700,000 341,295 40,896▲ 

    تلقيحهم ضد شلل األطفال. والذين تم دون الخامسة عدد األطفال  

 

5,500,000 11,121,208 1,121,208 

الذين يتلقون الرعاية الصحية األولية في  و الخامسةعدد األطفال دون 

 المرافق التي تدعمها اليونيسف 
   

 
1,700,000 1,429,553 147,259▲ 

 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

5,504,895 140,652▲ 6,800,000 4,040,946 112,460▲ 

عدد األشخاص الذين تم تزويدهم بعدة ومستلزمات النظافة الشخصية  

 النموذجية
تتوفر  ال 

 بيانات بعد
ال تتوفر  

 بيانات بعد
1,290,746 35,139▲ 5,000,000 11,014,961 15,578▲ 

 الطفلحماية 

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

ال تتوفر  
 بيانات بعد

ال تتوفر  
 بيانات بعد

303,827 3▲2,341 874,000 2302,660 2,341▲ 

رسائل التوعية المنقذة   همعدد األطفال وأفراد المجتمع الذين وصلت

 1صلة بمخاطر األلغامال  ذاتللحياة 
 

   2,000,000 2240,258 - 

  خاصةعدد األطفال والنساء الذين يستطيعون الوصول الى تدخالت 

 1 باالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي
 

   48,030 22,840 28▲ 

 التعليم

عدد األطفال الذين تم تزويدهم بأدوات ومستلزمات دراسية خاصة  
 بهم

ال تتوفر  

 بيانات بعد
ال تتوفر  

 بيانات بعد
379,677 5,479▲ 1,000,000 1379,232 5,479▲ 

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

ال تتوفر  
 بيانات بعد

ال تتوفر  
 بيانات بعد

234,336 - 820,000 244,322 - 

 عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز شهرية
ال تتوفر  

 بيانات بعد
ال تتوفر  

 بيانات بعد
 - 135,000 3114,615 - 

 السياسة االجتماعية

األشخاص المهمشين/المستبعدين المستفيدين من المساعدات  عدد 

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

    85,000 55,667 - 

 آلية االستجابة السريعة

آلية االستجابة  حصلوا على مستلزمات عدد النازحين الضعفاء الذين 
 السريعة 

    1,300,000 1349,621 24,500▲ 

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 2,871,419 126,424▲ 

 الهوامش

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

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

 التغذية لمدة شهر. تأخر جمع بيانات أرقام : 1التغذية 

 ي عزى اإلنجاز المنخفض إلى تدابير الحماية المتعلقة بوباء كورونا وكذلك شهر رمضان مما أدى إلى تدني حركة المستفيدين.: 2التغذية 

   .2020تبدأ منذ نهاية شهر يونيو  ، ومعدل اإلنجاز لهذا الشهرلمدة شهر  تأخر جمع البيانات لهذا النشاط :3التغذية 

 فيروس كورونا. شلل األطفال فقط في المحافظات الجنوبية بسبب اإلجراءات االحترازية لالتطعيم ضد حملة  تم  :1الصحة 

األمطار خالل فصل الصيف سيتم توزيع مواد ومستلزمات النظافة الشخصية  نظرا لخطر احتمال زيادة حاالت الكوليرا المشتبه بها إثر موسم  :  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 
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ية الطفل إلى تدابير مكافحة وباء كورونا بما في ذلك إغالق المدارس والمساحات الصديقة للطفل وتقييد الحركة بين المحافظات  يعود القصور في اإلنجاز في أنشطة حما: 2حماية الطفل 

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

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

 لشهر يونيو.  105,819لشهر مايو، و   89,070بلغت أعداد المستفيدين المشمولين  :3حماية الطفل 

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 إلى : 1التعليم 

يرجى مالحظة أنه تمت مراجعة      .2021/ 2020مارس بسبب تدابير مكافحة جائحة كورونا. وقد طلبت الجهة المسؤولة عن التعليم استئناف توزيع المستلزمات الدراسية للعام الدراسي    16

 أنشطة ضمان جودة البيانات.استكمال  هذا المؤشر بعد  فيأبريل ومايو لشهري اإلنجاز معدل 

أنحاء البالد اعتبارا من  قصور اإلنجاز في هذا المؤشر إلى إضراب المعلمين في عدن والذي حرم األطفال من متابعة تعليمهم وكذلك اإلغالق المبكر للمدارس في جميع يرجع :2التعليم 

يرجى مالحظة أنه تمت مراجعة      .2021/ 2020اسية للعام الدراسي  مارس بسبب تدابير مكافحة جائحة كورونا. وقد طلبت الجهة المسؤولة عن التعليم استئناف توزيع المستلزمات الدر   16

 . 1التعليم حيث نسبت بعض اإلنجازات إلى مؤشر  لشهر يونيواإلنجاز معدل 

 .آخر البياناتتم تحديثه بحسب في التقرير  المذكوريرجى مالحظة أن اإلنجاز لشهر أبريل قد تمت مراجعته، واإلنجاز  :3التعليم 

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

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

 . 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 74,835,229 51,268,489 - 46,570,295 4,698,194 126,103,718 التغذية 

 %78 71,401,157 19,789,691 - 18,103,983 1,685,708 91,190,848 الصحة 

المياه والصرف  
الصحي واإلصحاح  

 البيئي 

135,000,000 3,887,702 59,046,496 - 62,934,198 72,065,802 53% 

 %71 30,428,725 12,371,425 - 10,465,753 1,905,672 42,800,150 حماية الطفل 

 %79 87,203,651 23,794,201 - 22,771,740 1,022,461 110,997,852 التعليم 

 %4 129,641 3,270,359 - 3,240,407 29,952 3,400,000 السياسة االجتماعية 

االتصال من أجل  
  التنمية  

11,730,000 103,333 6,964,938 - 7,068,271 4,661,729 40% 

آلية االستجابة  
 السريعة 

13,760,000 121,216 5,571,705 - 5,692,921 8,067,079 59% 

  3,233,668 - 3,233,668 - - 3,233,668 - جاري تخصيصه 

 %65 345,559,346 189,423,222 - 172,735,317 16,687,906 534,982,568 اإلجمالي

 
ستسهم نحو تحقيق النتائج مساهمات إضافية من منظمات متعددة األطراف وجهات مانحة أخرى والتي تركز على تعزيز النظام، ولكنها تحتوي على مكونات طوارئ وهي بهذا * يتضمن 

  .2020الخاصة برصد البرامج اإلنسانية للعام 

وتتضمن إجمالي التمويالت المستلمة مقابل النداء الحالي باإلضافة إلى المبالغ المرحلة ومخصصات أخرى. يشمل هذا المبلغ   2020يوليو  31** "مبالغ التمويل المتوفرة " اعتبارا من 
الت والمواد المرئية(، باإلضافة ية والرقابة واالتصاتكاليف "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
ما في ذلك تلك الناشئة عن الحاالت اإلنسانية. وهذا يشمل برنامج التحويالت النقدية الطارئة الذي يخفف من أثر  واإلصحاح البيئي والصحة لتلبية االحتياجات قصيرة وطويلة األجل، ب

 الصدمات اإلنسانية وغير اإلنسانية على فئات المجتمع. 
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