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 التقریر  إلیھا  خلص التي  النتائج أھم
أضرار بالمنازل والبنیة التحتیة إلحاق وطیلة شھر أغسطس متسببة في حدوث سیول جارفة استمرت األمطار الغزیرة  •

  259,735بلغ عدد المتضررین من السیول وبحلول نھایة شھر أغسطس . الخاصة بالصحة والمیاه والصرف الصحي
قدمت الیونیسف بالتعاون مع صندوق المساعدة. ممن یحتاجون الحصول على محافظة  18مدیریة في  90شخص في 

متضررة من السیول من خالل تزویدھم أسرة  7,604الدعم ألكثر من العالمي  برنامج الغذاءواألمم المتحدة للسكان 
 مستلزمات آلیة االستجابة السریعة. ب

حالة   572نجم عنھا حالة،  1,983بلغ عدد حاالت اإلصابة بفیروس كورونا المؤكدة رسمیاً ، أغسطس 31اعتبارا من  •
، حاالت اإلصابة بین% 28,8الوفیات معدل مع بلوغ یمن، حالة تعافي في المحافظات الواقعة جنوب ال 1,197وفاة و 

انتشار فیروس  معدل من المحتمل أن یكون أكثر من ربع حاالت الیمنیین الذین تأكدت إصابتھم بالمرض.  مما یعني وفاة
استمرت منظمة الیونیسف في تقدیم أنشطة التوعیة  .في شمال البالد نظرا لعدم توفر التقاریر بذلككورونا أكبر بكثیر 

 شخصا.  722,464بالمخاطر وإشراك المجتمع والتي شملت 
حالة من حاالت اإلسھال المائي الحاد/الكولیرا    180,053عن    2020  أغسطس  28ینایر إلى    1تم اإلبالغ في الفترة من   •

، قامت  أغسطس٪. وفي شھر 0,03ات جراء اإلصابة حالة وفاة مرتبطة بھا، حیث بلغ معدل الوفی 55المشتبھ بھا و 
في مراكز معالجة الجفاف ومراكز عالج اإلسھال المدعومة  حالة من حاالت الكولیرا المشتبھ بھا    2,341الیونیسف بعالج  

 .من الیونیسف
خطة  صعدة في بدایة شھر أغسطس. دعمت الیونیسف محافظة في  المتحورفیروس شلل األطفال ل تفشيتم اإلعالن عن  •

 صعدة والمحافظات المجاورة. محافظة في سبتمبر في  اي سیتم تنفیذھتالاالستجابة 

 وضع االستجابة والتمویل في منظمة الیونیسف  
 

 -المكتب القُطري 
 الیمن

 يتقریر الوضع اإلنسان  

 2020أغسطس   31 – 1 المشمولة بالتقریرالفترة 

 2020 للعام منظمة الیونیسف مناشدة
 ملیون دوالر  535

 مبلغ التمویل المتوفر*
 ملیون دوالر  193 

المبالغ المتوفرة التمویل المستلم مقابل النداء الحالي  تتضمن * 
(طوارئ وموارد أخرى) ومبلغ مرحل من العام الماضي إضافًة إلى  
تمویل إضافي غیر مخصص للطوارئ ولكنھ سیُسھم جزئیاً في  

 . 2020تحقیق نتائج متابعة األداء اإلنساني للعام 

 .  قطاعاتلل الكليمستوى التمویل   التمویل  وضعیمثل بینما  القطاعاتبعض أنشطة  فقط مؤشرات االستجابة تمثل * 
 

 الوضع في أرقام 
 

 ملیون  12,2
 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانیة

 
 ملیون  24,3

 إجمالي عدد األشخاص المحتاجین 
 ) 2020اإلنسانیة خطة االستجابة (اوتشا: 

 

 
 ملیون 1,71

 إجمالي عدد األطفال النازحین 
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 التمویل والشراكات: لمحة عامة

ملیون دوالر أمریكي في إطار أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في  535طالبت الیونیسف في النداء اإلنساني بالحصول على مبلغ 
وبینما تواصل الیونیسف العمل على جمع التبرعات بخطى حثیثة  .2019ءم مع خطة االستجابة اإلنسانیة للیمن  ، والذي یتوا2020الیمن للعام  

ملیون دوالر. كما تم ترحیل ما مجموعھ  21، فقد حصلت المنظمة على أقل من 2020لتمویل نداء العمل اإلنساني من أجل األطفال للعام 
. ستقوم 2020 أغسطس 31 بحلولملیون دوالر  342، وبذلك بلغ إجمالي الفجوة التمویلیة 2019ملیون دوالر من مخصصات العام  173

شھر المقبل، حیث ملیون دوالر خالل ال 453منظمة الیونیسف في الیمن بمراجعة حجم نداء العمل اإلنساني الحالي لألطفال وخفضھ إلى 
سیؤخذ في عین االعتبار أثناء عملیة مراجعة وخفض النداء الصعوبات التي تكتنف بیئة العمل ونداء التمویل الجدید الخاص بفیروس كورونا 

 )، والذي سیشمل األنشطة التي تستلزم إجراء تعدیالت أو توسعا بسبب الوباء. 19-(كوفید
  
وبالتزامن مع ذلك، تقوم الیونیسف بحشد الموارد من أجل استجابتھا الخاصة بفیروس كورونا في الیمن، حیث ناشدت للحصول على مبلغ 

أغسطس على مبلغ   31ملیون دوالر أمریكي ضمن جھود االستجابة العالمیة لمكافحة فیروس كورونا. وقد حصلت الیونیسف بحلول  103
. وعلى الرغم من فجوات التمویل والمعوقات التشغیلیة تواصل الیونیسف جھودھا لتنفیذ نداءاحتیاجات ھذا ال من ضمنملیون دوالر  42

تم تزویدھم برسائل ممن  نسمة    722,464استجاباتھا من خالل اعتماد طرائق بدیلة، حیث شملت عملیات التوعیة بالمخاطر وإشراك المجتمع  
عادة فتح المدارس  إلخطط وزارة التربیة والتعلیم كما دعمت الیونیسف توعویة حول فیروس كورونا، مع االلتزام بقواعد التباعد الجسدي. 

 . في شھري سبتمبر وأكتوبر في المحافظات الجنوبیةصورة آمنة ب
  

اطر وإدارتھا، استمرت الیونیسیف في تنفیذ التوصیات الواردة في تقریر مكتب وفي إطار الجھود المستمرة لتعزیز تدابیر الوقایة من المخ
م. ونتیجة لذلك تعكف منظمة الیونیسف وبصورة حثیثة على تنفیذ سلسلة من إجراءات تخفیف 2019المراجعة والتحقیقات الداخلیة للعام 

ي بیئة تكتنفھا صعوبات وتحدیات جمة وكبیرة. ولھذا استمرت المخاطر بھدف تحقیق األھداف المرجوة لمصلحة األطفال وعلى نحو فعال ف
، والذي یعد إطار عمل إلدارة المخاطر یتجاوز إطار العمل العادي HACT Plusالیونیسف في تنفیذ النھج الموحد لبرنامج النقد واإلحالة 

المتحدة األخرى. یتجاوز برنامج النقد واإلحالة الحد األدنى  للنھج الموحد للحواالت النقدیة المعمول بھ من قبل جنبا إلى جنب مع وكاالت األمم  
، وھو قرار یتم تحدیده من خالل مدى ما ینطوي HACTمن أنشطة الضمان المنصوص علیھا في النسخة السابقة لبرنامج الحواالت النقدیة 

شریكا منفَّذا لوضع صیغة منقحة لدرجة المخاطر  120إعادة تقییم  أغسطس 31على ذلك من مخاطر متأصلة والبیئة التشغیلیة. وقد تم حتى 
و  عملیة مراجعة مالیة میدانیة إضافیة  80العمل أیضا في إجراء  یستمرالمحتملة الخاصة بھم باستخدام منھجیة تقییم المخاطر المحسنة. كما 

وبصورة أكبر على اكتشاف أعمال االحتیال والنصب  باستخدام الشروط المرجعیة للضمان المالي المنقحة والتي تركز عملیة تدقیق مالي  74
 ٪ من إجراءات المراجعة والتدقیق الفرعیة. 89ومنعھا قبل وقوعھا. وقد تم في المجمل استكمال 

 

 الوضع واالحتیاجات اإلنسانیة: لمحة عامة
المنازل وتسببت في السیول ما جرفت كبحدوث سیول في عموم الیمن. األسبوع األخیر من شھر یولیو منذ األمطار الغزیرة ھطول تسبب 

تؤدي األضرار  اآلمنة. میاه إمدادات الوإمكانیة الحصول على المیاه والصرف والصحي شئات ومنة یمراكز الصحالوقوع أضرار جسیمة في 
انتشار األمراض مثل الكولیرا  فاقم من میاه الشرب النظیفة مما یشحة التي لحقت بالبنیة التحتیة للمیاه والصرف الصحي إلى تلوث المیاه و

  األسر  وتواجھزیادة حاالت اإلسھال المائي الحاد/الكولیرا المشتبھ بھا.  منالتقاریر الواردة من المیدان وقد حذرت والمالریا وحمى الضنك. 
اإلنسانیة وانسداد الطرق ومحدودیة الوصول إلى  صعوبات في الحصول على الدعم والمساعدة جراء تعلیق الخدمات سیول المتضررة من ال

أي حوالي  أسرة ( 37,105أن  ءشركاالأغسطس أفادت مكاتب الیونیسف المیدانیة وشھر نھایة وب. المعلوماتمصادر وسائل االتصال و
مساعدة فوریة. المناطق بحاجة للحصول على ھم محافظة في الیمن و 18مدیریة في  90في سیول من القد تضرروا شخص)  259,735

وعلى  بسبب النزاع المسلح؛ ضیفة لنازحین جدد ستالمالنشطة أو الجبھات األمامیة من قریبة والالمتأثرة بالنزاع ناطق ماألكثر تضررا ھي ال
 الحدیدة. محافظة  اللحیة فيمدیریة حجة ومحافظة عبس وأسلم في مدیریتي و ،مأربمحافظة صرواح ومدغل في مدیریتي  وجھ التحدید

 
  55حالة َو    180,053ما مجموعھ    2020  أغسطس  28  –ینایر    1بلغت عدد حاالت اإلسھال المائي الحاد/الكولیرا المشتبھ فیھا خالل الفترة  

جلت (حیث سُ  2019انخفاضا كبیرا مقارنة بالفترة نفسھا من عام  دوالذي یع، ٪0,03وفیات نسبة المعدل بلغ معھا حالة وفاة مصاحبة 
٪). تظھر بیانات التقاریر المتاحة أن مسار اإلصابة بالكولیرا 0,14حالة وفاة مصاحبة ونسبة وفیات بلغت  861و  اشتباهحالة  619,515

والوفیات المصاحبة، ال سیما مع استمرار ھطول األمطار ال یزال مستقرا، ومع ذلك تراقب الیونیسف عن كثب حاالت الكولیرا المشتبھ فیھا 
 الغزیرة وتدفق السیول.

 
في األسابیع   المتحورفیروس شلل األطفال  ب  إصابةحالة    15  تسجیل  اإلبالغ عنمرض شلل األطفال في الیمن بعد  لتفشي  حدوث  تم اإلعالن عن  

 األولى من شھر أغسطس في محافظة صعدة. 
 

حیث ، دون الواقع بسبب عدم توفر اإلمكانیات الخاصة بإجراء الفحوصاتعلى األرجح التقدیرات الخاصة بمدى انتشار فیروس كورونا تظل 
غیر واضح  شمال البالد  محافظات  الال یزال الوضع في  و  .جنوبالواقعة في الفي المحافظات  إال  الحرجة  فیروس كورونا  حاالت  ال یتم فحص  

ً  كورونا بفیروس اإلصابة حاالت عدد أغسطس 31 وقد بلغ حتىمعلومات. الفر اتو قلةبسبب    572نجم عنھا حالة،  1,983 المؤكدة رسمیا
أكثر من مما یعني وفاة  ،حاالت اإلصابة بفیروس كورونا بین %28,8الوفیات معدل مع بلوغ في الیمن، حالة تعافي  1,197و  حالة وفاة

 بفیروس  اإلصابة  عن حاالتتم اإلبالغ    خمسة أضعاف المتوسط العالمي.والذي یتجاوز    ،نتیجة الوباءبین الیمنیین  المؤكدة    اإلصابة  ربع حاالت
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ً  كورونا ال تزال ھناك كما غیر معروف.  ات المحلیةعلى مستوى المجتمع انتقال العدوىوال یزال مستوى . 1محافظة 11في  المؤكدة رسمیا
اكتشاف بما في ذلك في شمال الیمن حیث تم تأكید أربع حاالت فقط منذ للعدوى حالیا انتقال "صامت" لیة وجود احتمابشأن  بالغةمخاوف 

 م. 2020  أبریلشھر الحاالت األولى في 
 

التحقق من في  2020تفشي فیروس كورونا في الیمن یواصل برنامج آلیة المراقبة واإلبالغ خالل شھر أغسطس استمرار على الرغم من 
.  في الموعد المحددالتحقق من الحوادث إمكانیة ؤثر على تي تالو اتحدوث المزید من التأخیر رغماالنتھاكات الجسیمة لحقوق الطفل وادث ح

  88حیث تم التحقق من  حادثة انتھاكات جسیمة ضد األطفال 56وقوع  واإلبالغ التابع لألمم المتحدة وثق فریق المھام القُطري للرقابةوقد 
  4فتیان و  9طفالً ( 13األطفال والتي تم التحقق منھا، بما في ذلك مقتل من اإلصابات بین عدد كبیر ال یزال ھناك بالمائة من الحوادث. 

التحقق التي تم معظم الحوادث الموثقة و فتاة) من قبل أطراف مختلفة في النزاع. 20فتى و  36طفالً إلصابات بلیغة ( 56فتیات)، وتعرض 
وال تعتبر ھذه سوى أرقام تمكنت األمم المتحدة من التحقق منھا حتى تاریخنا ھذا  الحدیدة ثم مأرب. مباشرة في محافظة تعز، تلیھا كانت منھا 
 قد یكون العدد الفعلي للحوادث أعلى من ذلك.  بینما

 

 استجابة البرنامجعن  مختصرتحلیل 
 االستجابة لإلسھاالت المائیة الحادة/الكولیرا

 
مركزا من مراكز ) 321(من إجمالي  179في إطار الجھود المتكاملة لالستجابة لحاالت اإلسھال المائي الحاد/الكولیرا، دعمت الیونیسف 

عالج في شھر أغسطس . وقد تم 2محافظة 17مدیریة في عموم  201مركزا لعالج اإلسھال في ) 212(من إجمالي  57معالجة الجفاف و 
 .من الكولیرا في مراكز معالجة الجفاف ومراكز عالج اإلسھال حالة مشتبھ بھا 2,341

 

 
 2020للعام   35 – 1إصابة لألسابیع  100معدل الوفیات في كل ل يحیتوض مخطط

 
في  التدخالت المجتمعیة  العاملین في  الیونیسف  شركاء    یستمرحاالت اإلسھال المائي الحاد/الكولیرا في الیمن  انخفاض  على الرغم من استمرار  

في   اارتفاع  تشھدفي المناطق التي  حاالت اإلسھال المائي الحاد/الكولیرالمواجھة  تنفیذ تدخالت االتصال والتوعیة المتكاملة والحشد المجتمعي
حیث   األمھاتأندیة  من    ناد  100ضمن    ولقاءاتلقاءا وفعالیة مجتمعیة    2,171زیارة من منزل إلى منزل و    25,535تنفیذ  وقد تم  .  الحاالت
في الخطوط رسائل توعویة حول الوقایة من اإلسھال المائي الحاد/الكولیرا. كما ساھم المتطوعون المجتمعیون بشخصا  171,308شملت 

بما والمھرة وصعدة  ولحج وأبین وحضرموت  في عدن  األسر  حقائب النظافة الشخصیة على  حقیبة من    5,092دعم أنشطة توزیع  في  األمامیة  
 .النازحین وفي المناطق المھمشةأسرة تعیش في مراكز إیواء   4,000في ذلك  

 
أسرة في المحافظات الجنوبیة. قامت  4,820كولیرا و  من حاالت اإلصابة بالحالة  187دعمت الیونیسف تشغیل فرق االستجابة السریعة في 

ة أقراص كلورجم) من  1,76حجم (قرص  5,400، وحوالي حقائب النظافة الشخصیةحقیبة من  3,220فرق االستجابة السریعة بتوزیع 
 لتر.  20 سعة میاهة حاوی 123 ، وجم 300عبوة ، ومسحوق الكلور المیاه

 
 الصحة والتغذیة

 
 عدن، أبین، الضالع، شبوة أمانة العاصمة، البیضاء، مأرب، حضرموت، المھرة، تعز، لحج،  1
 صعدة، الجوف، تعز، إب، أبین، البیضاء، الضالع، المحویت، حضرموت، لحج، شبوة، عدن، المھرة، عمران، ذمار، أمانة العاصمة، وصنعاء  2
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لقاحات لتوزیعھا على مخازن  بشراء أغسطس شھر الیونیسف في قامت 

للربع الرابع   ةالتحصین الروتینی اتالتبرید الحكومیة لتجدید مخزون لقاح
ما   2020أغسطس  13في وصلت إلى البالد حیث  ،2020عام المن 

  492,000و  اللقاح خماسي التكافؤ جرعة من 947,775مجموعھ 
. باإلضافة إلى ذلك،  لقاح فیروس الروتا (الفیروس العجلیة)جرعة من 

  870,000ما مجموعھ  2020أغسطس  26في وصلت إلى البالد 
جرعة من لقاح شلل   375,000، و بي سي جي للسلجرعة من لقاح 
جرعة من لقاح المكورات  1,308,800، و النشاطاألطفال معطل 

لتعزیز نظام  وجرعة من لقاح الكزاز والدفتیریا.  882,000الرئویة، و 
أنظمة إضافیة للطاقة   7، دعمت الیونیسف تركیب اللقاحاتسلسلة إمداد 

 . 2020یر ینامنذ نظام  306اإلجمالي والتي یبلغ مجموعھا  الشمسیة
 

ضد شلل األطفال التي تدعمھا الیونیسف في   التحصیناستمرت حملة 
سقطرى وحضرموت. ونتیجة لذلك  وھي المحافظات الجنوبیة المتبقیة 

تغطیة لقاح شلل األطفال (على طفل دون الخامسة  1,186,873حصل 
كما  محافظة جنوبیة. 13في  " أ" فیتامین على شھرا  59و أشھر  6تتراوح أعمارھم بین ل طف 905,005 في حین حصل٪) 96 شملت
اللقاح  جرعتھم الثالثة من السنة األولى من العمر على دون  طفل 42,898حصل حیث تقدیم خدمات التحصین الروتینیة عملیة  تاستمر

امرأة في سن اإلنجاب   36,207حصلت  . باإلضافة إلى ذلك،  الحصبة األلمانیةولحصبة  على لقاحات اطفل    40,867حصل  ، وخماسي التكافؤ
 الدفتیریا.ولقاح الكزاز على 

 
لھذا التفشي  التخطیط لالستجابة عملیة صعدة، دعمت الیونیسف محافظة في  اعنھبلغ مُ ال المتحور فیروس شلل األطفال لحاالت تفشي نتیجة

تستھدف أكثر من ملیون طفل التي ھي الجوف وعمران وحجة ووأكتوبر في صعدة وثالث محافظات مجاورة شھر والتي سیتم تنفیذھا في 
استجابة وملیون طفل.    4,6محافظة في الشمال تستھدف قرابة    13شلل األطفال في  التحصین ضد  وسیتم تنفیذ جولة ثانیة لحملة    .دون الخامسة

ملیون طفل دون الخامسة على   5,8والتي تستھدف أكثر من  22المحافظات البالغ عددھا  لتفشي المرض، سیتم تنفیذ جولة ثالثة في جمیع
حتى اآلن االستراتیجیة الوحیدة   والتي تعدالمتكاملة  وصول إستراتیجیة الاستخدام صعدة محافظة االستجابة في یتم أثناء تنفیذ مستوى البالد. س

 المقبولة لالستجابة لتفشي المرض.
 

صحیا عامالً  4,886 شملتحول فیروس كورونا إرشادیة الیونیسف جلسات نفذت خدمات الرعایة الصحیة األولیة،  یةلضمان استمرارو
الخاص  فرز الشأت الیونیسف ودعمت نظام أنكما . عامال صحیا 9,093و  مستشفى 18ووزعت معدات الوقایة الشخصیة على ومجتمعیا 

 . عمرانمرافق صحیة في ذمار ومأرب و اربعةفي بفیروس كورونا 
 

جائحة  استمرار على الرغم من  تواصل الیونیسف وشركاؤھا دعم عملیة توسیع نطاق أنشطة اإلدارة المجتمعیة المتكاملة لسوء التغذیة الحاد
. شملتھم الخدماتمعظم الخدمات الصحیة والتغذویة من خالل التسبب في انخفاض عدد األطفال الذین تنفیذ على  تأثروالتي فیروس كورونا 

). المستھدف  السنويالعدد  ٪ من  48والذین یمثلون  لعالج (اوخیم لتلقي  طفل مصاب بسوء التغذیة الحاد ال  125,581منذ بدایة العام قبول  وقد تم  
التي جرت على برنامج تعدیالت لل إلى حد ماذلك ویعزى  2020في شھر مایو سوء التغذیة الحاد الوخیم حاالت بدأ االنخفاض في قبول 

والوذمة  منتصف الذراع (المواك)    محیط  ضرورة أخذ قیاسات  أكدت علىوالتي  في سیاق جائحة كورونا  اإلدارة المجتمعیة لسوء التغذیة الحاد  
مایو شھري  ٪ بین  22متوسط  بسوء التغذیة الحاد الوخیم  في قبول حاالت  انخفاض  حدوث  . لوحظ  حاالت سوء التغذیةعالج  قبول  لكمعیار  فقط  

  2019٪ في 92من  2020(مع األخذ في االعتبار معدل اإلبالغ الذي انخفض في عام  2019مقارنة بالفترة نفسھا من عام  2020ویولیو 
كذلك و ،صول إلى المرافق الصحیةوالذي یمنع المستفیدین من الو ،الخوف :األخرىالمسببة عوامل ال). تشمل 2020٪ حتى اآلن في 61إلى 

عدد السنوي  ٪ من ال 175سوء التغذیة ( حاالت طفل دون الخامسة للكشف عن  2,013,768معاینة بعض الفرق المتنقلة. تم أعمال تعلیق 
الطفل مرة   معاینةعلى سبیل المثال عندما یتم   وذلك المؤشرھذا   ضمن یة في حساب الحاالتل وجود ازدواجاھناك احتمأن  غیر، المستھدف)

ازدواجیة   وجودتحاول الیونیسف وشركاؤھا تقلیل ات الصحة المجتمعیة. متطوعمن قبل مرة أخرى معاینتھ ثم یتم أحد المرافق الصحیة في 
النشاط ھو الكشف في الوقت المناسب   اھذأن الھدف من    تھمن المھم مالحظ، إال أن  تماماذلك  تجنب  من غیر الممكن  ظل  یلكن  الحاالت  في عدد  

 لزم األمر.  في حالوإحالتھا سوء التغذیة الحاد الوخیم  حاالتعن 
 

 المیاه والصرف الصحي واإلصحاح البیئي
التي   اإلصحاح البیئي جراء السیول الجارفة المیاه والصرف الصحي و في قطاع الطارئة  ستجابة أعمال االأغسطس  الیونیسف في شھر دعمت 

كما قامت ، بسبب السیولحدثت أواخر یولیو وأوائل أغسطس. دعمت الیونیسف إعادة تأھیل مرافق المیاه والصرف الصحي التي تضررت 
 . للطوارئ جاھزة مراحیض توفیر و(الوایتات) بواسطة الشاحنات اآلمنة المیاه بتوفیر 

 
باعتباره الطارئ التمویل عدم توفر إلى والتي أشارت نصفیة أغسطس بالتعاون مع وزارة المیاه والبیئة مراجعة شھر في أجرت الیونیسف 

. جمیع صحاح البیئيالمیاه والصرف الصحي واإلالطارئة في ستجابة أنشطة االفي تقدم  تحقیقإمكانیة العائق الرئیسي الذي یؤثر على 

لقاح شلل  على  حصولھ أحد األطفال أثناء .2020الیمن/ ©منظمة الیونیسف 
 شلل األطفال في أغسطس. التحصین ضد األطفال الفموي خالل حملة  
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المؤسسات . تمكنت  یةالتشغیلاألعمال  ستمرار  الالزم القصوى بسبب نقص الوقود    استنفارفي حالة  المؤسسات المحلیة للمیاه والصرف الصحي  
الوقود من الیونیسف، إال أن جمیع بالمیاه بعد تلقي دعم  ضخفي محافظتي المحویت وحجة من استئناف المحلیة للمیاه والصرف الصحي 

التمویل في  ابسبب نقص الوقود. تواجھ الیونیسف نقصعمالھا أتوقف لخطر بشكل كبیر األخرى معرضة والصرف الصحي  مؤسسات المیاه
.  2020في المائة من احتیاجات الوقود حتى نھایة عام    50لتوفیر  أمریكي  ملیون دوالر    4,8الوقود. تحتاج الیونیسف إلى  توفیر  لمواصلة دعم  

ملیون   7,2مبلغ  تحصل علىفي مجال المیاه والصرف الصحي ما لم الطارئة ولم یعد لدى الیونیسف التمویل الالزم لدعم تدخالت االستجابة 
 . یادوالر إضافي شھر

 
وشركاء من المنظمات غیر الحكومیة بدعم توفیر إمدادات  میاه الریف أغسطس بالشراكة مع الھیئة العامة لمشاریع شھر قامت الیونیسف في 

بما في خطار الشدیدة والمجتمعات المعرضة لألالسیول شخص بما في ذلك النازحین واألسر المتضررة من  204,933لحوالي اآلمنة المیاه 
ودعم شبكات المیاه (الوایتات)  حجة والحدیدة والضالع وعدن ولحج من خالل نقل المیاه بالشاحنات  طفل في محافظات صنعاء و  89,300ذلك  

 .ة المیاهوكلور مومیةالع
 

. شفط البیاراتوطارئة مراحیض من خالل تجھیز تم دعم النازحین في الحدیدة وعدن 
لتنظیف وإدارة النفایات. ل المحافظات من حملة ھذه أسرة في  8,800استفادت كما 

 وصالقنامدیریة  وتخزینھا في  ارئة  مراحیض الطالمن    110باإلضافة إلى ذلك، تم تجھیز  
لنفایات والتخلص لشخص من بناء جدار صغیر لمكب  5,700استفاد كما . في الحدیدة

مدیریة منبھ بمحافظة  فيلكولیرا  لستجابة ضمن أعمال االمن أكوام القمامة من الشوارع  
 عدة.ص

 
للموارد المائیة بتفعیل برنامج مراقبة جودة  العامةقامت الیونیسف بالتعاون مع الھیئة 

للموارد  العامةلھیئة المیدانیة التابعة لفرق المحافظات. قامت  4الذي یستھدف والمیاه 
توزیع  المیاه ونقاطنقل لمیاه من اآلبار الخاصة وصھاریج لبأخذ عینات عشوائیة المائیة 

الختبارات الفیزیائیة والكیمیائیة والبكتیریة. إلجراء االمیاه ومحطات میاه الشرب 
بھ بالغ اإلوالمیاه وأي تلوث أو انحراف عن المعاییر المقبولة عكر وبالتالي، یتم تتبع ت

 .المناسبة المعالجةإجراءات ذ ق المعالجة بالكلور التخافریل
 

إصالحات سریعة  شملتاستجابة منسقة بإجراء تقییمات وتنفیذ أعمال الفترة المشمولة بالتقریر  خاللالمیاه والصرف الصحي  قامت كتلة
كل من في الشخصیة النظافة حول ، والتوعیة الصحیةألنظمة المیاه والصرف الصحي، وإعادة تأھیل المراحیض، وتوزیع أدوات النظافة 

لتحسین جودة االستجابة تشاوریا فنیا المیاه والصرف الصحي اجتماعا كما نفذت كتلة أسرة.  5,500شمل الحدیدة وإب وصنعاء ومأرب لت
 المیاه والصرف الصحي.  كتلةمن شركاء   38  هحضروالذي حول "الصرف الصحي في حاالت الطوارئ" المستفادة والدروس 

 الطفلحمایة 
 األلغام والذخائر غیر المنفجرة والمتفجرات من مخلفات الحرب   الناجمة عنللحیاة بشأن المخاطر  ةالمنقذوعیة التقدیم تفي الیونیسف  استمرت

من   2,111 وَ  ،فتى) 1,011فتاة،  845( طفال 1,856شخصا متضررا من النزاع في محافظة الجوف، بما في ذلك  3,967 حیث شملت
االحترازیة المتعلقة بوباء فیروس تدابیر  لنظرا ل لمعوقات كبیرة  أنشطة التوعیة بمخاطر األلغام    تعرضت).  رجل  1,347امرأة،    764(  البالغین
 الیونیسف على توسیع نطاق العمل في المناطق األكثر تضررا. بالتنسیق مع یعمل المركز الیمني التنفیذي لمكافحة األلغام كما كورونا 

والتي شملت  خدمات الدعم النفسي واالجتماعي    ةوالمتنقل  ةقدمت الیونیسف وشركاؤھا من خالل شبكة من برامج الدعم النفسي االجتماعي الثابت
  امرأة وَ  1,557( من البالغین 3,121 فتى) وَ  3,999 فتاة وَ  3,719طفال ( 7,718محافظات بما في ذلك  10شخصا في  10,839

مع الجھات الفاعلة في مجال الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي بالعمل  ،تحسبا إلعادة فتح المدارس ،تستعد الیونیسفرجل).  1,564
 حول إعادة الفتح اآلمن ألنشطة الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي. إرشادي عداد دلیل إل

، ألطفال األكثر ضعفالكما استمرت الیونیسف من خالل برنامج إدارة الحاالت في دعم اإلحاالت وتوفیر خدمات حمایة الطفل بالغة األھمیة 
  312و  اةفت 209طفالً ( 521حصل  ھؤالء من بین. المؤھلینالحاالت راء فتى) من قبل مد 323فتاة و  219طفال ( 542تم تحدید حیث 

بذلت الیونیسف وشركاؤھا المنفذون جھودا لتوثیق أنشطة التخفیف من مخاطر العنف المبني على النوع  كما . حمایة الطفل فتى) على خدمات
بأنشطة االستجابة المتعلقة   3,626,899بشكل تراكمي  منذ شھر ینایر  وشملت  االستجابة اإلنسانیة    ضمنتعمیمھا  دمجھا والتي تم  واالجتماعي  
 للعنف القائم على النوع االجتماعي.بالتصدي 

 

 التعلیم
محافظة. دعمت الیونیسف   14في  أغسطس    15في    البالدعلى مستوى    12و    9  اختبارات الشھادة األساسیة والثانویة للمراحل الدراسیةبدأت  

ملیون   4,2شملت التعلیم بمعدات الوقایة الشخصیة (التربیة وزودت الیونیسف وزارة حیث  اختباریا امركز 4,287طفالً في  479,262
اإلجراءات حول الوعي  رفع مستوىقفازات) لزوج  300,000و مقیاس حرارة،  4,287و ، یديلترا من معقمات األ 63,305 و ،كمامة

سور مكب النفایات بمدیریة  .2020الیمن/ ©منظمة الیونیسف 
 منبھ بمحافظة صعدة
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 نیموظفالمن  1,600 حوافز مالیة شملتتقدیم  كما تموإجراءات التباعد الجسدي، المتحانات أثناء ا فیروس كوروناللوقایة من مراعیة ال
 .االختباراتفترة العاملین في 

 
لالستجابة  أنحاء البالد جنبا إلى جنب مع الشركاء على تفعیل الخطة الوطنیة التعلیمیة  عمومالتعلیم في  وھیئاتتعمل وزارة التربیة والتعلیم 

وضعت كما م البدیلة. یالتعل طرق(بروتوكول المدرسة اآلمنة) إلى جانب فتحھا مع التركیز على إعداد المدارس إلعادة لفیروس كورونا 
تدعم افتتاح العام والتي  ةمشتركال تتدخالالحزمة لالحد األدنى الخاص ب عملال طارإلالعالمي اللمسات األخیرة  غذاءالیونیسف وبرنامج ال

لیتیح إمكانیة استمرار العملیة التعلیمیة في سیاق جائحة  القائم على التصورات المختلفةنھج باعتماد ال 2020الدراسي في سبتمبر/أكتوبر 
ستمر باإلضافة إلى ذلك تبطریقة آمنة. رس اإعادة فتح المد عملیة عمل لدعم  . شكلت الیونیسف ووزارة التربیة والتعلیم فرق فیروس كورونا

سبتمبر  6عدن في محافظة م. ستبدأ السنة الدراسیة الجدیدة في یعودة آمنة إلى التعلتحقیق من أجل كتل الفرعیة التنسیق بین الفي التعلیم  كتلة
توزیع تستمر عملیة في صنعاء. بدء الدراسة عن تاریخ بعد . لم یتم اإلعالن األساسیةأكتوبر لطالب المرحلة  4لطالب المرحلة الثانویة وفي 

 استعدادا إلعادة فتح المدارس.  اتالمحافظفي مواد التعلیم والتدریس على مكاتب التعلیم 
 

  معلم   96تم تدریب    في حین طالبة    450لمدرسة المیثاق للبنات. ستستقبل المدرسة نحو  عملیة إصالح كبرى  صعدة من    محافظة  تم االنتھاء في
 اإلصابة بفیروس كورونا.  الوعي بشأن تخفیف مخاطرحول تعزیز النظافة الصحیة ورفع ) معلمة 17منھم (

 
والشركاء بشأن كتلة  خطط العمل  في    لالسترشاد بھتقریر مراجعة البیانات الثانویة وسیتم توزیعھ على نطاق واسع  إعداد  التعلیم من    كتلةانتھت  

 تالمقابالإجراء  االنتھاء من بروتوكوالت  كما تم  تقییم احتیاجات التعلیم المشترك  إلجراء    اإلعدادجمع البیانات األولیة اإلضافیة أو التقییمات. تم  
بصورة مشتركة ، سیتم إجراء التقییم  طفالاأل  أنقذوا. بمبادرة من منظمة  ذلكب  التربیة والتعلیم  يوزارتللحصول على موافقة    عملویجري حالیا ال

 مع شركاء التعلیم الرئیسیین بما في ذلك الیونیسف والمجلس النرویجي لالجئین.
 

على  بصورة مشتركة التعلیم كتلة األولویات. عمل منسقو  لترتیبعملیة أخرى القیام بخطة االستجابة اإلنسانیة عن  استدعى انقطاع التمویل
تم یالمجاالت مع مراعاة العدید من المعاییر. باإلضافة إلى ذلك، سة حدّ مستوى المحتاجین وفئات لمراجعة والمحافظات  مركزيال ىالمستو

 التي تغطي األمراض المعدیة والجوع والحمایة. واألھداف االستراتیجیة المخفضة في   كي تصبكتلة مراجعة أھداف ال
 

 لدمج واالستیعاب االجتماعيا
) من نشرة المستجدات االقتصادیة  49بدعم وزارة التخطیط والتعاون الدولي في إعداد ونشر العدد (  2020  أغسطسقامت الیونیسف في شھر  

تحدیثا   ھذا اإلصداریقدم  .3" كورونامع جائحة  والتكیف صمود "الحمایة االجتماعیة في الیمن: ال ركز ھذا العدد على  حیثواالجتماعیة للیمن 
لحمایة االجتماعیة (برامج  تحقیق االموارد لحشد  وباء فیروس كورونا المستجد في الیمن ودور وزارة التخطیط والتعاون الدولي في  حول وضع  

) في  اإلنساني جانباألطراف الفاعلة في الكما تسلط الضوء على التدخالت الرئیسیة من قبل الجھات المانحة (  ،)الضمان االجتماعيشبكة 
 . الحمایة االجتماعیةخاصة بأولویات وسیاسات  عدةالعدد قترح یوأخیرا اعلیتھا، جتماعیة وتقییم فمجال الحمایة اال

 
متطوعا مجتمعیا   78  الشھرذات  في    ، دربت الیونیسف)IMSEA(االجتماعي واالقتصادي    والتمكین  النموذج المتكامل للدعمتوسیع    وفي سیاق

المھارات   حیث تم تدریبھم حول  ،فیروس كورونارسائل التوعیة االجتماعیة الرئیسیة المتعلقة ب  حولالمھمشین  فئة  ) من  إناث  37و    ورذك  41(
أثناء العملیة  للوقایة من فیروس كوروناالتدابیر االحترازیة باع تامع مراعاة  ،الحیاتیة، واالستجابة للطوارئ، وتحفیز المشاركة المجتمعیة

أن یكونوا عامال من  بالمعارف والمھارات الضروریة التي تمكن المھمشین من  یینالتدریب إلى تزوید المتطوعین المجتمع. یھدف التدریبیة
النموذج الركیزة األساسیة لمشروع ویتم ذلك في إطار االجتماعي داخل مجتمعاتھم.  ھمفي عملیة تمكینبحیث یشكل ذلك منطلقا عوامل التغییر 
قدرات الصمود وھو ركیزة االستثمار االجتماعي. تھدف ھذه الركیزة إلى تعزیز    )IMSEA(االجتماعي واالقتصادي    ینوالتمك  المتكامل للدعم 

وتمكین المتطوعین المجتمعیین والمنظمات إشراك  إنوالمجتمعات المستھدفة. الفئات السكانیة دى العیش لكسب والتماسك وسبل والتكیف 
 أمرا أساسیا الستدامة المشروع. یعدالمجتمعیة 

 
یشمل محافظات بحیث  )IMSEA(االجتماعي واالقتصادي  والتمكین النموذج المتكامل للدعمتوسیع نطاق وفي إطار باإلضافة إلى ذلك، 

والتمكین النموذج المتكامل للدعم  خدماتلتزویدھم بأصبح جاھزا عدن و) في افرد 35,708تضم أسرة ( 7,282تم التحقق من فقد أخرى، 
من خالل  سیتم تزوید المستفیدین بالخدمات  .  IMSEAالنموذج المتكامل  خدمات  توفیر بطاقة ھویة  ببدءا    )IMSEA(االجتماعي واالقتصادي  

استئناف من المجتمعات المستھدفة من   طلب 800، تم استالم ذاتھ وفي الوقت  .الحاالتراء اختیار وتدریب مد فعلیا نھج إدارة الحالة حیث تم 
 . 2020سبتمبر شھر خالل حملة التسجیل في فیھا وسیتم التحقیق شكاوي خالل آلیة معالجة ال

 
 االتصال من أجل التنمیة

 

 
 Reliefweb . 2020یونیو  - 49المستجدات االقتصادیة واالجتماعیة للیمن، العدد  نشرة 3

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-socio-economic-update-issue-49-june-2020-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-socio-economic-update-issue-49-june-2020-enar
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لتشمل فیروس كورونا تدخالت الوقایة من  توسیع نطاقأغسطس شھر في تم 
  9 اختبارات الشھادة األساسیة والثانویة للمراحل الدراسیةفترة المدارس خالل 

جلسات  عقد في المحافظات الشمالیة. تم تنفیذ تدابیر الوقایة من خالل  12و 
الملصقات حول ممارسات الوقایة  نشر یة مع المعلمین والطالب، ووتوع

الرئیسیة، والمشاركة المجتمعیة لآلباء ومقدمي الرعایة والتي استھدفت 
من  یة ئلوقاالممارسات المجتمع لتبني دعم وبھدف . وطالبة  طالب 480,000

قابل إلعادة االستخدام  كمامة  30,000تم توزیع أكثر من فقد  فیروس كورونا
 في المحافظات الجنوبیة للنازحین والمھمشین والالجئین.

 
حول فیروس كورونا للتوعیة  توعویةمیسرو الصحة المدرسیة تدخالت  نفذ

  في إطار اآلباء ومقدمي الرعایة استھدفت التي وبالمخاطر وإشراك المجتمع 
متطوعو استمر یة. وتوع اتجلس 8,851زیارة منزلیة و  4,824تنفیذ شخصا من خالل  38,169 ھذه التدخالتشملت مجتمعاتھم، حیث 

من خالل توعویة حول فیروس كورونا شخصا برسائل  722,464شملت التي و األفرادتدخالت التواصل بین في تنفیذ المشاركة المجتمعیة 
من خالل مكبرات إضافیا شخصا  20,090 تم استھدافكما . التوعیة بین األمھاتزیارة من منزل إلى منزل وجلسات  99,438تنفیذ 

اللقاءات والفعالیات من خالل    أفراد المجتمعالتواصل مع  في  األئمة والمرشدات    استمر.  المستھدفینالصوت، والتي تضمنت تبادل المعلومات مع  
شخص   262,052 إجمالياألنشطة  شملت. لتشجیعھم على تبني ممارسات الوقایة من فیروس كورونا وإرشادات التباعد الجسديالمجتمعیة 
مسجد   5,000صالة الجمعة في أكثر من الجوامع أثناء خطب مناسبة اجتماعیة، باإلضافة إلى  5,294و لقاء مجتمعي  5,268من خالل 

 ملیون شخص. 3,6حوالي والتي شملت 
 

برامج الحواریة  فضال عن الخدمات الجمھور  وإعالنات    یة واإلذاعیةالتلفزیوناإلعالنات    تضمنتوالتي  استمر البث التلفزیوني لوسائل اإلعالم  
ما یقدر  بلغتوالتي أنحاء البالد،  عموممحطة إذاعیة في  44قناة تلفزیونیة و  18على والبرامج المفتوحة أمام اتصاالت المستمعین وذلك 

  مجموعة  11,000من خالل شخص  مالیین 3,5حوالي مع  على نحو منتظم التواصلملیون شخص. عالوة على ذلك، یتم  16,5بنحو 
تلوین حول   إعداد دفترتم  كما    األمھات بھدف التفاعل مع مجتمعاتھم.  أندیةأنشأھا القادة الدینیون والمتطوعون المجتمعیون وعضوات    واتساب

رئیسیة حول تدابیر الوقایة  توعویة رسائل ب سنوات  10إلى  5یستھدف األطفال من سن لتوزیعھ بھ بھدف الشركاء تزوید وفیروس كورونا 
  900على أسئلة  اإلجابة  المحطات اإلذاعیة المحلیة    علىالبرامج اإلذاعیة المفتوحة أمام اتصاالت المستمعین  من خالل  تم  لألطفال في المنزل.  

 ن.ین صحییأخصائی من قبل مخاوفھم بشأن فیروس كورونا والرد علىمتصل 
 

  1,521في ھذه الجولة مقابلة تم والمواقف والممارسات. ارف المعلقیاس  لفیروس كوروناتم االنتھاء من الجولة الثانیة من التقییم السریع 
التوعیة بالمخاطر وإشراك  لفیروس كورونا المتمثلة في وتوجیھ االستجابة إرشاد في النتائج ستسھم محافظة إلجراء التقییم.  22شخصا من 

 .معالمجت
 

 السریعة االستجابةلیة آ
، بالعمل مع صندوق األمم المتحدة للسكان أغسطستمكنت الیونیسف في شھر 

، مجموعة مستلزمات آلیة االستجابة السریعة توفیروبرنامج الغذاء العالمي، من 
شملت أكثر من  حیث ،أخرى وموادمواد النظافة األساسیة حتوي على التي تو

  7,604بما في ذلك أكثر من فردا)  67,396تضم (أسرة نزحت حدیثا  9,628
. لبّت مستلزمات آلیة االستجابة محافظة 17ن السیول في أسرة تضررت م

السریعة االحتیاجات الفوریة األكثر أھمیة ألسر النازحین والتي تتضمن مواد 
غذائیة وأدوات النظافة الشخصیة ألفراد األسرة ومواد النظافة الشخصیة للنساء 

دون أن یتوفر حیث أن ھؤالء النازحین تم اقتالعھم من منازلھم على حین غرة 
 لھم الوقت الكافي ألخذ أي شيء معھم.

 
  اإلمداد والتموین واللوجستیة

ً   طنا متریا  361أغسطس بشراء وتسلیم    شھر  یونیسف فيالقامت   دوالر. وتشمل ھذه اإلمدادات   15,513,080من اإلمدادات للیمن بقیمة    مكعبا
  4,5بقیمة  إمداداتخالل شھر أغسطس تسلیم كما تم اللقاحات ومعدات الوقایة الشخصیة والمستلزمات الصحیة واألدویة ومعدات المستشفیات. 

 .ھذه اإلمدادات لمستفیدین منللمستخدمین النھائیین املیون دوالر من مستودعات الیونیسف 
 

 واستراتیجیة العمل اإلنساني القیادة والتنسیق
خطة الیونیسف للتأھب  ال تزالكما . 2020تقریر الوضع اإلنساني لشھر ینایر نفسھا وكما وردت في  ھيال تزال االستراتیجیة اإلنسانیة 

 . 2020تقریر الوضع اإلنساني لشھر إبریل ى النحو المبین في واالستجابة لمواجھة جائحة كورونا كما ھي عل
 

یشجع متطوعو االتصال من أجل التنمیة   .2020الیمن/ ©منظمة الیونیسف 
 . الكماماتالمجتمع على ارتداء 

الیونیسف وشركاء آلیة االستجابة السریعة    .2020الیمن/  ©منظمة الیونیسف 
 . السیولعلى األسر المتضررة من واالصحاح البیئي یوزعون مجموعات النظافة  

 

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 اھتمام إنساني واإلعالم الخارجي

 تقریر میداني: حینما تكون المیاه شحیحة

 
 

مدینة صنعاء، عاصمة الیمن، موطناً لمجتمع المھمشین، والذي یعد من أكثر الفئات السكانیة المھمشة في الیمن، حیث تُمثل بعض األحیاء في 
دوالرا أمریكیا في الشھر الواحد. وال    40ال یمتلك العدید من سكان ھذه المجتمعات أعماال ثابتة، وغالبا ما یجني من یعمل منھم مبلغا یقل عن  

خذا في التفاقم بفعل طول أمد النزاع وما ترتب عن ذلك من أزمة اقتصادیة. ومع انعدام مصدر ثابت للمیاه وعدم قدرتھم یزال مستوى ضعفھم آ
 .یتسبب بأثر كارثي على حیاتھم 19-على شراء مواد النظافة، فإن االنتشار السریع لفیروس كوفید

 

 ھذا الرابطیمكن االطالع على القصة اإلنسانیة كاملة من خالل 
 

 اإلعالم الخارجي

قصة ابتكار في ظل جائحة   توزیع شھادات المیالد النھائیة االختباراتدعم 
 كورونا

حملة التحصین ضد شلل  
 األطفال

    

 
 

   2020أكتوبر  31تقریر الوضع القادم: 
   www.facebook.com/unicefyemen صفحة یونیسف الیمن على الفیسبوك:

 @UNICEF_Yemen صفحة یونیسف الیمن على تویتر:
 UNICEF_Yemen انستجرام:صفحة یونیسف الیمن على 

 www.unicef.org/appeals/yemen.html :2020 األطفال أجل من اإلنساني عمللل الیونیسف أنشطة
 

للحصول على مزید من 
 المعلومات یمكن التواصل مع: 

 باست�ان فينو
 نائب الممثل

 يون�سف ال�من
 صنعاء
 71223150 967+ تلفون: 

bvigneau@unicef.orgEmail:  

ن   ك�سمار   سوانجني
 رئ�س قسم االتصال 

 يون�سف ال�من
 صنعاء
 712223161 967+: تلفون

bswangin@unicef.org:  Email 

 آنا ل���ل 
ا�ات   أخصائ�ة ��

 يون�سف ال�من
 ان، األردن من مقر عمّ 

 0402 835 79 962+: تلفون
alubell@unicef.orgEmail:  

 

https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1300781191105327105?s=20
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1300103174460715009?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=HrFKjrCc6cg
https://www.youtube.com/watch?v=HrFKjrCc6cg
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3408797555852930&id=139654236100628
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3408797555852930&id=139654236100628
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

 نتائج البرنامجملخص 

 الیونیسف وشركاء التنفیذ استجابة الكتلة  

إجمالي   أھداف ونتائج برنامج 2020
 االحتیاجات1

 1 المستھدف 

 إجمالي النتائج للعام  2020
التغیر منذ آخر  

 تقریر
▲▼ 

  المستھدف 
2020لعام ل  إجمالي النتائج 

التغیر منذ آخر  
 تقریر
▲▼ 

        1التغذیة

المصابین بسوء  وشھرا   59 –  0 سنعدد األطفال المستھدفین في  
 ▲13,594 125,5813 331,000 ▲13,594 130,627 263,430 325,209 التغذیة الحاد الوخیم والذین تم قبولھم في الرعایة العالجیة

عدد األطفال دون الخامسة الذین حصلوا على تدخالت المغذیات  
4,528,38 4,766,718 الدقیقة (فیتامین أ)

3 1,166,253 58,639▲ 4,400,000 1,164,9092 58,639▲ 

 الصحة
عدد األطفال دون السنة األولى من العمر والذین تم تلقیحھم ضد  

 ▲40,867 382,162 700,000     الحصبة (لقاح الحصبة) من خالل التحصین الروتیني

    تلقیحھم ضد شلل األطفال. والذین تم دون الخامسة عدد األطفال  
 

5,500,000 1,186,8731 65,665▲ 

الذین یتلقون الرعایة الصحیة األولیة في  و الخامسةعدد األطفال دون 
 ▲112,428 1,541,981 1,700,000     المرافق التي تدعمھا الیونیسف 

 المیاه والصرف الصحي واإلصحاح البیئي
 اآلمنةعدد األشخاص الذین یحصلون على كمیة كافیة من المیاه 

 للشرب والطبخ والنظافة الشخصیة 
ال تتوفر  
 بیانات بعد

ال تتوفر  
 ▲155,699 4,196,645 6,800,000 ▲155,699 5,660,594 بیانات بعد

عدد األشخاص الذین تم تزویدھم بعدة ومستلزمات النظافة الشخصیة  
 النموذجیة

تتوفر  ال 
 بیانات بعد

ال تتوفر  
 ▲312,579 1,327,5401 5,000,000 ▲332,927 1,623,673 بیانات بعد

 الطفلحمایة 
عدد األطفال ومقدمي الرعایة الذین یحصلون على خدمات الرعایة 

 النفسیة والدعم النفسي واالجتماعي
ال تتوفر  
 بیانات بعد

ال تتوفر  
 ▲10,839 379,2322 874,000 ▲16,528 320,355 بیانات بعد

رسائل التوعیة المنقذة   ھمعدد األطفال وأفراد المجتمع الذین وصلت
 1صلة بمخاطر األلغامال  ذاتللحیاة 

    2,000,000 244,2252 3,967▲ 

  خاصةعدد األطفال والنساء الذین یستطیعون الوصول الى تدخالت 
 2 باالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي

    200,000 2,8552 15▲ 

 التعلیم

عدد األطفال الذین تم تزویدھم بأدوات ومستلزمات دراسیة خاصة  
 بھم

ال تتوفر  
 بیانات بعد

ال تتوفر  
 ▲- 379,2321 1,000,000 1,8542 381,531 بیانات بعد

عدد األطفال الذین یتلقون التعلیم الرسمي والغیر رسمي، بما في  
 ذلك التعلیم المبكر 

ال تتوفر  
 بیانات بعد

ال تتوفر  
 ▲450 44,7722 820,000 3,5692 237,905 بیانات بعد

ال تتوفر   عدد المعلمین الذین یحصلون على حوافز شھریة
 بیانات بعد

تتوفر  ال 
 ▲- 114,6153 135,000 ▲- 114,102 بیانات بعد

 السیاسة االجتماعیة
عدد األشخاص المھمشین/المستبعدین المستفیدین من المساعدات  
االجتماعیة واالقتصادیة الطارئة وعلى المدى الطویل (من خالل 

 إدارة الحالة) 
    85,000 91,375 35,708▲ 

 آلیة االستجابة السریعة
آلیة االستجابة  حصلوا على مستلزمات عدد النازحین الضعفاء الذین 

 ▲67,396 417,0171 1,300,000     السریعة 

الضعفاء المدعومین بالتحویالت النقدیة متعددة  األشخاص عدد  
 - 58,7512 135,000     األغراض 

 االتصال من أجل التنمیة

عدد األشخاص الذین تم الوصول إلیھم من خالل الرسائل الرئیسیة  
المباشر  المنقذة للحیاة/المغیرة للسلوك من خالل تدخالت التواصل 

 االتصال من أجل التنمیة الخاصة ببین األشخاص 

 
6,000,000 3,042,727 171,308▲ 

 الھوامش
 . 2020باالحتیاجات بمجرد نشر تقریر نظرة عامة عن االحتیاجات اإلنسانیة في الیمن للعام  األرقام الخاصة سوف یتم توفیر: 1إجمالي االحتیاجات 

 . 2020نشر خطة االستجابة اإلنسانیة للیمن للعام بمجرد  2020سیتم تقدیم أرقام الھدف الخاص بالكتلة للعام : 1الھدف  
 التغذیة لمدة شھر. تأخر جمع بیانات أرقام : 1التغذیة 

شلل األطفال التي أجریت في المحافظات  التحصین ضد  حملة    ضمنفي اإلنجاز. تم توزیع فیتامین أ    قصورا فبرایر، مما یمثل  شھر  مخطط لھا في  التي كان  حملة التحصین  م  لم تت:  2التغذیة  
 الجنوبیة.

 حركة المستفیدین.في یُعزى اإلنجاز المنخفض إلى تدابیر الحمایة المتعلقة بوباء كورونا وكذلك شھر رمضان مما أدى إلى تدني : 3التغذیة

ستستأنف في لكن  2020حتى اآلن في عام خارج الجدران متكاملة زیارات لم یتم إجراء أي جوالت  .فقطشلل األطفال في المحافظات الجنوبیة التحصین ضد حملة  تمت   : 1الصحة 
 أكتوبر.

نظرا لخطر احتمال زیادة حاالت الكولیرا المشتبھ بھا إثر موسم األمطار خالل فصل الصیف سیتم توزیع مواد ومستلزمات النظافة الشخصیة  :  1المیاه والصرف الصحي واإلصحاح البیئي  
 . 2020خالل النصف الثاني من عام 

  یتم تتبع ھذا المؤشر من قبل الكتلة الفرعیة لحمایة الطفل حیث یتم تتبعھ من قبل كتلة الحمایة. ال: 1حمایة الطفل 
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قیید الحركة بین المحافظات  یعود القصور في اإلنجاز في أنشطة حمایة الطفل إلى تدابیر مكافحة وباء كورونا بما في ذلك إغالق المدارس والمساحات الصدیقة للطفل وت: 2حمایة الطفل 
جتمعات المحلیة والمدارس. كما تأثرت أنشطة الدعم النفسي الثابتة على تنقل الشركاء وتنفیذ حمالت التوعیة بمخاطر األلغام في الم أثر ذلكوحظر االجتماعات والتجمعات العامة. وقد 

 والمتنقلة على حد سواء حیث كان ال بد من إغالق المساحات الصدیقة للطفل وحظر التجمعات العامة. 
م وكذلك اإلغالق المبكر للمدارس في جمیع أنحاء البالد اعتبارا من یرجع قصور اإلنجاز في ھذا المؤشر إلى إضراب المعلمین في عدن والذي حرم األطفال من متابعة تعلیمھ: 1التعلیم 

یرجى مالحظة أنھ تمت مراجعة      .2021/ 2020مارس بسبب تدابیر مكافحة جائحة كورونا. وقد طلبت الجھة المسؤولة عن التعلیم استئناف توزیع المستلزمات الدراسیة للعام الدراسي    16
 أنشطة ضمان جودة البیانات.استكمال  ھذا المؤشر بعد  فيأبریل ومایو لشھري اإلنجاز معدل 

أنحاء البالد اعتبارا من  قصور اإلنجاز في ھذا المؤشر إلى إضراب المعلمین في عدن والذي حرم األطفال من متابعة تعلیمھم وكذلك اإلغالق المبكر للمدارس في جمیع یرجع :2التعلیم 
یرجى مالحظة أنھ تمت مراجعة      .2021/ 2020اسیة للعام الدراسي  مارس بسبب تدابیر مكافحة جائحة كورونا. وقد طلبت الجھة المسؤولة عن التعلیم استئناف توزیع المستلزمات الدر   16

 . 1التعلیم حیث نسبت بعض اإلنجازات إلى مؤشر  لشھر یونیواإلنجاز معدل 
 .المذكور في التقریر تم تحدیثھ بحسب آخر البیاناتیرجى مالحظة أن اإلنجاز لشھر أبریل قد تمت مراجعتھ، واإلنجاز  :3التعلیم 

 نفذین لتنفیذ النشاط. یُعزى قصور اإلنجاز في ھذا المؤشر إلى تذبذب الوضع األمني في الخطوط األمامیة ورفض االتفاقات الفرعیة وإعطاء الموافقة للشركاء الم  :1السریعة  آلیة االستجابة  

رت الیونیسف مع مقدمي النقد اآلخرین في الیمن وسلمت الحاالت إلى المجموعة الجدیدة لضمان مبدأ "عدم اإلضرار" واتساق واستمراریة االستجابة تشاو :2السریعة آلیة االستجابة 
 . المعنیة بتسلیم النقد
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 الملحق ب

 الوضع الخاص بالتمویل* 
 

 شھرا)  12 لمدة 2020متطلبات التمویل (كما ھو محدد في النداء اإلنساني المنقح لعام 

النداء الخاص  
 بالقطاع 

احتیاجات  
 التمویل 
2020 
($) 

مبالغ التمویل  
المستلمة مقابل  

النداء للعام  
2020 
($) 

المبالغ التي تم   
ترحلیھا من العام  

2019 
($) 
*** 

مخصصات   
أخرى مساھمة  

تحقیق  في 
 ) $النتائج (

* 

التمویالت  
المتوفرة للعام  

2020  ** ($) 

 فجوة التمویل 

$ % 

 %59  74,497,714   51,606,004    46,535,761   5,070,243  126,103,718 التغذیة 

 %78  71,166,364   20,024,484    18,079,959   1,944,525  91,190,848 الصحة 

المیاه والصرف  
الصحي واإلصحاح  

 البیئي 
135,000,000  4,821,515   59,008,959    63,830,474   71,169,526  53% 

 %71  30,326,003   12,474,147    10,455,243   2,018,904  42,800,150 حمایة الطفل 

 %78  86,910,160   24,087,692    22,741,710   1,345,982  110,997,852 التعلیم 

 %44-  1,489,382-  4,889,382    3,235,903   1,653,480  3,400,000 السیاسة االجتماعیة 

االتصال من أجل  
 %39  4,632,379   7,097,621    6,961,935   135,685  11,730,000  التنمیة  

آلیة االستجابة  
 السریعة 

13,760,000  185,920   5,565,699    5,751,619   8,008,381  58% 

   3,433,230-  3,433,230      3,433,230  - جاري تخصیصھ 

 %64  341,787,915   193,194,653     -   172,585,169   20,609,485  534,982,568 اإلجمالي

 
النظام، ولكنھا تحتوي على مكونات طوارئ وھي بھذا ستسھم نحو تحقیق النتائج * یتضمن مساھمات إضافیة من منظمات متعددة األطراف وجھات مانحة أخرى والتي تركز على تعزیز 

  .2020الخاصة برصد البرامج اإلنسانیة للعام 
ات أخرى. یشمل ھذا المبلغ  وتتضمن إجمالي التمویالت المستلمة مقابل النداء الحالي باإلضافة إلى المبالغ المرحلة ومخصص   2020  أغسطس  31** "مبالغ التمویل المتوفرة " اعتبارا من  

المرئیة)،   التعریف یة والرقابة واالتصاالت وموادتكالیف "عبر القطاعات" التي تعتبر أساسیة لدعم البرمجة في بیئة تشغیل عالیة التكلفة مثل الیمن (بسبب ظروف األمن والعملیات المیدان
اإلدارة العامة لمنظمة الیونیسف. ویجري حشد موارد أخرى إضافیة لتعزیز أنظمة الحمایة االجتماعیة والمیاه والصرف باإلضافة إلى "التكالیف المستردة" لكل مساھمة التي تحتفظ بھا 

طارئة الذي یخفف من امج التحویالت النقدیة الالصحي واإلصحاح البیئي والصحة لتلبیة االحتیاجات قصیرة وطویلة األجل، بما في ذلك تلك الناشئة عن الحاالت اإلنسانیة. وھذا یشمل برن
 أثر الصدمات اإلنسانیة وغیر اإلنسانیة على فئات المجتمع. 

 
  


	دعمت اليونيسف في شهر أغسطس أعمال الاستجابة الطارئة في قطاع المياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي جراء السيول الجارفة التي حدثت أواخر يوليو وأوائل أغسطس. دعمت اليونيسف إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي التي تضررت بسبب السيول، كما قامت بتوفير المياه ا...
	أجرت اليونيسف في شهر أغسطس بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة مراجعة نصفية والتي أشارت إلى عدم توفر التمويل الطارئ باعتباره العائق الرئيسي الذي يؤثر على إمكانية تحقيق تقدم في أنشطة الاستجابة الطارئة في المياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي. جميع المؤسسات ...
	قامت اليونيسف في شهر أغسطس بالشراكة مع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وشركاء من المنظمات غير الحكومية بدعم توفير إمدادات المياه الآمنة لحوالي 204,933 شخص بما في ذلك النازحين والأسر المتضررة من السيول والمجتمعات المعرضة للأخطار الشديدة بما في ذلك 89,...
	كما استمرت اليونيسف من خلال برنامج إدارة الحالات في دعم الإحالات وتوفير خدمات حماية الطفل بالغة الأهمية للأطفال الأكثر ضعفا، حيث تم تحديد 542 طفلا (219 فتاة و 323 فتى) من قبل مدراء الحالات المؤهلين. من بين هؤلاء حصل 521 طفلاً (209 فتاة و 312 فتى) على ...
	بدأت اختبارات الشهادة الأساسية والثانوية للمراحل الدراسية 9 و 12 على مستوى البلاد في 15 أغسطس في 14 محافظة. دعمت اليونيسف 479,262 طفلاً في 4,287 مركزا اختباريا حيث زودت اليونيسف وزارة التربية والتعليم بمعدات الوقاية الشخصية (شملت 4,2 مليون كمامة، و 63...
	تعمل وزارة التربية والتعليم وهيئات التعليم في عموم أنحاء البلاد جنبا إلى جنب مع الشركاء على تفعيل الخطة الوطنية التعليمية للاستجابة لفيروس كورونا مع التركيز على إعداد المدارس لإعادة فتحها (بروتوكول المدرسة الآمنة) إلى جانب طرق التعليم البديلة. كما وضع...
	تم الانتهاء في محافظة صعدة من عملية إصلاح كبرى لمدرسة الميثاق للبنات. ستستقبل المدرسة نحو 450 طالبة في حين تم تدريب 96 معلم (منهم 17 معلمة) حول تعزيز النظافة الصحية ورفع الوعي بشأن تخفيف مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.
	انتهت كتلة التعليم من إعداد تقرير مراجعة البيانات الثانوية وسيتم توزيعه على نطاق واسع للاسترشاد به في عمل خطط الكتلة والشركاء بشأن جمع البيانات الأولية الإضافية أو التقييمات. تم الإعداد لإجراء تقييم احتياجات التعليم المشترك كما تم الانتهاء من بروتوكول...
	قامت اليونيسف في شهر أغسطس 2020 بدعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي في إعداد ونشر العدد (49) من نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية لليمن حيث ركز هذا العدد على "الحماية الاجتماعية في اليمن: الصمود والتكيف مع جائحة كورونا"2F . يقدم هذا الإصدار تحديثا ...
	استمر البث التلفزيوني لوسائل الإعلام والتي تضمنت الإعلانات التلفزيونية والإذاعية وإعلانات خدمات الجمهور فضلا عن البرامج الحوارية والبرامج المفتوحة أمام اتصالات المستمعين وذلك على 18 قناة تلفزيونية و 44 محطة إذاعية في عموم أنحاء البلاد، والتي بلغت ما ي...
	تم الانتهاء من الجولة الثانية من التقييم السريع لفيروس كورونا لقياس المعارف والمواقف والممارسات. تم في هذه الجولة مقابلة 1,521 شخصا من 22 محافظة لإجراء التقييم. ستسهم النتائج في إرشاد وتوجيه الاستجابة لفيروس كورونا المتمثلة في التوعية بالمخاطر وإشراك ...
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