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 التقریر  إلیھا  خلص التي  النتائج أھم
في سبع محافظات في الیمن. قامت الیونیسف   اإضافی  اشخص   13,680النزاع المسلح إلى نزوح  أعمال  أدى تصاعد   •

 النازحة.   األسر االستجابة السریعة على  مستلزمات آلیة  من    حقیبة  10,074وشركاء آلیة االستجابة السریعة بتوزیع  
حالة    572حالة، نجم عنھا    2,041  أكتوبر  1  تاریخ  بحلولبلغ عدد حاالت اإلصابة بفیروس كورونا المؤكدة رسمیاً   •

خمسة یعادل والذي ، حاالت اإلصابة % بین29الوفیات معدل لیصل بذلك ، حالة تعافي 1,320و  إضافیة وفاة
 . محافظة بالجنوب 11جلت الحاالت المؤكدة رسمیا في سُ  .أضعاف المتوسط العالمي

حالة من حاالت اإلسھال المائي  197,377عن  2020 سبتمبر 30ینایر إلى  1تم اإلبالغ في الفترة من  •
، والذي  ٪0,03حالة وفاة مرتبطة بھا، حیث بلغ معدل الوفیات جراء اإلصابة  62الحاد/الكولیرا المشتبھ بھا و 

 . 2019عام ال مقارنة بنفس الفترة من  اكبیر اانخفاض یعتبر 
عنھ في والذي تم اإلعالن  صعدة  محافظة  في    المتحورفیروس شلل األطفال    تفشيلخطة االستجابة  دعمت الیونیسف   •

 . ملیون جرعة من لقاح شلل األطفال  2,4شراء  قامت المنظمة بكما   ،صعدة في بدایة أغسطسمحافظة 
 

االستجابة والتمویل في منظمة الیونیسف وضع   
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  2020سبتمبر  30 – 1الفترة المشمولة بالتقریر   

 
 –المكتب القُطري 

 الیمن
 يتقریر الوضع اإلنسان 

 الوضع في أرقام
 

 ملیون  12,2
 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانیة

 
 
 

 ملیون  24,3
 إجمالي عدد األشخاص المحتاجین 

 )2020(اوتشا: خطة االستجابة اإلنسانیة 
 
 

 ملیون 1,71
 إجمالي عدد األطفال النازحین

 
 

 2020 للعام منظمة الیونیسف مناشدة
 ملیون دوالر  535

 مبلغ التمویل المتوفر*
 ملیون دوالر  237 

لم التمویل المست
، 2020في 

$64M

المبلغ 
، المرحل

$173M الفجوة
، التمویلیة

$299M

الوضع الكلي للتمویل 
)دوالر أمریكي(

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

 
* تتضمن المبالغ المتوفرة التمویل المستلم مقابل النداء الحالي (طوارئ وموارد أخرى) ومبلغ  

إلى تمویل إضافي غیر مخصص للطوارئ ولكنھ سیُسھم جزئیاً   مرحل من العام الماضي إضافةً 
 . 2020في تحقیق نتائج متابعة األداء اإلنساني للعام  
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 التمویل والشراكات: لمحة عامة

إطار أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في الیمن ملیون دوالر أمریكي في  535طالبت الیونیسف في النداء اإلنساني بالحصول على مبلغ 
فیروس  الستجابة لمنفصل ومخصص لإطار عمل إنساني  یتم أیضا استخدام  .  2019، والذي یتواءم مع خطة االستجابة اإلنسانیة للیمن  2020للعام  

على جمع التبرعات بخطى حثیثة لتمویل نداء العمل  وبینما تواصل الیونیسف العمل  آلیة اإلبالغ الخاصة بھ.  یتضمنوالذي  كورونا في الیمن
ملیون دوالر من  173ملیون دوالر. كما تم ترحیل ما مجموعھ  62، فقد حصلت المنظمة على أقل من 2020اإلنساني من أجل األطفال للعام 

. ستقوم منظمة الیونیسف في الیمن 2020 سبتمبر 30ملیون دوالر بحلول  299بإجمالي فجوة تمویلیة تاركا بذلك ، 2019مخصصات العام 
حیث سیؤخذ في عین االعتبار أثناء عملیة مراجعة وخفض   ملیون دوالر 453بمراجعة حجم نداء العمل اإلنساني الحالي لألطفال وخفضھ إلى 

)، والذي سیشمل األنشطة التي تستلزم إجراء  19-روس كورونا (كوفیدالنداء الصعوبات التي تكتنف بیئة العمل ونداء التمویل الجدید الخاص بفی 
٪ 22 ما یعادل ملیون دوالر، أي  708,8، بلغ إجمالي التمویل الوارد من المانحین 2020أغسطس  4 وبحلول  تعدیالت أو توسعا بسبب الوباء.

   .1  0202عام ل ملیار دوالر ل 38,3والتي تبلغ لیمن لللمساعدات اإلنسانیة واإلغاثیة  یةالتمویل االحتیاجات فقط من إجمالي 

جھود  مستمرة في الیونیسف إال أن قدما، في العمل تفرض تحدیات أمام المضي التشغیلیة قیود والالحادة فجوات التمویل وفي الوقت الذي ال تزال 
  ملیون دوالر من ضمن احتیاجات النداء  61على مبلغ  سبتمبر 30بحلول منظمة حصلت ال حیث تنفیذ استجاباتھا من خالل اعتماد طرائق بدیلة

  97,806ملت عملیات التوعیة بالمخاطر وإشراك المجتمع شوفي شھر سبتمبر، ملیون دوالر.  103باالستجابة لفیروس كورونا والبالغ الخاص 
سبتمبر، دعمت   6تاریخ في دراسة مع بدء الو. نسمة ممن تم تزویدھم برسائل توعویة حول فیروس كورونا، مع االلتزام بقواعد التباعد الجسدي 

 التعلیم. كتلة بروتوكوالت المدارس اآلمنة باستخدام حزمة تدریب المدربین المعتمدة من  حول معلما في صنعاء وصعدة  215الیونیسف تدریب  

المراجعة  وفي إطار الجھود المستمرة لتعزیز تدابیر الوقایة من المخاطر وإدارتھا، استمرت الیونیسیف في تنفیذ التوصیات الواردة في تقریر مكتب  
ف  م. ونتیجة لذلك تعكف منظمة الیونیسف وبصورة حثیثة على تنفیذ سلسلة من إجراءات تخفیف المخاطر بھد2019والتحقیقات الداخلیة للعام 

تحقیق األھداف المرجوة لمصلحة األطفال وعلى نحو فعال في بیئة تكتنفھا صعوبات وتحدیات جمة وكبیرة. استمرت الیونیسف في تنفیذ النھج 
  ، والذي یعد إطار عمل إلدارة المخاطر یتجاوز إطار العمل العادي للنھج الموحد للحواالت النقدیةHACT Plusالموحد لبرنامج النقد واإلحالة 

وص  المعمول بھ من قبل جنبا إلى جنب مع وكاالت األمم المتحدة األخرى. یتجاوز برنامج النقد واإلحالة الحد األدنى من أنشطة الضمان المنص 
 ، وھو قرار یتم تحدیده من خالل مدى ما ینطوي على ذلك من مخاطر متأصلة والبیئةHACTعلیھا في النسخة السابقة لبرنامج الحواالت النقدیة  

شریكا منفَّذا لوضع صیغة منقحة لدرجة المخاطر المحتملة الخاصة بھم باستخدام منھجیة   120أغسطس إعادة تقییم  31 بحلول التشغیلیة. وقد تم 
ط  عملیة تدقیق مالي باستخدام الشرو 74عملیة مراجعة مالیة میدانیة إضافیة و  80تقییم المخاطر المحسنة. كما یستمر العمل أیضا في إجراء 

تكمال  المرجعیة للضمان المالي المنقحة والتي تركز وبصورة أكبر على اكتشاف أعمال االحتیال والنصب ومنعھا قبل وقوعھا. وقد تم في المجمل اس
 ٪ من إجراءات المراجعة والتدقیق الفرعیة. 89

 
 الوضع واالحتیاجات اإلنسانیة: لمحة عامة

ھي الحدیدة ومأرب وصعدة والجوف والضالع وأبین وحجة. كما وردت  ومبر في سبع محافظات  تصاعدت المواجھات المسلحة على مدار شھر سبت 
لیصل  أعمال النزاع  ) بسبب  اشخص  13,860تضم  (  أسرة   2,351خالل شھر سبتمبر  نزحت  وغارات جویة في محافظة مأرب.  وقوع  عن  تقاریر  

لنزوح حول خطوط  ا معدالت. تم تسجیل أعلى 2020) منذ ینایر إلى سبتمبر ا شخص 145,476أي ( 24,246إجمالي العائالت النازحة إلى 
  الضالع وتعز والحدیدة وصعدة والجوف. والبیضاء  وي مأرب  نزاع المسلح فال

حالة    62حالة َو    197,377ما مجموعھ    2020  سبتمبر  30  –ینایر    1بلغت عدد حاالت اإلسھال المائي الحاد/الكولیرا المشتبھ فیھا خالل الفترة  
  702,838جلت (حیث سُ  2019انخفاضا كبیرا مقارنة بالفترة نفسھا من عام  دوالذي یع، ٪0,03وفیات نسبة المعدل بلغ معھا وفاة مصاحبة 

لجوف ولحج وشبوة زیادة طفیفة في تفشي  تظھر في المحافظات الثالث ل٪). 0,1حالة وفاة مصاحبة ونسبة وفیات بلغت  942و  اشتباهحالة 
تظھر بیانات التقاریر المتاحة أن مسار اإلصابة بالكولیرا ال یزال مستقرا، ومع ذلك تراقب الیونیسف عن و  خالل األسابیع القلیلة الماضیة.  المرض

 كثب حاالت الكولیرا المشتبھ فیھا والوفیات المصاحبة، ال سیما مع استمرار ھطول األمطار الغزیرة وتدفق السیول. 

االستجابة للفاشیة  أعمال  تواصل الیونیسف دعم  في محافظة صعدة.    المتحورفیروس شلل األطفال  ب   إصابة حالة    15تسجیل  عن  حتى الیوم    التأكیدتم  
 ملیون جرعة من لقاح شلل األطفال الفموي الثنائي التكافؤ.  2,4شراء مع وتجدید مخزون التحصین الروتیني 

ً الم  كورونا  بفیروس   اإلصابة   حاالت   عدد  تبلغ في  حالة تعافي    1,320و    حالة وفاة  591نجم عنھا  حالة،    2,041سبتمبر    30بحلول    ؤكدة رسمیا
نتیجة  بین الیمنیین  المؤكدة    اإلصابة  أكثر من ربع حاالتمما یعني وفاة    ،حاالت اإلصابة بفیروس كورونا  بین  % 29الوفیات    نسبةمع بلوغ  الیمن،  
، مما  عزلھا لم یتممما یشیر إلى أن نسبة كبیرة من الحاالت لم یتم تشخیصھا وبالتالي  أضعاف المتوسط العالمي خمسةالرقم ھذا  یتجاوزو .الوباء

فیروس  حاالت ال یتم فحص وقلة التقاریر عدم توفر اإلمكانیات الخاصة بإجراء الفحوصات نظرا ل. یعني أن الفیروس یستمر في االنتقال بصمت
تم    المعلومات. توافر  قلة غیر واضح بسبب شمال البالد محافظات الال یزال الوضع في و .جنوب الواقعة في الفي المحافظات إال الحرجة كورونا 
ً  كورونا بفیروس اإلصابة  عن حاالت اإلبالغ    ات المحلیة على مستوى المجتمع انتقال العدوىوال یزال مستوى محافظة.  11في  المؤكدة رسمیا

بما في ذلك في شمال الیمن حیث تم تأكید أربع للعدوى حالیا انتقال "صامت" احتمالیة وجود  بشأن  بالغةال تزال ھناك مخاوف كما غیر معروف. 
ذمار  ومحافظات (أمانة العاصمة  4مراكز فرز في  4تواصل الیونیسف دعم  م. 2020 أبریلشھر الحاالت األولى في اكتشاف حاالت فقط منذ 

 سبتمبر. شھر ذ األسبوع الرابع من من وذلك مأرب) وعمران و

المتزایدة  رغم التأخیرات  االنتھاكات الجسیمة لحقوق الطفل  حوادث  التحقق من  في    2020  سبتمبریواصل برنامج آلیة المراقبة واإلبالغ خالل شھر  
حادثة انتھاكات   33وقوع وقد وثق فریق المھام القُطري للرقابة واإلبالغ التابع لألمم المتحدة . في الیمنفیروس كورونا انتشار  التي یتسبب بھا

وال تعتبر ھذه سوى أرقام تمكنت األمم المتحدة من التحقق منھا حتى تاریخنا بالمائة من الحوادث.  97جسیمة ضد األطفال حیث تم التحقق من 

 
1 enar-2020-july-50-issue-update-economic-socio-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen   

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-socio-economic-update-issue-50-july-2020-enar
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األطفال بما في ذلك  من اإلصابات بین عدد كبیر ال یزال ھناك الحاالت المؤكدة بین من  أعلى من ذلك. قد یكون العدد الفعلي للحوادث  بینماھذا 
حاالت    یتم تسجیل لم    ) من قبل أطراف مختلفة في النزاع. فتیات  7فتى و    32طفالً إلصابات بلیغة (  39)، وتعرض  فتاة فتیان و    7(أطفال    8مقتل  

تلیھا الحدیدة، في محافظة كانت التحقق منھا التي تم معظم الحوادث الموثقة و . إحدى المدارسعلى  اعتداء انتھاكات أخرى لكن كانت ھناك حالة 
 ثم مأرب.   تعزمباشرة 

 
 استجابة البرنامجعن  مختصرتحلیل 

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

حالة مشتبھ  1,046عالج  سبتمبرفي شھر محافظة. وقد تم  17مدیریة في  201مركزا لعالج اإلسھال في ) 212(من إجمالي  57الجفاف و 
 . لكولیرا في مراكز معالجة الجفاف ومراكز عالج اإلسھال بھا من ا

حالة كولیرا  108 ما مجموعھتناقص للكولیرا في جمیع أنحاء الیمن. دعمت الیونیسف فرق االستجابة السریعة لالستجابة لتم تسجیل بشكل عام، 
  العامة دعم الھیئة كما تم فردا.  62,916استفاد منھا االستھالكیة  الشخصیة حقیبة من مستلزمات النظافة  8,600في عدن ووزعت أكثر من 

الحدیدة، تم وفي محافظة . نسمة  2,163,975ما یقدر بنحو  ذلك لیستفید منمحافظات  4جودة المیاه في للرقابة على في صنعاء للموارد المائیة 
بإمدادات المیاه الصالحة للشرب من خالل نقل المیاه مدیریة الحالي بالكولیرا في لإلصابة عالیة الخطورة  المناطق أسرة تعیش في  2,841تزوید 

 امتر  352النازحین بـ  مناطق في الكولیرا  وحدات صحیة بما في ذلك مراكز عالج   9. وبالمثل في محافظة حجة، تم تزوید (الوایتات)  بالشاحنات
 من میاه الشرب.  امكعب 

اإلسھال المائي الحاد/الكولیرا  ب   المتعلقة  االتصال والتوعیة المتكاملة والحشد المجتمعيدعم تدخالت  في  لمجتمعیة  والمشاركة ا  االتصالشركاء    استمر
فرد ضمن منطقة عمل مكتب   18,000 استھداف . كما تم نسمة 167,272حیث شملت الحمالت بھا حاالت یوجد التي تستھدف المواقع التي و

لقاءا وفعالیة    1,646زیارة من منزل إلى منزل و    8,200وذلك من خالل تنفیذ    ضد شلل األطفال حصین  الت حول    توعویة   برسائل   صعدة المیداني 
 في المساجد.   القاء  940جلسة توعویة في المرافق الصحیة و   277تنفیذ باإلضافة إلى  ،مجتمعیة

 
 الصحة والتغذیة 

في تسع محافظات (المحویت وتعز وذمار وصنعاء وریمة وعمران ومأرب   التكاملیةاإلیصالیة نشطة األسبتمبر الجولة األولى من شھر في بدأت 
سبتمبر شھر نھایة بحلول لمحافظات المتبقیة. للتنفیذ في ااالستعدادات  ، كما تجريوالبیضاء وإب) مع تطبیق تدابیر الوقایة من العدوى ومكافحتھا

  34,329وتم الوصول إلى    ، لقاح خماسي التكافؤالب   60,069ما مجموعھ  ، كما تم تطعیم  طفال ضد الحصبة والحصبة األلمانیة  19,334تم تطعیم  
  477، وحصلت  الحمل وما بعد الوالدةامرأة خدمات    2,528  تلقتكما  الروتینیة.  التحصین  اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة وتدخالت  بخدمات  

البیانات النھائیة بمجرد  وفیر وسیتم ت  مستمرةھذه التدخالت ال تزال امرأة على حمض الفولیك.  37,469 و  ،خدمات الصحة اإلنجابیة امرأة على 
 االنتھاء من األنشطة. 

سنة  طفالً دون  450,864ما مجموعھ  لبرنامج التحصین الموسع. حصل الثابتة حصین الروتینیة من خالل نقاط الت التحصین استمر تنفیذ أنشطة 
امرأة    442,173الحصبة، باإلضافة إلى  للقاح  الجرعة األولى  على  طفل    406,432  حصلخماسي التكافؤ وللقاح  الجرعة الثالثة    من العمر على

تي تم رفضھا من قبل وزارة الصحة  الفیروس الروتا (الفیروس العجلیة) أخرى في سن اإلنجاب تلقین لقاح الكزاز والدفتیریا. لم تكن شحنة لقاح 
اللقاحات المدرجة في التقریر.  وصول بعد  2020أغسطس  12في وصل اللقاح حیث شمولة في التقریر البیانات الممن ضمن العامة والسكان 

جلب لقاح شلل األطفال إلى البالد. والتقى التحالف العالمي التي تم خاللھا  الرحلةمن خالل  2020أكتوبر  6د في تمت إعادة اللقاح إلى المورّ 
وتبدد تداعیات رفض ب  الطالعھمإلى وزارة الصحة العامة والسكان رجوع روتا، بوزیر الصحة ووعد بالالللقاحات والتحصین، المتبرع بلقاح 

 اللقاح. 

المجموعة الخاصة  والذي تضمن  ملیون جرعة من لقاح شلل األطفال الفموي الثنائي التكافؤ،    2,4شحن  عملیة  أدى إغالق مطار صنعاء إلى تأخیر  
  6ومن المتوقع أن یتم شحن اإلمدادات في  لمدة أسبوعینفتح المطار تم في صعدة والمحافظات المجاورة، والمتحور مواجھة تفشي شلل األطفال ب 

وزارة الصحة العامة    موعدھا من قبل   دی تحدیتم  على أن    التحصینمركزي حتى تاریخ بدء حملة  وسیتم تخزینھا في مخزن التبرید ال  2020أكتوبر  
 والسكان. 

.  البالد تقع في جنوب محافظات  7ألمھات واألطفال حدیثي الوالدة في بین ا الكزاز االستعدادات جاریة لتنفیذ الجولة الثانیة من حملة القضاء على 
  62ألف امرأة في سن اإلنجاب في حوالي  450، وتستھدف أكثر من 2020أكتوبر  15إلى  10من المقرر أن تبدأ الحملة مبدئیا في الفترة من و

 المحافظات. ھذه مدیریة في 

الكزاز لألمھات  وضد الكولیرا  التطعیم الفموي حمالت لقاحات لتنفیذ إقرار عملیة توزیع المستمرا مع من العام لربع الرابع لال یزال توزیع اللقاح 
  442,585و جرعة من لقاح الحصبة والحصبة األلمانیة  420,780حالیا توزیع  ویجري . عینةواألطفال حدیثي الوالدة في محافظات جنوبیة م

الروتا (الفیروس  فیروس لقاح من جرعة  455,175اللقاح خماسي التكافؤ، و جرعة من  795,164و ، بي سي جي للسلجرعة من لقاح 
لقاح  جرعة من  971,000، و المكورات الرئویةح لقاجرعة من  633,279و ، لقاح الكزاز والدفتیریامن جرعة  548,511و ، العجلیة)

لقاحا فمویا ضد الكولیرا من   371,473سیتم تسلیم إجمالي . النشاطلقاح شلل األطفال معطل جرعة من  246,306و الفموي شلل األطفال 
 . نسمة 239,314حملة التطعیم الفموي ضد الكولیرا في ثالث مدیریات بمحافظات الضالع وتستھدف جل الشمال إلى الجنوب أل مناطق 

فیروس  البروتوكوالت الخاصة ب مع تطبیق  دعم أنشطة اإلدارة المجتمعیة المتكاملة لسوء التغذیة الحاد في الیونیسف وشركاؤھا  تستمر منظمة 
في المائة لشھر أغسطس   43في المائة ومعدل اإلبالغ المتوسط  83نسبة وي ن الس معدل اإلبالغ متوسط وصول مع  ، منذ بدایة العامتم كورونا. 
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  وقد  .الھدف السنوي)في المائة من  195بمعدل سوء التغذیة (حاالت دون الخامسة للكشف عن  طفال 2,243,109ما مجموعھ معاینة ، 2020
الجانب   في  ). المستھدف  السنوي العدد من في المائة  59والذین یمثلون (لعالج وخیم لتلقي ابسوء التغذیة الحاد ال  ا مصاب طفال  154,891تم قبول 
في المائة من   27دقیقة (المغذیات طفال على بودرة ال 517,207 حصلأقراص التخلص من الدیدان، وعلى  طفال  305,463 حصل  ،الوقائي

في المائة من الھدف السنوي) والذي تحقق بشكل رئیسي من خالل حملة   65( "أ"بفیتامین  طفال 1,168,346 تزویدالھدف السنوي)، وتم 
مكمالت  على  مھات  من األ  906,456حصلت    ،. باإلضافة إلى ذلكیولیوشھر  محافظة جنوبیة في    13في    نفذتشلل األطفال التي  التحصین ضد  

. وتجدر اإلشارة إلى أن  الصغار  األطفال وتغذیة الرضع مشورات طبیة في جانب مھات على من األ 1,499,607حمض الفولیك وحصلت 
الذي یقلل من استخدام  وفیروس كورونا إلى عدة عوامل مثل تأثیر رجع ی یمكن أن االنخفاض في اإلقبال على الخدمات وانخفاض تحقیق األھداف 

 التي تعرضت لھا المحافظات الجنوبیة.    جارفة الالسیول  كذلك  ومن البالد  معینة  انعدام األمن في أجزاء  وكذلك ارتفاع معدالت  كل عام  عن  ت  الخدما

جمیع التقاریر إلى وزارة  سلیم  أغسطس مكاتب الصحة في المحافظات والمنظمات غیر الحكومیة بت شھر  وجھت وزارة الصحة العامة والسكان في  
استالم رسمیا منذ ذلك الحین ولم یتم المركز ولیس إلى وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة ذات الصلة. في الصحة العامة والسكان 

  شكالیةوالسكان لمحاولة حل ھذه اإل  مع وزارة الصحة العامةبالتفاوض  الیونیسف حالیا    تقوم في شمال البالد.  الواقعة  أي بیانات من المرافق الصحیة  
 البیانات.المتعلقة بالحصول على تحدیات البعض في غضون ذلك تواجھ ال تزال  إال أنھا

على جماع  في الجنوب واإل  لتصنیف المرحلي المتكامل لألمن الغذائياالتغذیة بناًء على نتائج تحلیل  كتلة  حاالت سوء التغذیة الحاد لعدد    مراجعةتم  
  توسط في المائة لسوء التغذیة الحاد الم 11في المائة لسوء التغذیة الحاد الوخیم و  11لسوء التغذیة الحاد في الشمال ( نسبة الزیادة العامة استخدام 

  8,9التغذیة الحاد بنسبة  حاالت سوء معدل  . وبشكل عام، ارتفع )لتصنیف المرحلي المتكامل لألمن الغذائياإجراء المحافظات التي لم یتم فیھا  في
  10,1سوء التغذیة الحاد الوخیم بنسبة معدل اد دزابینما  2020ملیون في سبتمبر  2,13إلى  2020عام الملیون في بدایة  1,96في المائة من 
شكل تصاعدي وتم  ) ب PINالمحتاجین ( األطفال كتلة بشكل عام، تمت مراجعة وفي سبتمبر.  357,974في ینایر إلى  325,209في المائة من 

المرتبط بزیادة ون  ی المستھدفعدد الشاملة واألھداف المحددة للعدید من التدخالت نزوالً باستثناء سوء التغذیة الحاد حیث زاد كتلة أھداف ال مراجعة
إمكانیة ) التوافر و1ذات أولویة: التغذیة وتنظیمھا للتركیز على خمسة مجاالت لكتلة أھداف واستراتیجیات االستجابة تم مراجعة عدد الحاالت. 

) توسیع نطاق  4 ،) جودة خدمات التغذیة3 ،فیروس كورونااإلجراءات في ظل جائحة  وتعدیل یفی ) تك2 ،الوصول والقدرة على تحمل التكالیف
 مع القطاعات األخرى. األنشطة ) تعزیز تكامل 5 ،االستجابة التغذویة للنازحین في الوقت المناسب

 والصرف الصحي واإلصحاح البیئي المیاه 
  1,9 عن  ما یزیدیعاني  وفي الیمن.    اإلصحاح البیئيلمیاه والصرف الصحي وفي جانب اأدى نقص التمویل إلى تفاقم االحتیاجات اإلنسانیة الملحة  

.  ائیةنظم الم القص الوقود أو انھیار أو ن (الوایتات) نقل المیاه بالشاحنات  وقفالوصول إلى المیاه إما بسبب ت إمكانیة ملیون شخص من محدودیة 
تعز وإب والحدیدة حیث شھدت أنظمة المیاه ساعات عمل أقل أو توقفت بسبب نقص الوقود. كما تأثر نقل المیاه بالشاحنات  محافظات یشمل ذلك و

 التمویل. نقص حجة بسبب في عبس مدیریة الحدیدة وفي لي االنازحین في مدیریة الح ناطق في بعض م

نازحا وأسرة متضررة من السیول في محافظات    166,738وبالتعاون مع الھیئة العامة لمشاریع میاه الریف والمنظمات غیر الحكومیة، تم تزوید  
دة صنعاء وحجة والحدیدة والضالع وعدن ولحج بالمیاه من خالل نقل المیاه بالشاحنات وتركیب خزانات المیاه. كما تم في جزیرة كمران بالحدی 

أسرة متضررة من السیول. كما دعمت الیونیسف توفیر الوقود لتشغیل وصیانة أنظمة المیاه والصرف   900خزانین للمیاه یستفید منھما ركیب ت 
نة  الصحي في أمانة العاصمة والبیضاء وذمار وعمران والحدیدة وحجة لضمان استمرار حصول الفئات السكانیة الضعیفة على إمدادات المیاه اآلم

 ملیون نسمة.  2فید منھا بذلك أكثر من لیست 

 تستمر الیونیسف في دعم أعمال االستجابة الخاصة بالمیاه والصرف الصحي في سیاق فیروس كورونا في جمیع أنحاء الیمن. كما تم في الحدیدة 
 مراكز عزل لفیروس كورونا في جانب المیاه والصرف الصحي واإلصحاح البیئي.    6وحجة تقییم احتیاجات 

  600) بسعة إجمالیة تبلغ متر مكعب 300والعلیف  متر مكعب 300اري ذمیاه األمطار ( حصادتم االنتھاء في محافظة صعدة من بناء خزان 
حقیبة من مستلزمات   1,500مستفیدا. باإلضافة إلى ذلك، تم توزیع  2,520 ما مجموعھ ، مما یوفر إمدادات المیاه الصالحة للشرب لمتر مكعب

شخصا في مدیریة   8,814فلتر میاه خزفي على  1,500النظافة االستھالكیة و 
الظاھر بمحافظة صعدة، وذلك لدعم حصول العائالت على المیاه الصالحة للشرب.  

حقیبة من مستلزمات النظافة األساسیة   2,779سبتمبر توزیع إجمالي شھر في وتم 
حقیبة   8,600صعدة ومأرب في حین تم توزیع  نازحا في محافظتي 16,058على 

لكولیرا  لاالستجابة  في إطار  شخصا    62,916على    من مستلزمات النظافة االستھالكیة
 في عدن. 

  الطارئة من المراحیض المنزلیة  69 تجھیز مأرب، دعمت الیونیسف محافظة في و
  في للنازحین    من المراحیض الطارئة  335تم إنشاء  كما  شخصا.    4,361استفاد منھا  

بتصریف المیاه   تلك األنشطة تم استكمال والساحل الغربي لمحافظتي الحدیدة ولحج. 
الراكدة وإصالح أنابیب الصرف وتنظیف أنظمة الصرف الصحي في المجتمعات  

معالجة میاه الصرف الصحي في محافظتي  المضیفة. تجري إعادة تأھیل محطتین ل
ملیون شخص بمجرد   1,5ما یقدر بنحو  منھا فیدست ی حجة وأمانة العاصمة والتي س

 اكتمالھا.
 تركیب خزانات میاه في جزیرة كمران . 2020الیمن/  ©منظمة الیونیسف 
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ى مصادر المیاه المحّسنة من عل الحصولزیادة العمل على زال ی ال 
تم االنتھاء من إعادة تأھیل وتركیب وحدات   حیث أولویات الیونیسف
مشروعا للمیاه في الحدیدة والمحویت وریمة من  38الطاقة الشمسیة لـ 

.  نسمة 179,800خالل الھیئة العامة لمشاریع میاه الریف واستفاد منھا 
مشاریع میاه ریفیة   5في محافظة عمران، تم االنتھاء من إعادة تأھیل و

  14,137یستفید منھا لشمسیة، الطاقة الت بما في ذلك تركیب وحدا 
 شخصا. 

مرفقا صحیا   39تقییم احتیاجات المیاه والصرف الصحي في  تم البدء في  
نوفمبر، في  شھر على طول ساحل حضرموت وسیتم االنتھاء منھ في 

إعادة التأھیل الجاریة لمرافق المیاه والصرف  عملیة تم االنتھاء من حین 
مركزا صحیا في الحدیدة والمحویت    99منشأة صحیة (  102الصحي في  

 ). نسمة  249,942 من ارب یستفید منھا ما یقفي محافظات صعدة   3و 

من االستفادة والمساءلة فرصة ھذا التقییم ذلك أن یكفل في الیمن. الھدف من  ة تعمل الیونیسف على إجراء تقییم لبرنامج فرق االستجابة السریع
وشركاء القطاع الخاص   المحلیة والسلطات المحلیة ووكاالت األمم المتحدة األخرى والجھات المانحة والمجتمعات لكل من الیونیسف البرنامج 

إستراتیجیتھا الطارئة للمیاه من خالل تنفیذ  ،صحاح البیئيالمیاه والصرف الصحي واإل كتلة وأصحاب الحقوق فیما یتعلق بما إذا كانت الیونیسف/
الكولیرا واألمراض األخرى على فاشیات لالستجابة لمزید من  ااستراتیجی جید وفي وضع یق الغرض المنشود مھیئة لتحق، والصرف الصحي

وتنسیق  شمولیة مستوى أھمیة وفعالیة وكفاءة وكذلك فرصة لالستفادة من التقییم كما سیوفر . والمستوى الوطني ات والمحافظ اتمستوى المدیری 
الوقایة من الكولیرا بشكل عام وفي السیاق الیمني.  جانب  في  وتحدیدھا  أفضل الممارسات  والتعرف على  فرق االستجابة السریعة للكولیرا في الیمن،  

ووضع اللمسات  وزارة المیاه والبیئة ومنظمة الصحة العالمیة. تمت مراجعة مسودة اختصاصات التقییم الیونیسف وتم تشكیل لجنة فنیة مكونة من 
غیر أن إلعادة ھیكلة فرق االستجابة السریعة وتقلیص حجمھا.  قیاسیةإجراءات التشغیل ال إعداد األخیرة علیھا من قبل اللجنة الفنیة، كما تم 

 عدد فرق االستجابة السریعة النشطة لبرنامج االستجابة السریعة.   صاضطرت إلى تقلی   ،ملیون دوالر  299وبسبب فجوة التمویل البالغة  الیونیسف،  

حول "النوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي في المیاه والصرف    فنیاالمیاه والصرف الصحي اجتماعا    كتلةمن شركاء    35حضر  
أربع دورات تدریبیة حول نظام تتبع احتیاجات المیاه استكمال  كاء. تم  " لتبادل الخبرات وبناء القدرات والمعرفة بین الشرصحاح البیئيالصحي واإل 

المیاه والصرف الصحي من شریكا من شركاء   24یمثلون ) ور ذك 36، إناث 13مشاركا ( 49بحضور وذلك   )WANTSوالصرف الصحي (
المیاه والصرف الصحي حول  من شركاء  43لـ  عریفيت لقاء إب. نظرا لتفشي شلل األطفال المؤكد في صعدة تم عقد محافظة المكتب المیداني في 

 .  دعم حملة التطعیمللمیاه والصرف الصحي الدراسات التحلیلیة لكتلة ا تقییمات والاالستجابة المتكاملة لشلل األطفال. یتم حشد 
 

 حمایة الطفل
لى الخدمات الصحیة المنقذة للحیاة حصول عدعم اإلحالة وتوفیر الخدمات الحیویة لألطفال بما في ذلك تسھیل ال في    في سبتمبراستمرت الیونیسف  

ً من خالل برنامج إدارة الحاالت. تم تحدید شد لألطفال األ حصل  وؤھلین الحالة الم راء فتى) من قبل مد 501فتاة و  278طفالً ( 779ضعفا
 أكثر من خدمة واحدة.  على جمیعھم

والتي شملت  خدمات الدعم النفسي واالجتماعي  ةوالمتنقل ةقدمت الیونیسف وشركاؤھا من خالل شبكة برامج الدعم النفسي االجتماعي الثابت 
من    12,001  فتى) وَ   7,481  فتاة وَ   6,555طفال (   14,036بما في ذلك    مشمولة بھذه الخدمة   21من أصل    محافظات   8في    شخصا  26,037

في  تعرضھم للعنف.  جراء  والطویلة األجل    مباشرة تواصل الیونیسف دعم األطفال للتغلب على اآلثار الرجل).    6,077  امرأة وَ   5,924(  البالغین
الدعم النفسي واالجتماعي والتوعیة بمخاطر األلغام مع اتخاذ  وتقدیم یستعد فریق حمایة الطفل لتدریب المعلمین ارس دعم إعادة فتح المدسیاق 

 وقائیة. الصحیة ال تدابیر ال
 

 التعلیم
 

سبتمبر لطالب المرحلة الثانویة.   6بدأ العام الدراسي الجدید في عدن في 
من مدربي المعلمین في صنعاء وصعدة على بروتوكوالت    215تم تدریب  

المدرسة اآلمنة في سبتمبر باستخدام حزمة تدریب المدربین التي تم 
مرافق  الحدیدة تم إعادة تأھیل محافظة في و التعلیم. كتلة من قبل  استكمالھا

طفالً (بنین   11,951لیستفید منھا  مدرسة    23المیاه والصرف الصحي في  
 وبنات). 

التعلیم االنتھاء من إعداد تقییم احتیاجات التعلیم المشترك وتم    كتلة ضمن  تم  
موافقة وزارتي التربیة والتعلیم في عدن وصنعاء.  الحصول على طلب 

الیونیسف   إدارةتحت  2021عام لیجري التخطیط للبرامج اإلنسانیة ل
االنتھاء من خطة االستجابة   على أن یتمللتعلیم، منظمة أنقذوا األطفال و

 . 2021العام  في صیغتھا النھائیة بدایةسانیة اإلن 
 

 . افتتاح العام الدراسي الجدید2020الیمن/ ©منظمة الیونیسف 

 منظومة بني الولید لضخ المیاه بالطاقة الشمسیة، المحویت   2020الیمن/  ©منظمة الیونیسف 
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اختبارات   تم االنتھاء منوفي األخیر، للسیاق الیمني.  ارتداء الكمامات إرشادات حول  إعداد والذي شمل لعودة إلى التعلم لبرنامج اعداد كما تم اإل
رقابة  مشاركة ب  ات الختبارلطالبا  479,282اجتاز ما مجموعھ  حیث بدعم من الیونیسف  12و  9 الشھادة األساسیة والثانویة للمراحل الدراسیة 

 . طرف ثالث 

 لدمج واالستیعاب االجتماعي ا
النموذج المتكامل للدعم والتمكین االجتماعي واالقتصادي  استكمل التنسیق الوثیق مع برنامج الصحة والتغذیة التابع للیونیسف من خالل الدعم و

)IMSEA( تم استھدافھا  أسرة 4,260والتي شملت  2020سبتمبر شھر صنعاء في محافظة حملة حول الصحة والتغذیة في أمانة العاصمة و
  1,241مكمالت المغذیات الدقیقة وحصلت  على    طفال  4,052كما حصل  أقراص التخلص من الدیدان  على  طفال    3,467وحصل  برسائل توعویة  

  1,873إجمالي والتي شملت إصدار حملة تسجیل الموالید الثانیة كما تم االنتھاء من امرأة حامل ومرضعة على مكمالت الحدید وحمض الفولیك. 
 شھادة میالد. 

  حضره تم عقد اجتماع شبكة المنظمات المجتمعیةلنموذج المتكامل للدعم والتمكین االجتماعي واالقتصادي لن المشاركة المجتمعیة مكوّ وفي إطار 
  قام األحیاء الفقیرة مع التركیز على برامج بناء القدرات التي ستستھدف أعضاء الشبكة خالل الربع الرابع. قوم بخدمة منظمات محلیة ت  10

أسرة    3,476حوالي  والتي شملت  یة حول رسالتین رئیسیتین: أھمیة شھادات المیالد والعودة إلى التعلم؛  جلسات توعبعمل  المتطوعون المجتمعیون  
مشاركة وتمكین المتطوعین المجتمعیین والمنظمات المجتمعیة  وتعد بدعم من اللجان االستشاریة لألحیاء الفقیرة.  ةالمستھدفالفئات السكانیة من 

 .مشروعانسحاب الفي حال استراتیجیة مستدامة  وضع في إطار أمرا أساسیا  

ركز ھذا العدد   حیث ) من نشرة المستجدات االقتصادیة واالجتماعیة للیمن 50بدعم إعداد ونشر العدد ( إدارة الدمج واالستیعاب االجتماعي قامت 
توفیر والتوجھات االستراتیجیة الالزمة ل 2019-2011على األموال المقدمة للیمن من قبل المانحین والشركاء في المجال اإلنساني خالل الفترة 

لجائحة  في دعم المانحین نتیجة األزمة االقتصادیة العالمیة  ا تراجعشھد  2020عام ال عل. ویشیر التحلیل إلى أن التمویل اإلقلیمي والدولي الفا
   االستجابة اإلنسانیة. تنفیذ أعمال الحیلولة دون في   ةتسبب مالمحلیة قبات التي تضعھا السلطات العفیروس كورونا وكذلك 

 االتصال من أجل التنمیة 
شملت  حیث فراد تدخالت التواصل بین األتنفیذ تدابیر الوقایة من فیروس كورونا من خالل ب  والممتثلةاستمرت أنشطة المشاركة المجتمعیة 

زیارة من منزل إلى    12,574  تنفیذ  لخدمات من خالللالتي تركز على الطلب المستمر  وفیروس كورونا  توعویة حول  شخصا برسائل    97,806
 الصوت.  اتمكبربث رسائل توعویة عبر شخصا إضافیا من خالل   23,942كما تم استھداف . األمھاتمنزل وجلسات 

حول ممارسات الوقایة من فیروس  وتوعویتھم والمناسبات االجتماعیة  في اللقاءات في التواصل مع أفراد المجتمعاألئمة والمرشدات كما قام 
مناسبة اجتماعیة نسائیة.   1,377مجتمعیا و لقاءا  1,419شخصا في  74,794استھداف بشكل عام، تم وكورونا وإرشادات التباعد الجسدي. 

 . نسمةملیون    3,6حوالي    حیث شملت مسجد لتعزیز ممارسات الوقایة من فیروس كورونا    5,000صالة الجمعة في أكثر من  ُخطب  استخدم األئمة  

  یة منزلزیارة  2,300 شملت ھذه التدخالت اآلباء ومقدمي الرعایة حیث استھدفت التي و  توعویة تدخالت في صنعاء میسرو الصحة المدرسیة  نفذ
 . خالل البث اإلذاعي المدرسي وكذلك من    مجتمعیة یةو توع اتجلس  2,251تنفیذ  وشملت 

عضوات أندیة ومجتمعیون أنشأھا قادة دینیون ومتطوعون واتساب مجموعة  11,000من خالل شخص ملیون  3,5حوالي استھداف كما تم 
 مجتمعاتھم. ضمن للتفاعل  األمھات 

برامج فضال عن ال خدمات الجمھور وإعالنات  واإلذاعیةاإلعالنات التلفزیونیة بشكل رئیسي والتي تضمنت تم بث تدخالت وسائل اإلعالم، 
تم إنتاج  كما . أنحاء البالد عموم محطة إذاعیة في  32تلفزیونیة و  قنوات  10على وذلك  ،الحواریة والبرامج المفتوحة أمام اتصاالت المستمعین

 وبثھا على إذاعة صعدة المحلیة تستھدف المراھقین والشباب. حول فیروس كورونا  مسلسل درامي محلي ومسابقة لعرض المواھب 

ملصق حول   18,000و بوستر  30,000بما في ذلك توعویة مواد نشر وتدخالت وسائل اإلعالم تم  فراد  التواصل بین األأعمال دور الستكمال 
العالمات   في منتجاتعالیة. كما تم استخدام الملصقات السكانیة الكثافة الذات  األماكنفي  عنایةونا وممارسات الوقایة والأعراض فیروس كور 

في   تنقلة المئي والتلفزیوني السینماالعرض وسائل البیع بالتجزئة. كما ساعدت  محالت و األسواق التجاریة محالت السلع االستھالكیة في والتجاریة  
 فیروس كورونا. توعویة حول  في عدن برسائل المحلیة  الوصول إلى المجتمعات 

شخص   3,200تم دعم آلیات التغذیة الراجعة والمساءلة من خالل الخط الساخن الذي تدیره وزارة الصحة العامة والسكان حیث اتصل بھ حوالي 
 .كورونافیروس بشأن   ھمومخاوفاستفساراتھم خالل شھر سبتمبر مع طرح 

 السریعة  االستجابة لیة آ
مجموعة مستلزمات آلیة االستجابة    توفیر ، بالعمل مع صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج الغذاء العالمي، من  سبتمبرتمكنت الیونیسف في شھر  

. لّبت مستلزمات  فردا)  70,518(تضم أسرة نزحت حدیثا  10,074كثر من ألأخرى  ومواد مواد النظافة األساسیة حتوي على التي ت ، والسریعة
غذائیة وأدوات النظافة الشخصیة ألفراد األسرة  المواد الآلیة االستجابة السریعة االحتیاجات الفوریة األكثر أھمیة ألسر النازحین والتي تتضمن 

م على حین غرة دون أن یتوفر لھم الوقت الكافي ألخذ أي شيء  ومواد النظافة الشخصیة للنساء حیث أن ھؤالء النازحین تم اقتالعھم من منازلھ
آلیة االستجابة السریعة للیونیسیف    مجموعةقوم بھا  ت االستجابة الدنیا حیث أن األنشطة التكمیلیة التي  لحزمة  المعتاد  فقط التسلیم    یتناول التقریر  معھم.

 . امعلقأن التمویل ال یزال قید التجدید حیث 
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  والتموین واللوجستیةاإلمداد 
في قطاعات االتصال  تم صرفھا ، دوالر 9,916,654.82من اإلمدادات للیمن بقیمة مجموعة بشراء وتسلیم  سبتمبر شھر یونیسف في القامت 

  6,624,066.27  بقیمة إمدادات  على  خدمین النھائیین من المستفیدین  حصل المست كما  والصحة والمیاه والصرف الصحي والتغذیة.    من أجل التنمیة
 مستودعات الیونیسف خالل الفترة المشمولة بالتقریر. مندوالر من اإلمدادات 

 

 القیادة والتنسیق واستراتیجیة العمل اإلنساني 
. كما ال تزال خطة الیونیسف للتأھب واالستجابة  2020تقریر الوضع اإلنساني لشھر ینایر  وكما وردت في    ذاتھاال تزال االستراتیجیة اإلنسانیة ھي  
 . 2020تقریر الوضع اإلنساني لشھر إبریل ى النحو المبین في لمواجھة جائحة كورونا كما ھي عل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/mena/sites/unicef.org.mena/files/2020-03/Yemen%20Situation%20Report%20-%20Janury%202020_%20%D9%90Arabic.pdf
https://www.unicef.org/mena/sites/unicef.org.mena/files/2020-03/Yemen%20Situation%20Report%20-%20Janury%202020_%20%D9%90Arabic.pdf
https://www.unicef.org/mena/sites/unicef.org.mena/files/2020-03/Yemen%20Situation%20Report%20-%20Janury%202020_%20%D9%90Arabic.pdf
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Yemen_Sitrep_1_30_April_2020.pdf
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Yemen_Sitrep_1_30_April_2020.pdf
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Yemen_Sitrep_1_30_April_2020.pdf
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 قصص ذات اھتمام إنساني واإلعالم الخارجي 
 أسرة تعولھا امرأة في الیمن وضعفیروس كورونا على التمویل اإلنساني:  تأثیرمیداني:  تقریر 

 

  المادةنقص  جراء تغییر األولویات ضمنھا فیروس كورونا من جائحة في الیمن تحدیات فریدة من نوعھا نتیجة النساء الالتي یعلن اسرھن تواجھ 
تفشي   جراء التي تم اتخاذھا نتیجة للفیروس. سیؤدي االنخفاض في التمویل اإلنساني واإلجراءات االحترازیة التي تفرضھا تداعیات الإلى جانب 

المشاریع الصحیة والتغذویة والمشاریع اإلنسانیة األخرى المخطط لھا. لن یتأثر المستفیدون  طاق ن ضییق ت و/أو فیروس كورونا إلى تقلیص 
 لیات تكیف خطیرة. اللجوء آلفقدان الدخل وإلى خطر  األسر التي تعیلھا نساء أیضا عرض ستت  المستھدفون من ھذه المشاریع فحسب بل 

 ھذا الرابط یمكن االطالع على القصة اإلنسانیة كاملة من خالل 

 

 اإلعالم الخارجي
  

العاملین الصحیین   حلقات عن 
 خاتم المجتمعیین: فاطمة 

إنقاذ األرواح من خالل تدخالت  
 التغذیة المتكاملة

تدریب العاملین الصحیین في  
الخطوط األمامیة على الوقایة  

 من فیروس كورونا 
 تنقلة فرق الصحة الم

  

 

 
 

 

   2020نوفمبر  30تقریر 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 الیونیسف للعمل اإلنساني من أجل األطفالأنشطة 
 
 

مزید من المعلومات یمكن التواصل  ل
 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/stories/impact-covid-19-humanitarian-funding
https://facebook.com/story.php?story_fbid=3492278037504881&id=139654236100628
https://facebook.com/story.php?story_fbid=3492278037504881&id=139654236100628
https://facebook.com/story.php?story_fbid=3492278037504881&id=139654236100628
https://facebook.com/story.php?story_fbid=3492278037504881&id=139654236100628
https://www.youtube.com/watch?v=TCiZntGVb2A
https://www.youtube.com/watch?v=TCiZntGVb2A
https://facebook.com/story.php?story_fbid=3500259210040097&id=139654236100628
https://facebook.com/story.php?story_fbid=3500259210040097&id=139654236100628
https://facebook.com/story.php?story_fbid=3500259210040097&id=139654236100628
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1306129931789897728?s=20
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1306129931789897728?s=20
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1306129931789897728?s=20
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

 
  

 الیونیسف وشركاء التنفیذ استجابة الكتلة

إجمالي   2020أھداف ونتائج برنامج 
االحتیاجا 

 1ت
 1المستھدف 

إجمالي   2020للعام 
 النتائج 

التغیر منذ آخر  
 تقریر

▲▼ 
المستھدف للعام  

إجمالي   2020
 النتائج 

 التغیر منذ آخر تقریر 
▲▼ 

        1التغذیة
المصابین بسوء  وشھرا   59 –  0 سنعدد األطفال المستھدفین في  

 التغذیة الحاد الوخیم والذین تم قبولھم في الرعایة العالجیة
 

325,209 
 

263,430 
 

160,405 
 

13,594▲ 
 

331,000 
 

3154,891 
 

29,778▲ 
عدد األطفال دون الخامسة الذین حصلوا على تدخالت المغذیات الدقیقة  

 4,528,38 4,766,718 (فیتامین أ)
3 1,169,690 58,639▲ 4,400,000 21,168,346 3,437▲ 

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

 الحصبة (لقاح الحصبة) من خالل التحصین الروتیني
     

700,000 
 

428,997 
 

46,835▲ 

 والذین تم تلقیحھم ضد شلل األطفال. دون الخامسة عدد األطفال  
     

5,500,000 
 

11,186,873 
 

-▲ 
الذین یتلقون الرعایة الصحیة األولیة في  و الخامسةعدد األطفال دون 

 ▲252,762² 1,794,743 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  
 بیانات بعد

 
5,689,743 

 
155,699▲ 

 
6,800,000 

 
4,225,794 

 
29,149▲ 

عدد األشخاص الذین تم تزویدھم بعدة ومستلزمات النظافة الشخصیة  
 النموذجیة

ال تتوفر بیانات 
 بعد

ال تتوفر  
 بیانات بعد

 
1,724,320 

 
332,927▲ 

 
5,000,000 

 
1,376,130 

 
48,590▲ 

 الطفلحمایة 

عدد األطفال ومقدمي الرعایة الذین یحصلون على خدمات الرعایة 
 النفسیة والدعم النفسي واالجتماعي

ال تتوفر بیانات 
 بعد

ال تتوفر  
 بیانات بعد

 
320,355 

 
16,528▲ 

 
874,000 

 
2339,536 

 
26,037▲ 

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

    
2,000,000 

 
2244,225 

 
-▲ 

  خاصةعدد األطفال والنساء الذین یستطیعون الوصول الى تدخالت 
 ▲135 22,990 200,000    2 باالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي

 التعلیم

عدد األطفال الذين تم تزو�دهم بأدوات ومستلزمات دراس�ة خاصة  
 بهم

ال تتوفر بیانات 
 بعد

ال تتوفر  
 بیانات بعد

 
381,531 

 
21,854 

 
1,000,000 

 
1379,232 

 
-▲ 

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

ال تتوفر بیانات 
 بعد

ال تتوفر  
 بیانات بعد

 
237,905 

 
23,569 

 
820,000 

 
244,772 

 
-▲ 

 عدد المعلمین الذین یحصلون على حوافز شھریة
ال تتوفر بیانات 

 بعد
ال تتوفر  

 بیانات بعد
 

114,102 
 

-▲ 
 

135,000 
 

3114,615 
 

-▲ 

 السیاسة االجتماعیة

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

 الحالة)

     
85,000 

 
93,248 

 
1,873¹▲ 

 االستجابة السریعةآلیة 
آل�ة االستجابة  حصلوا على مستلزمات عدد النازحین الضعفاء الذین 

 ▲70,518 1487,535 1,300,000     ال��عة 
الضعفاء المدعومین بالتحویالت النقدیة متعددة  األشخاص عدد  

 - 258,751 135,000     األغراض 
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 االتصال من أجل التنمیة
عدد األشخاص الذین تم الوصول إلیھم من خالل الرسائل الرئیسیة  

بین المباشر المنقذة للحیاة/المغیرة للسلوك من خالل تدخالت التواصل 
االتصال من أجل التنمیة  الخاصة باألشخاص   

  
6,000,000 

 
3,209,999 

 
167,272▲ 

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

 . 2020بمجرد نشر خطة االستجابة اإلنسانیة للیمن للعام  2020سیتم تقدیم أرقام الھدف الخاص بالكتلة للعام :  1الھدف 
 تأخر جمع بیانات أرقام التغذیة لمدة شھر. : 1التغذیة 
لھا في شھر فبرایر، مما یمثل قصورا في اإلنجاز. تم توزیع فیتامین أ ضمن حملة التحصین ضد شلل األطفال التي أجریت في   الم تتم حملة التحصین التي كان مخطط: 2التغذیة 

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

تستأنف في سلكن   2020لم یتم إجراء أي جوالت زیارات متكاملة خارج الجدران حتى اآلن في عام   تمت حملة التحصین ضد شلل األطفال في المحافظات الجنوبیة فقط. : 1الصحة 
 أكتوبر.
.  الخدمات النخفاض المتوقع في استخدامنتیجة لوفیروس كورونا بسبب عداد المستھدفة األقلیص حیث تم ت 2020عام التقاریر نتائج إلى تحسن المرتفع اإلنجاز عود سبب ی :2الصحة 

التقاریر بسبب  تحسنت . الوقایة منھ عن أي توجیھات بشأنتم اإلعالن في محافظات الشمال ولم یفیروس كورونا وجود فكرة قبل تفي الشمال الذي لم یالمتخذ كما ساھم في ذلك القرار 
 ودفع وزارة الصحة العامة والسكان بشأن إعداد التقاریر.   2020وأوائل عام  2019البنك الدولي نھایة عام برنامج  المدرجة في تزاید المرافق 

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

 حمایة الطفل حیث یتم تتبعھ من قبل كتلة الحمایة. ال یتم تتبع ھذا المؤشر من قبل الكتلة الفرعیة ل: 1حمایة الطفل 
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 

بتة أثر ذلك على تنقل الشركاء وتنفیذ حمالت التوعیة بمخاطر األلغام في المجتمعات المحلیة والمدارس. كما تأثرت أنشطة الدعم النفسي الثاوحظر االجتماعات والتجمعات العامة. وقد 
 والمتنقلة على حد سواء حیث كان ال بد من إغالق المساحات الصدیقة للطفل وحظر التجمعات العامة. 

ء البالد اعتبارا  اإلنجاز في ھذا المؤشر إلى إضراب المعلمین في عدن والذي حرم األطفال من متابعة تعلیمھم وكذلك اإلغالق المبكر للمدارس في جمیع أنحافي  قصور الیرجع  : 1التعلیم 
یرجى مالحظة أنھ تمت   . 2021/ 2020لعام الدراسي مارس بسبب تدابیر مكافحة جائحة كورونا. وقد طلبت الجھة المسؤولة عن التعلیم استئناف توزیع المستلزمات الدراسیة ل  16من 

 مراجعة معدل اإلنجاز لشھري أبریل ومایو في ھذا المؤشر بعد استكمال أنشطة ضمان جودة البیانات.
ء البالد اعتبارا  اإلنجاز في ھذا المؤشر إلى إضراب المعلمین في عدن والذي حرم األطفال من متابعة تعلیمھم وكذلك اإلغالق المبكر للمدارس في جمیع أنحافي  قصور الیرجع  : 2التعلیم 

یرجى مالحظة أنھ تمت   . 2021/ 2020لعام الدراسي مارس بسبب تدابیر مكافحة جائحة كورونا. وقد طلبت الجھة المسؤولة عن التعلیم استئناف توزیع المستلزمات الدراسیة ل  16من 
 . 1التعلیم حیث نسبت بعض اإلنجازات إلى مؤشر  مراجعة معدل اإلنجاز لشھر یونیو

 یرجى مالحظة أن اإلنجاز لشھر أبریل قد تمت مراجعتھ، واإلنجاز المذكور في التقریر تم تحدیثھ بحسب آخر البیانات. :3التعلیم 
بدأنا  بینما. النموذج المتكامل للدعم والتمكین االجتماعي واالقتصاديضمن مشروع وذلك لمھمشین ا فئة ھم بشكل أساسي المقرر أن تكون الفئة المستھدفة   من كان :1االجتماعیة السیاسة 

والتي تتضمن أیًضا  لفیروس كورونااستجابة أنشطة . أضفنا أیًضا ستفیدین من الخدمةوبالتالي زاد عدد السكان الم Cash Plusالنقد واإلحالة بدأنا مبادرة  تقدم في عملیة التنفیذ بتحقیق
 الثالثة.النقد واإلحالة دورة تم تنفیذ ) بنھایة العام، إذا 150,000( مستھدفجدید الالعدد ال ونتوقع الوصول إلى فئات المستھدفة المزید من المستفیدین. لذلك طلبنا تعدیل ال

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

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



11 
 

 الملحق ب
 الوضع الخاص بالتمویل*

 
 شھرا)  12لمدة  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 في  
 ) $تحقیق النتائج (

* 

التمویالت المتوفرة للعام  
2020  ** ($) 

 التمویل فجوة 

$ % 

  التغذیة 
126,103,718 

 
12,679,826 

 
46,535,761 

  
59,215,587 

 
66,888,131 

 
53% 

  الصحة 
91,190,848 

 
13,151,191 

 
18,079,959 

  
31,231,150 

 
59,959,698 

 
66% 

المیاه  
والصرف  
الصحي  

واإلصحاح  
 البیئي 

 
135,000,000 

 
13,923,816 

 
59,008,959 

  
72,932,775 

 
62,067,225 

 
46% 

حمایة  
 الطفل 

 
42,800,150 

 
6,021,821 

 
10,455,243 

  
16,477,063 

 
26,323,087 

 
62% 

  التعلیم 
110,997,852 

 
9,354,315 

 
22,741,710 

  
32,096,025 

 
78,901,827 

 
71% 

السیاسة  
 االجتماعیة 

 
3,400,000 

 
1,654,730 

 
3,235,903 

  
4,890,632 

 
-1,490,632 

- 
44% 

االتصال من  
أجل  

  التنمیة  

 
11,730,000 

 
136,519 

 
6,961,935 

  
7,098,454 

 
4,631,546 

 
39% 

آلیة  
االستجابة  

 السریعة 

 
13,760,000 

 
187,587 

 
5,565,699 

  
5,753,286 

 
8,006,714 

 
58% 

جاري  
 تخصیصھ 

 
- 

 
5,742,630 

   
6,200,246 

 
-6,200,246 

 

 %44 299,087,350 235,895,218 - 172,585,169 63,641,319 534,982,568 اإلجمالي 

ھي بھذا * یتضمن مساھمات إضافیة من منظمات متعددة األطراف وجھات مانحة أخرى والتي تركز على تعزیز النظام، ولكنھا تحتوي على مكونات طوارئ و
 .2020البرامج اإلنسانیة للعام ستسھم نحو تحقیق النتائج الخاصة برصد 

وتتضمن إجمالي التمویالت المستلمة مقابل النداء الحالي باإلضافة إلى المبالغ المرحلة ومخصصات  2020 سبتمبر 30** "مبالغ التمویل المتوفرة " اعتبارا من 
ألمن والعملیات المیدانیة أخرى. یشمل ھذا المبلغ تكالیف "عبر القطاعات" التي تعتبر أساسیة لدعم البرمجة في بیئة تشغیل عالیة التكلفة مثل الیمن (بسبب ظروف ا

المرئیة)، باإلضافة إلى "التكالیف المستردة" لكل مساھمة التي تحتفظ بھا اإلدارة العامة لمنظمة الیونیسف. ویجري حشد موارد   التعریف  االتصاالت وموادوالرقابة و
یلة األجل، بما في ذلك تلك أخرى إضافیة لتعزیز أنظمة الحمایة االجتماعیة والمیاه والصرف الصحي واإلصحاح البیئي والصحة لتلبیة االحتیاجات قصیرة وطو
 ى فئات المجتمع.الناشئة عن الحاالت اإلنسانیة. وھذا یشمل برنامج التحویالت النقدیة الطارئة الذي یخفف من أثر الصدمات اإلنسانیة وغیر اإلنسانیة عل
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