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 التقرير   إليها  خلص  التي النتائج أهم
حالتاًوفاةًوحالةًتعافيًًعنهاًًنجمًحاالتًسًتًرسميا ًًعنهاًالمعلنًكوروناًبفيروسًاإلصابةًحاالتًعدًدًبلغًإبريل 30منًًإبتداءً  •

ًًفي. حصللفًإمكانيةًوجودًلعدًمًنتيجةًذلكًًيكونًوقدًمنخفضاالعددًالًزالًًوهذا . واحدةًوكلهاًفيًمحافضتيًحضرموتًوعدن

جائحةًالكوروناًتحدياتًًوتفرًض . برامجهاًالمعتادةًبجانباألثناءًتستمرًمنظمةًاليونسيفًفيًتنفيذًأنشطةًإستجابةًوقائيةً

ًًمثلًالمحليةًالسلطاتًبفرضهاًًقامتًًوالحركةًتنقًلالوصعوباتًفيًتنفيذًبعضًبرامجًمنظمةًاليونسيفًبسببًإجراءاتًتحدًمنً

 . للطفلًقةالصديًوالمساحاتًًالمدراسًإغالق

ًًذلًكًعنًنجًمًفقدًكوروناًبفيروسًالمصابةًالحاالتًلعزلًكمراكزًالعامةًوالصحةًالعالجيةًالتغذيةًمرافقًبعًضًاستخدامًوبسبب •

ًًعياداًتالمنًمرافقًًمرفق 290ًمن% 13زيارةًالمحتاجينًللخدماتًفيًحواليًًفًي% 50ًإلى 10%ترواحتًنسبتهًمنًً إنخفاض

ترواحتًنسبتهًًموقع 479من% 14الخارجية،ًكماًأفادتً  %. 50ًًو% 10منًمواقعًبرامجًالتغذيةًالتكميليةًالمستهدفةًإنخفاضاً 

ًًبهذًاًالمرتطبةًالعدوىًإنتقالًمخاطرًإلىًوبالنظرًالمحليةًالسلطاتًفرضهاًإلىًلجأتًالتيًكوروناًبفيروسًالتخفيفًإجراءاتًبفعل •

أدىًوضعًالقوةًالقاهرةًهذاًإلىًإمكانيةًًًوقد. العادةًفيًتنفذهاًانتكًالذيًالتطعيمًحمالتًوقفًإلىًاليونسيًفًمنظمةًإضطرتًالوباء

 821000إنتهاءًصالحيةًاللقاحاتًالمستخدمةًللتحصينًضدًشللًاألطفالًومرضًالكزازًوحمىًالدفتيرياًوهذهًاللقاحاتًتبلغًتكلفتهاًً
 . أمريكيًدوالر

 . األطفالًًضدًًالجسيمةًًاإلنتهاكاتًًحاالتًًمنًًحالة  37متحدةًمنًوقوعًًلفريقًالمهامًالقطريًللرقابةًورفعًالتقاريرًالتابعًلألممًاًًتحقق •

الكوليراًالمشتبهًفيهاًوستًحاالتًوفاةًمرتبطةًبهاًفيًأبريلً،ًمعً / حالةًمنًحاالتًاإلسهالًالمائيًالحادً 25508تمًاإلبالغًعنً •

  69منًخاللًدعمًًًًالكوليرا/    الحادًًالمائيًًالاإلسهحالةًمنًحاالتًاإلصابةًً  6500عالجتًاليونيسفًً.  الوفيات٪ًمنًمعدل0.02ًًنسبةًً
اًلمعالجةًالجفافًعنًطريقً اًلعالجًاإلسهالًفيً 49وًًًاإلرواءًمحاليلمركز   .محافظة 13مركز 
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تماعيةًواالتصالًلألقسام.ًففيًحينًأنًالسياساتًاالجًالكليمستوىًالتمويلًًيعكس التمويلًوضعبعضًمنًأنشطةًاالقسامًبينماًتعكس فقط *ًمؤشراتًاالستجابةً

بالمائةًمنًمتطلباتًتمويلهاًلتنفيذًاألنشطةًتحتًمناشدةً"ًالعملًاإلنسانيًمنًأجلًاألطفال"،ًإال40ًًألجلًالتنميةًوآليةًاالستجابةًالسريعةًحصلتًعلىًأكثرًمنً

 .2019ًًغًُمرحلةًمنًالتمويلًالتيًكانتًمخصصةًلمناشدةًأنًالتمويلًالمتوفرًمعظمةًعبارةًعنًمبال

 

* المبالغ المتوفرة تتضمن التمويل المستلم مقابل المناشدة  

الحالية )طوارئ وموارد أخرى( ومبلغ مرحل من العام  

مخصص للطوارئ  الماضي إضافةً إلى تمويل إضافي غير 

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

  2020فيًاليمنًًمليونًدوالرًأمريكيًكجزءًمنًأنشطةًالعملًاإلنسانيًمنًأجلًاألطفالًً  535تسعىًمنظمةًاليونسيفًفيًندائهاًللحصولًعلىًً

مليونًدوالرً 1.3حصلتًمنظمةًاليونسيفًعلىفيًشهرًإبريلًمنًهذاًالعامً. 2019والذيًيتوائمًمعًخطةًاألستجابةًاإلنسانيةًالخاصةًباليمنً

ًاألطف ًأجل ًاإلنسانيًمن ًالنرويجًوأسبانياًوالنمساأمريكيًكمساهمةًسخيةًألنشطةًالعمل ًاليونسيفًفي ًلمنظمة ًالوطنية ًاللجان ًالًمنًكنداًوكذاًمن

ةًعلىًمساهماتهاًوتعهداتهاًوالتيًبفضلهاًتجعلًتودًمنظمةًاليونسيفًأنًتعبرًعنًصادقًإمتنانهاًوشكرهاًبكافةًالجهاتًالمانحعلىًهذاًالصعيدًً

يتوفرًلهذهًالمنظمةًمبلغً  2020ىًجانبًالتمويالتًالتيًحصلتًعليهاًاليونسيفًفيًالعامًًوإل.  ممكنةًالتحقق  2020لخاصةًبالعامًًمنًاالستجابةًا

إلىًًًتصلكبيرةًفيًالتمويلًًوةجتزالًتواجهًفًإالًأنًمنظمةًاليونسيفًمعًذلكًال. 2019تلقتهاًالمنظمةًفيًمليونًدوالرًمرحلًمنًمنحً 173

فيًمايوًتعتزمًمنظمةًاليونسيفًالقيامًبمراجعةًداخليةًلبرامجهاًبهدفًقياسًوتحديدًمستوىًاألثرً. 2020فيًالعامً( %66)رمليونًدوال 355

 . متطلباتًالتمويلينًوكذاًالمستهدفالناجمًعنًجائحةًكوروناًعلىًمجملًبرامجهاًحتىًيتسنىًلهاًإدخالًتعديلًعلىًالمستفيدينً

ً

واألجراءاتًاألداريةًنفذتًمنظمةًاليونسيفًتدقيقًومراجهةًلمكتبهاًللفترةًمنًينايرًوكجزءًمنًالجهودًالمستمرةًلتعزيزًالوقايةًمنًالمخاطرً

بهدفًتحقيقًمخاطرًمنظمةًاليونسيفًوبصورةًنشطةًعلىًتنفيذًسلسلةًمنًأجراءاتًتخفيفًالًوكنتيجةًلهذاًتعكف. 2019إلىًمارسً 2017

النهجًالموحدًولهذاًفقدًتبنتًاليونسيفً. تكتنفهاًصعوباتًوتحدياتًجمةًوكبيرةالمرجوةًلمصلحةًاألطفالًوعلىًنحوًفعالًفيًبيئةً األهداف

ًالنه ًلهذا ًالموجودًحاليا  ًالعمل ًإطار ًالمخاطرًيتجاوز ًإطارًعملًإلدارة ًالنهجًهو ًالجديدةًوهذا ًنسخته ًالنقديةًفي ًالوكاالتللحواالت ًالموحدًبين . ج

"  المخاطر"ختهًالجديدةًفإنهًينظرًإلىًجميعًشركاءًالتنفيذًباعتبارهمًيمثلونًدرجةًعاليةًمنًألليةًالنهجًالموحدًللحواالتًالنقديةًفيًنسًاووفق

ًتحوليه ًالمراد ًالنقد ًالنظرًعنًمبلغ ًبصرف ًالمخاطر ًالشركاءًمنًخاللًعمليةًمعززةًإلدارة ًتقييمًهؤالء ًالشروطًًًً. ويجب مراجعة ًأيضاً  كماًجرى

لتركيزًوبصورةًأكبرًعلىًأكتشافًأعمالًاألحتيالًوالنصبًومنعهاًقبلًوقوعهاًويتمًتنفيذًكافةًالمرجعيةًالخاصةًبالضمانةًالماليةًحتىًيتمًا

والمدفوعاتًالخاصةًبأ  ً يستثنىًمنًذلكًنفقاتًالتشغيلًنشطةًالبرامجًمنًخاللًألياتًالدفعًبطريقةًمباشرةًوًالتعويضًلنفقاتًتمًصرفهاًمسبقا

يتمًتنفيذًالمشترياتًمباشرةًمنًقبلًاليونسيفًويدخلًفيًذلكًاألنشطةً. النقديةًالمباشرةواإلشرافًوالتيًيتمًدفعهاًمنًخاللًالحواالتً  ً أيضا

 .  وإعادةًالتأهيل( اإلعمار)المرتطبةًبالبناء

 الوضع واألحتياجات اإلنسانية)لمحة عامة( 

ًمنًً. إبريلًفيًمحافضةًحضرموت 19تمًالتاكدًمنهاًمخبرياًفيًباءًكوروناًإصابةًبوأولًحالةًعالنًعنًجرىًاإل إبريلًبلغًعددً 30إبتداء 

ًوفاةًوحالةًتعافيًواحدةًوكلهاًفيًمحافضتيًحضرموت 1ًحاالتًاإلصابةًبفيروسًكوروناًالمعلنًعنهاًرسميا ًستًحاالتًنجمًعنهاًحالتا

وحيثًأنًالصراعًالدائرًقدًتسببًفيًتدهورًالبنيةًالتحتيةًً. 2وجودًإمكانيةًللفحصوقدًيكونًذلكًنتيجةًلعدمًًمنخفضاوهذاًالعددًالًزالً. وعدن

لقطاعًالصحةًوفيًإضعافًاألجهزةًالمناعيةًللبشرًوفيًزيادةًجوانبًالضعفًواألنكشافًلديهمًفإنًمنًشأنًوباءًكوروناًأنًيناشرًإنتشاراً 

 .3هًالحالًفيًبلدانًأخرًىاًوبصورةًأكبرًمماًعليكبيراًوواسع

ً

لطبعةًخاصةًمنًالتحديثًاألجتماعيًاألقتصاديًلليمنًنشرتهًوزارةًالتخطيطًوالتعاونًالدوليًبدعمًمنًمنظمةًاليونسيفًفمنًالمرجحًًًاووفق

منًفقرًاألطفالًويفاقمًومنًشأنًهذاًأنًيزيدًمنًمعدالتًالفقرًوبالتاليًيضاعفًً.  بفعلًوباءًالكورونا%  10أنًينكمشًاألقتصادًاليمنيًبحواليًً

ً . جوانبًالضعفًواألنكشافًلديهممنً يراتًهذاًالتحديثًإلىًأنًتحويالتًالمغتربينًاليمنيينًوهيًالمصدرًالرئيسيًللعملةًًأشارتًتقدأيضا

لتجارةًالعالميةًركةًاعلىًحالحاليةًالقيودًمنًعلىًالوارداتًفإنًيوفيًحينًتعتمدًال%. 70\ 60الصعبةًلهذاًالبلدًقدًأنخفضتًبنسبةًتتراوحًبينً

ونتيجةً.  والمؤنًفيًاألسواقًالمحليةًفيًاليمنًًتناقصًمخزونًالسلعًًبينًالدولًبالتزامنًمعًإنخفاضًفيًمستوىًاإلنتاجًالعالميًقدًساهمتًفيًً

ملحوظا ً ً. لهذاًفقدًأرتفعتًأسعارًسلعًوخدماتًأساسيةًأرتفاعاً 

ً

تًمنًقبلًالسلطاتًالمحليةًفقدًجرىًإغالقًالمدارسًوالمساحاتًالصديقةًفُرضًوالتيروناًوونظرا ًإلجراءاتًالتخفيفًمنًاإلصابةًبوباءًك

اتًالشماليةً،ًأماًوزارةًالتربيةًوالتعليمًفيًعدنًفقدًأعلنتًأنًالعمليةًًلألطفالًفيًعمومًأنحاءًالبلدًوجرىًتأجيلًموعدًاألختباراتًفيًالمحافظ

فيًاألثناءًتظلًالسنةًالدراسيةًمتأثرةًبفعلًالصراعًً. ذلكًأليًتغييراتًعلىًالوضعضعًويخ 2020التعليميةًمنًالممكنًأنًتستأنفًفيًيونيوً

 . علمينًفيًعدنًيحولًدونًوصولًاألطفالًالىًالمدارسوإضرابًالم4ًمحافظًة 11القائمًكماًأنًانقطاعًمرتباتًالمعلمينًفيً

ً

ًبينً ًما ً 22ينايرًوً 21خاللًالفترة ًيزيدًعنًابريلًأشارتًتقديراتًمنظمةًالهجرة أسرةًمنًالمناطقًالمتأثرةً 9000الدوليةًالىًفرارًما

حادثةًانتهاكاتًجسيمةً 37لألممًالمتحدةًًواإلبالغًالتابعًللرقابة العملًالقطرًيًفريقوثقًًفيًأبريلً. 5بالصراعًفيًمحافظتيًمأربًوالجوفً

 
 .19 –منظمة الصحة العالمية ، آخر تحديث عن كوفيد   1
 أبريل ، مكتب منظمة اليونيسف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  30 – 15،  19 –ضع عن كوفيد تقرير الو  2
 .2020أبريل  16مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ، إحاطة مقدمة الى مجلس األمن عن الوضع اإلنساني  في اليمن ،   3
 بيضاء ، صعدة. ة ، ريمة ، المحويت ، الأمانة العاصمة ، محافظة صنعاء ، عمران ، ذمار ، حجة ، الحديد  4
 م. 2020أبريل  22المنظمة الدولية للهجرة مكتب اليمن ، النزوح في مأرب ،   5
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شملتًالحوادثًالتيًتمًالتحققً(.  ٪3نسبةًالمتبقيةًًللتحققًمنًالًًجمعًالمعلوماتهذاًًًًالعملًًيواصلًفريق)٪ًمنها97ًًضدًاألطفالً،ًتمًالتحققًمنًً

ً 39،ًو( فتيان 6فتياتًوً 3)منهاًتسعةًأطفالًقتلواً . منًقبلًأطرافًالنزاعًالمختلفة( فتى 32فتياتًوً 7) بليغةتضررواًمنًإصاباتًطفال 

يمكنًأنًيُعزىًانخفاضًعددًالضحاياًمنًاألطفالًإلىًو. مأربتعزًوالحديدةًولحجًوالضالعًوًفيًكلًمنوكانتًالحوادثًالتيًتمًالتحققًمنهاً

 . 19 –الحركةًالناتجةًعنًوباءًكوفيدًالحاالتًالناتجةًعنًقيودًالصعوبةًالمتزايدةًفيًالتحققًمنً

ً

يضاناتًإلىًأدتًاألمطارًالغزيرةًوالف. إلىًجنوبًاليمنًبأسبوعًلتصلًبعدًذلكشمالًاليمنً،ًًفيًأمطارًغزيرةًتهطلفيًمنتصفًأبريلً،ً

كانًقدًتضررًمنًهذهًاألمطارًًأبريلً 30وبحلولً. محافظة 13حىًوتدميرًالمبانيًوالبنيةًالتحتيةًوالخدماتً،ًمماًأثرًعلىًسقوطًقتلىًوجر

ًالكهربائيًًًًكاًنًًفيًعدنًًًو.  شخص  فأل 150والفيضاناتًً ًالتيار ًاستمرًًانقطاع ًاألمو.  أبريل  30أبريلًحتىًً  21فيضاناتًًحدوثًًمنذًًقد طارًبسبب

ماليينًطفلًدونًسنًالخامسةًفيًً  5،ًحيثًيواجهًأكثرًمن6ًًالمالرياًًحمىًًالكوليراًوًًكوباءازدادًخطرًاإلصابةًباألمراضً،ًًًًًًالسيولرةًوالغزي

اًمنًالكوليرا  . 7واإلسهاالتًالمائيةًالحادةًاليمنًتهديد اًمتعاظم 

ً

حاالتًكوليراًمشتبهًفيهاًوستًحاالتًوفاةًمرتبطةًبها،ً / مائيًحادًًًسهالإصابةًبإحاالتًً 25508خاللًالفترةًالمشمولةًبالتقريرً،ًكانًهناكًً

اليًًحالومديريةًً،ًً(  تعزمحافظةًً)التعزيةًًمديريةًًتمًاإلبالغًعنًأكبرًعددًمنًالحاالتًالمشتبهًفيهاًمنًً.  ٪0.02ًًبنسبةًًًًوفياتمماًأدىًإلىًمعدلًً

مشتبههًباإلسهالًالمائيًالحادًًحالةًإصابةً 125،817 كماًُسجلًعدد(. صعدة)ةً،ًصعد( صنعاء)مدانًه،ً( الحديدة)  ة،ًالزهر( الحديدةمحافظةً)

ومعًذلكً،ًانخفضتًالحاالتً. 2020أبريلًوذلكًخاللًالفترةًماًبينًينايرًحتىً( معدلًالوفيات 0.02)حالةًوفاةًمرتبطةًبهاً 31بالكوليراًوًو

حالةًً 553هاًوًبًحالةًمشتبه 281،433التيًشهدتًو 2019عامًاللفترةًنفسهاًمنًالمشتبهًفيهاًوالوفياتًالمرتبطةًبهاًبشكلًملحوظً،ًمقارنةًبا

ً ًعنًزيادةًوتحسينًالوعيًوالممارساتًقدًيكونًاالنخفاضًفيًح(. معدلًوفيات 0.20) وفاةًمرتبطةًبها ا ًناتج  ًالمشتبهًفيها االتًالكوليرا

اًبسببًالمسو،ًًبصورةًمتكررة،ًبماًفيًذلكًغسلًاليدينًالصحية وباءًالوقايةًمنًًمنًبينًإجراءات بثهاًلرسائلًالتيًيتمًتوىًالعاليًمنًاأيض 

 . كورونا

 

 استجابة البرنامجعن  مختصرتحليل 

 لإلسهاالت المائية الحادة / الكوليرا االستجابة 

ً

اًلعالجًالجفافًعنًطريقً 69دعمًفيًاليونيسفًًاستمرت اًلعالجًاإلسهالًفيً 49وًمحاليلًاإلرواءمركز  .  محافظة 13فيًًيريةدم 70مركز 

ًأبريلً،ًًو ًلـفي ًالعالج ًتقديم ًإصابة  6500تم ًالحادًًحالة ًالمائي ـًً  باإلسهال ًبالكوليراً ًإصابةًمشتبه ًيمثلوحالة ًاإلصابةً٪ًمن25ًً  مما إجماليًحاالت

وليراًالمشتبهًبهاًأسبوعي اًفيًوبينماًانخفضتًحاالتًاإلصابةًبالك. فيًمراكزًتدعمهاًاليونيسفً،ًوقدًتمًعالجًهذهًالحاالت البالدعلىًمستوىً

ًمليونًدوالًر  0.5بقيمةًًبتقديمًعدةًأدواتًًاليونيسفًًًًساعدت.  ريلً،ًاستمرتًاالستعداداتًلمواجهةًموجةًجديدةًمنًحاالتًالكوليراًالمشتبهًبهاأب

باإلضافةًإلىًذلك،ًً.  هابليراًالمشتبهًًالمحافظاتًلعالجًحاالتًالكوعلىًمستوىًً  مكاتبًالصحًةإلىًًًًمحاليلًاإلرواءوًًلعالجًاإلسهالًالمائيًالحاد

مراكزًعالجًاإلسهالًوتعتبرً. هابجًلحاالتًالكوليراًالمشتبهًفيًنظامًالرعايةًالصحيةًاألوليةًلزيادةًالوصولًإلىًالعالًمراكزًاإلرواءيتمًدمجً

تدعمًاليونيسفًقدرةًالعاملينًالصحيينًعلىًًو. علىًأهبةًاالستعدادًليتمًتفعيلهاًعلىًالفورًفيًحالةًحدوثًأيًزيادةًفيًالحاالتًالمشتبهًفيها

 . كورونالمنعًانتشارًاألمراضً،ًبماًفيًذلكًالكوليراًوًًهاًوتوفيرًمعداتًالوقايةًالشخصيةتعزيزًتدابيرًالوقايةًمنًالعدوىًومكافحت

ً

وصلتًفرقًمكافحةًو. يراًالمشتبهًفيهاكولالًتحااللمنعًانتشارًالكوليراً،ًقامتًاليونيسفًبنشرًفرقًاالستجابةًالسريعةًبمجردًاإلبالغًعنًو

اإلسهاالتًشخصًفيًالمناطقًالمتضررةًمنًتفشيً ألف 220إلىًأكثرًمنًًإلصحاحًالبيئيوباءًالكوليراًفيًمجالًالمياهًوالصرفًالصحيًوا

وعدةًأدواتًًقدمتًأقراصًالكلورةًلكلورةًالمنزليةً،ًولحمالتًًاالستجابةًالسريعةنفذتًفرقًوقدً. 8محافظة 13الكوليراًفيً / المائيةًالحادةً

دعمهاًفيًأثناءًذلكًاليونيسفًًواستمرت. ةًعلىًمستوىًاألسرةجدارًحمايًلخلًق لشخصيةلنظافةًالجلساتًتوعيةًًكماًنفذت،ًًنظافةًشخصية

الكهرباءًإمداداتًًوقودًومساعداتًعلىًشكلًًًًقدمتًاليونيسفًو.  الصلبةًًالمخلفاتلتشغيلًوصيانةًمحطاتًمعالجةًمياهًالصرفًالصحيًوإدارةًً

ًمخاطرً مناطقمليونًشخصًفيً 1.6حواليًلطاقةًالبديلةًوالصيانةًالطارئةًألنظمةًالصرفًالصحيًللوقطعًالغيارًوخياراتً ترتفعًفيها

 9. محافظات 9الكوليراًفيً  / اإلصابةًباإلسهالًالمائيًالحادً

فيًمجاالتًاالتصالًوالتواصلًوالحشدًالمجتمعيًبهدفًمنعًانتشارًًًمنًخاللًاتفاقياتًالشراكةًالقائمةً،ًواصلًشركاءًاليونيسفًدعمًتدخالت

اً 282315إلىًًعددًمتطوعيًالمجتمعوصلًونتيجةًلذلكً. الكوليرا / إلسهاالتًالمائيةًالحادةًحاالتًاإلصابةًالمشتبهًفيهاًبا ًتمًتزويدهمشخص 
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،ًالىًجانبًعقدًلقاءاتًً زيارة 42755بلغتًًًزلًالىًمنزلمنًمنًزياراتمنًخاللًوذلكًالكوليراً،ً / اإلسهالًالمائيًالحادًعنًبمعلوماتً

العملًمعًالعائالتًمعًاإلحتفاطًبمسافاتًمناسبةًفيًاليونيسفًتًانخرطالكوروناًمعًتفشيًوباءًو. 190وفعالياتًمجتمعيةًوصلًعددهاًالىً

 . قواعدًالتباعدبينًاألفرادًواإللتزامًب

 

 الصحة والتغذية 

ً

ةًالعالميةًووزارةًالصحةً،ًتقودًمنظمةًاليونيسفًمةًالصًحمنًمنظًًلبالتنسيقًمعًك

ً ًوفيًنفسً 2العملًعلىًالركيزة ًبالمخاطرًوإشراكًالمجتمعً، ًبالتوعية الخاصة

علىًصلةًبالخطةًالوطنيةًالخاصة10ًًًًأخرىًًركائزالوقتًتشاركًبصورةًنشطةًفيًً

ًكورونا ًلوباء ًواالستجابة ًالصحًة. بالجاهزية ًمنظمة ًوبالتنسيقًمع العالميةًًًأيضا 

للتنبوءًباحتياجاتًالمؤنًوأجهزةًالوقًأكملتًمنظمةًاليونسيف  ً ايةًالشخصيةًًنشاطا

ًالصحةًً ًومتطوعي ًالمجتمعية ًالصحة ًوعمال ًالعامة ًالصحية ًالرعاية لمرافق

منًالمجتمعيةًوالقابالتًالىًًجانبًموظفين . اليونيسفًأخرينًكانواًيتلقونًدعماً 

ًيهدفًالىًضمانًاستمرارية مةًوأمانًتقديمًالخدماتًالروتينيةًمعًسالًوكلًهذا

مرضىً،ًًقالًالعدوىًبسببًاختالطهمًبالمقدميًخدماتًالصحةًمنًخاللًمنعًانت

ًفيروسً ًفحص ًوأدوات ًالشخصية ًالحماية ًأجهزة ًلشراء ًالمعاملة ًحاليا  ويجري

ًيتم الستمرارًًً  كورونا،ًكما ًالبلدًضماناً  ًفي ًالشخصية ًالحماية ًمعدات ًالمتوفرًمن توزيع

ًرسا. تقديمًخدماتًالحمايةًالصحية ئلًًفيًاألثناءًوصلًعددًالمستفيدينًالذينًتلقوا

منًمحافظاتًعمرانًوصنعاءًًمنًخاللًعمالًصحةًالمجتمعًفيًكلتلقوها11ًًمستفيدً 063378حولًإجراءاتًالحمايةًمنًوباءًكوروناًالىً

ستهدفةًمنًالحصولًعلىًخدماتًالرعايةًًفيةًفيًالمحافظاتًالممنًسكانًالمناطقًالري% 31ًةًوحجةًوإبً،ًعالوةًعلىًذلكًتمكنوالحديد

 . العامةالصحيةً

ً

التيًتفرضهاًالسلطاتًالمحليةً،ًوبالنظرًإلىًخطرًانتقالًالعدوىً،ًاضطرتًاليونيسفًإلىًالتوقفًعنCOVID-19ًًًًًًمنًًبسببًتدابيرًالتخفيف

الحالةًً"وضعًوقدًأدىً. وجوالتًالتوعيةًالمتكاملةًلحمالتًالتلقيح (MNTE) التطعيمًضدًشللًاألطفالًوحمالتًالقضاءًعلىًالكزازًالوليديً

ألفًً 621بقيمةً( Td)ولقاحاتًالخناقً( OPV)مليونًجرعةًمنًلقاحاتًشللًاألطفالًعنًطريقًالفمً 4.1إلىًانتهاءًصالحيةًهذاً" القاهرة

امرأةًفيًسنًً ألف  450منًالمرجحًأنًيفقدً. الروتينيةًللحدًمنًالنفاياتً،ًاستخدمتًاليونيسفًبعضًهذهًالجرعاتًلخدماتًالتحصين. دوالر

فيًالجزءًالجنوبيًمنًًمالهًالذانًكانًمخططاًوالتعطيمًضدًالتيتانوس طفلًدونًسنًالخامسةًالتطعيمًضدًّشللًاألطفال ألف  860اإلنجابًوً

قلةً،ًطًتوصيلًالخدمةًالثابتةًوالتوعيةًوالمتن،ًاستمرًتقديمًخدماتًالتحصينًالروتينيًمنًخاللًنقاCOVID-19ًعلىًالرغمًمنًوضعً. البالد

أثناءًتقديمًالخدمةً،ًيتمًتشجيعً . وتطبيقًتدابيرًالحمايةًالشاملةًلجميعًالموظفينًوالفرزًفيًالمرافقًالصحيةًقبلًالدخولًإلىًمناطقًالخدمة

ونًغسلًاليدينًًاألقنعةًوالقفازاتًومعقمًاليدينًويمارسًًيستخدمًالعاملونًفيًالرعايةًالصحيةًومقدموًالرعايًة.  تدابيرًاإلبعادًاالجتماعيًوالمادي

كماًيلتزمًعمالًالصحةًومقدميًالرعايةًبارتداءًالكماماتًوالقفازاتًالطبيةًوكذاًمعقماتًاأليديًوااللتزامًًً. بشكلًمتكررًفيًالمرافقًالصحية

 . الصحةبغسلهاًبصورةًمتكررةًفيًمرافقً

ً

تحتًسنًً  57196تلقىًماًمجموعهًً ًاألالسنطفالً  ًاألولىًمنًً  52196  وتلقى،ًًًًاللقاحًالخماسيالجرعةًالثالثةًمنًًًًولىة الجرعة لقاحًالحصبةًًطفالً 

محركاتً  110فيًأبريلً،ًتمًتركيبًًو.  والدفتيرياضدًالكزازًً(  سنة  49-15)امرأةًفيًسنًاإلنجابًً  31485تطعيمًًًًكماًجرى.  والحصبةًاأللمانية

مستمرًوالعملً. فيًستًمحافظاتًمرفقًصحي 110فيًالتحصينًسلسلةًإمدادًًمنظومةًةًلتعزيزثالجاتًتعملًبالطاقةًالشمسي -شمسيةًًألواح

  مجموعًةًالذيًأجرتهالتدريبًوسلسلةًالتبريدًفيًيًفن 19 وقدًجرىًذلكًبعدًتلقيًعدد،ًًإضافيلوحًطاقةًشمسيةً 201تركيبًًحاليا ًعلى

DULASًًاستجابة ًلهذاًو. بسببًصيامًالفنيينًفيًشهرًرمضانولوًبصورةًبطيئةًًتركيبًهذهًاأللواحيستمرًو. 2020فيًجيبوتيًفيًفبراير

جهازًً  5200،ًوًًًًاتحاملًلقاح  8420صندوقًتبريدً،ًوًً  2200توزيعًًعمليةًًسلسلةًالتبريدً،ًدعمتًاليونيسفًًًًمنظومةلمحافظةًعلىًًالتأخيرًول

 . كيسًثلجًلجميعًالمحافظات 25000لمراقبةًدرجةًالحرارةً،ًو
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مستشفىً،ًباإلضافةًإلىًً 79علىًموزعةًمليونًدوالرً 1.5يعًمعداتًصحيةًلألمهاتًوحديثيًالوالدةًبقيمةًتًاليونيسفًتوزفيًأبريلً،ًدعم

 . اًتالمحافظفيًصحةًالطن اًمتري اًمنًمستلزماتًاإلدارةًالمتكاملةًألمراضًالطفولةًًإلىًمكاتبً 89

التيًتمًجمعهاًمنذًبدايةًالعامًومنًخاللًالبياناتًو. برنامجًسوءًالتغذيةًالحادواصلتًاليونيسفًوشركاؤهاًدعمًاإلدارةًالمجتمعيةًالمتكاملةًل

بسوءًالتغذيةًالحادًالوخيمًتمًطفلًمصابً 66179سنًالخامسةً،ًمنًبينهمًًتحتمليونًطفلًسوءًالتغذيةًعلىًفحصًًإجراءًحتىًاآلنً،ًتم

أ  149255لمنعًسوءًالتغذيةً،ًتلقىًًوًً. إدخالهمًلتلقيًالعالج اًًطفالً  ًالديدانً،ًوتلقىًًقراص  ًً  263,443للتخلصًمن .  تًالدقيقةالمغذياجرعًمنًًطفال 

ًالفوليكً،ًوتلق  أم  31463تلقتًًفيًحينًً ًالرضعًوالصغاراستشاراتًًًًأم  679.450  تمكمالتًمنًحمض ًاألطفال ًتغذية ًاليونيسفً.  فيًمجال تقوم

ًعلىًنتائجً(  المواك)األخيرةًعلىًتحليلًبياناتًمحيطًمنتصفًالذراعًًبالتعاونًمعًمراكزًمكافحةًاألمراضًوالوقايةًمنهاً،ًبوضعًاللمساتًً بناء 

يةًفيًالمحافظاتًالشمالًبياناتًالمواكًمنًخاللًهذاًالتقييمًكانًجمعًو. محافظاتًالجنوبيةوالذيًأجريًفيًالتقييمًاألمنًالغذائيًوالمعيشةً

فيًأبريل  . مستمراً 

ً

معًإغالقًالمدارسً،ًتمًتعليقًو. وباءًكورونالتقليلًخطرًانتقالSMARTًًومسوحاتًاإلحالةًوحمالتًًالمواكتمًإيقافًفحصًالىًجانبًذلكً

كوفيدًبرمجةًفيًسياقًبروتوكوالتًالتغذيةًعلىًالشركاءًالعتمادًالوتوزيعًتمًنشرًكماً. البرنامجًالتجريبيًللوقايةًمنًفقرًالدمًلدىًالمراهقين

وتغذيةًالرضعًًبرنامجًالتغذيةًالتكميليةًالمستهدفةًكذاً،ًوًفيًالعياداتًالخارجيةًجًالمرضىبرنامجًعاللمراكزًالتغذيةًالعالجيةً،ًوً 19 –

برنامجًعالجً٪ًمنً 13أفادًحواليًوقدً. إلمداداتًالتغذيةوالعملًقائمًفيًالتخزينًالمسبقً.  واألطفالًالصغارًومتطوعيًالصحةًالمجتمعيين

برنامجًعالجًالمرضىًفيًًتمثلًمواقعًو. ٪ 50٪ًوً 10الحضورًيتراوحًبينًنخفاضًفيًموقع اًبا 290منًًالمرضىًفيًالعياداتًالخارجية

  479٪ًمن14ًادتًاف علىًغرارًذلًك. المدعومةًمنًقبلًالمنظماتًغيرًالحكومية 404٪ًمن72ً نسبةً 290العياداتًالخارجيةًوالبالغًعددهاً

فيًإطارًبرنامجًالتغذيةًالتكميليةًالمستهدفةً  . ٪50٪ًو10ًبينًنسبتهاًتراوحًتفيًالحضورًعنًانخفاضًموقعاً 

ً

كرؤساءًمشاركينً( وهيًمنظمةًرعايةًالطفولةًالدوليةًومنظمةًسولًومؤسسةًالبناءًللتنمية)التغذيةًكتلةًشركاءًفيًمنًالثالثةًًجرىًتكليف

الىًجانبً  498ةًالبالغًعددهاًًالعياداتًالخارجيبدعمًكافةًمراكزًًالتغذيةًًًًكتلةشركاءًًًًقوم،ًيًًوباءًالكورونافيًسياقًًو.  التغذيةًًكتلةلفريقًتنسيقًً

ًنسبتهًً ًالمستهدفة1238ًً٪ًمنًً  69دعمًما ًالتكميلية ًالتغذية ًبرنامج ًإطار ًبااللتزاماتًًو.  مرفقًفي ًالخارجيةًومراكزًعمًًلدالمطلوبةًًللوفاء العيادات

 . مليونًدوالر 5.8الىًالتغذيةًالتكميليةًالمستهدفة،ًفإنًشركاءًكتلةًالتنميةًبحاجةًالىًتمويلًتصلًقيمتهً

 

 المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي 

ً

،ًقدمتًاليونيسفًمؤقت اًخدماتًالمياهًًلوباءًالكوروناستجابةًالكجزءًمنًا

.  الصحيًًفيًمراكزًالحجرًوالعزلًواإلصحاحًالبيئيًوالصرفًالصحيً

ًلو ا ًالعائدينًوجوبًإخضاعًنظر  فيًًًللعزل خلهامنًخارجًاليمنًأوًداإما

ًقدمتًاليونيسفًواقعًم ،ً ًومساعداتًعلىًشكلًمحددة ًنظيفة مرافقًمياه

اًفيًذلكًالمراحيضًوغسلًاليدينًً،ًبمًواإلصحاحًالبيئيالصرفًالصحيً

 . الصحيًوالعزًلًوالتطهيرًفيًمراكزًالحجرًالشخصيةومستلزماتًالنظافةً

ًالمدنًً ًالمياهًفيًكلًمن ًأنظمةًوإمدادات ًتشغيلًوصيانة ًاليونيسف كماًدعمت

ً ًوالمناطقًالريفية ًشربًمأمونةالرئيسية ًمياه ًقدمتًالمنظمةً. لتوفير كما

وإمداداتًكهرباءًوقطعًغيارًوخياراتًالطاقةًًمساعداتًعلىًشكلًوقودً

مليونًفيًكلًمنًمجتمعاتًالنازحينًوالمجتمعاتًالمضيفةًالحصولًعلىًمياهًشربًمأمونةًفيً 2.3فيًإبريلًتوفرًلعددًوصلًالىً. البديلة

منًالحصولًعلىًًًشخصيونًمل 2.5إضافةًالىًذلكًتمكنً. تًالبيضاءًوالحديدةًوالمحويتًوعمرانًوذمارًوأمانةًالعاصمةًوصعدةمحافظا

يدةًوذمارًمياهًنظيفةًبفضلًدعمًمنظمةًاليونيسفًللرقابةًعلىًجودةًالمياهًوتعقيمًإمداداتًالمياهًالكبيرةًالىًجانبًكلورةًخزاناتًالمياهًفيًالحد

 . العاصمةوإبًوأمانةً

 

ببناءًحماماتًللطوارئًووزعتًأدواتًوموادًالنظافةًًًالىًذلكًاستمرتًاليونيسفًفيًتوفيرًمياهًعبرًوايتاتًالماءًلحاالتًالطوارئًكماًقامت

نازحًمحليًفيًمحافظاتًالضالعًوعدنًوالحديدةًوحجةًوإبًولحجً  175.000الشخصيةًبالتوازيًمعًتعزيزًممارساتًالنظافةًالشخصيةًلعددًً

 . مأربًوتعزو

سريعةً،ًمعًالتركيزًعلىًً تقييمكتلةًالمياهًوالصرفًالصحيًإجراءًأنشطةً تحركت،12ًًمحافظًة 13فيًالتيًحدثتً للسيولًالجارفًةاستجابةًو

،ًعنًطريقًًلكارثةًالسيولاستجابًشركاءًالمياهًوالصرفًالصحيًبسرعةًو. المناطقًذاتًالكثافةًالسكانيةًالضعيفةتلكًمواقعًالنازحينًو

 
 محافظة عدن ، أبين ، الضالع ، حضرموت ، حجة ، الحديدة ، إب ، لحج ، مأرب ، أمانة العاصمة ، محافظة صنعاء ، شبوة ، تعز.  12
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علىًًالشخصيةً،ًومراقبةًجودةًالمياهً،ًوتوزيعًمستلزماتًالنظافةً،ًوتنظيمًحمالتًالتنظيفًالةًمخلفاتهاًمنًالطينًواألتربةًالمياهًوإزًطفش

البروتوكوالتًوالتوجيهاتًوخطةًاالستجابةًكماًطورتًً  . رئيسيةًخاصةًبالتعاملًمعًوباءًكورونامجموعةًًًًكماًأنشأتًهذهًالكتلة.  أسرة 6553

،ًمعًالتركيزًعلىًالمناطقًعاليةًًوباءًكوروناالتيًتتماشىًمعًخطةًاليمنًللتأهبًواالستجابةًلوياتًرئيسيةًوألنشطةًذاتًأولويةًاتيجسترال

مرتبطةًبالمياهًوالصرفًالصحيًًبتوزيعًالصابونًوموادًًًًكتلةًالمياهًوالصرفًالصحًيقامًشركاءًًكماًً.  الضعيفة  يةالسكانعلىًالفئاتًًالمخاطرًو

حددتًًوقدًً. فيًمواقعًالنازحينًًإبقاءًمسافةًبينًاألفراد،ًمعًالحفاظًعلىًًًًالشخصيةًًلممارسةًغسلًاليدينًومستلزماتًالنظافةصحيًًفًاًلالصر

 . صحيًًوحدةًعزل 15علىًصلةًبالمياهًوالصرفًالصحيًواإلصحاحًالبيئيًمنًخاللًتنفيذًأنشطةًتقييمًفيًاحتياجاتًًالكتلة

 

 حماية األطفال

ًاليونيسفًوشركًغطت ً . وباءًالكوروناالجوفًبرسائلًالوقايةًمنًمحافظةًفي13ًًشخصا ً 3239 عددًوصلًالىاؤها واصلتًاليونيسفًكما

. بالعدوىًطرًاإلصابةاخملسلطاتًمنًأجلًجمعًشملًاألطفالًفيًدورًاأليتامًومراكزًاألحداثًمعًأسرهمًوالحدًمنًحثًاجهودهاًفيًمجالً

 . محويتًمعًأسرهمالمنًمراكزًاألحداثًفيًحجةًوالحديدةًو( فتيات 5فتىًوً  154)طفالً  159 التئمًشملونتيجةًلذلكً،ً

ً

ًالسلطاتًًالوقايةًمنًوباءًكورونابسببًتدابيرًوفيًأبريلً ًبالتوعيةًوالتثقيفًبمخاطرًالتيًفرضتها ًًاتالمتفجرتعذرًالقيام إغالقًًًبسبب،

ًالعامةالصديقًًالمساحاتالمدارسًو ًالتجمعات ًلألطفالً،ًوحظر ًالتنفيذيًًتاكماًً.  ة ًاليونيسفًوالمركز ًاليمنًعلىًطريقةًًًللتعاملًمعفقت األلغامًفي

ًاالجتماعيًً ًأكثرًمنًمليونيًتعتزمًفيًخطتهاًااإلذاعيةًالتيًًًًوالقنواتبديلةًلتوفيرًالتوعيةًبمخاطرًاأللغامًمنًخاللًوسائلًالتواصل ًإلى لوصول

 . منًالتوعيةكبارًالسنًممنًهمًفيًحاجةًالىًهذاًالنوعًشخصًمنًاألطفالًو

ً

،ًقدمتًاليونيسفًالدعمًًالناجمةًعنًتعرضًهؤالءًللعنفًوالطويلةًاألجلًواآلثارًاآلنيةًومعالجةًالعواقبًًالصراعلمساعدةًالمتضررينًمنً

ًإلىًً ًاالجتماعي ًاالجتماعيًًنشاطًًإنجازًًفيًًًًالقصورويرجعًً.  عدنًوالجوفًًمحافظتيًًفي14ًًشخص  468النفسي ًالنفسي ًالمدارالدعم ًإغالق سًإلى

خياراتًبديلةًلتقديمًخدماتًالدعمًالنفسيًًاالنًعلىًاستكشافًاليونيسفًوتعكفً . والذيًكانًيقدمًفيهاًهذاًالدعمالصديقةًلألطفالًًوالمساحات

ًالجماعيةًً،ًًاالجتماعيًً ًالمشورة ًالنفسيًوجلسات ًاألولي ًاإلسعاف ًاالجتماعيًو،ًموالًسيماًخدمات ًالتواصل ًالشركاءً،ًمنًخاللًوسائل ًقنواًتع

 . طفلًومقدمًرعاية 700000 تبقيًمنًالفئةًالمستهدفةًوالبالغًعددهمومراكزًاالتصالًإلىًالمًاعةاإلذ

ً

ممنًً(  فتى  464فتاةًوًً  278)طفال ًً  742منًتحديدًً  ينالمدربًًةالحالًًراءمدًًوتمكنًً. لألطفالًًالبالغةًاألهميةواصلتًاليونيسفًدعمًتوفيرًالخدماتًً

  1598،ًتلقىًًالتيًسبقتهفيًأبريلًواألشهرًهمًمنًبينًهؤالءًاألطفالًالذينًتمًتحديد. ًجالًالحمايةضروريةًفيًمإلىًخدماتًهمًفيًحاجةً

،ًًالمفقودينً،ًوخدماتًلمًالشمًلأسرًاألطفالًخدماتًحمايةًالطفلً،ًبماًفيًذلكًمساعدةًالضحاياً،ًواالستشاراتًالفرديةً،ًوالبحثًعن15ًًًطفال ً

 والدعمًالنفسيًاالجتماعيالدعمًالقانونيً،ًوخدماتًالتعليمً،ًوتسجيلًالمواليدً،ًًباإلضافةًالىًخدماتًً،ًًًًةعيشموالتمكينًاالقتصاديًودعمًسبلًاًل

،ًوإعادةًالتأهيلً،ًوإعادةًاإلدماجً،ًًالىًجانبًخدماتًدعمًنفسيًاجتماعيًبطريقةًمركزةًوغيرًمتخصصة،ًلىًمستوىًالمجتمعًواألسرةًع

يُعزىًاالنخفاضًالكبيرًفيًعددًالمستفيدينًمنًإدارةًالحاالتًإلىًًو. الطبيةوىًالمؤقتً،ًوالخدماتًالجماعيً،ًوخدماتًالمأ / والعالجًالفرديً

 . والتدابيرًالجاريةًللوقايةًمنًوباءًكورونااتًجراءاإل

 التعليم

استجاباتً( 1: تشتملًعلىًروناأثناءًوباءًالكوًاستراتيجيةًوطنيةًلالستجابةًللتعليمًإعدادبدعمًمنًالشراكةًالعالميةًللتعليمً،ًقادتًاليونيسفً

طرقًتعليمً،ًبماًفيًذلكًًاستئنافًالسنةًالدراسيةًً(  2  ،الوعيًًًًرفع،ًوبثًرسائلًالتعليمًوًًالمفقودةساعاتًالدراسةًًفوريةًتتضمنًالتعويضًعنًً

ساهمتًو. كثرًمنًستةًأشهرزيادةًفرصًالتعلمًوالمحافظةًعليهاًأل( 3مً؛ًيالتعًلللعودةًإلىًمنًاألنشطةًكجزءًمنًحزمةًأكبرًبعدًوعنًبديلً

اليونيسفًووزارةًالتربيةًوالتعليمًًًوتعمل. للعزلًالصحيًً/    للحجرالمدارسًكمراكزًًًًتوجيهاتًاستجابةًعلىًصلةًباستخداماليونيسفًفيًوضعًً

 . المرورًالىًالتعليمًبهدفًتأسيسهًفيًاليمنجوازًعلىًاستكشافًمنصةًتعليمًعالميةًتعرفًباسمً

 
 رجل  348امرأة ،  و 521فتى ، و  1101فتاة ، و  1272منهم  13
 رجل. 30امرأة ، و 73فتى ،  214فتاة ، و 151منهم   14
فتى( ومشورة  27فتيات و 8طفل ) 35فتى على خدمات هامة وحساسة في مجال حماية األطفال ، وقد شمل هذا خدمات لمساعدة الضحايا ل 885فتاة و 715تلقت   15

 15طفل ) 27فتيان( ، وخدمات لم الشمل لـ 7فتيات و  9طفل ) 16دين استفاد منها طفال المفقوفتى( ، البحث عن أسر األ 198فتاة و  137طفل ) 335فردية لعدد 
فتيات  8طفل ) 13فتيان( ، وخدمات تعليمية لـ 6أطفال )فتاتان و  8فتى( ودعم قانوني لـ 42فتاة و  28طفل ) 70فتى ( ، وتمكين اقتصادي ودعم المعيشة لـ 12فتاة و

فتى( ودعم نفسي  80فتاة و  57طفل ) 137فتى( ودعم نفسي اجتماعي على مستوى المجتمع واألسرة لـ 237فتاة و  245طفل ) 482يالد لـ فتيان( وشهادات الم 5و 
ي فتيان( وعالج فردي أو جماع 5فتيات و  6طفل  ) 11فتيان( وخدمات إعادة التأهيل وإعادة الدمج لـ  7فتاة و  13طفل ) 20اجتماعي مركز وغير متخصص لـ

 فتى( 31فتاة و  18طفل ) 49فتى( ، وخدمات طبية لـ 31فتاة و  28طفل ) 59فتى ( ، وخدمات المأوى المؤكد لـ 197فتاة و  139) طفل 336لـ
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ً 54566لـً( ماسة) طاولةًتعليمية 18215عًقامتًاليونيسفًبتوزي طفال 

حقيبةًتتضمنًأدواتًووسائلًتعليميةًلمادتيً 200و16ًًمحافظاًت 7فيً

تمًاالنتهاءًمنًكماً. 17محافظات 5خيمةًفيً 98وًًالرياضياتًوالعلوم

ًفيًً ًالصحي ًالمياهًوالصرف ًفيًً  12إصالحًمرافق 18ًمحافظاًت  4مدرسة

ً ًمنها ًاستفاد ًًولتفادي. طفل 5055، ًانهيار ًمنظومة ،ً ًاستمرتالتعليم

ًتقديمًًاليونيسفًً ًيحصلونًعلىًراتبفي ًالذينًال ًللمعلمين ًالنقدية . الحوافز

دفعاتً تةمؤقًيعملونًبصورةًعلما ًم 437فيًعدنً،ًتلقىًماًمجموعهً

ويعملًهؤالءًالمعلمونً. 2020بأثرًرجعيًلشهريًينايرًوفبرايرًنقديةً

. النازحةًًاألسرهاًعددًكبيرًمنًًفيًمدارسًتقعًفيًمناطقًبًًبشكلًمؤقت

ًفيً ًوالعاملين ًللمعلمين ًالحوافز ًصرف ًأيض ا ًبدأ ،ً ًأبريل ًنهاية في

للشهورًبأثرًرجعيًًالحوافزمحافظاتً،ًوالتيًتغطيً 10المدارسًفيً

ًفبرايرًً  2019أكتوبرًًًًمن ًالحوافزًًسبقًًقدًًو.  2020إلى عمليةًصرفًهذه

التأكدًمنًحالةًالوظيفيةًوهويةًالمستفيدينًوالًالتأكدًمنإلىًًهدفتتحققً

مشمولًفيًفترةً٪ًلكلًشهر75ًحضورًوالذيًيستوجبًلحضورًاكشفً

لمبادرةًوتواصلتًالتحضيراتً. منشور 254.214توزيعًًكماًتم،ًًستالمًالحوافزفيًمواقعًاًتوعويةًبوباءًكورونا ةالفت 704تمًوضعً. الدفع

 . مدرسة 7000المنحًالمدرسيةًلـًً
ً

يقًاجتماعاتًلفر 6عقدتًكماً. الرئيسيةًلوباءًكوروناخطةًاالستجابةًالتعليمًفيًوضعًوإعدادًنًفيًيشركاءًالرئيسيلاالتعليمًوًكتلةساهمتً

العالميةً،ًقامتًًًوالكتلكجزءًمنًمبادرةًشاملةًيقودهاًمكتبًتنسيقًالشؤونًاإلنسانيةًًو.  التربيةًوالتعليمًًةلتنسيقًالخطةًالتيًتقودهاًوزارًًالمهام

الواردةً  8هذهًالكتلةًفيًالركائزًالـإضافةًإلىًمساهمةًًفيًخطةًاالستجابةًاإلنسانيةًًالتعليمً،ًًكتلةًًعلىًأنشطةًًًًاآثارًوباءًكورونقييمًًالتعليمًبتًًكتلة

 .19فيًمواجهةًوباءًالكوروناًلمنظمةًالصحةًالعالميةًفيًخطةًاالستجابةًاإلنسانيةًالعالمية

 الدمج واالستيعاب االجتماعي

ً

ًالمرحلةًواصلتًاليونيسفًتنف ًاًلمنًخاللًو . الحواالتًالنقديةًاإلضافيةًالثانيةًمنًمبادرةيذ ًهذه إلىًًمنًالوصولًاليونيسفًتمكنتًمبادرة

اًفيًأربعًم 32204 الىًجانبًتلقيهمًلخدماتًتثقيفًاليودً،ًًقدمتًلهمًخدماتًفحصصنعاءً،ًمحافظةًالعاصمةًوًةفيًأمان20ًديرياتشخص 

بعدًتقييمًاالحتياجات،ًدعمتًاليونيسفًإحالةًًو.  الصحةًالعامةًوالتغذيةباإلضافةًالىًرسائلًعلىًصلةًب،ًًوناًًوتوعيةًبسبلًالوقايةًمنًوباءًكور

للحصولًعلىًشهاداتًميالدً،ًوًً  2925 للتلقيحً،ًوأحيلتًأربعًحاالتًكوليراًمشتبهًبهاًإل  159طفالً  ًبينًًو.  ىًالخدماتًالصحيةطفالً    3433من
وًً وًً  92أحيلًًكماًً،ًًعندهنًًسوءًالتغذيةًً  فحصًًإجراءًًتمامرأةًحاملًومرضعًً  785طفالً  بسوءًالتغذيةًًامرأةًحاملًومرضعًمصابين  37طفالً 

مكمالتًالحديدًوالفوالتً،ًوًًامرأةًحاملًومرضع 1286 عددًباإلضافةًإلىًذلكً،ًتلقى. إلىًمراكزًالصحةًوالتغذيةًلتلقيًالعالجًالالزمً

ًحصلواًعلىًمكمالتًالمغذياتًال  3488 خارجًًًباعتبارهم  طفل  1402أطفالًحبوبًالتخلصًمنًالديدانً،ًوتمًتقييمًً  3306دقيقةً،ًوًتلقىًًطفال 

 . ارسالمد
ً

اليونيسفًًكماًقدمت. مشروعًالنموذجًالمتكاملًللمساعدةًاالجتماعيةًواالقتصاديةفيًعملهاًإلشراكًالمجتمعًفيًإطارًاليونيسفًًواستمرت

ل  ً ً  يةمارساتًالوقاوعيًوالمعرفةًبالمالمستوىًزيادةًدعما فيًًً(أيًالمهمشينً)الرئيسيةًوالهامةًمنًوباءًكوروناًفيًأوساطًأشدًالفئاتًضعفا

ًا  8497،ًوتلقىًًمرتبطةًبالوقايةًمنًوباءًكوروناًًعلىًأنشطة21ًً  محفزيًالمجتمعمنًً  94تمًتدريبًًو.  صنعاءًوأمانةًالعاصمةمحافظةًً 22ًشخص 

منًبابًإلىًبابًأوًجلساتًتوعيةًمباشرةًوقدًتمًهذاًالنشاطًمنًخاللًزياراتً. المحفزونًقامًبهاًهؤالء وباءًكورونارسائلًالتوعيةًبشأنً

 . أخرىًاحترازيةوإجراءاتًًبالتباعد جرىًفيهاًااللتزام

 االتصال من أجل التنمية

ً

بدعمًًوذلكفيًاليمنًكوروناًًلمواجهةًوباءالتأهبًواالستجابةًمنًأجلًوإشراكًالمجتمعًًالركيزةًالخاصةًبالتوعيةًبالمخاطرًتقودًاليونيسفً

ًًالشخصيًةمركزًالتوعيةًبالنظافةًومنًمنظمةًالصحةًالعالميةًومركزًالتثقيفًالصحيًالتابعًلوزارةًالصحةًالعامةًوالسكانًووزارةًاألوقافً،ً

ً.وميةالشركاءًمنًالمنظماتًغيرًالحكباإلضافةًالىًالتابعًلوزارةًالمياهًوالبيئةً،ً

ً

 
 وهي الحديدة ، والمحويت ، إب ، لحج ، ريمة ، شبوة ، تعز. 16
 مأرب ، شبوة ، لحج ، عدن ، تعز.  17
 أبين ، الضالع ، شبوة ، لحج  18
( 5( نقاط الدخول ، 4( الترصد وفرق االستجابة السريعة والتحقيق في الحاالت ، 3( التوعية بالمخاطر وإشراك المجتمع ، 2يط والرقابة ، نسيق والتخط( الت1 19

 ( دعم تشغيلي ولوجيستي8( إدارة الحالة ، 7( منع اإلصابة بالعدوى والتحكم فيها ، 6المختبرات ، 
 وهمدان افية وسنحانوهي مديريات: التحرير والص  20
 من الذكور  55أنثى و  39منهم   21
 من الذكور  1690من اإلناث و  2094من الفتيان ،  1778فتاة ، و  1605  22

 .تعز طاوالت تعليمية في. توزيع 2020يونيسف اليمن /  ©
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ًالمحافظاتًالشمالية ًًفي ًاليمن ًتقديمًفي ًفي ًالحكومة ًشركاء استمر

معلوماتًعنًوباءًكوروناًمنًخاللًزياراتًمنزليةًمباشرةًأيًمنً

هاتً،ًمعًااللتزامًبالموجًمنزلًالىًمنزلًوجلساتًتوعيةًفيًالمساجد

شخصًرسائلًعلىًصلةًبوباء1.1ًًًالخاصةًبالتباعدًبينًاألفراد.ًتلقىًً

ارةًمنزليةًقامًبهاًمتطوعوًزي215385ًكوروناًتمًتقديمهاًمنًخاللً

المجتمع.ًكماًشاركًمليونًشخصًفيًجلساتًتوعيةًبوباءًكوروناًبلغً

98811ًًةًجرىًتنظيمهاًفيًالمساجدً،ًكماًتلقىًجلس12745ًعددهاً

رًمجموعاتًواتسًابًقامًباستحداثهاًقياداتًدينيةًشخصًرسائلًعب

ًتجهيزًًومرشداتًدينيات.ًً ًبمكبرات369ًًًكماًجرى عربةًمتنقلةًزودت

ًلنشرًوتوزيعًرسائلًعنًوباء ًعلىًًصوتًكبيرة ماليين7ًًكورونا

ألفًشخصًعبر500ًًشخصًفيًمختلفًأنحاءًالبلد.ًوجرىًتغطيةً

ًبثهاًمنًمآذنًمساج ًيتم ًيوميةًمتعددة ًبلغًعددهاًًإعالنات مسجدا 232ًًًًد

ً ًالجنوبية. ًالمحافظات ًجرىفي ًذلك ًجانب ًًالى مليون13ًًتغطية

شخصًبرسائلًعنًوباءًالكوروناًعبرًتدخالتًوسائلًاإلعالمًالجماهيريًبماًفيًذلكًقنواتًالتلفزيونًوفالشاتًإذاعيةًوحواراتًوندواتً

ًمليونًشخصًآخرينًرسائلًعنًوباء8ًيةًفيًمختلفًأنحاءًالبلد.ًوتلقىًمحطةًإذاع44ًقناةًتلفزيونًو18ًًوبرامجًالترفيهًجرىًبثهاًعبرً

ومقاطعًالفيديوًوتطبيقًواتسًابًومنصاتًالفيسًبوكًوتويترًويوتيوبًومنصاتًوالملصقاتًًالكوروناًعنًطريقًوسائلًالتواصلًاالجتماعيًً

 أخرىً.

ً

منظمةًدعمتًًأيضا ً. االلتزامًبالتباعدًبينًاألفرادعًكوروناًمبفيروسًفيًجلساتًالتوجيهًوالتوعيةًمجتمعيًمتطوعً 6100شاركًماًمجموعهً

منظمةًغيرًحكوميةًالىًجانبًالعاملينًفيًكتلًالمياهً 80موظفًفيً 150استفادًمنهاً عبرًشبكةًاالنترنتنيسفًتنظيمًجلساتًتوجيهيةًاليو

منًخاللًبرامجًاالتصالًالهاتفيًعلىًمحطاتًاإلذاعةًالمحليةًًو. تنسيقًوإدارةًالمخيماتوال وكتلةًاالتصالً،ًوالحمايةً،ًوالصرفًالصحيً

اًردود اًعلىًأسئلتهمًبشأنً 13651رىً،ًتلقىًأكثرًمنًوالقنواتًاألخ  . منًخبراءًالصحةًوالمتطوعينًالمجتمعيينًفيروسًكوروناشخص 

االتصاالتًللمناطقًالمتضررةًمنًحمىًالضنكًًًودعمًًالحشدًاالجتماعي  نشاطًًاليونيسفً،ًبالشراكةًمعًوزارةًالصحةًالعامةًوالسكانًًاستمرت

ًالحديدة ًالمجتًًغطى.  في اًمنًخاللًً  110854معًًمتطوعو ًالنظافة  مباشرةًًزيارة  11100شخص  ًلتعزيزًممارسات ،ً ًإلىًمنزل ًًالشخصيًةًًمنًمنزل

ًقدمًمتطوعوً. الناموسياتًللوقايةًمنًالبعوضعلىًمستوىًاألسرةًوالمجتمعً،ًواستخدامً المجتمعًمعلوماتًعنًأعراضًحمىًالضنكًكما

 . والرعايةًوطلبًالعالج

 

 ة  ألية األستجابة السريع

ًاألممً ًاليونسيفًوصندوق ًقدمتًمنظمة ًالعام ًهذا ًمن ًإبريل فيًشهر

ًعدتًأدواتًآلليةً ًالعالميًوشركائهم ًالتغذية ًوبرنامج ًللسكان المتحدة

ًا ًمنًالنازحينًوصلًإلىاألستجابة ًلعدد ومنًً.شخص98046ًلسريعة

أشدًاألحتياجاتًالفوريةًألسرًاآلليةًأهمًًدواتًهذهعدةًأالمؤملًأنًتلبيً

(ًعلىًموادًغذائيةًوأدواتًأساسيةًالحقيبةحينًوتحتويًهذهًالعدة)الناز

ًلن ًبنظافة ًخاصة ًومواد ًالشخصية ًاألسرة وحفظًكرامتهنًًالفتياتظافة

نظرا ًألنًهؤالءًالنازحينًوالنازحاتًوجدواًأنفسهمًمضظرينًللهروبً

ًدونًأنًيتوفرًلهمًوقتًكافياً خذًأيًشيءً منًمنازلهمًعلىًحينًغرة

اقًخطةًاألستجابةًلوباءًكوروناًوكجزءًمنًهذهًالخطةًًمعهم.ًوفيًسي

يونسيفًوصندوقًاألممًالمتحدةًللسكانًوبرنامجًالتغذيةًقدمتًمنظمةًال

إنسانًفي567ًًًعدةًأدواتًألستجابةًاألليةًالسريعةًلعدد1439ًًالعالميً

ًمحافظات38ً ًتسع ًفي ًعزل 23ًمركز ًأيضا  ًاليونسيفً. ًشركاء نفذ

ًللحيا ًلماقًًُةتدخالتًأخرىًمنقذة ًمنًعدةًلصالحًالنازحينًإستكماال  دم

،ًكماًقدمًهؤالءًالشركاءًموادًغيرًغذائيةًًًًلسريعةأدواتًأليةًاألسجابةًًا

نازحًوتنفيذًجلساتًلتعزيزًممارساتًالنظافةًالشخصيةًوًنقل490ًًأسرةًفيًصعدة،ًإلىًجانبًتوفيرًمياةًشربًمأمونةًلـ100ًلماًيربوًعنً

ضرورةًوأهميةًوشاركتًرسائلًًينًًستهدفنازحةًفيًمدينةًحجة.ًوقدًحفزتًرسائلًالنظافةًالشخصيةًالنازحينًالمنازحًو300ًًرسائلًرئيسيةًلـ

وكذلكًوباءًكورونا.هذاًوقدًهًًاألمراضًالمتولدةًعنًالمياانتشارًًممارساتًغسلًاليدينًوالتباعدًاألجتماعيًوإجراءاتًوقائيةًأخرىًوذلكًلمنعًً

ستفيدينًمنًالذكورًواألناث.ًعالوةًلملالتقاليدًالثقافيةًواألجتماعيةًبحيثًعقدتًهذهًالجلساتًبصورةًمنفصلةًًروعَيًفيًجلساتًالتوعيةًاحترامًً

 
 وهي محافظات تعز، وصعدة ، البيضاء ، الجوف، ذمار ، أمانة العاصمة ، ريمة ، الحديدة ، وصنعاء.  23

في الصورة طفل يحمل مستلزمات نظافة مزوردة بملصقات   2020 \يونسيف اليمن
 باء كورونا.توعوية عن و

في الصورة يتم توزيع أدوات النظافة الشخصية للنازحين   2020\اليونسيف اليمن©
 مع األلتزام بالتباعد األجتماعي.
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حالةًالحاالتًالحرجةًبينهنًإلىًالعياداتًالصحيةًلتلقيًمرأةًحاملًومرضعًكماًتمًإا120ًعلىًذلكًجرىًفحصًسوءًالتغذيةًلماًمايزيدًعنً

ً.العالج

ً

ًالضررولضمانًاأللتزامًبمبداء" ًالمتعددةًاألغراضًتشاورتًمنظمةًاليونسيفًًً"عدم ًأتساقًوأستمراريةًنشاطًالمساعداتًالنقدية وكذلكًلغرض

هذاًالعملًإلىًمجموعةًجديدةًمنًالعاملينًعلىًالمساعداتًالنقديةًوذلكًإبتداء ًمنًشهرًإبريلًمعًجهاتًأخرىًمقدمةًللنقدًفيًاليمنًلتسلمًبعدهاًً

2020.ًً

ً

كاءًالمنفذينًلنشاطًآليةًاألستجابةًالسريعةًفيًمواجهةًمشاكلًمرتبطةًبالوصولًإلىًمواقعًالنازحينًفيًالخطوطًرًبعضًالشرفيًاألثناءًأستم

األماميةًبسببًالمخاوفًاألمنيةًإلىًجانبًتوقفًعمليةًالتحققًفيًالمواقعًوعدمًاعترافًالسلطاتًباألتفاقياتًالفرعيةًالموقعهًمعًهؤالءً

عضًالشركاءًمنًمحدوديةًالحركةًبفعلًالقيودًالمفروضةًعلىًالسفرًوالدخولًإلىًالمناطقًالتيًفُرضتًمنًًذلكًعانىًًبالشركاء.ًعالوةًعلىً

ًغيرًأنًصعوبةًالوصولًإلىًالمناطقًقدًابطأتًتنفيذًبعضًاألنشطة.ًقبلًالسلطاتًفيًإطارًمكافحةًفيروسًكورونا.

ً 

 اإلمداد والتموين واللوجستية.

ً

مليونًدوالرًأمريكيً 5.4عنًًةًهذهًالمؤنتزيدًقيم.ًقادمةًمنًجيبوتيًوعمانًمؤنًوموادًإلىًاليمنًتًوصلالعامًًفيًشهرًإبريلًمنًهذا

ًنجرتييناءًالحديدةًعنًطريقًباخرتينًمستأإلىًمًوقدًتمًتسليمًهذهًالشحنةً. مترًمكعب3086ً حجمًوً طنًمتري 1544بإجماليًوزنًوحجمً

مليونًدوالرًأمريكيًونقلهاً  5.4وفيًشهرًإبريلًجرىًتقديمًهذهًالمؤمنًالبالغًقيمتهاًً.  حنًفيًالمهرةقاطراتًعنًطريقًالش  9وكذلكًبواسطةًً

وفيًسياقًاإلجراءاتًاألحترازيةًمنًوباءًكوروناًوكجزءًمنهاًفقدًُسمحً. منًمخازنًمنظمةًاليونسيفًإلىًالمستخدمينًالنهائيينًالمستفيدين

ًإلىًصنعاءالموادًالمتعلقةًبمكافحةًكوفقطًلشحناتًً ًالجو ًالبرًوالبحرًفيًعدنًوكذلكًعبر فيًاألثناءًتواصلًمنظمةًاليونسيفً.  روناًأنًتُنقلًعبر

كماًأنًميناءًالحديدةًوالحدًالبريًفيًالشحنًهيًمفتوحةًلنقلًالموادًًًً. الحفاظًعلىًمركزًصاللةًفيًسلطنةًعمانًبإعتبارهًنقطةًالدخولًالرئيسية

 . الحجرًالصحيؤمنًفقطًمعًاأللتزامًبشروطًوالم

ً

ًوإنقاذًالحياةًوقتا ًأطولًمنًالمعتادًنظرا ًإلجراءاتًللحصولًعلىًالموافقةًًتستغرقًعمليةًإدخالًالموادًوالمؤ نًالمرتبطةًبمكافحةًكورونا

فيًالموانئًوالمطاراتًبا. المسبقةًداخلًوخارجًاليمن يعدًالحجرًالصحيًاألجباريًمفروضاً   ً توقف،ًبماًفيًعتبارهاًنقاطًدخولًأوًنقاطًأيضا

ًًلنقلًالشحناتًعلىًمستوىًالعالمًذلكًفيًجيبوتيًوالحدًالبريًبينًاليمنًوعمان،ًونتيجةًإلغالقًالدائمًفيًعديدًالدولًفإنًالبدائلًالمتوفرةً

 ً.محدود

. 

 القيادة والتنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني  

 

 .2020ر الوضع لشهر يناير كما وردت في تقريال تزال االستراتيجية اإلنسانية هي نفسها  

وترميًاستراتيجيةًاليونيسفً. فيًسياقًالتعاملًمعًجائحةًفيروسًكوروناًوضعتًمنظمةًاليونيسفًخطةًاستجابةًوتأهبًلمواجهةًهذاًالوباء

لرقميةًوالرقابةًعلىًًتقويةًوتعزيزًالتوعيةًبالمخاطرًوإشراكًالمجتمعًبماًفيًذلكًالمشاركةًا( أ: هذهًوالتيًتأتيًدعما ًللخطةًالوطنيةًالى

توفيرًمؤنًوموادًهامةًطبيةًووقائيةًوعلىًصلةًبالمياهًوالصرفًالصحيًواإلصحاحًالبيئيً،ًالىًجانبًخدماتًمحسنةًفيًً( الشائعاتً،ًب

ًًءًواألطفالًوالفئاتًالضعيفةًالىًخدماتًأساسيةًفيًالمياهًوالصرفًالصحًيدعمًتوفيرًوصولًالنسا( مجالًالمياهًوالصرفًالصحيً،ًج

الوصولًالىًخدماتًالتعليمًالمستمرًوالحمايةًاالجتماعيةًوحمايةً( والنظافةًالشخصيةًوخدماتًالرعايةًالصحيةًبماًفيًذلكًإدارةًالحالةً،ًد

تتناغمًخطةًاالستجابةًهذهًوتنسجمًمعًأولوياتًثالثًحددتهاًمنظوم. األطفالًوالخدماتًالمرتبطةًبالعنفًالقائمًعلىًالنوعًاالجتماعي  ً ةًأيضا

إدارةًالحالةًوالتوعيةًبالمخاطرًوإشراكًالمجتمعًوتوفيرًالحمايةًفيًإطارًاالستجابةًلقضاياًأخرىًغيرًً:  األممًالمتحدةًوالحكومةًفيًاليمنًوهي

لتيًتقودهاًوتبنيًهذهًالخطةًعلىًالخطةًالوطنيةًللتأهبًواالستجابةًا.  نًاألخيرتينوباءًالكوروناً،ًوتقودًمنظمةًاليونيسفًالعملًعلىًاألولويتي

 .  منظمةًالصحةًالعالميةً،ًكماًأنهاًتأخذًفيًاالعتبارًالدروسًالمستفادةًمنًبلدانًأخرىًمتضررة

 

   عنًوباءًكورونالمنطقةًالشرقًاألوسطًوشمالًأفريقياً .3رقم و   2  رقم وللمزيد من المعلومات يرجى اإلطالع على تقرير الوضع 

 قصص ذات اهتمام إنساني واإلعالم الخارجي

 الحد من وباء كورونا 

https://www.unicef.org/mena/media/8386/file/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.%202%20-%201-15%20April%202020.pdf%20.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/8516/file/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.%203%20-%2015-30%20April%202020.pdf%20.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/8516/file/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.%203%20-%2015-30%20April%202020.pdf%20.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/8516/file/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.%203%20-%2015-30%20April%202020.pdf%20.pdf


10 

 

 
ً

ًمنًالممكنًأنًيكونًالنتشارًجائحةًكوروناًفيًاليمنًآثارا ًقاسيةًومدمرةًعلىًفئاتًالمجتمعًالضعيفةًوهيًالفئاتًالتيًتعملًاليونيسفًمن

وانقطاعًمرتباتًعددًكبيرًمنًعمالًالصحةًولسنواتًفقدًحتًعلىًحافةًاإلنهيارً،ًوألنًمنظومةًالصحةًفيًاليمنًقدًأصبأجلهاًفيًالواقعً

وفيًالوقتًنفسهًتعانيًفئاتًالمجتمعً. للبقاءًالصعوبةًبمكانًولكثيرًمنًاألسرًالوصولًالىًخدماتًالرعايةًالصحيةًالتيًيحتاجونهاأصبحًمنًً

ئيةًالحادةًالىًجانبًانعدامًأمنًالغذاءًفيًخضمًأزمةًاقتصاديةًكبيرةً،ًوللعملًًاإلسهاالتًالما  / الضعيفةًمنًتفشيًأوبئةًحمىًالضنكًوالكوليراًً

ًبرامجًالتأهبًمنً ًالمجتمعاتًفقدًعمدتًاليونيسفًالىًزيادة ًعلىًهذه ًوباءًكورونا ًالتيًيمكنًأنًيخلفها أجلًالتقليلًمنًاآلثارًاإلضافية

 . واالستجابةًبمختلفًأنحاءًالبلد

 

 .هناانقرً / صصًإنسانيةًمثيرةًلالطالعًبصورةًكاملةًعلىًًق

 

 اإلعالم الخارجي

منًأجلًالتنميةًًانشطةًاالتصال

 لمواجهةًوباءًكورونا
 المعلمينًفيًالطوارئًً زحواف

ًفيًًإعادة ًالمياه ًمنظومة تأهيل

 محافظةًإب

ًالشخصيةًًخدمات ًللنظافة محسنة

 لفئاتًالمجتمعًفيًصعدة

    
 

 

   2020يونيو  30تقرير الوضع القادم : 

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

: صفحة ي  UNICEF Yemen@ونيسف اليمن عىل تويتر

 UNICEF Yemenانستجرام: صفحة يونيسف اليمن عىل 

ي من أجل األطفالمناشدة 
 www.unicef.org/appeals/yemen.html:  "2020 اليونيسف بعنوان "العمل اإلنسان 

 

 

للحصول عىل مزيد من 

 لمعلومات يمكن التواصل مع: ا

 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

 من مقر عمان، األردن 

 0402 835 79 962+: تلفون

alubell@unicef.orgEmail:  

https://www.unicef.org/yemen/stories/curtailing-covid19
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1255174162030776322?s=20
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1254782580886343682?s=20
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1254782580886343682?s=20
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1254782580886343682?s=20
https://www.facebook.com/unicefyemen/posts/3052276031505086
https://www.youtube.com/watch?v=xmG5uc5czbE&t=2s
http://www.facebook.com/unicefyemen.ar
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:bvigneau@unicef.org
mailto:bvigneau@unicef.org
mailto:bswangin@unicef.org
mailto:alubell@unicef.org
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 الملحق أ

 ملخص نتائج البرنامج

 وشركاء التنفيذاليونيسف  استجابة الكتلة  

 2020أهداف ونتائج برنامج 

إجمالي 

االحتياجات
1 

 الهدف

 1المحدد

2020 

إجمالي 

 النتائج

الذي التغير 

منذ حدث  

 آخر تقرير

▲▼ 

الهدف 

 المحدد

2020 

إجمالي 

 النتائج

التغير الذي 

حدث  منذ 

 آخر تقرير

▲▼ 

        1التغذية

اًالذين59ًًًًً–0ًًًًفيًعمرعددًاألطفالًالمستهدفينًً شهر 

الذينًتمًقبولهمًالوخيمًويعانونًمنًسوءًالتغذيةًالحادً

 فيًالرعايةًالعالجية

325,209 263,430 69,558 26,005▲ 331,000 366,179 24,316▲ 

عددًاألطفالًدونًسنًالخامسةًالذينًيتلقونًتدخالتً

 أ(ً)فيتامينالمغذياتًالدقيقةً
4,766,718 

4,528,38

3 
17,598 3,164▲ 4,400,000 216,254 3,164▲ 

 الصحة

ًتلقيحهمالذينًتمًوتحتًسنًالسنةًاألولىًعددًاألطفالً

ًمنًخاللً ً)لقاحًيحتويًعلىًالحصبة( ًالحصبة ضد

 . التحصينًالروتيني

   

 

700,000 209,147 52,196▲ 

ًاألطفالًً ًتمًًسنواتًو5ًًتحتًسنًًعدد دًضًًتلقيحهمالذين

 .شللًاألطفال
   

 
5,500,000 10 - 

الذينًيتلقونًالرعايةًًسنوات5ًًعددًاألطفالًدونًسن

 الصحيةًاألوليةًفيًالمرافقًالتيًتدعمهاًاليونيسف
   

 
1,700,000 665,130 2▲169,277 

 المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي

ًمنً ًكافية ًكمية ًعلى ًيحصلون ًاألشخاصًالذين عدد

 للشربًوالطبخًوالنظافةًالشخصيةًنةلمأمواًالمياه

ًتتوفر ًال

 بياناتًبعد

ًتتوفر ًال

 بياناتًبعد

4,769,93

3 
187,584▲ 6,800,000 3,518,858 - 

ًبعدة ًتزويدهم ًتم ًاألشخاصًالذين ًومستلزماتًعدد

 شخصيةًالنموذجيةالنظافةًال

ًتتوفر ًال

 بياناتًبعد

ًتتوفر ًال

 بياناتًبعد

1,063,52

4 
268,592▲ 5,000,000 14,61589 235,902▲ 

 األطفالحماية 

ًعلىً ًيحصلون ًالذين ًالرعاية ًومقدمي ًاألطفال عدد

 النفسيةًوالدعمًالنفسيًواالجتماعيًالرعايةخدماتً

ًتتوفر ًال

 بياناتًبعد

ًتتوفر ًال

 بياناتًبعد
106,597 468▲ 874,000 2105,430 468▲ 

ًإليهمًرسائلً ًالذينًوصلت ًالمجتمع ًاألطفالًوأفراد عدد

األلغامًًبمخاطرالمنقذةًللحياةًوالتيًعلىًصلةًًالتوعية
1 

 

   2,000,000 2234,501 - 

ً ًالذين ًوالنساء ًاألطفال ًالىًعدد ًالوصول يستطيعون

النوعًاالستجابةًللعنفًالقائمًعلىًعلىًصلةًبتدخالتً

 1ًاالجتماعي

 

   200,000 22,065 253▲ 

  التعليم

زمات ومستلعدد األطفال الذين تم تزويدهم بأدوات 

 دراسية خاصة بهم.

ًتتوفر ًال

 بياناتًبعد

ًتتوفر ًال

 بياناتًبعد
318,168 66,560▲ 1,000,000 1231,194 52,049▲ 

غير الالتعليم الرسمي و يتلقونعدد األطفال الذين 

  م المبكريرسمي ، بما في ذلك التعل

ًتتوفر ًال

 بياناتًبعد

ًتتوفر ًال

 بياناتًبعد
201,354 76,573▲ 820,000 143103,9 59,621▲ 

 شهريةحوافزًعلىًًيتحصلونعددًالمعلمينًالذينً
ًتتوفر ًال

 بياناتًبعد

ًتتوفر ًال

 بياناتًبعد
465 465▲ 135,000 2465 465▲ 

 السياسة االجتماعية

عددًاألشخاصًالمهمشينً/ًالمستبعدينًالمستفيدينًمنً

ًالمساعد ًوات ًالطارئة ًواالقتصادية علىًاالجتماعية

 (ةاللًإدارةًالحالالمدىًالطويلً)منًخ

    85,000 41,248 19,438▲ 

  عدة أدوات بآلية االستجابة السريعة

عدة أدوات آللية عدد النازحين الضعفاء الذين يتلقون 

 االستجابة السريعة
    1,300,000 1269,466 98,046▲ 

المدعومين بالتحويالت النقدية   الضعفاء من الناسعدد  

  متعددة األغراض
    135,000 258,751  
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 االتصال من أجل التنمية

ًخاللًً ًمن ًإليهم ًالوصول ًتم ًالذين ًاألشخاص عدد

لسلوكًمنًالمغيرةًلالرسائلًالرئيسيةًالمنقذةًللحياةً/ً

منًأجلًتطويرً،ًوذلكًًًًاالتصالًمنًأجلًالتنميةخاللًً

 تدخالتًالتواصلًبينًاألشخاص

 

6,000,000 2,027,224 393,169▲ 

 الهوامش

ي ااالحتياجات اإلنسانية  عناالحتياجات بمجرد نشر نظرة عامة ب األرقام الخاصة يتم توفت  وف س: 1حتياجات إجمالي ال 
 . 2020لعام ل ليمنف 

 . 2020لعام لبمجرد نشر خطة االستجابة اإلنسانية لليمن  2020لعام ل الخاص بالكتلةسيتم تقديم أرقام الهدف : 1الهدف 

 شهر. رقام التغذية لمدة تأخر جمع بيانات أ: 1التغذية 

اير ، وهو ما يمثل  يتم تنفيذ لم : 2التغذية   حملة التحصي   المقررة لشهر فتر
 
ي اإلنجاز. سوف تستكشف اليونيسف طرق  قصورا
توفت  فيتامي   أ من خالل أخرى لف 

 منصات أخرى. 

 شهر رمضان ، مما أدى إىل انخفاض حركة المستفيدين. كذلك بسبب و الحماية المتعلقة بوباء كورونا زى اإلنجاز المنخفض إىل تدابت  عي  : 3التغذية 

ازيةبسبب التدابت  : 1الصحة  وس كورونا  االحتر  ، قامت اليونيسف بإعادة جدولة حملة التطعيم ضد شلل األطفال. من فت 

اير ، و   132,409لشهر يناير ، و  200855 النهائية هي تأخر جمع البيانات لهذا النشاط. واألرقام : 2الصحة   لشهر مارس.   162,589 لشهر فتر

ي المياه والرصف الصحي 
 نظرا: 1 واإلصحاح البيئ 

 
ا المشتبه بها للخطر محتمل  ً معدات  موسم األمطار خالل فصل الصيف ، سيتم توزي    ع  إثر زيادة حاالت الكولت 

ي من عام  ومستلزمات
 . 2020النظافة خالل النصف الثان 

 الحماية.  كتلةتبع هذا المؤشر من قبل المجموعة الفرعية لحماية الطفل ، حيث يتم تتبعه من قبل  ال يتم ت: 1حماية الطفل 

ي ذلك إغالق المدارس والوباء كورونا مكافحة ألنشطة حماية الطفل إىل تدابت   اإلنجاز بالنسبة قصور  يرجع: 2حماية الطفل 
الصديقة لألطفال ،  مساحات، بما ف 

ي قد عاد ذلك باألحافظات وحظر االجتماعات والتجمعات العامة. و وتقييد الحركة بي   الم
كاء وتنفيذ حمالت التوعية بمخاطر األلغام ف   المجتمعات ثر عىل تنقل الشر

 معات العامة. لألطفال ، وحظر التج المساحات الصديقةتأثرت أنشطة الدعم النفسي الثابتة والمتنقلة عىل حد سواء ، حيث كان ال بد من إغالق  كما والمدارس.  

 

ي  يرجع قصور اإلنجاز : 1التعليم 
ي عدن ، والذي منع األطفال من متابعة ف 

اب المعلمي   ف  ي  تعليمهمهذا المؤشر يرجع إىل إض 
، وكذلك اإلغالق المبكر للمدارس ف 

ا من    لعام الدراسي الدراسية لالمستلزمات لة عن التعليم الجهة المسؤو طلبت  وقد  . وقف انتشار وباء كورونا مارس بسبب تدابت   16جميع أنحاء البالد اعتبار 

2020/2021. 

ي أبريل ، تلقر ما مجموعه : 2التعليم 
ا  437ف  ي عدن  يعملون بصورة مؤقتةمدرس 

اير  حوافز ماليةف  إضافة إىل ذلك ، بدأ ضف الحوافز . 2020لشهري يناير وفتر

ي  
ي المدارس ف 

ي نهاية  10للمعلمي   والعاملي   ف 
ي المد  فردا. سيتم اإلبالغ  111773، واستهدف    2020أبريل    محافظات ف 

 ارسعن عدد المعلمي   والموظفي   العاملي   ف 

 . الذين تلقوا حوافز لشهر مايو

عزى : 1 آلية الستجابة الرسيعة  ي ي 
ي الخطوط األمامية ورفض االتفاقات الفرعية والمواف قصور اإلنجاز ف 

ي ف 
كاء  هذا المؤشر إىل تذبذب الوضع األمن  قة عىل الشر

 المنفذين لتنفيذ النشاط. 

ارلضمان مبدأ ":  2 آلية الستجابة الرسيعة   ي اليمن وس  قدمي تجابة ، تشاورت اليونيسف مع م" واتساق واستمرارية االسعدم اإلض 
لمت عبء العمل النقد اآلخرين ف 

 . جديد لتسليم النقدإىل اتحاد 
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 الملحق ب

 التمويل* الوضع الخاص

 

 شهرا( 12لفترة  2020ات التمويل )كما هو محدد في النداء اإلنساني المنقح لعام متطلب

النداء الخاص 

 بالقطاع

احتياجات 

 التمويل

2020 

($) 

مبالغ التمويل 

المستلمة  

مقابل النداء 

 2020للعام 

($) 

تم  المبالغ التي 

من  اترحليه

 2019العام 

($) 

*** 

مخصصات 

أخرى مساهمة  

حقيق في ت

 ($النتائج )

* 

التمويالت 

المتوفرة للعام 

2020  ** )$( 

 التمويل فجوة

$ % 

 %62 78,680,225 47,423,493 - 45,806,122 1,617,371 126,103,718 التغذية

 %79 72,391,612 18,799,236 - 17,806,915 992,321 91,190,848 الصحة

المياه والصرف 

 الصحي والنظافة

 الشخصية

135,000,000 853,920 58,077,601 - 58,931,521 76,068,479 56% 

 %80 34,082,256 8,717,894 - 8,145,887 572,007 42,800,150 حماية األطفال

 %80 88,337,278 22,660,574 - 22,398,078 262,496 110,997,852 التعليم

السياسة 

 االجتماعية
3,400,000 6,673 3,187,235 - 3,193,908 206,092 6% 

االتصال من أجل  

  التنمية 
11,730,000 23,022 6,850,650 - 6,873,672 4,856,328 41% 

آلية االستجابة  

 السريعة
13,760,000 27,006 5,480,279 - 5,507,285 8,252,715 60% 

  8,341,665 - 8,341,665 - 4,982,550 3,359,115 - جاري تخصيصه

 %66 354,533,320 180,449,248 - 172,735,317 7,713,931 534,982,568 اإلجمالي

 

تساهم صوب تحقيق وهي بهذا سولكنها تحتوي مكونات طوارئ ،  تركز على تعزيز النظاموالتي مساهمات إضافية من منظمات متعددة األطراف وجهات مانحة أخرى  وهذا يتضمن* 

  .2020لعام ل ةاإلنساني  برصد البرامجنتائج الخاصة 
أخرى. يشمل هذا المبلغ   مخصصاتالمرحلة وباإلضافة إلى المبالغ  النداء الحالي مقابل  مستلمة ال التمويالتوتتضمن إجمالي  2020أبريل  30" اعتباًرا من  الغ التمويل المتوفرةمب** "

( ، باإلضافة والمواد المرئيةواالتصاالت    والرقابةت الميدانية  األمن والعمليا  ظروف  بسببتكاليف "عبر القطاعات" التي تعتبر حيوية لدعم البرمجة في بيئة تشغيل عالية التكلفة مثل اليمن )

ة والصح الحماية االجتماعية والمياه والصرف الصحي    أنظمة  إضافية لتعزيز  أخرى    موارد  جري حشديواليونيسف.    تحتفظ بها اإلدارة العامة لمنظمةمساهمة التي  " لكل  االستعادةإلى "تكلفة  

يخفف من أثر الصدمات اإلنسانية وغير االحتياجات قصيرة وطويلة األجل ، بما في ذلك تلك الناشئة عن الحاالت اإلنسانية. وهذا يشمل برنامج التحويالت النقدية الطارئة الذي لتلبية 

   .فئات المجتمعاإلنسانية على 

 


