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 عناوين رئيسية
 

  تصاعد عقب  شهر فبراير خالل للنزوح في صنعاء ومأرب والجوف  أسرة أكثر من ضطرت ا •

آلية االستجابة  عدة  بتوزيع اليونيسف قامت  وعليه .متسارع على نحو   النزاع المسلح وتيرة

  5,542 لعدد مساعدة نقدية متعددة األغراض  تقديم إضافةً إلى  شخص 41,664 على لسريعةا

ً تلبية احتياجاتهم العاجلة األكثر  لهمكي يتسنى   شخص  .  إلحاحا
 

  16 فبراير شهر خالل رصد واإلبالغبال المعني التابع لألمم المتحدة  طريالعمل الق   يقوثّق فر •

  21 وتشوه تلتسببت تلك الحوادث في مقلتحقق منها. ا م ت و جسيم ضد األطفال نتهاكا حادثة

ضد  ( على أيدي أطراف النزاع المختلفة مع حالة اختطاف واحدة أوالد 9 & فتيات  12طفل )

   .األوالد  أحد
 

إضافةً   بهاحاد/كوليرا مشتبه ال مائي ال سهالباال إصابة حالة 32,800 فبرايرشهر  في س جلت •

دعمت اليونيسف   وقد (.%0.02 يبلغ لحاالت لمعدل إماتة ب ) وباءلبا وفاة مرتبطة تحاال 5 إلى

  65و لإلماهة الفموية  زاوية 245( من خالل حالة 8,000) بهاعالج ربع تلك الحاالت المشتبه 

 محافظة.    18  منتشرة في ت لعالج اإلسهاال اً مركز
 

 

 

 الوضع في أرقام 
 

 مليون  12,2

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 

 ن وملي 24
 إجمالي عدد األشخاص المحتاجين 

 على االحتياجات عالمية)اوتشا: نظرة 

 ( 2020اإلنسانية  
 

 

 مليون 1,7

 إجمالي عدد األطفال النازحين 

*ووضع التمويل اليونيسف استجابة   
 

اليمن -المكتب القُطري   

ع اإلنساني ض تقرير الو  

 2020 فبراير 29   – 1الفترة التي يغطيها التقرير: 

 

 2020مناشدة اليونيسف لعام 
 مليون دوالر  535

 

 التمويل المتوفر*  
 مليون دوالر 175

 

 2020الوضع الكلي للتمويل        

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 2020يونيسف يمن/ ©

. 

 اليمن-المكتب القُطري 

 يتقرير الوضع اإلنسان 

 

 

المتوفرة تتضمن التمويل المستلم مقابل المناشدة الحالية  المبالغ *

)طوارئ وموارد أخرى( ومبلغ مرحل من العام الماضي إضافةً  

إلى تمويل إضافي غير مخصص للطوارئ ولكنه سيُسهم جزئياً  

 .2020إلنساني لعام افي تحقيق نتائج متابعة األداء 

 
. ففي حين أن أقسام  لألقسام الكلي التمويل مستوى يعكس التمويل وضع بينما االقسام أنشطة من بعضتعكس فقط  ابةجاالست مؤشرات* 

بالمائة  30التغذية والمياه واالصحاح البيئي والسياسات االجتماعية واالتصال ألجل التنمية وآلية االستجابة السريعة حصلت على أكثر من 

األنشطة تحت مناشدة " العمل اإلنساني من أجل األطفال"، إال أن التمويل المتوفر يمثل مبالغ ُمرحلة من التمويل  من متطلبات تمويلها لتنفيذ

. وبما أن اليونيسف قد وصلت إلى عدد أكبر من األشخاص المستهدفين من حيث إمدادات مياه الشرب 2019التي كانت مخصصة لعام 

 يدين ومواصلة تزويدهم بمياه آمنة خالل األشهر المقبلة. فاألمنة، لذلك سيتم دعم نفس أولنك المست
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 على التمويل والشراكات ة نظرة عام 
 

" والتي تم 2020مناشدتها "العمل اإلنساني من أجل األطفال  تنفيذ أنشطة مليون دوالر من أجل  535توفير تمويل بمبلغ لاليونيسف  دعت

مساهمات سخية لصالح المناشدة  2020 فبراير خالل شهر قد تلقتانت المنظمة . وك2019ع خطة االستجابة اإلنسانية لليمن مواءمتها م

 . اليابان والواليات المتحدة وكندا في واللجان الوطنية لليونيسفاليابان والواليات المتحدة  من ةمقدم دوالرمليون  2,3 بمبلغ أعاله
 

 من تنفيذ جعلاألمر الذي قدمت لها التي  تعهداتالاهمات ومسنظير الالجهات المانحة  لكافةتود اليونيسف أن تعرب عن عميق امتنانها وهنا 
ً  حتى اآلن 2020استجابة  مخصصات  على شكلمليون دوالر  173 كذلك ، تلقت اليونيسفشدتالتي ح  الموارد  إلى جانب. أمراً ممكنا

في   67أي مليون دوالر ) 360تبلغ  العامهذا  فجوة تمويل من تعاني تزال المنظمة ال . مع ذلك،2019 منح ترحيلها من تممبالغ كأخرى أو 

   (. 2020في من إجمالي التمويالت المطلوبة  المائة
 

لعملياتها المنفذة خالل الفترة  1في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز تدابير الوقاية من وإدارة المخاطر، أجرت اليونيسف عملية مراجعة وتدقيق
تستمر المنظمة االضطالع بتقديم الخدمات الضرورية لألطفال في بيئة شديدة التعقيد  . في نفس الوقت،2019حتى مارس  2017يناير 

 ومحفوفة بالكثير من التحديات.
 

 

 نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية  
 

ً  في اليمنأصالً الوضع اإلنساني غير المستقر  ازداد  صنعاء وكذلك في الجوف   بمحافظة نهم مديريةتداد حدة القتال سيما في شمع ا تفاقما
أيضاً، زاد عدد  . صرواح بمحافظة مأرب ومديريةنهم بمحافظة صنعاء  مديرية منلنزوح ا  على 2شخص 7,203 ومارب. حيث أجبر

وكون . هناك القتاليةألعمال ا وتسارع وتيرةتصاعد  عقبإلى صنعاء ومارب  المتوجهينخصوصا  مديرية الحزم  حين من الجوفالناز
المجتمعات المضيفة، فمن   داخل عن مأوى  للبحث أنهم لجأوا  يصعب الوصول إليها أو التي مناطقال في العديد من تشتتتزحة النا األسر

 .  التقريرذلك المشار إليه في   من بكثير المرجح أن يكون العدد اإلجمالي للنازحين أعلى
 

لتحقق ا منها جرى 16جسيم ضد األطفال  نتهاكا حادثة 18 توثيق إلبالغرصد وابال المعني التابع لألمم المتحدة طريالعمل الق   يقفر استطاع

فتيات  12طفل ) 21 وتشوه تلمق ها. وسيواصل الفريق جمع المعلومات حول الحادثتين المتبقيتين. أدت الحوادت التي تم التحقق منها إلىمن

االعمال القتالية إلى تدمير مستشفى  أدت. وقد نزاع المختلفةعلى أيدي أطراف ال (أوالد 23 &فتيات  16)طفل آخر  39وتشوه  (أوالد 9 &

. إلى ذلك، استطاع الفريق التحقق من استخدام مدرسة ألغراض عسكرية في المحويت وحادثة  3في مارب وجرح أحد العاملين الصحيين
   اختطاف لطفل. وقعت غالبية الحوادث أعاله في مارب والحديدة والضالع.

 

معدل إماتة ب) بالوباء وفاة مرتبطة تحاال 5 إضافةً إلى بهامائي حاد/كوليرا مشتبه  اسهالحالة  32,768 من شهر فبرايرحتى الرابع  جلتس  

 أكدتاألول من هذا الشهر حيث  األسبوعمنذ  اً تراجع إظهارالمبلغ عنها والحاالت المشتبه بها اصلت و .4في فبراير (%20.0 بواقع لحاالتل

 . باستثناء محافظة سقطرى الت إصابة جديدة مشتبه بهاحاوقوع في عموم مناطق البالد  ةمديري 333من أصل  212

 

 تحليل موجز الستجابة البرنامج 
    استجابة الكوليرا/االسهال المائي الحاد

 

موسم  قدوممع  2019حاالت الكوليرا المشتبه بها عام  عدد تزامن ارتفاع

حالة مشتبه  32,525هد تسجيل )األمطار ابتداءاً من شهر فبراير والذي ش

بها( ووصل األمر ذروته بحلول أبريل حيث وصل عدد الحاالت المسجلة  
لم تنفك ( حالة مشتبه بها. وبالنظر إلى اقتراب موسم هذا العام، 118,934)

اليونيسف عن مواصلة دعم الجهود الرامية إلى مكافحة تفشي االسهال  
  المائي الحاد/الكوليرا المشتبه بها.

 

 65وزاوية لإلماهة الفموية  245 تقديم الدعم لعدد اليونيسف اصلتو

محافظة   18مديرية منتشرة في  201 لعالج اإلسهاالت داخل اً مركز

حالة اسهال مائي حاد/كوليرا مشتبه بها وهذا  8,000 وعالج أكثر من

حالة(. ولتعزيز  32,768يساوي ربع إجمالي العبء الوطني من الحاالت )

عملت المنظمة على دمج تلك الزوايا ضمن  ألي موجة تفشي قادمة محتملة لوباء الكوليرا/االسهال المائي الحاد، والتأهب  ة الصحي ومةظالمن
   مراكز الرعاية الصحية األولية األمر الذي ساهم في زيادة فرص الوصول إلى واستدامة الخدمات المقدمة للجمهور. 

 
 

 
 https://www.unicef.org/auditandinvestigation/files/2019_oiai_yemen_country_office.pdf .. .  2019المراجعة الداخلية لمكتب اليمن القطري ، أكتوبر   1

 

https://displacement.iom.int/datasets/yemen٪-rapid-٪80٪94E2 .-2020فبراير  29 - 2020يناير  1مجموعة بيانات تتبع النزوح السريع.  -المنظمة الدولية للهجرة. اليمن   2

displacement-tracking-dataset-01-jan-29-feb-2020 
 

     . 2020فبراير  18من حول الوضع اإلنساني في اليمن. مجلس األل إحاطة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.    3
 

 .2020فبراير  20، البيانات حتى   (/http://yemeneoc.org/bi)لوحة التفاعلية ال -تفشي وباء الكوليرا في اليمن   4

 حاالت االسهال المائي الحاد/الكوليرا المشتبه بها والوفيات المرتبطة به في  2020
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في سياق  فرقة استجابة سريعة 535عة تفشي االسهال المائي الحاد/ حاالت الكوليرا المشتبه بها، تمكنت ق للحيولة دون انتشار رأيضا ، و

. حيث  5محافظة 12بالمرض في  صابة شخص داخل المناطق األكثر عرضة لإل 157,000استجابة المياه واالصحاح البيئي الوصول إلى 

 المصحوبةالنظافة االستهالكية . كما قامت بتوزيع عدة مواد على األسر كلورلووزعت أقراص المياه لتعقيم  نفذت تلك الفرق حمالت
 على مستوى األسرة. ضد األخطار  النظافة إلنشاء جدار حمايةبأهمية توعية للجلسات ب
  
  لعاملين الصحيين ا الصحة المدرسية و يوميسروالرموز الدينية ن يمجتمعيالن عيومتطال استطاعكجزء من االستجابة المتكاملة للكوليرا، و

  339وزيارة منزلية  22,042خالل وذلك من را كوليالحاد/المائي ال االسهالمن رسائل الوقاية  نشرو شخص 208,652إلى  الوصول

.  داخل المرافق الصحية جلسة  50وكذا  ةمجتمعي وفعالية لقاء 200و  فعالية مسجدية 240و  عرض درامي 34 إضافةً إلى مجموعة نقاشية

  حول  بالمعارف الالزمة همديلتزو نازح ونازحة 3,400 حضرهتوعية بالكوليرا لل يوم مفتوح نظم مكتب اليونيسف الميداني هناك ،عدن وفي 

 .الوباء الكوليرا وكيفية حماية أنفسهم من
 

 الصحة والتغذية 
 

 

 لحاالت  لالستجابةالحديدة ب يالجراح مديريةفي  متنقل قيفر نشر دعمت اليونيسف
 حمى الضنك. ب إصابتهاحالة مشتبه  536 من عالج حيث تمكن الفريق حمى الضنك

المعلومات  شخص على  2,889 حصل، الفريق نظمهاالتوعية التي وخالل جلسات 

 حمى الضنك.الضرورية بخصوص 
 

ساهم اليونيسف في تحسين خدمات صحة األم والوليد والطفل في اليمن من خالل  ت
  خالل التي عقدت  والوليد والطفلوة الوطنية لصحة األم تقديم الدعم الفني والمالي للند

اليونيسف ووكاالت األمم المتحدة  أيدت ،. خالل الندوة2020 فبراير 17 - 16الفترة 

  إجراء  األخرى، بما في ذلك صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية،
التوصيات الخروج بأهم و الطفل الحالية في اليمنالوليد خدمات صحة األم ولمراجعة 
  .تلك الخدمات لتحسين

 

 دون العام باللقاح طفاًل  56,988قامت اليونيسف بتحصين على إثر ذلك مشتبه بها.  دفتيرياحالة  104اإلبالغ عن في شهر فبراير تم 

والدفتيريا. كما دربت اليونيسف  " ب"  وعن والكزاز والتهاب الكبد الديكيوالسعال  " ب" من المستدمية النزلية النوع  همالذي يحمي 3الخماسي 

ت  وتشغيلها وصيانتها ومراقبة درجة حرارة اللقاحا المباشرة بالطاقة الشمسية العاملة ثالجات الالتبريد على تركيب  اُ من طواقم سالسلفني 19

للحفاظ   2020 من هذا النوع في ثالجة  1,100ن بتركيب حوالي ين المدربيالفنيهؤالء سيقوم حيث التبريد.  سلعن بُعد وإدارة اللقاحات وسال

ً الخضراء. في فبراير النظيفة/ الطاقة باالستفادة منعلى فعالية اللقاحات  التحالف العالمي للقاحات بعثة إلى اليمن وناقش جدول   أرسل، أيضا
 الوزراء. ورئيسالصحة ونوابه   وزيرأعمال التحصين وتعزيز النظام الصحي مع 

 

  2020حيث أمكن خالل شهر فبراير توسيع نطاق برنامج اإلدارة المجتمعية المتكاملة لسوء التغذية الحاد.  دعم كاؤهاواصلت اليونيسف وشر

وجرى سوء التغذية الحاد الوخيم ب إصابتهم تم تحديدطفل  9,134 بينهمطفل دون الخامسة  226,959لعدد إجراء فحص سوء التغذية 

 فيما وزعت طفل على أقراص التخلص من الديدان  28,753حصل  ،سوء التغذية الحاد تفشيلمنع و تسجيلهم في برامج التغذية العالجية.

كما دعمت اليونيسف دورة . األمهات لدى 6من األمهات لتحسين مخرجات الحمل والحد من فقر الدم  29,664على  مكمالت فوالت الحديد

ة الحصر. حيث سيتولى هؤالء العدادين دعم تقييم األمن الغذائي وسبل من المكلفين بعملي 20ة قياس "المواك" حضرها يتدريب حول كيف

 العيش المزمع إجراؤه في المحافظات الشمالية. 
 

الدروس المستفادة كذا مراجعة وتوثيق لما حققته من إنجازات وعملية ، أجرت كتلة التغذية 2020من أجل إثراء عملية البرمجة لعام 

خالل تمرين المراجعة، قام شركاء الكتلة بوضع خطة  . 2019ها المراجعة السنوية لخطة عمل  إطارفي  2019والتحديات التي واجهتها خالل 

تشارك رئاسة الكتلة. حيث عبر الشركاء عن التزامهم تجاه المحاور األربعة ب. كما تم تنقيح الشروط المرجعية الخاصة 2020عمل للعام ال

في  من بعض مناطق شمال اليمن تسبب. بالمقابل، تأخر ورورد البيانات 2020عدة خالل العام التابعة للكتلة في صنعاء وإب والحديدة وص

والتحضيرات لوضع النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية وخطة  2020تأخير وضع أولويات الكتلة بخصوص العبء الكلي المتوقع لعام 

 .  2020االستجابة اإلنسانية 

 
   وصعدة وصنعاء وأمانة العاصمة وتعز  ةالحديدة والجوف والمحويت وذمار وحجة وإب ومأرب وريم    5

 

 

 .تقرير الوضع لشهر مارس  ضمنيتم إعدادها في بداية كل عام. سيتم تجميع األرقام النهائية ألنشطة التغذية لشهر فبراير   عادةً مااألدوات  أن  تأخر جمع البيانات لجميع التدخالت التغذوية بسبب   6
 

 ة لها. فحص سوء التغذي فتاة أثناء إجراء. 2020يونيسف اليمن /  ©
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 المياه واالصحاح البيئي  
 

واصلت اليونيسف تقديم الدعم الالزم لتشغيل وصيانة منظومات إمدادات 
للسكان هناك.   ةلضمان توفير مياه شرب آمن 7المياه في ثمان محافظات

نتيجةً لذلك، استطاع مليون شخص من النازحين والمجتمعات المضيفة  
   . ك الدعمذلالحصول على مياه نظيفة بفضل دعم 

 

ظمة توفير الوقود والكهرباء وقطع الغيار وبدائل لمنن اشمل الدعم المقدم م
الطاقة وتعقيم مصادر المياه العامة بالكلور إضافةً إلى دعم تشغيل وصيانة 

عمال  الصحي وإدارة النفايات الصلبة وأ محطات معالجة مياه الصرف 
ماليين شخص   1.7الصيانة الطارئة لشبكات المجاري والتي استفاد منها 

ية الخطورة من حيث اإلصابة بالكوليرا في البيضاء  عالطق داخل المنا
 وأمانة العاصمة وذمار ومحافظة صنعاء.

 

ووزعت عدة مواد إلى ذلك، استمرت اليونيسف في نقل مياه الطوارئ باستخدام صهاريج نقل المياه وشيدت مراحيض طوارئ مجتمعية 
 شخص من النازحين في محافظات عدن والحديدة وحجة.  28,000د منها تفااس والتيالنظافة جمباً إلى جنب مع تعزيز ممارسات النظافة 

 

 

 حماية الطفل
 

بين والذخائر غير المنفجرة والمتفجرات من مخلفات الحرب التوعية المطلوبة المنقذة للحياة بشأن مخاطر األلغام نشر اليونيسف واصلت 
تنفيذ أنشطة التثقيف في المدارس والمساحات الصديقة   من خالللك وذ طفل 087,82بينهم  ،متضرر من النزاع 8شخص  932,115أوساط 

 .  محافظات 5داخل  من خالل الحمالت المجتمعيةوللطفل 
 

محافظة يمنية من خالل شبكة من المساحات  15طفل داخل  349,15بينهم  ،9شخص  365,20قُدمت خدمات الدعم النفسي لعدد أيضاُ، 

 .  للعنفف مساعدة أولئك المتضررين في التغلب على التبعات اآلنية وطويلة المدى الناجمة عن التعرض بهدلة الصديقة للطفل الثابتة والمتنق
 

الضرورية لألطفال من الفئات األكثر ضعفاً عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات   الحماية عمليات اإلحالة وتقديم خدمات المنظمة كذلك دعمت
  682فتيات &  464طفل ) 1,146تحديد المدربين من استطاع مدراء الحالة  حيث. ةدارة الحالج إنامالمنقذة للحياة المقدمة في سياق بر

  673فتيات &  454منهم )شخص  1,127. من بين أولئك األطفال استفاد الضرورية أوالد( ممن هم بحاجة إلى خدمات حماية الطفل

مشورة الفردية وتتبع األسر ولم الشمل والتمكين االقتصادي ودعم ُسبل  ال ديموالتي شملت مساعدة الضحايا وتق المقدمةخدمات ال من 10أوالد(
 26العيش واإلحالة إلى الخدمات الطبية. بسبب تصاعد وتيرة النزاع خالل شهر يناير في محافظات الجوف وحجه وعدن وذمار، لم يتمكن 

  26، تواصل اليونيسف جهودها بُغية إحالة هؤالء األطفال الـذلك. لطفل من الوصول إلى خدمات حماية الطفل المتمثلة باإلحالة إلى الخدمات

 لتمكينهم من الحصول على خدمات حماية الطفل المطلوبة. 
 

 التعليم
 

  داخل  والمعلمات نميالمعل استمرت معاناة حيث. عموم البلد  في يةالتعليم الممتد في اليمن بإلقاء ضاللة الوخيمة على العملية النزاعيستمر 
بسبب عدم دفع الرواتب.   المنصرم  ينايروالذي بدأ في يستمر إضراب المعلمين في عدن إلى ذلك، . مرتباتهمدفع  بسبب توقف ظة حافم 11

  تدهور النظام التعليمي في اليمن.أدى إلى المدارس ونقص الموارد المالية لتشغيل المدارس  كما أن تضرر
 

حقيبة   6,000طفل و 4,000لعدد  صندوق ة في مدرس عدة من "ال 100دمت اليونيسف ، قأربولمواجهة التصعيد األخير للنزاع المسلح في م

قدمت كذلك، مدرسية. ال ةبيحقال علىطفل إضافي في لحج وعدن  23,000كما حصل مدرسية لتلبية االحتياجات التعليمية لألطفال النازحين. 

أنشطة البناء إلعادة تأهيل بالتوازي، تتواصل افظة الحديدة. حمب مديرياتفي ثالث  لطف 2,481 ية لخدمةمدرس طاولة 827اليونيسف 

طفل في مختلف   6,800 والتي يستفيد منهامدرسة  17المدارس المتضررة أو إصالح مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في 

عند وضع النظرة العامة  به جل االسترشادأ  من 2019التقرير السنوي لعام من إعداد  التعليم سياق متصل، انتهت كتلة علىالمحافظات. 

 . 2020لالحتجاجات اإلنسانية وخطة االستجابة االنسانية 
 

 

 

 
 صعدة وتعز و مأرب وإب وذمار  وعمران  والحديدة وعدن   7

 

 أوالد   555,46 &  فتيات 532,35  &  رجال  953,61 &  نساء 892,16 بينهم  8
 

 

 أوالد  311,8 فتيات &  038,7 ال & رج   526,1 نساء &  490,3 بينهم  9
 

 

  57 لعدد ( ولم شملوالدأ 64فتيات& 36طفل ) 100 لعدد   وتتبع األسر( أوالد 341 فتيات & 226طفل )  567 لعدد( وتقديم المشورة الفردية أوالد 13  فتيات &  13طفل ) 26 لعدد مساعدة الضحايا   10

  51طفل ) 146 لعدد( والخدمات الطبية أوالد 16 & فتيات  7طفل )  23 لعدد القانوني والعون( أوالد  42 فتيات & 33طفل )  75 لعدد ( والتمكين االقتصادي ودعم سبل العيش أوالد 33 فتيات &  24طفل )

 . أوالد( 95 فتيات &

 

 .ه بالطاقة الشمسية في صعدةا. أنظمة مي2020يونيسف اليمن /  ©

 



5 

 

 االدماج االجتماعي 
 

في تعزيز النظام  ،11االجتماعي واالقتصادي والتمكين للدعمفبراير، كجزء من مشروع النموذج المتكامل  شهر ساهمت اليونيسف في
  مدراء ومشرفي من  191تلقى حيث صنعاء. محافظة األحياء الفقيرة في أمانة العاصمة و داخلل والضعف لطفة االوطني لتحديد حاالت حماي

المستوى  - تحديد حاالت حماية الطفل ونقاط الضعف والدعم النفسي"  حول كيفيةمن اإلناث، خمسة أيام من التدريب  54 بينهم، الحالة 

في األحياء الفقيرة  الضروريةلتحديد األطفال الذين يحتاجون إلى خدمات حماية الطفل  ئكولأ ةحال التم تمكين مديري ومشرفي  حيث. " األول
من خالل  سيتم إدارة الحاالت المحالةما يلزم.  التخاذ بقيادة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل الطفل حمايةلوإحالتهم إلى النظام الوطني 
المطلوب لتسهيل عقد  ، قدمت اليونيسف الدعم الفنيذات الشهرفي و ون االجتماعية والعمل.لشؤة ا التابع لوزار ةالنظام الوطني إلدارة الحال 

التي أنشأها صندوق الرعاية االجتماعية. تهدف الشبكة إلى تعزيز مشاركة المجتمع وتمثيله  المدني الجتماع الشهري لشبكة منظمات المجتمعا
تصادي والتمكين وبناء قدرات منظمات المجتمع المحلي المحلية لتسهيل عمل الحماية  القوا االجتماعي للدعمالنموذج المتكامل  في مشروع

 وج للمشروع.  خرالاالجتماعية في األحياء الفقيرة. ستعمل الشبكة كجزء من استراتيجية 
 

فبراير تنفيذ تقييم شهر في  فنيساالجتماعي واالقتصادي والتمكين الموسع، واصلت اليو للدعمالنموذج المتكامل  جزء من مشروعأيضاً، وك
أسرة مهمشة في   8,040 لعدد حتياجاالو تحديد مستوى الضعفتقييم مواصلة أنشطة  في سياق ذلك  المنظمةقامت  حيث الضعفو االحتياج

  .تلك الضعيفة للفئات عدن لتحديد التدخالت المناسبة
 

 االتصال ألجل التنمية 
 

 -2019كوفيد    -بفيروس كورونا    ةصابت إاً عن أية حااللم يتم اإلبالغ رسمي

. مع ذلك، وكجزء من تدابير التأهب في  2020 في اليمن حتى نهاية فبراير

 محور نظمعدن والضالع وشبوة ولحج وحضرموت والمهرة وسقطرى، 
 ن سيكون عليهممم مشارك 30 جلسة تعريفية لعدداليونيسف في عدن 

 المجتمع ة وفئاتالديني موزالرومع المتطوعين المجتمعيين االنخراط أكثر 
اليونيسف مواد  وضعت. كما مديرية 66وأطفال المدارس في  المختلفة

وكيفية  2019كوفيد  -فيروس كورونا  أعراضباتصال للتوعية العامة 

  بث مواد اإلعالم  كذلك الوقاية من العدوى وطلب الرعاية المبكرة. يتم
إذاعية باإلضافة  ات محط 10محطات تلفزيونية و 6من خالل  الجماهيري

قامت اليونيسف كما إلى وضعها على منصات وسائل التواصل االجتماعي. 
في المدارس واألماكن العامة وغيرها من  توعوية بطباعة ونشر مواد

  أنحاء البالد. عمومالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في  
 

ً  واصلت اليونيسف ، تم الوصول  إجماالُ والذي يستهدف النساء في سن اإلنجاب.  مرض الكزاز ضد ني التطعيم الروتي جهودها لتعزيز أيضا
زيارة منزلية  20,591برسائل حول أهمية التحصين ضد الكزاز خالل وتزويدهم شخص، بما في ذلك األمهات واآلباء،  312,552إلى 

تغطية  نسبة مديرية  14 بينهاقطرى، وس هرةالموفي عدن والضالع وشبوة ولحج وحضرموت  مديرية 56في  ةمجتمعي فعالية 400و

 منخفضة. فيها تحصينال
 

طفال والوقاية من تفشي األمراض واالستجابة لها، أنشأت اليونيسف منصات لأل األسرية لرعايةحول االممارسات األساسية  تبنيلتشجيع 
"،  أم – إلى –أم "  من أندية جديد ناد   43 المنظمةت نشأأكما لنساء الحوامل والمرضعات وأمهات األطفال دون الخامسة. تفاعلية لمجتمعية 

ً يأم مفعلة حال –إلى  –من أم   ناد 350هناك في المجموع، وفي سقطرى.  منها 10  .  محافظة 17في   ا
 

 لية االستجابة السريعة آ 
 

عدة آلية االستجابة السريعة والتي يع توزب فبرايرقامت اليونيسف بمعية صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي خالل شهر 
شخص(. تساعد تلك العدة في   4,712بعدد أفراد يصل إلى  أسرة نازحة جديدة ) 5,163تشمل مواد النظافة األساسية وإمدادات أخرى لعدد 

ً لألسر النازحة آال وهي الغذاء وعدة النظافة األسرية األساسي الكرامة لإلناث نظراً ألن هذه  عدةة وتلبية االحتياجات اآلنية األكثر إلحاحا
 ألخذ أي شيء معها. منازلها فجأة دونما وقت األسر وجدت نفسها مضطرة لترك 

 

أسرة نازحة في مديرية عبس وتزويدهم  910شخص يمثلون  5,642استطاع ائتالف آلية االستجابة السريعة التابع لليونيسف الوصول إلى 

تيح هذه المساعدة لألسر النازحة بعض المرونة من حيث صرف المساعدة بالطريقة التي تراها مناسبة تُ  اض.بالمساعدة النقدية متعددة األغر
ها تبالمائة من مجموع المساعدة النقدية التي قدم 40لتلبية احتياجاتها وبما يحفظ كرامتها. تمثل المساعدة النقدية المقدمة من اليونيسف 

 .مجتمعة يمنفي ال العاملة الوكاالت اإلنسانية
 

 
 .الدخل لتعظيم مردود عبارة عن مساعدة اجتماعية تكملها خدمات اجتماعية إضافية ومدخالت وروابط بخدمات أخرى  اعي واالقتصادي والتمكينماالجت للدعممشروع النموذج المتكامل   11

 

 

 

لزيادة وعيهم بشأن الوقاية    النظراءفي أنشطة   يشاركون . األطفال2020يونيسف اليمن /  ©
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في فتدخالت أخرى منقذة للحياة.  من خالل تنفيذ االستجابة على استكمال شركاء اليونيسفعمل ولضمان استجابة طارئة فعالة ومتكاملة، 
من المعرضين   نازح 5,691الحديدة وصعدة وصنعاء وإب وعدن، تلقى 

لت كما حصمن مستلزمات النظافة األساسية.  عدة 813 للخطر ما مجموعة

التي   االسرالقليل من فيما  مواد غير غذائية  على عدة( فرد 539) أسرة  77

  إجراء  ارئ. تموطالمأوى  استفادت من عدة في حجة تأثرت بالفيضانات
وامرأة حامل ومرضع  طفل دون الخامسة  278كثر من أل فحص سوء التغذية

واالصحاح البيئي تدخالت المياه  جهود تصعيد كجزء منوفي أبين وصعدة. 
استجابة لتفشي الكوليرا وحمى الضنك، وصل شركاء اليونيسف إلى أكثر من 

ساسية في حجة  األغسل المراحيض ومرافق ب يدهموممن تم تز شخص 2,225

شخص على مياه شرب  13,312حصل أكثر من  كما وعدن وأبين ولحج.

أكثر من   ىإل األساسيةوصلت جلسات تعزيز النظافة والرسائل كما آمنة. 
  شخص في مواقع النازحين في الحديدة وعدن وأبين ولحج. 2,681

 

وصول إلى النازحين في الخطوط  بال مرتبطة اتصعوبفبراير في مواجهة  آللية االستجابة السريعة خالل استمر أغلب الشركاء المنفذين 
  .االتفاقيات الفرعيةات التوقيع على بعض طرفض السلالمواقع و فيل عملية التحقق مامية بسبب المخاوف األمنية وتعطاأل
  

   اإلمداد والخدمات اللوجستية
 

  851 ابلغ ينإجمالي ووزن  دوالر وبحجم 42,000أكثر من  فبرايربلغت قيمة اإلمدادات التي وصلت من جيبوتي إلى صنعاء خالل شهر 

نعاء. إلى ذلك، وبسبب الوضع المتصاعد في مأرب،  صرحالت جوية مستأجرة إلى  عبر الشحنات  تلك متر مكعب. وصلت 151كيلوجرام و

 6إمدادات بما قيمته  فبرايرسلمت اليونيسف خالل شهر وقد لم يتسنى نقل اإلمدادات من مركز الدعم اللوجستي في صاللة بعمان إلى اليمن. 
 إلى المستفيدين من المستخدمين النهائيين.   ماليين دوالر من مخازنها

 

 نساني والقيادة والتنسيق إلاستراتيجية العمل ا
 

   .ينايرظلت كما هي وعلى النحو المبين في تقرير الوضع لشهر  استراتيجية اليونيسف في العمل اإلنساني
 

 .. بناء مراحيض طوارئ في عدن2020يونيسف اليمن /  ©
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 اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني 
 

 
 الفرق المتنقلة الصديقة تسدي خدماتها لألطفال بالمنازل مباشرة في حجة

 

 حجة  –اليمن 

بحثاً عن األمان. العزلة التي تعيشها المحافظة بسبب  فظة حجة تشهد وضع أمني مضطرب ما دفع بالكثير من األسر للهرباما تزال مح

سر لن  األوعورة طرقها وتشتت مناطقها وصعوبة الوصول إليها يجعل منها في خطر متزايد. كما أن األزمة اإلنسانية المستمرة يعني أن 

 صحية للحصول على الرعاية ألطفالهم للبقاء على قيد الحياة.ال تستطيع الوصول إلى المرافق 

 

 

 

 hereانقر هنا:  الكاملة يةقصة اإلنساناللالطالع على 

 

https://www.unicef.org/yemen/stories/friendly-mobile-teams-bringing-health-direct-homes-hajjah
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 اإلعالم الخارجي

Emergency Health and Nutrition 
Project Socotra 

 مشروع طوارئ الصحة والتغذية -سقطرى

 

Rapid Response Mechanism 

 آلية االستجابة السريعة

Statement on attacks in Al Jawf 

 بيان بخصوص االعتداءات في المحويت

 

 2020 أبريل 30في  التقرير المقبل:
 ج

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

 UNICEF Yemen@صفحة يونيسف اليمن على تويتر:  

 UNICEF Yemenانستجرام: صفحة يونيسف اليمن على 

 www.unicef.org/appeals/yemen.html: " 2020 "العمل اإلنساني من أجل األطفالاليونيسف بعنوان مناشدة 

 
 

للحصول على مزيد من  

 : المعلومات يمكن التواصل مع

 وباستيان فين

 نائب الممثل

 يونيسف اليمن

 صنعاء

 71223150 967+ تلفون:
bvigneau@unicef.orgEmail:  

 سوانجين  كبسمار

 رئيس قسم االتصال 

 يونيسف اليمن

 صنعاء

 712223161 967+: تلفون
bswangin@unicef.org:  Email 

 لوبيل  اآن

 أخصائية شراكات

 يونيسف اليمن

 عمان، األردن مقرمن 

 0402 835 79 962+: تلفون
alubell@unicef.org Email: 

https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1232613449538187264?s=20
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1232613449538187264?s=20
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1231950405250277377?s=20
https://twitter.com/NyantiSara/status/1230412701081513984?s=20
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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  ملحق أ 

 ملخص نتائج البرنامج  

 اليونيسف والشركاء المنفذين استجابة الكتلة  

 2020أهداف ونتائج برنامج 

االحتياج 
  الكلي

هدف 
 مجموع النتائج 12020

التغير منذ 
 آخر تقرير
▲▼ 

 مجموع النتائج 2020هدف 

ذ آخر نالتغير م
 تقرير
▲▼ 

        التغذية 

شهر المصابون بسوء   59-6في عمر المستهدفين عدد األطفال  
 التغذية الحاد الوخيم الذين أدخلوا أقسام الرعاية العالجية  

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 
 اآلن

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 
 اآلن

23,946 10,0241▲ 331,000 22,256 9,134▲ 

  تدخالت المغذيات الدقيقةالمشمولين بمسة ااألطفال دون الخ# 

 أ( )فيتامين

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 

 اآلن

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 

 اآلن
10,145 4,8722▲ 4,400,000 8,801 4,228▲ 

 الصحة 

)لقاح  عدد األطفال دون العام الذين تم تطعيمهم ضد الحصبة 
نية يمحتوي على لقاح الحصبة( خالل حمالت التحصين الروت  

   
 

700,000 92,166 48,031▲ 

    عدد األطفال دون الخامسة الذين تم تطعيمهم ضد شلل األطفال 
 

5,500,000 - - 

عدد األطفال دون الخامسة ممن يحصلون على رعاية صحية  
داخل المرافق التي تدعمها اليونيسف  أولية   

   
 

1,700,000 333,264 132,409▲ 

المياه واإلصحاح البيئي    

يحصلون على كمية كافية من المياه اآلمنة   د األشخاص الذيندع
 ألغراض الشرب والطبخ والعناية بالنظافة الشخصية 

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 

 اآلن

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 

 اآلن
3,179,326 977,2811▲ 6,800,000 2,885,924 830,580▲ 

ة  يعدد األشخاص ممن حصلوا على عدة مواد النظافة الشخص
 المعيارية 

ال تتوفر أي  
بيانات حتى 

 اآلن

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 

 اآلن

316,887 
 )عدة أساسية(

146,7012▲ 
5,000,000 

23,485 
 )عدة أساسية(

- 

845,107 
(استهالكية عدة)  

367,0893▲ 
551,705 

(استهالكية عدة)  220,388▲ 

حماية الطفل    

ن على خدمات  وعدد األطفال ومقدمو الرعاية الذين يحصل 
نفسي الدعم الصحة النفسية وال  

ال تتوفر أي  
بيانات حتى 

 اآلن

ال تتوفر أي  
بيانات حتى 

 اآلن
91,025 20,6621▲ 874,000 89,983 20,365▲ 

عدد األطفال وأفراد المجتمع الذين وصلت إليهم رسائل التثقيف  
مخاطر األلغام  بشأنالمنقذة للحياة   

ال تتوفر أي  
بيانات حتى 

 اآلن

ال تتوفر أي  
بيانات حتى 

 اآلن
217,043 115,932▲ 2,000,000 217,043 115,932▲ 

عدد األطفال والنساء الذين يستطيعون الوصول إلى تدخالت  
 استجابة للعنف قائمة على النوع االجتماعي 

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 
 اآلن

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 
 اآلن

2,557 1,127▲ 200,000 2,557 1,127▲ 

  التعليم 

 عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمواد تعلم لالستخدام الفردي
ال تتوفر أي  
بيانات حتى 

 اآلن

ال تتوفر أي  
بيانات حتى 

 اآلن
227,784 145,623▲ 1,000,000 163,259 102,059▲ 

عدد األطفال الذين يستطيعون الوصول إلى التعليم النظامي  
م المبكر  لوغير النظامي بما في ذلك فرص التع  

ال تتوفر أي  
بيانات حتى 

 اآلن

ال تتوفر أي  
بيانات حتى 

 اآلن
110,823 50,185▲ 820,000 43,105 7,600▲ 

عدد المعلمين والمعلمات الذين يحصلون على حوافز نقدية كل  
 شهر  

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 
 اآلن

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 
 اآلن

- - 135,000 - - 

ة يالسياسات االجتماع  

عدد المستهدفين من الفئات المهمشة/المقصية المستفيدين من  
الطارئة وطويلة األمد من   ةالمساعدات االقتصادية االجتماعي

 خالل )إدارة الحالة( 
    85,000 7,992 7,992▲ 

 آلية االستجابة السريعة
عدد األشخاص النازحين من الفئات المعرضة للخطر الذين 

ستجابة السريعة اليحصلون على عدة آلية ا  
    1,300,000 46,376 41,664▲ 

عدد األشخاص من الفئات الضعيفة الذين يحصلون على دعم 
 متمثل بالتحويالت النقدية متعددة األغراض

    135,000 6,937 5,642▲ 

 االتصال ألجل التنمية 

عدد األشخاص الذين وصلت إليهم الرسائل األساسية المنقذة  
ى إحداث تغيير في السلوك خالل أنشطة  لللحياة/الهادفة إ

 االتصال ألجل التنمية وتدخالت االتصال الشخصي المباشر  

 

6,000,000 895,536 521,204▲ 

 الحواشي 
 
 
 
 

2020األرقام الخاصة باالحتياجات سيتم موافاتكم بها بمجرد نشر النظرة الشاملة لالحتياجات اإلنسانية لليمن : 1الهف   

 922و13عند  2020النشاط تأخرت حيث كان العدد النهائي في يناير   هذا ة جمع البيانات حوليعمل: 1التغذية 

 5,273عند  2020النشاط تأخرت حيث كان العدد النهائي في يناير  هذا عملية جمع البيانات حول: 2التغذية 

ي وضع األدوات والذي يتم عادةً مطلع كل عام. األعداد النهائية سيتم الرفع بها تراكمياً في سياق تقرير الوضع لشهر مارس  فالتدخالت التغذوية تأخرت بسبب االستمرار  عملية جمع البيانات حول: 3التغذية 
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 لحق ب م

 وضع التمويل* 

 شهرا(  12ولمدة   2020 لعامالتمويالت المطلوبة )كما هي محددة في المناشدة اإلنسانية 

 القطاع الُمناشد 

متطلبات 

التمويل لعام  

2020 

 )دوالر أمريكي(

التمويالت 

المستلمة مقابل 

 2020مناشدة 

 )دوالر أمريكي(

مبلغ مرحل من 

2019 

 )$ أمريكي(***

مخصصات أخرى 

تسهم في تحقيق 

 النتائج 

 )دوالر أمريكي(*

التمويالت المتوفرة لعام  

 الفجوة التمويلية )دوالر أمريكي(** 2020

$ % 

 %64 80,280,012 45,823,706 - 45,806,122 17,583 126,103,718 التغذية 

 %80 73,383,933 17,806,915 - 17,806,915 - 91,190,848 الصحة 

 %57 76,922,399 58,077,601 - 58,077,601 - 135,000,000 المياه واإلصحاح البيئي  

 %81 34,700,559 8,099,591 - 8,099,591 - 42,800,150 حماية الطفل 

 %80 88,555,131 22,442,721 - 22,398,078 44,643 110,997,852 التعليم 

 %6 212,765 3,187,235 - 3,187,235 - 3,400,000 سات االجتماعية االسي 

 %42 4,879,350 6,850,650 - 6,850,650 - 11,730,000 االتصال ألجل التنمية 

 %60 8,279,721 5,480,279 - 5,480,279 - 13,760,000 آلية االستجابة السريعة 

 - 7,669,842 7,669,842 - 5,028,847 2,640,996 - ما تم تخصيصه 

 %67 359,544,029 175,438,539 - 172,735,317 2,703,222 534,982,568 اإلجمالي

 . 2020 األداء اإلنساين رصد يف حتقيق نتائج تركيزهم األساسي ينصُب على تعزيز النظم لكن لديهم مكوانت للطوارئ وابلتايل سيسهمون وماحنني آخرين اإلضافية من جانب منظمات متعددة األطراف يشمل املسامهاتهذا  *
التكاليف عرب القطاعات املختلفة واليت تُعد حيوية لدعم الربجمة يف  )تشمل تلكوتشمل إمجايل التمويالت املستلمة مقابل املناشدة احلالية ابإلضافة إىل املبلغ املرحل وبند خمصصات أخرى.  2020فرباير  29حىت  توفرةاملبالغ امل **

جيري حشد و  يتم االحتفاظ هبا يف املقر الرئيسي. هذا ةتتضمن كذلك التكلفة املسرتدة عن كل مسامه  .(واملواد البصرية والتواصل االتصالو تكلفة كاليمن. هذه التكاليف تتضمن األمن والعمليات امليدانية واملتابعة لبيئة تشغيل عالية ا
رانمج التحويالت النقدية الطارئة صحاح البيئي والصحة لتلبية االحتياجات على املدى القريب والبعيد مبا يف ذلك االحتياجات الناشئة عن األوضاع اإلنسانية. ويشمل ذلك باملزيد من املوارد لتعزيز احلماية االجتماعية ونُظم املياه واإل

  ختفيف األثر على اجملتمعات احمللية جراء الصدمات اإلنسانية وغري اإلنسانية.الذي يهدف إىل و 
 .2019دوالر من بند خمصصات أخرى أسهمت يف بلوغ نتائج  7,809,810يشمل  2019غ املرحل من ل*** املب

 

 

 

2020. 

2,202,045عند  2020النشاط تأخرت حيث كان العدد النهائي في يناير  هذا عملية جمع البيانات حول: 1المياه واالصحاح البيئي  
 

170,186عند  2020النشاط تأخرت حيث كان العدد النهائي في يناير  هذا  عملية جمع البيانات حول :  2بيئيلالمياه واالصحاح ا  

478,018عند  2020النشاط تأخرت حيث كان العدد النهائي في يناير  هذا  عملية جمع البيانات حول :  3المياه واالصحاح البيئي   

70,363عند  2020لنشاط تأخرت حيث كان العدد النهائي في يناير ا هذا  عملية جمع البيانات حول : 1حماية الطفل   


