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وآلية والمياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي،    ، واالتصال ألجل التنمية  ، االجتماعيةالسياسات  قطاعات    . ففي حين أن قطاعاتلل  الكليمستوى التمويل    التمويل  وضعيمثل  بينما    القطاعاتبعض أنشطة  فقط  مؤشرات االستجابة  تمثل  *  

ألنشطة العمل اإلنساني من أجل   المخصصات التمويليةمن    قد تم ترحيلهالتمويل المتوفر  غالبية  العمل اإلنساني من أجل األطفال، إال أن  الخاصة بلتنفيذ األنشطة  ية  تمويلال  هابالمائة من متطلبات  40االستجابة السريعة حصلت على أكثر من  

 .  2019 األطفال للعام

 

* المبالغ المتوفرة تتضمن التمويل المستلم مقابل النداء  

الحالي )طوارئ وموارد أخرى( ومبلغ مرحل من العام  

الماضي إضافةً إلى تمويل إضافي غير مخصص 

نتائج متابعة للطوارئ ولكنه سيُسهم جزئياً في تحقيق 

 . 2020األداء اإلنساني للعام 

 التقرير  إليها  خلص التي  النتائج أهم

ال يزال عدد الحاالت وحالة وفاة.  78نجم عنها حالة،  314 رسميا  المؤكدة  كورونا بفيروس اإلصابة حاالت  عدد بلغ ، مايو 31اعتبارا من  •

وقائية    استجابةأنشطة  تنفيذ  في  اليونيسف  منظمة    تستمر.  إمكانية الحصول على الفحوصات وعدم ورود التقاريرنتيجة لعدم  ذلك  منخفضا ولكن قد يكون  

  تنقل البسبب إجراءات تحد من تنفيذ بعض برامج اليونيسف ية على عمل تحدياتوتستمر جائحة كورونا في فرض . برامجها المعتادة جانبإلى 

 . للطفل الصديقة والمساحات  المدراس إغالق مثل المحلية السلطات بفرضها قامت والحركة

حركة اإلمداد بين كما تعرضت الموافقة المسبقة. لتأخيرات نظرا لإلجراءات المطولة للحصول على  البالد داخل  االمدادحركة تتعرض  •

عبور الطريق،  ريح اعلى تص ة وكذلك تأخر الموافق ةالتخليص الجمركي المزدوج مقتضيات عمليات بسبب المحافظات لتأخيرات 

من جيبوتي قادمة  مليون دوالر إلى اليمن    2,3مايو، وصلت إمدادات بقيمة  شهر  . في  من ناقلة ألخرى  التفتيش وتحميل البضائع وعمليات  

  ،ومستلزمات طبية  ،، وأدويةباإلسهال المائي الحاد  ومستلزمات العناية الخاصةشمل هذه اإلمدادات معدات الوقاية الشخصية،  مان. وتوع  

وتسع شحنات  من خالل رحلة جوية ورحلة بحرية  تسليم  ال  ت عملية، وأغذية عالجية جاهزة لالستخدام. تمتوعوية، ومواد  مشافيومعدات  

 والحديدة. صنعاء كل من  إلى برية 

األطفال،  ضد الجسيمة االنتهاكات حاالت من حالة 20طري للرقابة ورفع التقارير التابع لألمم المتحدة من وقوع فريق المهام الق   تحقق •

 من قبل أطراف النزاع المختلفة. إلصابات بليغة طفال   27تعرض ، وتعرض طفالن للقتلحيث 

وجود  اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا المشتبه فيها وست حاالت وفاة مرتبطة بها في مايو، مع حاالت حالة من  10,086تم اإلبالغ عن  •

اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا  بحالة من حاالت اإلصابة  3,774. عالجت اليونيسف الوفيات جراء اإلصابة٪ من معدل 0.06نسبة 

  55 و  محاليل اإلرواء مركزا لمعالجة الجفاف عن طريق  75خالل دعم في المائة من عدد الحاالت( من  37ما يعادل )المشتبه فيها 

 محافظة.  17مركزا لعالج اإلسهال في  

 
 

 

 

 الوضع في أرقام 
 

 مليون  12,2

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 

 مليون  24,3
 إجمالي عدد األشخاص المحتاجين 

 ( 2020اإلنسانية خطة االستجابة )اوتشا: 
 

 

 مليون 1,71

 إجمالي عدد األطفال النازحين 
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 التمويل والشراكات: لمحة عامة
يتواءم  2020أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن  في إطارمليون دوالر أمريكي  535منظمة اليونيسف للحصول على  إن نداء

ألنشطة العمل  سخية كمساهمة مليون دوالر  2,2مبلغ  على  2020في مايو  اليونيسف  حصلت  . 2019خطة االستجابة اإلنسانية الخاصة باليمن مع 

 النرويج، واللجان الوطنية لليونيسف في أيسلندا وألمانيا وبولندا. و، الوكالة السويدية للتنمية الدوليةقدمة من ماإلنساني من أجل األطفال 
 

والتي بفضلها تجعل من االستجابة الخاصة بالعام  مساهماتها وتعهداتها على تود اليونيسف أن تعرب عن خالص امتنانها لجميع الجهات المانحة 

االحتياجات من  %66) 2020عام المليون دوالر في  352تصل إلى واجه اليونيسف في اليمن فجوة كبيرة في التمويل تو. اممكنأمرا  2020

 135ما يقرب من الحصول على في اليمن  واإلصحاح البيئي(. في حين تتطلب استجابة اليونيسف اإلنسانية للمياه والصرف الصحي التمويلية

مليون  1,5سوى  تتلقالمنظمة لم  إال أنمليون شخص  6,8إلى  ضروريةالالمياه والصرف الصحي إليصال خدمات أمريكي مليون دوالر 

لدى   كوني فلن يوليو،  1ا من راعتباومايو.  31تاريخ بحلول وذلك صحاح البيئي الستجابة للمياه والصرف الصحي واإلفي جانب ادوالر فقط 

الحصول  ما لم يتم  اإلصحاح البيئي  المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والطارئة  االستجابة  عمليات  دعم  في    لالستمرارالتمويلية  اليونيسف القدرة  

استجابة عاجلة في مجال المياه والصرف  لتنفيذ مليون دوالر أمريكي  110الحصول على تمويل إضافي بشكل عاجل. ستحتاج اليونيسف على 

مليون  30حرجة تبلغ تمويلية فجوة توجد  حيث ، وعلى وجه السرعة لشهري يوليو وأغسطس2020يسمبر الصحي في الفترة ما بين يونيو ود

المياه  كتلةفي اليمن، وتعتمد اإلصحاح البيئي في المائة من االستجابات اإلنسانية للمياه والصرف الصحي و 50دوالر. تمثل اليونيسف أكثر من 

 على استجابة اليونيسف كمالذ أخير. في اليمنصحاح البيئي والصرف الصحي واإل
 

الفئات المستهدفة  على جميع برامجها من أجل تعديل    فيروس كورونا  أثيرتلقياس    لبرنامج المنظمةفي شهر مايو مراجعة داخلية  اليونيسف    نفذت

للحصول   في الوقت الراهن اليونيسف تنادي . 2019خطة االستجابة اإلنسانية الخاصة باليمن ومتطلبات التمويل بما يتماشى مع من المستفيدين 

، لالستجابة لالحتياجات 19-لمكافحة جائحة كوفيد من أجل األطفالالعالمي أنشطة العمل اإلنساني مليون دوالر كجزء من  33,5على مبلغ 

خطة االستجابة مع    19-لمكافحة جائحة كوفيد  من أجل األطفالالعالمي  أنشطة العمل اإلنساني  تواءم  وتفي اليمن.    19-الناتجة من كوفيداإلضافية  

دوالر أمريكي  649,800على مبلغ  2020مايو  31حتى اليونيسف في اليمن منظمة  حصلت. 19-اإلنسانية العالمية لمكافحة جائحة كوفيد

التعليم ’  صندوقمن  الشراكة العالمية للتعليم ومقدمة من    19-لمكافحة جائحة كوفيد  األطفالأنشطة العمل اإلنساني من أجل    مساهمة سخية لصالحك

في المائة من   99مليون دوالر ) 32,8 تصل إلى كبيرة في التمويلتواجه اليونيسف في اليمن فجوة  وبالرغم من ذلك . ‘نتظريال يمكن أن 

 الفيروس واالستجابة للمتضررين.لمنع انتشار والالزمة ( يةالتمويل االحتياجات
 

تقرير المراجعة  الواردة في تنفيذ التوصيات في اليونيسيف استمرت وكجزء من الجهود المستمرة لتعزيز تدابير الوقاية من المخاطر وإدارتها، 

تعكف منظمة اليونيسف وبصورة نشطة على تنفيذ سلسلة من إجراءات  . ونتيجة لذلكوالتقييمالمراجعة قسم التخطيط والصادر عن الداخلية 

ولهذا . المرجوة لمصلحة األطفال وعلى نحو فعال في بيئة تكتنفها صعوبات وتحديات جمة وكبيرة تخفيف المخاطر بهدف تحقيق األهداف

إطار عمل إلدارة المخاطر يتجاوز هذا النهج يعد و ،HACT Plus الجديدةالنهج الموحد للحواالت النقدية في نسخته تنفيذ في اليونيسف استمرت 

النهج الموحد  يتجاوز  وكاالت األمم المتحدة األخرى. جنبا إلى جنب معمن قبل  المعمول به للحواالت النقديةلنهج الموحد العادي ل إطار العمل 

، وهو قرار يتم تحديده من خالل HACTسخة السابقة  النالحد األدنى من أنشطة الضمان المنصوص عليها في    للحواالت النقدية في نسخته الجديدة

منقحة وضع صيغة لشريكا منفَّذا  120تم إعادة تقييم  فقد. واعتبارا من شهر مايو يةبيئة التشغيلالومتأصلة مخاطر من ذلك  ىمدى ما ينطوي عل

باستخدام  مستمرة أيضا    يدانيةالمالمالية  المراجعات  أعمال  أن  كما  .  المحسنةباستخدام منهجية تقييم المخاطر    الخاصة بهمالمخاطر المحتملة    درجةل

ويتم تنفيذ  .تركز وبصورة أكبر على اكتشاف أعمال االحتيال والنصب ومنعها قبل وقوعهاوالتي الشروط المرجعية الخاصة بالضمانة المالية 

مباشرة والتعويض لنفقات تم صرفها مسبقا  ويستثنى من ذلك نفقات التشغيل ال ليات الدفع آكافة المدفوعات الخاصة بأنشطة البرامج من خالل 

ذلك األنشطة المرتبطة   تضمنتنفيذ المشتريات مباشرة من قبل اليونيسف ويأيضا   يتم  .  واإلشراف والتي يتم دفعها من خالل حواالت نقدية مباشرة

 .  وإعادة التأهيل بالبناء

 

 الوضع واالحتياجات اإلنسانية: لمحة عامة
. تم اإلبالغ تعاف  حالة    15و    حالة وفاة  78نجم عنها  حالة    314مايو    31تاريخ  حتى  المؤكدة رسميا في اليمن    19-بلغ عدد حاالت اإلصابة بكوفيد

 معدل ارتباطمن المرجح   2محافظات. 10الحاالت المؤكدة رسميا  في وجود تم اإلبالغ عن   1.اإلصابةمعدل الوفيات جراء ل %25نسبة عن 

غير   ات المحليةعلى مستوى المجتمع انتقال العدوىالشديدة وال يزال مستوى اإلصابة حاالت سوى يتم اختبار ال  هبحقيقة أنالمرتفع  الوفيات

 
   19-منظمة الصحة العالمية، التقرير المتعلق بحاالت كوفيد   .1
 أمانة العاصمة، مارب، حضرموت، المهرة، تعز، لحج، عدن، أبين، الضالع، شبوة.     .2
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بما في ذلك في شمال اليمن حيث تم تأكيد أربع للعدوى حاليا انتقال "صامت" وجود احتمالية بشأن  بالغةال تزال هناك مخاوف كما معروف. 

  3أبريل.شهر الحاالت األولى في اكتشاف حاالت فقط منذ 

 

كما خدمات تعليمية. أي ال تزال المدارس مغلقة وال يتم تقديم حيث  جائحة كورونالتدابير الهادفة لمكافحة ل نتيجةال يزال التعليم في اليمن يتأثر 

من امتحانات  11-1إعفاء الطالب للمستويات  وتم ،م2020-2019العام الدراسي يقضي بإنهاء  قراراأصدرت وزارة التربية والتعليم في عدن 

القرار بشأن امتحانات يتم بعد اتخاذ . لم إثنينفي مضروبة األول الدراسي نتائج امتحانات الفصل  احتسابيتم بحيث الثاني الدراسي الفصل 

  مناطق الخاضعة التأجيل الدراسة واالمتحانات في وقد تم . جائحة كوروناوضع رات يخضع لتطواألمر ال يزال حيث العامة الثانوية  طالب

إلى   ا دعت من خاللهاليونيسف جهوداذلت منظمة ب فقدمدرسة كمراكز للحجر الصحي  58استخدام وفي ظل صنعاء. في لسلطات لسيطرة ا

ووزارة التربية والتعليم  اليونيسف ستعمل  تخفيفي،كإجراء و. استئناف الدراسةضمان عودة تلك المدارس إلى وضعها الطبيعي قبل ضرورة 

قبل إعادة فتح  عمليات وبروتوكوالت التشغيل اآلمن للمدارس وتفعيل مبادئ توجيهية بشأن إعداد  على ةمشتركبصورة  المعنيةوالوزارات 

 رس. االمد
 

حالة وفاة   37 حالة و   135,903إلى  2020خالل األشهر الخمسة األولى من عام  اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا المشتبه فيهاحاالت بلغ عدد 

اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا  حاالت  من    365,223م تسجيل  2019خالل نفس الفترة من عام  تم  .  ٪0.02بنسبة    وفياتمعدل  تسبب بمما  مصاحبة  

أن    إالعلى الرغم من األمطار التي هطلت مؤخرا في جميع أنحاء البالد  و(.  ٪0.20بنسبة    وفياتمعدل  )  مصاحبةحالة وفاة    638  و  المشتبه فيها  

محافظة أبلغت  أبين وإب والحديدة وتعز ولحج وصنعاء.  محافظات  ثمانية أسابيع خاصة في    شهد انخفاضا على مدىبها قد  عدد الحاالت المشتبه  

( في حاالت وفياتالفي صفر  بمعدلحالة  113) %32زيادة بنسبة تسجيل عن  2020مايو شهر خالل األسابيع الثالثة األخيرة من مأرب 

الطبية أن إجمالي االستشارات    قارير الترصد اإللكتروني لإلنذار المبكر لألمراضت. أظهرت  اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا المشتبه فيهاباإلصابة  

. وانخفضت حاالت الكوليرا 2019في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام  11انخفضت بنسبة قد  2020 العامفي األسابيع الستة الماضية في 

 . 2019عام في الفي المائة، مقارنة  81بنسبة  2020المشتبه فيها خالل الفترة نفسها من عام 

 

 

تم  ،حادثة انتهاكات جسيمة ضد األطفال 21ما مجموعه  2020مايو شهر في  واإلبالغ التابع لألمم المتحدة للرقابة  طريالق   المهام فريقوثق 

. ةالمتبقي  ةجمع المعلومات للتحقق من الحادثعملية  واإلبالغ التابع لألمم المتحدة    للرقابة  طريالق    المهام  فريقحادثة. ويواصل    20من  فيها  التحقق  

فتيات و  8) تضرروا من إصابات بليغةطفال   27(، و وفتى)فتاة للقتل طفلين تعرض تضمنت حوادث االنتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها 

 ،واالختطاف  ،واالغتصاب والعنف الجنسيللقتال،  ( من قبل أطراف النزاع المختلفة. لم تكن هناك حاالت مؤكدة لتجنيد واستخدام األطفال  فتى  19

تليها الضالع ومأرب ، في تعزكانت والقتل التي تم التحقق منها  صابات بليغةالتعرض إلحاالت معظم على المستشفيات والمدارس.  الهجومأو 

 تمكنت األمم المتحدة من التحقق منها حتى اآلن فقد يكون العدد الفعلي للحوادث أعلى من ذلك. للحاالت التي جوف. وبما أن هذه مجرد أرقام وال
 

  

 
 .مايو، مكتب منظمة اليونيسف لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 31-15، الفترة 19-بشأن كوفيد 5تقرير رقم  3

 20-1: األسابيع إلنذار المبكر لألمراضارصد بحسب  2020َو  2019االستشارات مقابل حاالت الكوليرا المبلغ عنها في مقارنة إجمالي 
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 استجابة البرنامجعن  مختصرتحليل 
 االستجابة لإلسهاالت المائية الحادة/الكوليرا

اليونيسف  وفرت ، حيثوصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة تشغيل عملية دعم في اليونيسف منظمة  استمرت

عالية  مناطقفي نسمة مليون  1,4 لصالحالوقود والكهرباء وقطع الغيار وخيارات الطاقة البديلة والصيانة الطارئة ألنظمة الصرف الصحي 

 الضالع وعدن وذمار ولحج وأمانة العاصمة. محافظات في  الحاد/الكوليرااإلسهال المائي من حيث التعرض لإلصابة بالخطورة 

 

صلت وو. الكوليرا المشتبه فيها تقامت اليونيسف بنشر فرق االستجابة السريعة بمجرد اإلبالغ عن حاالالمشتبهة الكوليرا حاالت لمنع انتشار و

كما البالد.  عمومفي  اإلسهال المائي الحاد/الكوليراضررة من تفشي شخص في المناطق المت 74,000إلى أكثر من فرق االستجابة السريعة 

جلسات توعية  كما نفذت شخصيةالنظافة الأدوات ولكلورة المنزلية وتوزيع أقراص الكلورة لبتدشين حمالت فرق االستجابة السريعة قامت 

توفير الكلورة اليومية لمصادر المياه ودعم  في  اليونيسف واستمرت  في عدن والحديدة وحضرموت وإب.    على مستوى األسرة  لشخصية لنظافة ا ل

ترتفع فيها مخاطر   مناطقفي  مليون شخص    2ذمار وصنعاء وأمانة العاصمة. ونتيجة لذلك حصل أكثر من  محافظات  المياه في  ناقالت  الخاصة و

 .نقيةمياه شرب  علىالكوليرا / اإلصابة باإلسهال المائي الحاد

 

حالة   3,774مايو عالج شهر في حيث تم  ومراكز عالج اإلسهال محاليل اإلرواءعالج الجفاف عن طريق دعم مراكز في اليونيسف  استمرت

مركزا  75في المائة من عدد الحاالت( في تلك المراكز التي تدعمها اليونيسف في  37) اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا المشتبه فيهاحاالت من 

 .4  محافظة 17في مركزا لعالج اإلسهال  55و محاليل اإلرواءلعالج الجفاف عن طريق 

 

اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا  لمنع انتشار حاالت في مجاالت االتصال والتواصل والحشد المجتمعي استمر شركاء اليونيسف في دعم تدخالت 

اإلسهال التوعوية حول  معلومات  الاألسر بلتزويد  بالمخاطر وإشراك المجتمع    التوعيةنهج  اليونيسف  تبنت    جائحة كورونامع تفشي  و.  المشتبه فيها

التباعد الجسدي باستخدام مكبرات الصوت قواعد االلتزام ببالمخاطر وإشراك المجتمع المحلي  التوعية عمليات. تتضمن الحاد/الكوليراالمائي 

لوقاية من  التوعية لنشر رسائل عملية في المحافظات الجنوبية، دعمت اليونيسف و. وإلصاق رسائل التوعية على السلعواتساب ومجموعات 

متطوعو المجتمع   تمكنفي المحافظات الشمالية،  والمطبوعة.    تواصلالكوليرا من خالل وسائل التواصل االجتماعي ومكبرات الصوت ومواد ال

من  زيارة    64,429من خالل    اإلسهال المائي الحاد/الكوليراالتوعية للوقاية من  رسائل  نشر  من خالل    نسمة  457,162إلى  من الوصول  المحلي  

  منزل.  منزل إلى
 

 الصحة والتغذية

  2رقم العمل على الركيزة في قيادة منظمة اليونيسف استمرت العامة والس كان, بالتنسيق مع كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة 

بالجاهزية واالستجابة لوباء بالخطة الوطنية الخاصة ذات الصلة  5دعم الركائز األخرىكذلك والخاصة بالتوعية بالمخاطر وإشراك المجتمع 

-حاالت كوفيدعامال في مجال الصحة المجتمعية، جلسات تعريفية بشأن فرز    1,236عامال  في مجال الصحة، بما في ذلك    3,737. تلقى  كورونا

شراء معدات الوقاية الشخصية لمرافق الرعاية الصحية األولية والعاملين الصحيين  عملية والوقاية من العدوى ومكافحتها. بدأت اليونيسف  19

المجتمعيين ومتطوعي الصحة المجتمعية وغيرهم من الموظفين الذين تم دعمهم من قبل اليونيسف وذلك لضمان استمرارية الخدمات الروتينية 

الوقاية الشخصية  إضافية من معدات  ين المرضى. تدعم اليونيسف شراء معدات  منع انتقال العدوى ب  من خاللمع سالمة مقدمي الخدمات الصحية  

أنحاء البالد  عمومواستمرارية الخدمات الصحية. يتم توزيع معدات الحماية الشخصية في االستجابة ومعدات  وأدوات فحص فيروس كورونا

معدات الوقاية الشخصية التي تبلغ قيمتها مجموعة من . يتم شحن بالوصول مان صاللة في ع  منفذ عبر القادمة وبدأت معدات الوقاية الشخصية 

مواد فحص فيروس المشتريات المحلية واإلقليمية. كما يتم شحن وأقسام اإلمداد بالمقر الرئيسي لليونيسف  عبر إدارةماليين دوالر إلى اليمن  7

 دوالر إلى اليمن.  260,500بقيمة كورونا 

 

دون الواحدة  طفال    120,38  حصلكما    6اللقاح الخماسيالجرعة الثالثة من    من العمر  الواحدة  دونطفال    096,41  إعطاء  2020مايو  شهر  في  تم  

واستمرت والدفتيريا. ( الخناق)سنة( ضد الكزاز  49-15امرأة في سن اإلنجاب ) 23,817تم تطعيم و. لقاح الحصبةالجرعة األولى من على 

عام الللربع الثاني من  7اللقاحات توفير دعمت اليونيسف  كما تقديم الخدمات مراكز توفر اللقاحات في  لضمانفي تقديم الدعم اليونيسف منظمة 

 .على مستوى المحافظاتتبريد الإلى مخازن  مركزيمن مخزن التبريد ال 2020

 
 الجوف، تعز، إب، أبين، البيضاء، الضالع، المكال، سيئون، لحج، شبوة، عدن، المهرة، عمران، ذمار، أمانة العاصمة، صنعاءصعدة،  4
الترصد وفرق االستجابة السريعة والتحقيق في الحاالت؛ الركيزة  : 3: التوعية بالمخاطر وإشراك المجتمع )وتقوده اليونيسف(؛ الركيزة 2: التنسيق على المستوى القُطري والتخطيط والرقابة، الركيزة 1الركيزة  5
: استمرار خدمات الصحة والتغذية  9: دعم تشغيلي ولوجيستي؛ الركيزة 8: إدارة الحالة؛ الركيزة 7: منع اإلصابة بالعدوى والتحكم فيها؛ الركيزة 6: المختبرات الوطنية؛ الركيزة 5: نقاط الدخول؛ الركيزة 4

 مياه والصرف الصحي وخدمات أخرى اجتماعية أساسية للوقاية. وخدمات ال
 الجرعة الثالثة من اللقاح الخماسي ولقاح الحصبة 6
  240,000َو  جرعة من لقاح شلل األطفال غير النشط 62,915جرعة من لقاح شلل األطفال الفموي َو  295,420َو  Guérin-Bacillus Calmetteغيران -جرعة من لقاح كالميت 186,260تشمل  7

 جرعة من لقاح الكزاز.  148,708جرعة من لقاح الحصبة والحصبة األلمانية المدمج َو  17,790جرعة من لقاح المكورات الرئوية و  229,428جرعة من اللقاح الخماسي َو 
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 مكافحة خطر انتقال العدوى، أوقفت اليونيسف حمالت  مستوى  التي تفرضها السلطات المحلية، وبالنظر إلى  جائحة كورونا  مكافحة  تدابير  ل  نظرا

الكزاز.   ولقاحات الفمويانتهاء صالحية لقاحات شلل األطفال احتمالية والدفتيريا وشلل األطفال. وقد أدى ذلك إلى  (MNTE)الكزاز الوليدي 

  1,290,940 و   أمريكي دوالر 62,553بقيمة  الكزازجرعة من لقاحات  481,180 صالحية ستنتهي 2020وبحلول نهاية شهر أغسطس 

بقيمة  لقاحات الكزازجرعة إضافية من  1,464,060كما توجد . أمريكيدوالر  225,915بقيمة  الفمويلقاحات شلل األطفال جرعة من 

على إعداد  اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية  وللحيلولة دون إهدار هذه الكميات عملت. 2020نوفمبر شهر دوالر تنتهي في نهاية  204,957

مع وزارة الصحة  مذكرة التفاهيم ومصفوفة تخفيف مخاطر لتنفيذ حمالت التطعيم المعلقة في المحافظات الجنوبية. تمت مشاركة  تفاهممذكرة 

هم بحاجة    ممنألطفال  تطعيم ال  حددةفي مناطق م  حمالت التطعيمإمكانية تنفيذ    لبحث فيبغرض المتابعة ل  الحقةالمناقشات ال   تمالعامة والسكان وت

في عدن والضالع ولحج    2020يوليو    9إلى    4الدفتيريا في الفترة من  تطعيم  . من المقرر إجراء حملة  اللقاحات  قبل انتهاء صالحيةوذلك  للتطعيم  

اللقاحات جرعات في عشر محافظات. تستخدم  2020يوليو  20-18في فمن المقرر تنفيذها شلل األطفال التطعيم ضد حملة أما وتعز والمهرة. 

 الحمالت.تم تنفيذ إذا  اتاللقاح خطر انتهاء صالحيةنشهد لن و ،التحصين الروتينيةلتقديم خدمات حاليا 

 

% من البيانات 79من خالل منذ بداية العام وو . اإلدارة المجتمعية المتكاملة لبرنامج سوء التغذية الحاددعم في اليونيسف وشركاؤها  استمرت

سوء التغذية مصاب بطفل  83,883من بينهم  ،مليون طفل دون الخامسة 1,3كثر من سوء التغذية ألفحص إجراء تم المرفوعة بهذا الصدد فقد 

أقراص التخلص  على طفل  186,620 حصللمنع سوء التغذية، و. لتلقي العالجبرنامج التغذية العالجية إدخالهم في ( تم SAM) وخيمالحاد ال

  873,371 ك وحصلتحمض الفوليمكمالت على أم  425,083 حصلتكما المغذيات الدقيقة.  جرعطفال  336,593تلقى في حين  من الديدان

 . في مجال تغذية األطفال الرضع والصغاراستشارات على   أم
 

في المناطق ذات األولوية العالية. باإلضافة  )المواك( الذراع أعلى إيقاف حمالت فحص محيط منتصف مكافحة جائحة كورونا تدابير  بسببتم 

تمديد عطلة العيد في المحافظات ل  ونظرا.  19-كوفيدتماشيا مع اإلرشادات العالمية للحد من مخاطر انتقال    SMART  مسوحاتإلى ذلك، تم تعليق  

من   شمال البالدلمحافظات الجنوبية وفي محافظتين تم تعليق الفرق المتنقلة في ا مكافحة جائحة كورونا فقد يونيو بسبب تدابير  11الجنوبية حتى 

الفرق المتنقلة   استئناف عملومن المتوقع  احترازية صارمة.  تدابير    ذاتللفرق المتنقلة    موحدة  عمل  اتإجراء  كما تم إعدادقبل السلطات المعنية.  

خالل أبريل   خدمات العالج الغذائيلتلقي    الزيارات  في معدل  انخفاضاالسنوات الماضية    شهدت.  المطولةفي المحافظات الجنوبية بعد عطلة العيد  

خدمات  نسبة المن    يللتقللتقديم خدمات التغذية  رصد  اليونيسف بعناية  وتتابع  .  جائحة كوروناومايو ورمضان وعطلة العيد، بغض النظر عن تفشي  

يتم  أن    جائحة كورونا علىالتغذوية في سياق  العالج  تلقي خدمات  االستمرار في  اليونيسف رسائل حول أهمية  وقد أعدت  غير مستغلة.  الية  والتغذ

 مشاركتها على منصات التواصل االجتماعي.

 

والتي تشمل البرنامج  )أنشطة خارج الجدران للمرافق الصحية( المتكاملة اإليصاليةاألنشطة  كافةتم تعليق مكافحة جائحة كورونا تدابير ل نظرا

 الموسع للتحصين واإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة وصحة األم والوليد وأنشطة التغذية. 

 

تدخالت في المجال  لهم بحاجة ممن  نسمةمليون  7,4حوالي التغذية كتلة حددت  2020خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام  توسيعمن خالل 

مليون شخص من المستفيدين المستهدفين  6,2لعدد استجابات تغذوية نفيذ لتأمريكي  مليون دوالر 189,5مبلغ الحصول على  ويتعين. التغذوي

إن المستفيدين فبعض الشركاء المقدم من ونقص التمويل الصعوبات التي تكتنف بيئة العمل بسبب و. 2020يونيو وديسمبر  بينفي الفترة ما 

 تفاهمالتغذية مذكرة أعدت كتلة التحديات هذه لمواجهة وفي المائة.  30-20 بنسبة أقل  2020ديسمبر وبين يونيو استهدافهم في الفترة الممكن 

الصحة وخدمات خدمات  عوامل مثل األمن الغذائي واالقتصاد وتعطل  مجموعة  على سوء التغذية الحاد من خالل    جائحة كورونا  اتلتقدير تأثير

 التغذية.
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 المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي

واصلت اليونيسف تقديم خدمات المياه  االستجابة لوباء كوروناأعمال كجزء من 

في جميع الصحي  إلنشاء مراكز الحجر والعزل  االصحاح البيئي  والصرف الصحي و

  لمياه والصرف الصحي ا مساعداتفي شهر مايو قدمت اليونيسف فأنحاء البالد. 

وخزانات )وايتات(  المنقولة بالشاحنات  بما في ذلك توفير المياه  استجابة لوباء كورونا  

وتمديد أنابيب طارئة للحاالت الومراحيض الشخصية المياه ومستلزمات النظافة 

 شخص.  200,000 لصالحالمياه 

 

 الرئيسيةالمدن كل من دعمت اليونيسف تشغيل وصيانة شبكات إمداد المياه في كما 

شمل ذلك توفير الوقود والكهرباء آمنة حيث والمناطق الريفية لتوفير مياه شرب 

مليون شخص من المجتمعات   2,5في شهر مايو حصل  والطاقة.  وبدائل  وقطع الغيار  

مليون   7,3. كما حصل 8محافظة  11المضيفة والنازحين على مياه شرب آمنة في 

لرقابة على جودة المياه عمليات اعلى مياه نظيفة بفضل دعم منظمة اليونيسف  شخص  

 .9ست محافظاتوتعقيم إمدادات المياه الكبيرة الى جانب كلورة خزانات المياه في 

 

حمامات للطوارئ  لحاالت الطوارئ كما قامت ببناء  الماء )خزانات المياه المتنقلة( الى ذلك استمرت اليونيسف في توفير مياه عبر وايتات

  . 10محافظاتسبع نازح في  ,00048ممارسات النظافة الشخصية لعدد  التوعية لتعزيزووزعت أدوات ومواد النظافة الشخصية مع 

 

كتلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح قدمت  لجائحة كوروناستجابة كتلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي لالدعم شركاء وبهدف 

  عدت " وأ19-ما هو مركز النظافة الخاص بجائحة كوفيد" " و  19-وقف انتشار كوفيد"بعنوان وندوات عبر اإلنترنت دورتين تدريبيتين  البيئي

موارد تقنية. قام  وتوفراإلجراءات البرامجية في ظل جائحة كورونا  موائمة توفر معلومات حول بفيروس كوروناخاصة  نصف شهريةنشرة 

 عمومللنازحين في  مخيما 199في  الشخصيةأدوات النظافة الصابون وبتوزيع كتلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي شريكا في  15

كتلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح حددت    2020لعام  ل  اإلنسانية لليمنخطة االستجابة    توسيعالتباعد الجسدي. من خالل  ب  االلتزامالبالد مع  

مليون شخص   11,2باإلضافة إلى  ات في جانب المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي  إلى مساعد نسمة ممن هم بحاجة  مليون    20,4البيئي  

واإلصحاح المياه والصرف الصحي  كتلةالمياه والصرف الصحي للحفاظ على حياتهم. تستهدف  ات في جانبمساعد لفي حاجة ماسة ممن هم 

والتي تستدعي الحصول على    2020المياه والصرف الصحي في الفترة ما بين يونيو وديسمبر  في جانب  مليون شخص باستجابات    12,5  البيئي

في االستجابة الطارئة للمياه  كبيرةفجوات تمويلية  واإلصحاح البيئيالصحي  المياه والصرف كتلةتواجه مليون دوالر أمريكي.  198,9مبلغ 

مليون دوالر بحلول نهاية يونيو لمواصلة توفير المياه في المراكز الحضرية،    40ما ال يقل عن والتي تستلزم الحصول على والصرف الصحي 

إطالق حمالت مايو شهر في ماليين شخص. تم  9لعدد  وجائحة كوروناالكوليرا االستجابة لوباء وخدمات المياه والصرف الصحي للنازحين، و

 سد فجوات التمويل العاجلة مع المانحين.تستهدف كبيرة مناصرة 

 

 الطفلحماية 

. استمر تعليق التجمعات للطفلالصديقة مساحات ، علقت السلطات جميع أنشطة التوعية وأغلقت المدارس والمن فيروس كوروناكإجراء وقائي 

والمركز اليونيسف تمكنت  اتالتحديهذه على الرغم من ومما أثر سلبا على جلسات التوعية بمخاطر األلغام.  تواالجتماعا اتالعامة والتدريب

محافظة  مخاطر األلغام في توعوية حول برسائل  11شخص  507,2إلى الوصول من في اليمن  لبرنامج الوطني للتعامل مع األلغامالتنفيذي ل

 مراقبة التباعد االجتماعي.مع استخدام مكبرات الصوت وذلك من خالل الجوف 

 

تم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي.    تنفيذكبير على  ثر  أب  خطر انتشار جائحة كورونابسبب    الصديقة للطفلإغالق المدارس والمساحات    تسبب

في المرافق الصحية والمجتمعات المحلية من قبل وزارة الدعم النفسي واالجتماعي أنشطة عدد محدود من خالل الفترة المشمولة بالتقرير تنفيذ 

 و   فتاة 22,562طفل ) 45,470شخص منهم  89,070لعدد الدعم النفسي واالجتماعي تم توفير خدمات  ، كما الشؤون االجتماعية والعمل

الحديدة والجوف وحجة ومأرب وريمة وصعدة من أصل    كل من  رجل( في   21,446امرأة و    22,154)من البالغين    43,600  ( و  فتى  22,908

 .فيروس كوروناالوقاية من التوعية حول الدعم النفسي واالجتماعي هذه الخدمة. كما تضمنت أنشطة تشملها محافظة  21

 

 
 الضالع، عدن، البيضاء، الحديدة، عمران، ذمار، حضرموت، إب، لحج، أمانة العاصمة، وتعز.  8
 الحديدة وعمران وذمار وإب وأمانة العاصمة وتعز 9

 الضالع، عدن، الحديدة، حضرموت، إب، لحج، وتعز.  10
 رجل(  1036امرأة و  470بالغين ) 1,506فتى( و  511فتاة و  490طفل ) 1,001  11

مستلزمات النظافة  أدوات و. توزيع 2020اليمن/ ©منظمة اليونيسف 
 في أحد مراكز العزل الصحي  الشخصية
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حالة    638 تقييم  المدربين  الحالة  يمديرقد جرى من خالل  لألطفال. و  بالغة األهميةاإلحالة وتوفير الخدمات  خدمات  دعم  في  اليونيسف    استمرت

واألشهر في مايو  على حاالتهم  تم التعرف  ممن    ،(فتى  947  فتاة و    515طفال  )  1,462  حصل  ، حيث(فتى  417فتاة و    221)من حاالت األطفال  

أسر األطفال اقتفاء أثر واالستشارات الفردية، وخدمات حماية الطفل. تضمنت خدمات حماية الطفل المقدمة مساعدة الضحايا على  ،السابقة

لمواليد،  المفقودين، وخدمات لم الشمل، والتمكين االقتصادي ودعم سبل المعيشة، باإلضافة الى خدمات الدعم القانوني، وخدمات التعليم، وتسجيل ا

لى جانب خدمات دعم نفسي اجتماعي بطريقة مركزة وغير متخصصة، وإعادة  إعلى مستوى المجتمع واألسرة،  والدعم النفسي االجتماعي

وي عزى االنخفاض الكبير في عدد المستفيدين . 12الجماعي، وخدمات المأوى المؤقت، والخدمات الطبية / التأهيل وإعادة اإلدماج، والعالج الفردي

 التي تفرضها السلطات في صنعاء.و إدارة الحاالت إلى اإلجراءات والتدابير الجارية للوقاية من وباء كورونا من

 

 

 التعليم

التي أقرتها وزارة التربية والتعليم. يتم تنفيذ الخطة على مراحل  وكورونا في ظل جائحة وطنية لالستجابة للتعليم الخطة القادت اليونيسف إعداد 

استئناف االستجابة الخاصة ب(  2؛ )استجابات فورية تتضمن التعويض عن ساعات الدراسة المفقودة وبث رسائل التعليم ورفع الوعي(  1: )متفاوتة

 ( استجابات3؛ )لعودة إلى التعليمالخاصة بامن حزمة أكبر من األنشطة كجزء عن بعد والتعليم البديل تعليم الالسنة الدراسية بما في ذلك طرق 

منصات التعلم عن بعد بما في ذلك على سبيل المثال  على دراسةوتعمل اليونيسف  م واستدامتها.يزيادة فرص التعلتنفذ بعد ستة أشهر تستهدف 

 .ءشركاالالمنصات مع وزارة التربية والتعليم و  حول  تعريفيةجلسات  ل  والترتيبفي اليمن    الستخدامهامنصة جواز المرور الى التعليم  ال الحصر  

 

األسبوع خالل  تم االنتهاء  .  اثنتين  مدرسة في محافظتين  22أكملت اليونيسف وشركاؤها في شهر مايو إصالح مرافق المياه والصرف الصحي في  

  111,500قام ما مجموعه محافظات حيث  10صرف الحوافز النقدية للمعلمين والعاملين في المدارس في  من عملية األول من شهر مايو

حصلوا على حوافزهم من خالل طريقة الدفع اإللكتروني. غطت الحوافز النقدية خمسة أشهر شخص    384,23  ممنه  ،حوافزهماستالم  ب  13مستفيد

بأثر رجعي للمعلمات نقدية مايو صرف دفعات شهر في منتصف تم كما (. 2020فبراير حتى  2019)أكتوبر   2019/2020من العام الدراسي 

لمبادرتين لهاتين اصرف أثناء عمليتي التحقق والتم . 2020شهري يناير وفبراير المبالغ الخاصة ب 14ةمعلم 086,2استلمت الريفيات حيث 

عقم أثناء الطابور وتوفير المالتباعد الجسدي والتي تضمنت الحفاظ على مسافة  كورونامن فيروس  وقايةالنقديتين لدعم المعلمين اتخاذ تدابير ال

االستعدادات إلطالق مبادرة المنح وتجري التحقق. موظفي وصرف من قبل وكالء الكمامات وارتداء القفازات والصرف اليدوي في مواقع ال 

ر لكل مدرسة الستخدامها في تلبية االحتياجات التشغيلية للمدرسة مثل توفير دوال  1,500مدرسة بمنحة قدرها    7,000التي تستهدف  والمدرسية  

خطط استعراض  عقبلمدارس المستهدفة المبالغ لوالتكاليف األساسية األخرى. سيتم منح  بسيطةاإلصالحات التغطية كلفة المواد التعليمية و

 والموافقة عليها.المدارس التطويرية 
 

من   وذلكخدمات تعليمية  ممن هم بحاجة للحصول علىمليون طفل  5,5يمن الموسعة للمن خالل خطة االستجابة اإلنسانية التعليم  كتلةحددت 

  3,3توفير خدمات تعليمية لعدد  2020ديسمبر وبين يونيو في الفترة التعليم  كتلةتستهدف مليون طفل في سن الدراسة في اليمن.  7,8أصل 

أمريكي مليون دوالر  90,5ويتعين الحصول على . 2019عام ال عنمليون طفل مستهدف  0,5بزيادة قدرها الدراسة وذلك مليون طفل في سن 

نية لالستجابة وطالخطة الدمج في صياغة وكتلة مليون طفل مستهدف. عالوة على ذلك ساهمت ال 3,3إلى ضرورية لتقديم خدمات التعليم ال

 التنسيق بين مختلف الشركاء. آلية وقدمتكورونا في ظل جائحة للتعليم 

 

 
  19فتيات و  7طفل ) 26فتى(، البحث عن أسر األطفال المفقودين استفاد منها   258فتاة و   149طفل )  407فتى( ومشورة فردية لعدد  13فتيات و 4طفال ) 17شملت الخدمات مساعدة الضحايا لصالح  12

   6طفل ) 32ـ فتى(، وخدمات تعليمية ل 41فتيات و  6طفل ) 47فتى( ودعم قانوني لـ  23فتاة و  19طفل ) 42فتى(، وتمكين اقتصادي ودعم المعيشة لـ  22فتاة و  16طفل ) 38فتيان(، وخدمات لم الشمل لـ 
فتى( ودعم نفسي اجتماعي مركز وغير متخصص لـ   101فتاة و  51طفل ) 152فتى( ودعم نفسي اجتماعي على مستوى المجتمع واألسرة لـ  24فتيات و  7طفل ) 31فتى( وشهادات الميالد لـ  26فتيات و 

  34طفل )  92فتى(، وخدمات المأوى المؤقت لـ    295فتاة و    178طفل )  473فتى( وعالج فردي أو جماعي لـ    18فتيات و    5)  طفل  23فتى( وخدمات إعادة التأهيل وإعادة الدمج لـ    22فتيات و    10طفل )  32
 فتى( 27فتاة و  23طفل ) 50فتى(، وخدمات طبية لـ  58فتاة و 

  نتائج أولية بانتظار مطابقة البيانات النهائية. 13
 .ائيةنتائج أولية بانتظار مطابقة البيانات النه 14
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 الدمج االجتماعي
 )النقد واإلحالة( Cash Plus برنامجتنفيذ المرحلة الثانية من في اليونيسف  استمرت

خدمات اجتماعية  يوفر البرنامجفي أمانة العاصمة وصنعاء.  15مديرياتفي أربع 

وقد تم  ية حول الصحة والتغذية والتعليم وحماية الطفل.  وأساسية مجانية ورسائل توع

، حيث حصلت البرنامجأسرة من خالل  6,141مايو الوصول إلى شهر حتى نهاية 

خدمات فحص منزل إلى منزل على من خالل الزيارات من  كافة األسر المشمولة

لى جانب تلقيهم لخدمات تثقيف وتوعية بسبل الوقاية من وباء كورونا إ 16اليود

حدد برنامج النقد واإلحالة  . لى رسائل على صلة بالصحة العامة والتغذيةإباإلضافة 

طفال  925منهم  ميالدخدمات تسجيل الللحصول على ممن هم بحاجة طفال  4,497

 تستمر. مصلحة األحوال المدنيةإلى إحالتهم ميالد من خالل الحصلوا على شهادات 

تدابير ب االلتزامللحصول على شهادات الميالد مع بقية األطفال دعم في اليونيسف 

وأحيلت أربع حاالت يشتبه في إصابتها بالكوليرا إلى الخدمات الصحية. من بين حصين  طفل للت  200استقبال  تم  كما  .  يروس كوروناالوقاية من ف

سوء ب  مصابونامرأة حامل ومرضعة    103  طفال  و    119سوء التغذية تمت إحالة    خضعوا لفحصامرأة حامل ومرضعة    1,013  طفل و    4,841

امرأة حامل ومرضعة على مكمالت  1,793 ت، حصلكوالتغذية لتلقي عالج سوء التغذية المناسب. باإلضافة إلى ذل التغذية إلى مراكز الصحة

 1,865  إلى تقييم  إضافة  حبوب التخلص من الديدان  طفال  4,740  كما تلقىطفل على مكمالت المغذيات الدقيقة،    5,001  حصلو  يكالحديد والفول

  س.اخارج المدرباعتبارهم طفال 

 

  1,443  الهامة للوقاية من فيروس كورونا والتي شملترفع مستوى الوعي حول الممارسات  في    2020مايو    شهر  اليونيسف فيمنظمة    استمرت

جلسات الأو منزل إلى منزل إما من خالل الزيارات من التوعية نقل رسائل  حيث تم صنعاءمحافظة العاصمة و ةفي أمان المهمشينأسرة من 

 والتدابير االحترازية األخرى. والتي تم فيها مراعاة التباعد الجسدي ية والتوع

 

 التوعية بالمخاطر وإشراك المجتمع  /  االتصال من أجل التنمية

ركز الوطني والمالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وب اليونيسف استمرت

وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة في  للتثقيف واإلعالم الصحي والسكاني

الشركاء كذلك  و  وزارة المياه والبيئةاإلصحاح البيئي للتوعية في  األوقاف ومركز  

بالتوعية بالمخاطر وإشراك المجتمع  دعم  تقديم الفي  من المنظمات غير الحكومية  

وبحسب أولويات . من أجل التأهب واالستجابة لمواجهة وباء كورونا في اليمن

اليمن، وهي "المكافحة، التموين،   للتعامل مع فيروس كورونا فيم المتحدة األم

من    22,000جانب المكافحة بدعم من    تتولى اليونيسف قيادة"،  اإلنقاذ، والحماية

 .المساهمين في الحشد المجتمعي

 

تناولت , "سد الغريب"التلفزيوني الدرامي الرمضاني  مسلسلتناولت حلقات ال

تم عرضها  والكوليرا  فيروس كورونابما في ذلك الوقاية من الهامة الممارسات 

موقع مثل على منصات التواصل االجتماعي مرة  ماليين 10وقد تم مشاهدة الحلقات . مواطنماليين  5 نحوإلى لتصل على قناتين تلفزيونيتين 

 كل حلقة. على تعليق في المتوسط  1,200 وجودمع يوتيوب وفيسبوك 

 

برامج الولجمهور خدمة امحطة إذاعية وإعالنات  44محطة تلفزيونية و 18عبروسائل اإلعالم  المنفذة من خاللالتوعوية التدخالت  تمكنت

البالد. كما تم  عمومفي نسمة مليون  16إلى نحو فيروس كورونا من الوصول الوقاية من توعوية حول رسائل والتي تحمل  والهاتفيةالنقاشية 

المنشورة على منصات التواصل االجتماعي و  حول فيروس كورونافيديو  الومقاطع  لمنشورات والرسائل  تسجيل عشرة ماليين مشاهدة تراكمية ل

بالشراكة مع أربع شركات اتصال تعمل و  المياه والبيئةوزارة الصحة العامة والسكان ووزارة   استمرت.  واتساب وفيسبوك ويوتيوببما في ذلك  

 مليون مشترك. 13,5مشتركيهم البالغ عددهم الصوتية إلى والرسائل النصية القصيرة إرسال في في اليمن 

 

التوجيهية  باإلرشادات االلتزاممع  االتصال التوعوي المباشر بين األفرادتدخالت  في تنفيذشركاء اليونيسف في المحافظات الشمالية  استمر

من منزل إلى منزلية    اتزيار  148,657خالل  توعوية حول فيروس كورونا من  شخصا رسائل    858,893تلقى    حيث  الخاصة بالتباعد الجسدي

جلسات التوعية في أكثر  عمل    األئمة في  استمرفي مراكز الحجر الصحي. كما  توعوية  باإلضافة إلى جلسات  توعوية بين األمهات  وجلسات    آخر

 
 . مديريتي التحرير والصافية في أمانة العاصمة وسنحان وهمدان في محافظة صنعاء 15
 باليود.  هي خدمة يتم إبالغ األسر من خاللها فيما إذا كان الملح لديهم يحتوي على اليود أم ال، وتقدم رسالة حول أهمية استخدام الملح المعالج 16

- مبادرة كاش. معاينة طفل من خالل  2020 ©منظمة اليونيسف اليمن 

 للكشف عن سوء التغذية.   بالس 

 

. إحدى متطوعات المجتمع اثناء نشر  2020 ©منظمة اليونيسف اليمن 

 الرسائل التوعوية للوقاية من فيروس كورونا
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تطبيق شخص رسائل عبر مجموعات  120,600. كما تلقى 2020مليون شخص منذ فبراير  3,6صل إلى تلفي المجمل مسجد  5,000من 

التواصل مع ذوي بالدينيات المرشدات قامت كما . مساجد األئمة المشاركين في التوعيةبالقرب من المقيمين ألشخاص تستهدف اواتساب ال

ووسائل التواصل   سابواتعلى دات ها المرشناالحتياجات الخاصة بلغة اإلشارة إما مباشرة أو من خالل مقاطع الفيديو القصيرة التي سجل

بالميكرفونات محملة  عربة 409فقد استمرت  تفتقر إلمكانية الوصول لوسائل التواصل اإلعالمياالجتماعي األخرى. بالنسبة للمجتمعات التي 

في  المتنقلةشطة نهذه األ. كما تم استخدام بعض التوعية حول فيروس كوروناماليين شخص رسائل  8تلقى حيث أنشطة التوعية المتنقلة بتنفيذ 

خبراء تناول    فقدالمجتمعات المتضررة  بما يتصل بمساءلة  الوالراجعة  دعم آليات التغذية  وبهدف  مستفيد.    20,600مع    فعاليات لالتصال المتبادل

برامج  الالساخنة ومن خالل الخطوط  وذلك    شخص  6,024  طرحها من قبلتم  والتي  جائحة كورونا  مخاوف بشأن  السئلة و األالصحة والمتطوعون  

 المحلية.المحطات اإلذاعية  على يةالهاتف

 

بالكامل تم ممارسته  الجسدي    التباعدمسجدا  بأمانة العاصمة. أوضحت النتائج أن    951الجسدي في  التباعد    اتممارسلوزارة األوقاف تقييما     نفذت

الصفوف الخلفية  جسدي في ممارسة التباعد اللوحظ  فقدالبقية وفيما يتعلق ب٪ من المساجد. 49في يتم ممارسته لم بينما ٪ من المساجد 38في 

من المصلين الذين لوحظ عدم ممارستهم   92مقابالت الحقة مع تم إجراء  .  بينما شهدت الصفوف األمامية تزاحما وعدم ممارسة للتباعد الجسدي

 الحترازاتفي المائة ممن أجريت معهم المقابالت أنه ال توجد حاجة  53رأى  وقدعد الجسدي. لتباعد الجسدي لفهم أسباب عدم ممارسة التبال

 يرى ، بينماالجسدي  تباعدفي المائة أن الكسل هو سبب عدم ممارسة ال 22ذكر  ، كماليس بهذه الخطورة"كورونا التباعد الجسدي "ألن فيروس 

في المائة ممن أجريت معهم المقابالت فتاوى من بعض  7. كما ذكر فيروس كورونا٪ ممن أجريت معهم المقابالت أن هللا سيحميهم من 15

 في المساجد. يةالمجتمع مشاركةال مستوى الجسدي أثناء الصالة. تساعد هذه النتائج على تعزيزالتباعد علماء الدين الذين يحرمون 

 

استخدام اللقاحات للوقاية من  للتشجيع على" التطعيم مفيد للجميع" تحت عنواناالحتفال بأسبوع التحصين العالمي  2020مايو شهر في تم 

في اإلذاعة   رسائل قصيرةعلى السلع االستهالكية وكذلك بث لواصق توعوية ووضع توعوية األمراض. وشملت أنشطة األسبوع نشر مواد 

أسرة في ثالثة مراكز للنازحين  730لعدد حول أهمية التحصين. كما تم تنظيم عروض للرسوم المتحركة حول التحصين والوقاية من الدفتيريا 

 الجسدي.بالتباعد   االلتزامفي عدن مع 
 

 

 السريعة االستجابةلية آ

 االستجابةآلية ضمن ة مستلزمات العالمي مجموع غذاءمع صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج ال من هذا العامفي شهر مايو قدمت اليونيسف 

إلى تلبية الخاصة بآلية االستجابة السريعة  هذه المستلزمات  الحديدة وصنعاء وعدن وصعدة وإب. تهدف  كل من  نازح في    28,880السريعة لعدد  

  الشخصية نظافة الومواد الشخصية ألفراد األسرة لنظافة ا مواد غذائية وأدوات  حيث تحتوي على عائالت النازحة لل عاجلة الاالحتياجات أشد 

كما قدم شركاء   خذ أي شيء معهم.أل كافيالوقت المن منازلهم على حين غرة دون أن يتوفر لهم تم اقتالعهم أن هؤالء النازحين حيث لفتيات ل

. قدم شركاء اليونيسف المستلزمات التي تم توفيرها عبر آلية االستجابة السريعة الستكمالى منقذة للحياة تدخالت أخرللنازحين اليونيسف 

 في الحديدة. اضعيف انازح 383الشخصية لعدد النظافة  مستلزمات

 

للوصول إلى النازحين في   التي تعترضهم في مواجهة التحديات 2020مايو شهر في  لية االستجابة السريعةاستمر غالبية الشركاء المنفذين آل

مما أدى   إلى الميدان تصاريح العبورورفض السلطات منح الميدانية منية وتعطل عملية التحقق األمخاوف بالالتحديات  تتعلقالخطوط األمامية. 

ضمن احترازات مكافحة فيروس كورونا بسبب القيود المفروضة على الحركة من قبل السلطات إضافة لذلك، وإلى تأخير تنفيذ بعض األنشطة. 

 .المناطق المستهدفة كافةفي للنازحين والتغذية التكميلية واإلصحاح البيئي توفير خدمات المياه والصرف الصحي من بعض الشركاء يتمكن لم 

 

 اإلمداد والتموين واللوجستية

وزن مليون دوالر ب 2,3مايو إمدادات بقيمة شهر في اليمن إلى وصلت 

من جيبوتي قادمة مترا مكعبا  1,011 حجموطن متري  337 يبلغإجمالي 

وتشمل هذه اإلمدادات معدات الوقاية الشخصية، ومستلزمات مان. وع  

العناية الخاصة باإلسهال المائي الحاد، وأدوية، ومستلزمات طبية، ومعدات 

مشافي، ومواد توعوية، وأغذية عالجية جاهزة لالستخدام. تمت عملية 

إلى مؤجرة ورحلة بحرية إلى صنعاء مؤجرة التسليم من خالل رحلة جوية 

نوتسع شحنات برية  الحديدة   إمدادات  مايو تسليم  شهر  في  تم    .عبر منفذ الشح 

للمستخدمين النهائيين مليون دوالر من مخازن اليونيسف  3,3بقيمة 

 ها. لمستفيدين منا

 

ومستلزمات العناية معدات الوقاية الشخصية  وصول    .2020  ©منظمة اليونيسف اليمن  

 إلى مطار صنعاء الدولي.   الخاصة باإلسهال المائي الحاد
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ر الحدودي البري بين اليمن وع مان تعمل  يستلزم في حين شهر مايو من هذا العام  فيظلت موانئ صاللة وعدن والحديدة وكذلك معبر الشح 

نظرا لإلجراءات المطولة للحصول  للتأخير داخل البالد نقل االمدادات حركة تتعرض يوما.  14جميع اإلمدادات للحجر الصحي لمدة  خضوع

كما تعرضت حركة اإلمداد بين المحافظات لتأخيرات بسبب مقتضيات عمليات التخليص الجمركي المزدوجة  من السلطات.  المسبقة    على الموافقة

 وكذلك تأخر الموافقة على تصاريح عبور الطريق وعمليات التفتيش وتحميل البضائع من ناقلة ألخرى.

 

 القيادة والتنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني
 

 2020لشهر يناير اإلنساني تقرير الوضع  وكما وردت في تزال االستراتيجية اإلنسانية هي نفسهاال 

 

. 2020بريل إلشهر الوضع اإلنساني تقرير على النحو المبين في للتأهب واالستجابة لمواجهة جائحة كورونا كما هي  كما بقيت خطة اليونيسف

ة الشرق  لمنطق  5رقم    و    4رقم    حالةيرجى االطالع على تقارير المايو    كورونا لشهرجائحة  ذات الصلة بستجابات  للمزيد من المعلومات حول اال

 .األوسط وشمال أفريقيا

 

 

 

 

 

 

 قصص ذات اهتمام إنساني واإلعالم الخارجي
 الماء: الشريان الرئيسي للحياة

 
 

في عموم اليمن ممن هم بحاجة إلى دعم للحصول على المياه. فسنوات النزاع الممتد واألزمة االقتصادية وندرة  نسمةمليون  18هناك قرابة 

من أجل  المياه التي تفاقمت بسبب تغير المناخ جعلت الكثير من المجتمعات المحلية غير قادرة على تأمين المياه التي تحتاجها بشكل يعتمد عليه 

في جميع أنحاء البالد، أصبح الحصول على المياه النظيفة أكثر أهمية من ذي قبل  19-اآلن، ومع بدء تفشي جائحة كوفيدالبقاء على قيد الحياة. 

. بصورة مستقرةكافح المجتمع المحلي في مدينة الغيضة لسنوات عديدة للحصول على إمدادات مياه    .لضمان تمكن األسر من الحفاظ على صحتها

ظل  فقد  فمنظومة المياه هناك تعتمد بشكل كبير على الوقود من أجل تشغيلها. ونظرا  للزيادة المستمرة في أسعار الوقود وعدم استدامة اإلمدادات

 . غير مستقر. كما أن تدفق النازحين زاد من وتيرة استنزاف موارد المياهأمرا وصولهم للمياه 

 

  هذا الرابطكاملة من خالل يمكن االطالع على القصة اإلنسانية 

 

  

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/mena/reports/unicef-mena-covid-19-situation-report-no4
https://www.unicef.org/mena/reports/unicef-mena-covid-19-situation-report-no4
https://www.unicef.org/mena/reports/unicef-mena-covid-19-situation-report-no4
https://www.unicef.org/mena/reports/unicef-mena-covid-19-situation-report-no5
https://www.unicef.org/mena/reports/unicef-mena-covid-19-situation-report-no5
https://www.unicef.org/mena/reports/unicef-mena-covid-19-situation-report-no5
https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/%D9%82%D8%B5%D8%B5


11 

 

 الخارجياإلعالم 
 الحد من مخاطر الكوارث مستلزمات النظافة الشخصية مبادرة راديو االتصال من أجل التنمية التوعية بمخاطر األلغام

    

 

 

   2020يوليو  31تقرير الوضع القادم: 
   www.facebook.com/unicefyemen صفحة يونيسف اليمن على الفيسبوك:

 UNICEF_Yemen@ صفحة يونيسف اليمن على تويتر:
 UNICEF_Yemen انستجرام:صفحة يونيسف اليمن على 

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

 

للحصول على مزيد من 

 المعلومات يمكن التواصل مع: 

 باستيان فينو

 نائب الممثل

 يونيسف اليمن

 صنعاء

 71223150 967+ تلفون: 

bvigneau@unicef.orgEmail:  

ن   كبسمار   سوانجي 

 رئيس قسم االتصال 

 يونيسف اليمن

 صنعاء

 712223161 967+: تلفون

bswangin@unicef.org:  Email 

 آنا لوبيل 

اكات   أخصائية شر

 يونيسف اليمن

 ان، األردن من مقر عم  

 0402 835 79 962+: تلفون

alubell@unicef.orgEmail:  

 

  

https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1264850162846965760?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=IZ9VFRuvj6M
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1262006665110523905?s=20
https://www.facebook.com/unicefyemen/posts/3097397256992963
file:///C:/Users/isuarez/Documents/UNICEF/Sitreps/160731%20Sitrep/www.facebook.com/unicefyemen
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:bvigneau@unicef.org
mailto:bvigneau@unicef.org
mailto:bswangin@unicef.org
mailto:alubell@unicef.org
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 الملحق أ

 ملخص نتائج البرنامج
 

 اليونيسف وشركاء التنفيذ استجابة الكتلة  

 أهداف ونتائج برنامج 2020
إجمالي 

 االحتياجات1
 1 المستهدف 

 2020 للعام 

إجمالي 
 النتائج

التغير منذ 

 آخر تقرير

▲▼ 

  المستهدف 
2020لعام ل  

إجمالي 
 النتائج

التغير منذ 

 آخر تقرير

▲▼ 

        التغذية1

شهرا  59 – 0 سنعدد األطفال المستهدفين في 

المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم والذين تم و

 قبولهم في الرعاية العالجية

325,209 263,430 88,227 18,669▲ 331,000 83,8833 17,704▲ 

عدد األطفال دون الخامسة الذين حصلوا على تدخالت 

 المغذيات الدقيقة )فيتامين أ(
4,766,718 4,528,383 20,897 3,299▲ 4,400,000 19,5532 3,299▲ 

  الصحة

عدد األطفال دون السنة األولى من العمر والذين تم 

تلقيحهم ضد الحصبة )لقاح الحصبة( من خالل 

 التحصين الروتيني

   

 

972,142 247,267 38,120▲ 

والذين تم تلقيحهم ضد شلل دون الخامسة عدد األطفال 

 األطفال.
   

 

5,500,000 01 - 

الذين يتلقون الرعاية و الخامسةعدد األطفال دون 

 الصحية األولية في المرافق التي تدعمها اليونيسف
   

 
1,700,000 1,129,740 172,636▲2 

 المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي

عدد األشخاص الذين يحصلون على كمية كافية من 

 للشرب والطبخ والنظافة الشخصية اآلمنةالمياه 

ال تتوفر 

 بيانات بعد

ال تتوفر 

 بيانات بعد
5,045,240 275,307▲ 6,800,000 3,696,875 178,017▲ 

عدد األشخاص الذين تم تزويدهم بعدة ومستلزمات 

 النظافة الشخصية النموذجية

تتوفر ال 

 بيانات بعد

ال تتوفر 

 بيانات بعد
1,156,972 93,448▲ 5,000,000 965,8891 71,274▲ 

 الطفلحماية 

عدد األطفال ومقدمي الرعاية الذين يحصلون على 

 خدمات الرعاية النفسية والدعم النفسي واالجتماعي

ال تتوفر 

 بيانات بعد

ال تتوفر 

 بيانات بعد
195,667 89,070▲ 517,077 194,5002 89,070▲ 

عدد األطفال وأفراد المجتمع الذين وصلت إليهم 

صلة بمخاطر ال ذاترسائل التوعية المنقذة للحياة 

 1األلغام

 

   1,054,008 237,0082 2,507▲ 

عدد األطفال والنساء الذين يستطيعون الوصول الى 

باالستجابة للعنف القائم على النوع  خاصةتدخالت 

 1 االجتماعي

 

   48,030 2,2832 218▲ 

 التعليم

عدد األطفال الذين تم تزويدهم بأدوات ومستلزمات 
 دراسية خاصة بهم

ال تتوفر 

 بيانات بعد

ال تتوفر 

 بيانات بعد
318,168 -2 1,000,000 246,1941 15,000▲ 

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

ال تتوفر 

 بيانات بعد

ال تتوفر 

 بيانات بعد
201,354 -2 820,000 115,6931 11,750▲ 

 عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز شهرية
ال تتوفر 

 بيانات بعد

تتوفر ال 

 بيانات بعد
111,548 111,548▲ 135,000 111,548 111,083▲ 

 السياسة االجتماعية

عدد األشخاص المهمشين/المستبعدين المستفيدين من 

المساعدات االجتماعية واالقتصادية الطارئة وعلى 

 المدى الطويل )من خالل إدارة الحالة(

    85,000 54,920 13,672▲ 

 االستجابة السريعةآلية 

حصلوا على مستلزمات عدد النازحين الضعفاء الذين 
 آلية االستجابة السريعة

    1,300,000 298,3461 28,880▲ 

الضعفاء المدعومين بالتحويالت األشخاص عدد 
 النقدية متعددة األغراض

    135,000 58,7512 - 

 االتصال من أجل التنمية

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل 

الرسائل الرئيسية المنقذة للحياة/المغيرة للسلوك من 

بين األشخاص المباشر خالل تدخالت التواصل 

 االتصال من أجل التنمية الخاصة ب

 

3,000,000 2,484,386 457,162▲ 
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 الهوامش

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

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

 التغذية لمدة شهر.تأخر جمع بيانات أرقام : 1التغذية 

 أطر طرق أخرى لتوفير فيتامين أ من خالل  في البحث في  اليونيسف    ستقوملم يتم تنفيذ حملة التحصين المقررة لشهر فبراير وهو ما يمثل قصورا  في اإلنجاز.  :  2التغذية  

 أخرى.

 .كورونا وكذلك شهر رمضان مما أدى إلى تدني حركة المستفيديني عزى اإلنجاز المنخفض إلى تدابير الحماية المتعلقة بوباء : 3التغذية 

 بسبب التدابير االحترازية المتصلة بفيروس كورونا قامت اليونيسف بإعادة جدولة حملة التطعيم ضد شلل األطفال.: 1الصحة 

لشهر   246,182 لشهر مارس، و   246,566 لشهر فبراير، و    256,971 يناير، و  لشهر  207,385تأخر جمع البيانات لهذا النشاط. واألرقام النهائية هي : 2الصحة 

 أبريل.

ومستلزمات   موادزيادة حاالت الكوليرا المشتبه بها إثر موسم األمطار خالل فصل الصيف سيتم توزيع    احتمالنظرا لخطر  :  1المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي  

 . 2020ني من عام خالل النصف الثاالشخصية النظافة 

 ال يتم تتبع هذا المؤشر من قبل الكتلة الفرعية لحماية الطفل حيث يتم تتبعه من قبل كتلة الحماية.: 1حماية الطفل 

قييد الحركة يعود القصور في اإلنجاز في أنشطة حماية الطفل إلى تدابير مكافحة وباء كورونا بما في ذلك إغالق المدارس والمساحات الصديقة للطفل وت:  2حماية الطفل  

جتمعات المحلية والمدارس. كما على تنقل الشركاء وتنفيذ حمالت التوعية بمخاطر األلغام في الم أثر ذلكبين المحافظات وحظر االجتماعات والتجمعات العامة. وقد 

 وحظر التجمعات العامة.طفل تأثرت أنشطة الدعم النفسي الثابتة والمتنقلة على حد سواء حيث كان ال بد من إغالق المساحات الصديقة لل

م وكذلك اإلغالق المبكر للمدارس في جميع أنحاء يرجع قصور اإلنجاز في هذا المؤشر إلى إضراب المعلمين في عدن والذي حرم األطفال من متابعة تعليمه: 1التعليم 

 . 2020/2021المستلزمات الدراسية للعام الدراسي  استئناف توزيع  مارس بسبب تدابير مكافحة جائحة كورونا. وقد طلبت الجهة المسؤولة عن التعليم    16البالد اعتبارا من  

المعلمين في عدن والذي حرم األطفال من متابعة تعليمهم وكذلك اإلغالق المبكر للمدارس في جميع أنحاء يرجع قصور اإلنجاز في هذا المؤشر إلى إضراب : 1التعليم 

ا من    . 2020/2021مارس بسبب تدابير مكافحة جائحة كورونا. وقد طلبت الجهة المسؤولة عن التعليم استئناف توزيع المستلزمات الدراسية للعام الدراسي    16البالد اعتبار 

 سيتم استعراض أرقام شهر مايو في تقرير الحالة للشهر المقبل. : 2التعليم 

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

 المنفذين لتنفيذ النشاط.

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

 .تسليم النقدالمعنية بجديدة المجموعة ال
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 الملحق ب

 الوضع الخاص بالتمويل*
 

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

النداء الخاص 
 بالقطاع

احتياجات 

 التمويل

2020 

($) 

مبالغ التمويل 

المستلمة  

مقابل النداء 

 2020للعام 

($) 

المبالغ التي   

تم ترحليها من 

 2019العام 

($) 

*** 

مخصصات  

أخرى مساهمة  

في تحقيق 

 ($النتائج )

* 

التمويالت 
المتوفرة للعام 

2020  ** )$(  

 فجوة التمويل

$ % 

 %62 77,786,284 48,317,434 - 46,162,172 2,155,262 126,103,718 التغذية

 %79 71,745,274 19,445,574 - 17,945,327 1,500,247 91,190,848 الصحة

المياه والصرف 

واإلصحاح الصحي 

 البيئي

135,000,000 1,503,662 58,529,036 - 60,032,698 74,967,302 56% 

 %78 33,329,993 9,470,157 - 8,209,205 1,260,952 42,800,150 الطفلحماية 

 %79 87,628,956 23,368,896 - 22,572,178 796,718 110,997,852 التعليم

السياسة 

 االجتماعية
3,400,000 23,037 3,212,009 - 3,235,046 164,954 5% 

االتصال من أجل  
  التنمية 

11,730,000 79,477 6,903,900 - 6,983,377 4,746,623 40% 

آلية االستجابة  
 السريعة

13,760,000 93,232 5,522,877 - 5,616,109 8,143,891 59% 

 - 6,231,284 - 6,231,284 - 3,678,613 2,552,671 - جاري تخصيصه

 %66 352,281,993 182,700,575 - 172,735,317 9,965,258 534,982,568 اإلجمالي

 

تحقيق النتائج  نحو ستسهمهي بهذا * يتضمن مساهمات إضافية من منظمات متعددة األطراف وجهات مانحة أخرى والتي تركز على تعزيز النظام، ولكنها تحتوي على مكونات طوارئ و
 . 2020الخاصة برصد البرامج اإلنسانية للعام 

ضمن إجمالي التمويالت المستلمة مقابل النداء الحالي باإلضافة إلى المبالغ المرحلة ومخصصات أخرى. يشمل هذا المبلغ  وتت 2020مايو  31** "مبالغ التمويل المتوفرة " اعتبارا من  
والمواد المرئية(، باإلضافة  ية والرقابة واالتصاالتتكاليف "عبر القطاعات" التي تعتبر أساسية لدعم البرمجة في بيئة تشغيل عالية التكلفة مثل اليمن )بسبب ظروف األمن والعمليات الميدان

حماية االجتماعية والمياه والصرف الصحي إلى "التكاليف المستردة" لكل مساهمة التي تحتفظ بها اإلدارة العامة لمنظمة اليونيسف. ويجري حشد موارد أخرى إضافية لتعزيز أنظمة ال
في ذلك تلك الناشئة عن الحاالت اإلنسانية. وهذا يشمل برنامج التحويالت النقدية الطارئة الذي يخفف من أثر  واإلصحاح البيئي والصحة لتلبية االحتياجات قصيرة وطويلة األجل، بما 

  الصدمات اإلنسانية وغير اإلنسانية على فئات المجتمع.

 

 

 
 


