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 عناوين رئيسية
 

قدمت وقد ن الجوف ومأرب. أسرة م 1,750ر من ح أكثونز 2020مارس  18-1 شهدت الفترة بين -

شخص ومساعدات نقدية متعددة األغراض إلى  70,263 لعددآلية االستجابة السريعة  عدةاليونيسف 

  النزوح.عملية أثناء  ا  شخص لتلبية احتياجاتهم األكثر إلحاح 50,918
 

  من  حادثة  16من  ققالتح متحدةلرصد واإلبالغ التابع لألمم البا المعني  العمل القطرياستطاع فريق  -

من قبل أطراف النزاع  آخر طفل 12 هأطفال وتشو 3تل شملت مق ضد األطفال ةجسيمال اتنتهاكاال

 . أحد األوالدخطف  كما أفادت التقارير عنالمختلفة. 

 6مع المشتبه بها المائي الحاد/الكوليرا باالسهال حالة إصابة  31,913عن في شهر مارس تم اإلبالغ  -

حالة  7,342عالجت اليونيسف وقد (. 0.02يبلغ حاالت للمعدل إماتة ب) بالمرضمرتبطة االت وفاة ح

 محافظة. 18في  تمركز لعالج اإلسهاال 65و زاوية لإلماهة الفموية 245من خالل دعم  همشتبه
 

 إال أنمؤكدة في اليمن حتى نهاية مارس،  19-كوفيد حاالت عن أي رسميا   اإلبالغ عدم على الرغم من -

يلقي بالمزيد  19-كوفيد وباء. المعتادةأنشطة وقائية واستجابة إلى جانب البرامج  حزمة عدتأ ونيسفالي

اليمن بسبب التدابير التقييدية التي تفرضها السلطات لتنفيذ برنامجها في  اليونيسف أمام من التحديات

 إلى وصولالسانية واعدات اإلنالمس على فرص توصيل أيضا   على سبيل المثال وهذا يؤثرالمحلية. 

 مجتمعات معينة.

 

 

 

 الوضع في أرقام 
 

 مليون  12,2

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 

 مليون  24
 إجمالي عدد األشخاص المحتاجين 

 على االحتياجات عالمية)اوتشا: نظرة 

 ( 2020اإلنسانية  
 

 

 مليون 1,71

 إجمالي عدد األطفال النازحين 

 

*ووضع التمويل اليونيسف استجابة  
 

اليمن -المكتب القُطري   

 تقرير الوضع اإلنساني 

 2020 مارس 31   – 1الفترة التي يغطيها التقرير: 

 

 2020لعام  مناشدة اليونيسف
 يون دوالر مل 535

 

 التمويل المتوفر* 
 مليون دوالر 179

 
 

 2020الوضع الكلي للتمويل        

  
المتوفرة تتضمن التمويل المستلم مقابل المناشدة الحالية   المبالغ * 

)طوارئ وموارد أخرى( ومبلغ مرحل من العام الماضي إضافة   

ا   يُسهم جزئيإلى تمويل إضافي غير مخصص للطوارئ ولكنه س

 .2020حقيق نتائج متابعة األداء اإلنساني لعام في ت

 

 
 

 

 
 

 

 

 اليمن-المكتب القُطري 

 يتقرير الوضع اإلنسان 

 

 

 40ة حصلت على أكثر من السريع االستجابة . ففي حين أن السياسات االجتماعية واالتصال ألجل التنمية وآليةلألقسام الكلي التمويل مستوى يعكس التمويل وضع بينما االقسام أنشطة  من بعضتعكس فقط  االستجابة مؤشرات* 

 .  2019مبالغ ُمرحلة من التمويل التي كانت مخصصة لمناشدة بالمائة من متطلبات تمويلها لتنفيذ األنشطة تحت مناشدة " العمل اإلنساني من أجل األطفال"، إال أن التمويل المتوفر معظمة عبارة عن 

 ناليم -يونيسف   ©
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 على التمويل والشراكات ة نظرة عام 
 

 

مع  تم تكييفهاوالتي " 2020ليمن ا من أجل األطفال في العمل اإلنساني"  بعنوان لتمويل خطتهامليون دوالر  535 لحشداليونيسف  دعت

لصالح  مليون دوالر كتبرعات سخية  3,7 مبلغ 2020ارس في متلقت قد . وكانت المنظمة  2020خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 

 اليابان واللجان الوطنية لليونيسف في الواليات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا.  في الوطنية من اللجنةالمناشدة أعاله 
 

أمرا    2020استجابة  من تنفيذ تجعلستي الو لكت مساهماتهم وتعهداتهم نظير امتنانها لجميع المانحين عميقتود اليونيسف أن تعرب عن وهنا 

. مع  2019مرّحلة من المنح التي تم تلقيها في عام  كمبالغمليون دوالر  173، لدى اليونيسف التي ُحشدتباإلضافة إلى الموارد ف. ا  ممكن

 (.الكلي يللتموات افي المائة من متطلب 67) 2020عام لمليون دوالر  356ذلك، تواجه يونيسف اليمن فجوة تمويل تبلغ 
 

  2017لفترة يناير لما تم خالل ا 1المخاطر، أجرت اليونيسف مراجعة مكتبية وإدارة الجهود المستمرة لتعزيز تدابير الوقاية منفي سياق 

على   الألطفل كي يتسنى لها تقديم خدماتهاتنفيذ سلسلة من تدابير التخفيف من المخاطر في  نشطت المنظمةلذلك،  تبعا  . 2019مارس حتى 

 والتعقيدات. العديد من الصعوباتب تتسم عمل بيئة في ظل نحٍو فعال

 
 

 نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية  
 

طوال الشهر على   فيما تواصلت المعارك الشرسةعامها السادس قد دخلت  األزمة اإلنسانية في اليمن بحلول شهر مارس من هذا العام تكون

رغوان في   مديريةالجوف و محافظة من  أسرة 1,750بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد نزحت أكثر من و. ربمأ- جبهات الجوفطول 

  18رصد واإلبالغ التابع لألمم المتحدة المعني بالالعمل القطري  يقثق فرذات الشهر، وفي و. 20202 مارس 18-1خالل الفترة من مأرب 

جمع المعلومات للتحقق من الحادثتين المتبقيتين. الفريق يواصل منها فيما  16التحقق من  جرىعز ة وتضد األطفال في الحديد ا  جسيم ا  انتهاك

( من قبل أطراف النزاع  أوالد 10 & فتيات 2)آخر  طفل 12 هيتشووأوالد(  2فتاة & أطفال ) 3شملت الحوادث التي تم التحقق مقتل 

عن الحوادث  إلى الصعوبة المتزايدة في اإلبالغ يمكن أن يُعزى ن األطفال يا م لضحااختطاف صبي. انخفاض عدد ا باإلضافة إلىالمختلفة 

 وتقييد الحركة. 19-المطبقة في سياق مكافحة جائحة كوفيد لتدابير الوقائيةا بسبب
 

إغالق المدارس   متقد فوعملياتها.  المنظمةعلى برنامج  كبير تؤثر بشكلالسلطات في اليمن التي تفرضها  19-كوفيد مكافحة وباءتدابير 
 كذلك صعوبة  من بين التحدياتو. العالجيةبرامج التغذية  إلىالحضور والقبول واإلحاالت  معدل انخفضفيما  للطفلالصديقة  والمساحات

رات  الدومل واالجتماعية والعامة بما في ذلك ورش الع األنشطةن الحركة مقيدة. باإلضافة إلى ذلك، تم تعليق جميع أل نظرا   المخزون تغذية
القيود على الحركة   إلى ذلك، أثرتإبطاء تنفيذ جميع برامج اليونيسف.  في 19-كوفيدالتصدي لإجراءات  كما تسببت. والفعالياتالتدريبية 

 . هاوتوزيع شراء اإلمداداتعمليات التي فرضتها السلطات منذ منتصف مارس على  
 

تأخر بالمثل، مواقع. ال يد منعدالفي  ثالث وجهات المتابعة من طرفمن اليونيسف  ل كلٍ األنشطة الجارية من قب متابعة كما ُعِلقت عمليات
الجهود والطاقات   بالتوازي، تحولتإمدادات من الخارج.  ر المشاريع التي تتطلبسبب في تأختمما من الخارج  ةراتشوصول االمدادات الم

نصب التركيز على تنفيذ . حيث ي19-كوفيدل ستجابةاالالحكومية( نحو غير مات الشركاء المنفذين )الحكومة والمنظوالداخلية في اليونيسف 
موارد البرنامج   بإعادة توجيهالسلطات المحلية طالبت  كذلك،. الوباءواالستعداد الحتمال تفشي  المنظمة دابير وقائية لضمان سالمة موظفيت

ألنها  االعتياديةتنفيذ البرامج  مواصلة  إلى في نفس الوقت والدعوة وضعال ةمتابعتواصل اليونيسف . وعليه، 19-كوفيد لوباء للتصدي الحالية 
 .19-كوفيدلالتأهب واالستجابة  جهود تكمل

 

 في اليمن حتى نهاية مارس ( 19-كوفيدإصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف اختصارا  باسم )حاالت  أي عن رسميا   لم يتم اإلبالغ
دعم الخطة الوطنية هو:  في الهدف العام الستراتيجية اليونيسفبينما   للوباء. هب واستجابةة تأف خط، وضعت اليونيس. مع ذلك2020
توفير  و ذات الصلة الشائعات ومتابعةالرقمية  عبر الوسائطالمخاطر وإشراك المجتمع بما في ذلك  والتواصل بشأن االتصال عمليات تعزيز

  فرص دعم توفير إضافة   إلى  حسين خدمات المياه والصرف الصحي تو واالصحاح البيئيياه المستلزمات الطبية والوقائية وإمدادات الم
  ة ساء واألطفال والمجتمعات الضعيفة، بما في ذلك إدارة الحاللنا من جانب الوصول المستمر إلى خدمات الرعاية الصحية األساسية

على التدابير ذات  تركزف خطة االستجابةأما نوع. الالعنف القائم على  منعووالحماية االجتماعية وحماية الطفل  يةخدمات التعليمواستمرار ال
 هذه في اليمن. تستند 19-كوفيد تفشي لمخاطبةإجراءات االستجابة  توفر أو /األمثل وي يجب اتخاذها لضمان االستعداد األولوية العاجلة الت

الدروس المستفادة من البلدان المتضررة   مع االستفادة منعالمية ة الالصح الخطة إلى خطة التأهب واالستجابة الوطنية التي تقودها منظمة 
 األخرى.

 

لحج وعدن وأبين وتعز والضالع والمهرة   تضررت منها محافظاتأمطار غزيرة مارس هطول  25-24خالل يومي  جنوب اليمنشهد 
  ، خاصة  والماشيةكات المياه والمحاصيل وشب جسورفيضانات ودمرت المنازل والطرق والفي حدوث وحضرموت. تسببت األمطار الغزيرة 

 . 3موقع من مواقع النازحين 60أسرة في  625,4ما ال يقل عن  تضررت حيثفي عدن وحضرموت. 
 

 
 https://www.unicef.org/auditandinvestigation/files/2019_oiai_yemen_country_office.pdf. 2019أكتوبر  -للمكتب القطري في اليمن داخليةلالمراجعة ا  1
 march-18-marib-displacement-https://www.iom.int/sitreps/yemen-2020. 2020مارس  18المنظمة الدولية للهجرة. النزوح في مارب.   2

  .(2020 مارس 31 حتى) 1 العدد مستجدات عاجل – الجنوبية المحافظات في هدر الطعام: اليمن. اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب  3

Final.pdf-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Flood%20Update%2031%20March%20  

https://www.iom.int/sitreps/yemen-displacement-marib-18-march-2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Flood%20Update%2031%20March%20-Final.pdf
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بالمائة(  0,02يبلغ  لحاالتلمعدل إماتة مرتبطة بالوباء )ب حاالت وفاة 6بها وشتبه موليرا ك/مائي حاد اسهالحالة  31,913 تم اإلبالغ عن
  مارس  –بين يناير وخالل الفترة  ها.بحاالت مشتبه  بوجودفي جميع أنحاء البالد  مديرية 333من أصل  212 أفادتحيث رس. ي ماف

  0,02يبلغ  لحاالتلمعدل إماتة بالوباء )بحالة وفاة مرتبطة  25و بهاحالة كوليرا مشتبه  100,309 ما مجموعة تم تسجيل ،2020
 التي شهدت  2019بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من عام  بالمرض المشتبه فيها والوفيات المرتبطة  ابةاالص حاالتانخفضت  بالمائة(.
يكون هذا بالمائة( وقد  0,21يبلغ  لحاالتلمعدل إماتة بالمرض )ب حالة وفاة مرتبطة 341إضافة  إلى  بهاحالة مشتبه  162,499 تسجيل

 .بما في ذلك غسل اليدين المتكرر السلميةعي والممارسات الصحية لوا وىمست نب تأخر موسم األمطار وزيادة وتحسبسب
 

 تحليل موجز الستجابة البرنامج 
    استجابة الكوليرا/االسهال المائي الحاد

 

 تلعالج اإلسهاال مركز 65( والزوايا الموجودة في البلدفي المائة من إجمالي  52) زاوية لإلماهة الفموية 245واصلت اليونيسف دعم 
في تلك   حالة 7,342تم عالج أكثر من كما محافظة.  18 في مديرية 201 داخل( االسهاالتفي المائة من إجمالي مراكز عالج  25)

  العدد الكلي  . تراجع (حالة 31,913الوطني ) العبء الكلي على المستوىفي المائة من  23 وهذا يعادلمارس  خالل شهر ز والزواياالمراك
أكبر عدد من   سجلتالتي  المديريات. وكانت 2020فبراير  من شهرفي جميع أنحاء البالد منذ األسبوع األول  ليراالكوبشتباه حاالت االل

(. يمثل األطفال 148مدان )وه( 156الزهرة )ف (200زية )عالتثم ( 212الي )حاليليها ( 332)ة صال مديريات الحاالت المشتبه بها هي
   االت المبلغ عنها.الحالي من إجم في المائة 23دون الخامسة 

 

واالصحاح البيئي مجال المياه في  ، وصلت فرق االستجابة السريعة بهاكوليرا المشتبه االسهال المائي الحاد/ الانتشار حاالت  للحيلولة دون
 تلك نفذتحيث . 4فظات المناطق المتضررة من الكوليرا في عشر محا داخلشخص  000,83إلى أكثر من في سياق االستجابة للكوليرا 

النظافة  حول جلسات توعية  نظمت االستهالكية كماالنظافة  وعدة موادقدمت أقراص الكلور و على مستوى المنازل فرق حمالت كلورةال
واصلت اليونيسف دعم تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي  هذا وقد جدار حماية على مستوى األسرة. ب ما يشبه إلنشاء

الكوليرا في عدن  ب من حيث االصابةالخطورة  من سكان المناطق عاليةمليون شخص  1,4والتي يستفيد منها قرابة لصلبة ت افاياارة النوإد
الصيانة الطارئة  دعمت أعمال الطاقة و وبدائلالوقود والكهرباء وقطع الغيار  المنظمةقدمت  كماوالحديدة وإب ومأرب وأمانة العاصمة. 

 .  حيالص  الصرف تمنظومالتشغيل 
 

الوقاية من  ب المتعلقة رسائل ال من خالل  شخص 199,979إلى  نييالمجتمع نيمتطوعال، وصل االستجابة المتكاملة للكوليرا وفي سياق
  عرض  100 إلى جانب لقاء مجتمعي 1,252و دفي المسج خطبة  60زيارة منزلية و 27,564الرسائل من خالل تلك الكوليرا. تم نقل 

في مختلف   مدرسية  حلقة  200و المرافق الصحية  داخل جلسة توعية  98إضافة  إلى  أم -إلى-من أمدي وا ن ل اخد اءلق 120و مسرحي
 المحافظات.

 

 الصحة والتغذية 
 

 

تشمل  19-وفيدلك حتى نهاية مارس، فقد وضعت اليونيسف خطة تأهب واستجابة كورونا في اليمنحاالت  اإلبالغ عنعلى الرغم من عدم 
اليونيسف ومنظمة وكانت . ذات الصلة جل التنميةأل لاالتصاوتدخالت  حتهاالوقاية من العدوى ومكافخطط و الشخصيةاية الحمتوفير معدات 

تقوم المتوقعة من معدات الوقاية الشخصية وكيفية توزيعها. حيث س المشترياتووزارة الصحة قد استكملوا وضع خطة  الصحة العالمية
عشرة مراكز عزل في عشر  ل، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية وأجهزة التهوية مداداتإلل قلمسبا تجهيزالشراء والاليونيسف ب
توجيهية لتدريب العاملين الصحيين المبادئ الو المحتوى وحدات دتواعتمكما وضعت المنظمة بالتعاون مع الصحة العالمية . 5محافظات

، دعمت باإلضافة إلى ذلك .19-كوفيد لوباء لتصديا في سياق ةالحال رةدا وإي التصنيف المتكامل لمراحل االمن الغذائ على بروتوكول
وقدمت والتصنيف المتكامل لمراحل االمن الغذائي دات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين بشأن مع التعريفية بعض الدورات اليونيسف
 خطر اإلصابة.  ما يجعلهم عرضة ل كورونا رضىمع م رة  مباش يتعاملونللعاملين الصحيين الذين  19-وقائية خاصة بكوفيد إمدادات

 

من مرافق الرعاية   2,500خدمات التحصين الروتينية في  تقديم وزارة السكان والصحة العامة لضمان استمرارل الدعم اليونيسف قدمتكما 
فيما   طفل 71,365تطعيم  ،2020رس ما شهر . تم في19-كوفيد وباء تفشي وسط نفسها مجتمعاتداخل المستشفى و 18الصحية األولية و

  أن  من المتوقعوعلى التوالي.  والحصبة األلمانية الحصبة لقاحو اللقاح الخماسي الجرعة الثالثة من على عام الدون  طفل 64,785حصل 
 كذلك . تمسديلجواي تماعاالج عمال  بإرشادات التباعدزيارة المرافق الصحية  عن نيالمستفيدحجام بسبب ربما إ تراجعا   هذه التدخالت تشهد
  إمداد اللقاحات تعزيز سلسلة دعم واليونيسف  تواصلهذا وسنة( ضد الكزاز والدفتيريا.  49-15امرأة في سن اإلنجاب ) 48,939 تطعيم
،  احاتللق يةينتخزال القدرةبالطاقة الشمسية إلى وزارة الصحة العامة والسكان. ولتحسين  ة  باشرم ثالجة تعمل 230من خالل تسليم  البلد في 

ز وصنعاء وعمران وذمار  في الحديدة وتع صحية بالطاقة الشمسية أخرى على مرافق ة  باشرم ثالجة تعملدعمت اليونيسف توزيع وتركيب 
  .ثلج كيس  25,000 أيضا  مسجل بيانات و  5,200و اتلقاحلحمل ال صندوق 8,420و صندوق تبريد 2,200تسليم  إلى جانبوالمحويت 
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التي فرضتها  19-كوفيد وباء المتخذة لمواجهة يرابتدال نزوال  عند
أعادت اليونيسف جدولة حمالت التطعيم  فقد السلطات المحلية 

  والحمالت ضد شلل األطفال والقضاء على الكزاز الوليدي
قد تزيد . إعادة الجدولة هذه (خارج الجدران)المتكاملة  اإليصالية

 أن يُحرم  لككذ لمحتممن الوانتهاء صالحية اللقاحات.  خطر من
  860,000امرأة في سن اإلنجاب و 450,000ما مجموعه 

القضاء   جرعات لقاح منفي جنوب البالد  طفل دون الخامسة 
، تم  . أيضا  اوشلل األطفال المخطط له على الكزاز الوليدي

 ة  باشرم ثالجة تعمل 273تسليم اللقاحات وشحن  إرجاء /تأجيل
 مخزون نفادبما قد يتسبب  جلخارمشتراه من ا بالطاقة الشمسية

 .  البلدفي   الموجودة اللقاحات
 

واصلت اليونيسف وشركاؤها دعم توسيع على سياق متصل، 
نطاق برنامج اإلدارة المجتمعية المتكاملة لسوء التغذية الحاد.  

 سوء التغذية لعدد  فحصاجراء  مارس شهر فيحيث تم 
 ممنهطفل  19,607 اتضح أنو الخامسةدون  طفل 323,666

أقراص التخلص من  وزعت ، للوقاية من سوء التغذيةو وجرى تسجيلهم في برامج التغذية العالجية.الوخيم يعانون من سوء التغذية الحاد 
 محسن  محتوىوالتي توفر  بطريقة الرش المغذيات الدقيقة قد حصلوا على طفل  129,942 وكان ما مجموعة. طفل  35,022 على الديدان
من   303,275لرضع وصغار األطفال لنحو ا المشورة الخاصة بتغذيةدعمت اليونيسف تقديم كما لألطفال.  ئية كبيرةاغذ قيمةذو  وتكميلي

فرص بقائهم على قيد  زيادة وبالتالياألطفال صغار تغذية سليمة للرضع و تضمنممارسات التغذية المثلى التي  األمهات ليتمكن من اتباع
 الحياة. 

 

حات الرصد والتقييم الموحد إجراء مسوب منح التصاريح الخاصةالدعوة إلى  خالل شهر مارس الشؤون اإلنسانيةنسق ف ومواصلت اليونيس
عقد اجتماع مع المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية ب وذلكرمضان  حلول شهر في المحافظات الشمالية قبللإلغاثة والتحوالت 

الخاصة   ريحاالتصمنح ي كال االجتماعين على أنه سيتم تم التأكيد فة تسيير المسح بعقد عدة لقاءات. وقد لجن قيام  والتعاون الدولي. أعقب ذلك 
األمن الغذائي  مسح بدوره تواصل تنفيذ ، لم يتم الحصول على التصريح. حتى نهاية مارسومع ذلك، قبل شهر رمضان.  أعاله مسوحاتبال

 . البلدالذراع في الجزء الشمالي من    أعلى صفنتم يطمحس والميح وكذا قياوتقييم سبل العيش 
 

لتأهب اط خطمن وضع  – اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج األغذية العالميوهم التغذية  كتلةأعضاء من جانب آخر، انتهى 
  .19-كوفيد التغذوية في سياق مواجهة وباءواالستجابة 

 
 المياه واالصحاح البيئي  
 

الوقاية من العدوى ومكافحتها. أدوات  بتوفير البلد نقاط الدخول شمال في  19-كوفيد جائحة السلطات المحلية لمواجهة  بيرتدا نيسفدعمت اليو
مركزا  للحجر الصحي   27 خالل تواجدهم في في مارس  عائد من المملكة العربية السعودية مغترب 4,000أكثر من  مةالمنظدعمت كما 
نقل المياه و واصلت المنظمة توفير ،الريف إمدادات مياه لمشاريعالهيئة العامة  وحدة طوارئ ل خال نم، وأيضا  محافظات.  6 داخل 

 خزانات المياه وتوفير لوازم النظافة للعائدين. وتركيب مرافق الصرف الصحي  وتشييدبالشاحنات 
 

غيل وصيانة شبكات إمدادات المياه في المدن  تش دعم نيسفواصلت اليوتوفير مياه الشرب المأمونة للمجتمعات المحلية  استمرارية ضمانلو
 يمليون نتيجة  لذلك، استطاعالوقود والكهرباء وقطع الغيار والطاقة البديلة.  شمل ذلك توفير .6الكبرى والمناطق الريفية في سبع محافظات

مدادات المياه. باإلضافة إ لمنظوماتيسف ليونعم اد بفضلمياه نظيفة  لىة الحصول عالمضيف اتالمجتمعمن ن وأفراد ينازحمن بينهم  شخص
كلورة  و العامةالمياه  وتعقيم مصادرمراقبة جودة المياه لجهود شخص من خالل دعم اليونيسف  يمليونلالمياه النظيفة  تم تأمين، إلى ذلك

 خزانات المياه. 
 

مستلزمات النظافة   قامت بتوزيعلطوارئ ولحيض رام ءانوب مياه الطوارئ المنقولة بالشاحناتاليونيسف توفير  ، واصلتات الصعيدذعلى 
مأرب ولحج وإب وحجة والحديدة وعدن ونازح في الضالع  130,000 السليمة بين أوساطممارسات النظافة  جنيا  إلى جنب مع تعزيز

 وتعز. 
 

إلى ذلك،  . كانت األشد تضررا  ي التوحين مواقع الناز سيما، عدن ولحج التي ضربتللفيضانات  كتلة المياه واالصحاح البيئياستجابت 
 بتفعيل مجموعة خبراء كما قامتأسرة.  1,400نحو الممتلئة ل النفاياتحفر تنظيف و المستنقعاتبإزالة المياه الراكدة  الكتلةشركاء  يُسارع

  19-دكوفي ة لوباءنية بشأن االستعدادات واالستجابواإلرشادات الف االستراتيجية لبلورة األساسية 19-كوفيد
 

االستجابات عدن وصنعاء لمراجعة  كلٍ  الكوليرا فيحول وباء  من قبل كتلي الصحة والمياه واالصحاح البيئي ورشتي عمل مشتركتين متنظ
باالشتراك مع وزارة  2020عام استراتيجية إطار توصيات وإلى جانب عرض ال 2019الدروس المستفادة من عام الوقوف على و المقدمة

 الشركاء. غيرهم من سكان ووزارة المياه والبيئة ووال عامةالصحة ال
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 حماية الطفل
 

المرتبطة  جراءاتاإلوالمخاطر تباطأت أنشطة حماية الطفل في اليمن بسبب 
. مع ذلك،  السلطات المحلية ة من قبلضوفرالم 19-كوفيد جائحة بمجابهة
لى   إاقة  ضإلة المتنقوتلك في المراكز الصحية الدعم النفسي  ت خدماتاستمر

بمخاطر األلغام من خالل   ثقيفوالتومساعدة الضحايا  ةإدارة الحال خدمات 
في المائة من   20 بطاقة لم تتجاوز البلدالحمالت المجتمعية في جميع أنحاء 

. ركزت  19-كوفيد تداعيات فيروس قدرة الشركاء على تقديم التدخالت بسبب
 . الوباءتفشي  دين في حالستفيالم التأهب لحمايةأنشطة اليونيسف على تدابير 

 

المنقذ للحياة بشأن المخاطر التي   االضطالع بأنشطة التثقيفواصلت اليونيسف 
حيث تشكلها األلغام والذخائر غير المنفجرة والمتفجرات من مخلفات الحرب. 

. قدمت تلك 7شخص 458,17 لدىاأللغام  بنشر الوعي بشأن قامت المنظمة
القائمة  الصديقة لألطفال ومن خالل الحمالت  تاحمساوال في المدارس األنشطة
  في الحديدة وتعز. المجتمععلى 

 

لمساعدة المتضررين من النزاع ومعالجة العواقب الفورية والطويلة األجل  
بتة  الثا فالشبكة من المساحات الصديقة لألط من خالل  8شخص  979,14 لعدد الدعم النفسي، قدمت اليونيسف خدمات تعرضهم للعنفجراء 

 محافظة.  12 داخلوالمتنقلة 
 

إلى حماية منقذة للحياة  ةاإلحال ومنها االساسيةقدمت خدمات حماية الطفل كما واصلت اليونيسف دعم برنامج تعزيز نظم حماية الطفل. 
إلى خدمات حماية ون تاجحي فلط 1,156 تحديد نيالمدرب ةالحال بدورهم، استطاع مدراءوالخدمات الطبية لألطفال المتضررين من النزاع. 

  1,243 حصل، ف عليهم في مارس واألشهر السابقةمن بين هؤالء األطفال الذين تم التعرو(. أوالد 705 فتيات & 451)الضرورية الطفل 
ية  لفردوتقديم المشورة اضحايا ، بما في ذلك مساعدة الالضروريةخدمات حماية الطفل على حصلوا  9(أوالد 747 فتيات &  496) منهم
 خدمات التعليم وشهادات الميالد والخدمات الطبية.  والتمكين االقتصادي ودعم سبل العيش والدعم القانوني و شمل ولم ال تتبع األسرخدمات و
 

 التعليم
 

ل تأجي. كما تم مجتمعاتفي البين الطالب و 19-كوفيد مارس كإجراء وقائي لتجنب انتشار جائحة 15تم تعليق الدراسة في اليمن منذ 
في حين يستمر إضراب المعلمين  جراء توقف المرتباتمحافظة  11 المعلمين والمعلمات معاناة متحانات في المحافظات الشمالية. تستمراال

تدهور النظام التعليمي وإعاقة وصول األطفال  وتضرر بعضها أسهم في يناير. نقص الموارد المالية لتشغيل المدارس  والذي بدأ في  في عدن 
 .  دارسالم إلى

 

 لمواجهة مشكلة  مع السلطات التعليمية لجمع التبرعات ووضع خطة استجابة خالل مارس التعليم بشكل وثيق وكتلةعملت اليونيسف هذا وقد 
عدة من ِعدد  70، قدمت اليونيسف م البديل. باإلضافة إلى ذلكيالتعلوالتعلم عن بعد  دعم فرض المدارس من خالل التعليم في تعليق
حقيبة مدرسية في أبين   40,000إضافة إلى  آخر طفل 1,800 علىترفيهية  عدة 45وزعت طفل و 2,800 عدد ل الصندوق"  ة في مدرس"ال

أكثر من  والتي تخدمالمياه والصرف الصحي ب ها الخاصةمرافق مع متضررةمدرسة  900جارية إلعادة تأهيل أكثر من  البناءوتعز. أنشطة 
 ة. حافظم 20  وطالبة داخل طالب 300,000

 

 االدماج االجتماعي 
 

وزير الشؤون   شارك في االجتماع. 2020مارس  4وذبك بتاريخ  لحماية االجتماعية في صنعاءا تشاوريا  حول ا  عقدت اليونيسف اجتماع
وضع  شة مناقبدء لووزارة التخطيط والتعاون الدولي وأعضاء اللجنة االستشارية للحماية االجتماعية وشركاء آخرين االجتماعية والعمل 

االحترازية المتعلقة تم تأجيله بسبب التدابير  لكن اليونيسف لعقد اجتماع مماثل في عدن  خططوتخارطة طريق وطنية للحماية االجتماعية. 
 للحماية االجتماعية. رطة الطريق الوطنية االمبادئ التوجيهية لخ ستمثل مدخالت لوضع نتائج االجتماعين. 19-كوفيدب
 

نحان س ومديريتيأمان العاصمة  فيفية االتحرير والص مديريتيفي " Cash Plusالنقد المعزز "  مبادرة رحلة الثانية منمف اليونيسال دشنت
تلقى جميع المستفيدين الذين تم تحديدهم  كما فرد.  13,818 لعدد حالةواإلإجراء تقييم لالحتياجات سبق العملية صنعاء.  محافظة  مدان في هو

  -ط الذراع األعلى محي"  قياساتأخذ والخدمات الصحية والتغذوية  وكذا  19-كوفيد حول الوقاية منالتوعوية رسائل لد وااليو خدمات اختبار
 40و طفل 55أحيل فيما  طفل للحصول على شهادات ميالد 1,225 أيضا ، جرى تحويللألطفال والنساء الحوامل والمرضعات.  " المواك

 ، إلى مراكز الصحة والتغذية.  بتها بالكوليراإصاشتبه مة واحد، بما في ذلك حالة امرأة حامل ومرضع
 

 
 (ذكور 741,3 & إناث 659,3) الرعاية مقدمي من 400,7 زائدا  ( أوالد 675,5 & فتيات 383,4) طفل 10,058بينهم   7
 

 (ذكور 219,1 & أناث 377,3) من البالغين 596,4 وكذا( أوالد 691,5 & فتيات 692,4) طفل 310,38 بينهم   8
 

  33 فتيات & 24) طفل 57 لعدد ألسرةا الشمل ولم( أوالد 64 فتيات & 36) طفل 100 وتتبع األسر لعدد( أوالد 346 فتيات &  227) طفل 573 لعدد الفردية المشورة وتقديم(  أوالد 19فتيات &  15) طفل 34 لعدد الضحايا مساعدة  9

  61 لعدد ميالد شهادات واستخراج( أوالد 99 فتيات & 73) طفل 172لعدد  التعليم وخدمات( أوالد 16 & فتيات 7) طفل 23 لعدد القانوني والدعم( أوالد 42 فتيات & 33) طفل 75 لعدد العيش سبل ودعم االقتصادي والتمكين( أوالد   

 .(أوالد 96 فتيات & 52) طفل 148 لعدد الطبية والخدمات( أوالد 32 & اتيفت 29) طفل   
 

 

. أم نازحة مع أطفالها تقرأ نشرة أعدتها اليونيسف 2019اليمن/ -يونيسف   ©
وتسلط الضوء على الرسائل األساسية المتعلقة بتطهير األلغام والذخائر غير  

 .هاالمنفجرة والتعامل معها وتجنب
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 حالة الضعف واالحتياج تقييم من اليونيسف انتهت، النموذج المتكامل للمساعدة االقتصادية واالجتماعية والتمكين مشروع في سياق توسيع
قيرة لتحديد التدخالت المناسبة ياء الفاألحكان أسرة مهمشة من س 7,783ج لعدد حتيااالضعف وال  شمل التقييم دراسة درجةفي عدن. 

في المائة فقط من األسر تحصل على مياه شرب مأمونة وأن معدل معرفة القراءة والكتابة  71أن  المسح. ووجدت تلك لمجتمعات الضعيفةل
 . في المائة 49هو  العاشرةفوق سن   بين األفراد

 

   االتصال ألجل التنمية 
 

، قامت اليونيسف بالشراكة مع  19-دكوفي لوباء جابةمن أجل التأهب واالست
منظمة الصحة العالمية ومركز التثقيف الصحي التابع لوزارة الصحة العامة  
والسكان والنظراء الحكوميين اآلخرين والشركاء من المنظمات غير 

المخاطر وإشراك  االتصال والتواصل بشأن بوضع استراتيجية الحكومية 
للتجاوب والرد نظام  19-كوفيدب لخاصةا ستراتيجيةاال مسودة . تقدمالمجتمع

  من خالل 19-كوفيد حولالمطلوبة  المعلوماتوالمجتمع  على مخاوف
الهاتف وبرامج الهاتف الالسلكي   على شبكةالخطوط الساخنة  اعتماد بعض

شارك حوالي  تالهاتف.  عبرتتبع الشائعات لكأداة  ا  والتي تعمل أيض
من خالل   19-كوفيد تهم حولسارااستفشخص مخاوفهم و 10,000

وبرامج الحوار اإلذاعي المجتمعي باإلضافة إلى  تلك الخطوط الساخنة 
 ينمتطوعالحيث رد خبراء الصحة و  تطبيق واتس ابو الفيسبوك مجموعات
 . الوباءعلى األسئلة وقدموا معلومات حول  يينالمجتمع

 

 تعريفيةجلسات  سلسلة دعمت المباشر. كما  التصال الشخصي اأنشطة  من حزمة نفذت اليونيسف، 19-وفيدفيروس ككإجراء وقائي من 
مدونين عبر وسائل التواصل   إضافة  إلىالتلفزيون واإلذاعة  قطاع ن فييعاملال ومن صحفي 75و ينمتطوعمن ال  500 حضرها 19-كوفيدب

خالل مجموعة متنوعة  من صشخمليون  6,6بـ ما يقدر إلى 19-كوفيد طرق تجنبحول وصلت الرسائل . وشخصيات مؤثرةاالجتماعي 
ماليين شخص  8تلقى ما يقدر بنحو كما  يوتيوب.و وتوتير وفيسبوك واتس اب في ذلك بماالتراسل من وسائل التواصل االجتماعي ومنصات 

 .  10الجماهيري وسائل اإلعالم عبر 19-كوفيد من الوقايةبشأن رسائل 
 

 19-كوفيد حول أعراض  واللواصق الملصقات والمنشورات شملت  تصالمواد اال من  نوعةجموعة متدعمت اليونيسف تطوير ونشر م
حول  رسائل ال األشخاص المهمشين واألشخاص في مخيمات النازحين داخليا   تلقيوممارسات الوقاية والرعاية في األماكن العامة. ولضمان 

الدفعة السابعة من برنامج التحويالت النقدية الطارئة   تسليم خالل 19-دكوفيب المتعلقة ، دعمت اليونيسف توزيع مواد االتصالهذه الجائحة
زيارة  46,000من خالل  19-كوفيدالخاصة ب ئلرساال على  في صنعاء وعدن وإب وتعز شخص  331,461كما حصل لجميع المستفيدين. 

 مارس.   خالل شهر نيمن منزل إلى منزل قام بها متطوع
 

  من المتطوعونحيث نفذ الحديدة وحجة. وهي مستهدفة المحافظات األكثر تضررا   مارس خاللالضنك استمرت استجابة حمى إلى ذلك، 
اقع  تعزيز ممارسات النظافة الصحية وإزالة مو بهدف شخص  225,929إلى ا ولوصية ومنزلزيارة  20,000المحلي أكثر من ات المجتمع

مدرسة   22لوقاية من حمى الضنك واالستجابة لها في ا بتعزيز ممارسات ، قام ميسرو الصحة المدرسيةعلى ذلك  تكاثر البعوض. عالوة  
محطات  7عبر  الضنكإعالنات عن حمى إذاعية وتليفزيونية وفالشات راديو  8بث  كذلك . تموطالبه طالب 23,460والتي استفاد منها 

 ومنشورات رسائل واتساب من خالل الضنكى مح حولشخص رسائل  300,000تلقى ما يقدر بنحو ا ، محطة إذاعية. أيض 14تلفزيونية و

  ملصق  30,000منشور و 100,000الرسائل من خالل طباعة  من مليون شخص 3.5 ، استفادأخرىمن ناحية والبطاقات.  فيسبوك
 .حركة مرور كبيرة التي تشهدفي الشوارع  لوحة قماشية علقت  300مجتمعية و فعالياتخالل  وزعت

 

   لية االستجابة السريعة آ
 

صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج   بمعيةليونيسف وصلت ا
من   70,263إلى أكثر من  خالل شهر مارس األغذية العالمي

ي تلبي التة آلية االستجابة السريع من خالل عدة حديث ا النازحين
من الغذاء ومستلزمات النظافة األساسية   ا  احتياجاتهم األكثر إلحاح

اليونيسف  وزعت، من بينهانثوية. والكرامة األ وعدة  لألسرة
  ا  مركز 27شخص في  4,176 ِعدة من تلك الِعدد على  1,622

وذمار وصنعاء كجزء  اءللحجر الصحي في تعز وصعدة والبيض
 .  19-كوفيدل ستجابةاالمن خطة 

 

ائتالف آلية االستجابة السريعة التابع لليونيسف مساعدة نقدية   قدم
لحج وعدن وأبين  شخص في  50,910 لعدد متعددة األغراض

. تُتيح هذه المساعدة لألسر والحديدة وحجة وصعده والضالع

 
 .البالد أنحاء جميع في إذاعية محطة 30و تلفزيونية قناة 14 عبر بثها يتم إذاعي برنامج 33و تلفزيوني برنامج 24 بث إلى باإلضافة راديو فالشات 6 و تلفزيونية فالشات 3 بث تضمنت  10

 

أم في عدن لنقل رسائل   -إلى  -ان من أم . تثقيف أقر2020يونيسف اليمن/   ©
 19-حول تعزيز ممارسات النظافة للحماية من كوفيد

. حضور إحدى األسر من إب جلسة حول المشاركة المجتمعية في 2020اليمن/ -يونيسف   ©
 .سياق استجابة آلية االستجابة السريعة
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  النازحة بعض المرونة من حيث صرف المساعدة بالطريقة التي تراها مناسبة لتلبية احتياجاتها وبما يحفظ كرامتها. تمثل المساعدة النقدية 
مبدأ  تطبيق لضمانمجتمعة.  في اليمن العاملة ها الوكاالت اإلنسانيةتقدم دية التيقبالمائة من مجموع المساعدة الن 40المقدمة من اليونيسف 

 بعد النقدية التخالف الجديد المعني بالمساعداتعبء العمل إلى  اليونيسف " واتساق االستجابة واستمراريتها، سلمتال ضرر وال ضرار" 
 اآلخرين في اليمن.   يةالنقد مزودي الخدماتمع  تشاورال
 

. حيث نقدية متعددة األغراضالمساعدة والآلية االستجابة السريعة  عدة ء اليونيسف تدخالت أخرى منقذة للحياة للنازحين لتكملةشركا نفذ كما
من مستلزمات النظافة األساسية في عدن ولحج وأبين والحديدة   عدة 1,650 من المعرضين للخطر على ما مجموعة نازح 11,550 حصل

تلقت ثماني عائالت كما غذائية. المواد غير ال  عدة  على  في الضالع والحديدة وصعدة شخص  5,096 صلكما ح ع. لوحجة وصعدة والضا 
تجابة لمخاطر تفشي وباء لالساالصحاح البيئي تدخالت المياه و وفي سياق توسيعفي حجة.  طارئاليواء باإل العدة الخاصة تأثرت بالفيضانات 

-)مراحيض ساسية والتي تتكون األغسيل المراحيض ومرافق ال من خالل تشييدنازح  1,300حوالي  ، وصل شركاء اليونيسف إلىالكوليرا
وصلت جلسات  بالتوازي، نازح على مياه شرب آمنة.  7,700حصل أكثر من فيما . وحجةفي لحج وإب وتعز  اغتسال( دش - أحواض

على  رسائل النظافة  عملتفي لحج وإب وحجة وتعز.  النازحين في مخيمات شخص 1,298إلى أكثر من  االساسيةتعزيز النظافة والرسائل 
االجتماعي وغيرها من التدابير الوقائية لمنع انتشار  والتباعدالنازحين بممارسات غسل اليدين المناسبة  اتمجتمع تعزيز الوعي لدى

تعزيز النظافة للمستفيدين من الذكور  لسات جل  ت عدةد، عقالثقافية واالجتماعية باألعراففيما يتعلق . و19-كوفيدو ماءاألمراض المنقولة بال
 . بشكل منفصل واإلناث

 

 وتعطل األمنية المخاوف بسبب األمامية الخطوط في النازحين إلى الوصول مشاكل مخاطبة في آلية االستجابة السريعة شركاء بعض استمر
 أنشطة اآللية.  بعض تنفيذ إيقاف أو الوصول في تأخير قيود ما تسببتك. السلطات رفضتها التي الفرعية واالتفاقات المواقع في التحقق عملية

 

   اإلمداد والخدمات اللوجستية
 

 ابلغ ينإجمالي ووزن  دوالر وبحجممليون  3,3أكثر من  مارسخالل شهر  اليمن إلى  وعمان بلغت قيمة اإلمدادات التي وصلت من جيبوتي

ومركب مستأجر إلى   إلى صنعاء تينمستأجر تينجوي رحلتين عبرلشحنات ا تلك لتص. و، على التواليمكعب متر 1,186ومتري  ن ط 400

إلى  ماليين دوالر من مخازنها 14,7إمدادات بما قيمته  مارسسلمت اليونيسف خالل شهر وقد . عبر منفذ شحن قاطراتالحديدة وتسع 

 المستفيدين من المستخدمين النهائيين. 
 

  عن اإلمداد  حركة على  أثر ذلك فقد ،19-دفي مواجهة كوفي احترازي كإجراء مارس نتصفم منذ قتلأغ   قد اليمن  في المطارات أن بما
 القيود.  مع بعض التوريد  حركة أمام شحن مفتوحان في البرية والمنفذ الحديدة ميناء مع ذلك،.الجو طريق

 

 استراتيجية العمل اإلنساني والقيادة والتنسيق 
 

    .2020 في تقرير الوضع لشهر ينايرظلت كما هي وعلى النحو المبين  ياإلنسان استراتيجية اليونيسف في العمل
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 اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني 
 

 

 تمكين اليافعين واليافعات من أجل المستقبل

 اليمن-عاء صن

  األعوام  ىستمر في النمو على مدسيسكان لسنة( في اليمن. وبما أن عدد ا 19- 10)تتراوح أعمارهم بين من فئة اليافعين مليون  6,3هناك 

كونها مرحلة فارقة  عن األطفال الصغار  ا  كبير ا  إلى دعم مختلف اختالف اليافعون، فمن المقدر أن يتضاعف هذا العدد. يحتاج الثالثين القادمة

، شرعت اليونيسف هذه التحدياتل نهاا  مفهمو .بسبب األزمة اإلنسانية المستمرة في اليمن والشباب اليافعيننموهم. تتفاقم تجربة  مسيرة في

في ليشعروا بأنهم أمامهم فرص ال من خالل إتاحة اليمن هملمجتمع هالذين لديهم الكثير لتقديمو اليافعينبرنامج يهدف إلى مساعدة  بتنفيذ

 . ل عالقات اجتماعية إيجابيةتشكلتو الحسبان

 

  ishانقر هنا:  الكاملة يةقصة اإلنساناللالطالع على 
 

 

 الفرق  الصحية المتنقلة
Mobile Health Teams 

 أغذية عالجية جاهزة لالستخدام
Ready-to-Use Therapeutic Food 

 مساعدة الضحايا

Victim Assistance 

   

 2020 مايو 31في  التقرير المقبل:
 ج

 www.facebook.com/unicefyemenالفيسبوك: من على ي صفحة يونيسف ال

 UNICEF Yemen@صفحة يونيسف اليمن على تويتر:  

 UNICEF Yemenانستجرام: صفحة يونيسف اليمن على 

 www.unicef.org/appeals/yemen.html: " 0220 "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

 ردنألمن مقر عمان، ا

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

https://www.unicef.org/yemen/stories/empowering-adolescents-future
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1242241227874897920?s=20
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1241991099238895618
https://www.facebook.com/unicefyemen/posts/2963523187047038
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 
  1الكلي

هدف 
 مجموع النتائج 12020

التغير منذ 
 ريآخر تقر
▲▼ 

 مجموع النتائج 2020دف ه

التغير منذ آخر 
 تقرير
▲▼ 

        التغذية 1

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 
43,553 19,607▲ 331,000 41,863 19,607▲ 

  تدخالت المغذيات الدقيقةالمشمولين باألطفال دون الخامسة # 

 أ( )فيتامين

ال تتوفر أي 

بيانات حتى 

 اآلن 

ال تتوفر أي 

بيانات حتى 

 اآلن 
14,434 4,289▲ 4,400,000 13,0902 4,289▲ 

 الصحة 

)لقاح  عدد األطفال دون العام الذين تم تطعيمهم ضد الحصبة 
الحصبة( خالل حمالت التحصين الروتينية لقاح    ىمحتوي عل  

   
 

700,000 156,951 64,785▲ 

    عدد األطفال دون الخامسة الذين تم تطعيمهم ضد شلل األطفال 
 

5,500,000 - 1- 

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

   
 

1,700,000 558,123 175,7342▲ 

المياه واإلصحاح البيئي    

يحصلون على كمية كافية من المياه اآلمنة   عدد األشخاص الذين
 ألغراض الشرب والطبخ والعناية بالنظافة الشخصية 

ال تتوفر أي 

بيانات حتى 

 اآلن 

ال تتوفر أي 

بيانات حتى 

 اآلن 
4,582,349 969,4061▲ 6,800,000 3,518,858 573,7564▲ 

ممن حصلوا على عدة مواد النظافة الشخصية  شخاص ألعدد ا
 المعيارية 

ال تتوفر أي 

بيانات حتى 

 اآلن 

ال تتوفر أي 

بيانات حتى 

 اآلن 

50,941 

()عدة أساسية  
7,9922▲ 

5,000,000 

31,642 
(أساسية عدة)  4,8945▲ 

794,932 
(عدة استهالكية)  

168,9773▲ 
658,713 

(استهالكية عدة)  103,3806▲ 

) لة الطفيحما   

عدد األطفال ومقدمو الرعاية الذين يحصلون على خدمات  
نفسي الدعم الصحة النفسية وال  

ال تتوفر أي 

بيانات حتى 

 اآلن 

ال تتوفر أي 

بيانات حتى 

 اآلن 
106,129 15,104▲ 874,000 104,9623 14,979▲ 

عدد األطفال وأفراد المجتمع الذين وصلت إليهم رسائل التثقيف  
مخاطر األلغام  نبشأاة يالمنقذة للح  

 
   2,000,000 234,5013 17,458▲ 

عدد األطفال والنساء الذين يستطيعون الوصول إلى تدخالت  
 استجابة للعنف قائمة على النوع االجتماعي1

 
   200,000 1,8123 7182▲ 

  التعليم 

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

ى نات حتابي

 اآلن 

ال تتوفر أي 

بيانات حتى 

 اآلن 
251,608 23,824▲ 1,000,000 179,1451 15,886▲ 

عدد األطفال الذين يستطيعون الوصول إلى التعليم النظامي  
 وغير النظامي بما في ذلك فرص التعلم المبكر  

ال تتوفر أي 

بيانات حتى 

 اآلن 

ال تتوفر أي 

بيانات حتى 

 اآلن 
124,781 13,958▲ 820,000 44,3221 1,217▲ 

عدد المعلمين والمعلمات الذين يحصلون على حوافز نقدية كل  
 شهر  

ال تتوفر أي 

بيانات حتى 

 اآلن 

ال تتوفر أي 

بيانات حتى 

 اآلن 
- - 135,000 2- - 

 السياسات االجتماعية 
عدد المستهدفين من الفئات المهمشة/المقصية المستفيدين من  

الطارئة وطويلة األمد من   ةجتماعيالمساعدات االقتصادية اال
 خالل )إدارة الحالة( 

    85,000 21,810 13,818▲ 

 آلية االستجابة السريعة
عدد األشخاص النازحين من الفئات المعرضة للخطر الذين 

 يحصلون على عدة آلية االستجابة السريعة 
    1,300,000 171,4203 70,2631▲ 

حصلون على دعم لذين ياعدد األشخاص من الفئات الضعيفة  
 متمثل بالتحويالت النقدية متعددة األغراض

    135,000 58,751 50,9182▲ 

 االتصال ألجل التنمية 

عدد األشخاص الذين وصلت إليهم الرسائل األساسية المنقذة  
للحياة/الهادفة إلى إحداث تغيير في السلوك خالل أنشطة  

لمباشر  شخصي ال االتصال ألجل التنمية وتدخالت االتصال ا  

 

6,000,000 1,634,055 738,519▲ 

 الحواش 

   2020لعام  لليمن اإلنسانيةالحتياجات لعامة ال المراجعةاالحتياجات بمجرد نشر  حول رقام باأل موافاتكمسيتم :  1إجمالي االحتياجات 

   2020لعام  لليمن اإلنسانيةالحتياجات ل مة عاال ةعالمراج بمجرد نشر  2020بأهداف الكتلة لسنة  الخاصة  رقام باأل موافاتكم سيتم:  1الهف 

 األرقام الخاصة بالتغذية تأخرت لمدة شهر    عملية جمع البيانات حول: 1التغذية 

 مج أخرى. ل براالتنفذ حملة التحصين التي كانت مقررة لشهر فبراير ما يعني عدم تحقق الهدف. ستقوم اليونيسف بدراسة طرق توفير فيتامين )أ( من خ  لم : 2التغذية 

 ، أعادت اليونيسف جدولة موعد حملة التطعيم ضد شلل األطفال 19-بسبب التدابير الوقائية ضد جائحة كوفيد: 1 الصحة

 175,004وفبراير   207,385عند  2020النشاط تأخرت حيث كان العدد النهائي في يناير  هذا  عملية جمع البيانات حول: 2الصحة 
 

     1,055,656 وفبراير 2,557,287 يناير لشهرالنشاط تأخرت حيث كان العدد النهائي  هذا  عملية جمع البيانات حول :1 يئي بالمياه واالصحاح ال

   لشهر فبراير. 33,828لشهر يناير و 9,120تم الرفع بيانات خاطئة لشهري يناير وفبراير. واألرقام النهائية هي : 2 المياه واالصحاح البيئي 
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   لشهر فبراير.  282,920لشهر يناير و 343,035تم الرفع بيانات خاطئة لشهري يناير وفبراير. واألرقام النهائية هي : 3 ي البيئ  حالمياه واالصحا 

   لشهر فبراير.  831,887لشهر يناير و 2,113,215تم الرفع بيانات خاطئة لشهري يناير وفبراير. واألرقام النهائية هي : 4 المياه واالصحاح البيئي 

   . لشهر فبراير 24.445لشهر يناير و 2303تم الرفع بيانات خاطئة لشهري يناير وفبراير. واألرقام النهائية هي : 5 الصحاح البيئي ياه وامال

   . لشهر فبراير 222,096لشهر يناير و 333,237تم الرفع بيانات خاطئة لشهري يناير وفبراير. واألرقام النهائية هي : 6 المياه واالصحاح البيئي 

  يتم تتبع هذا المؤشر من قبل الكتلة الفرعية لحماية الطفل ولكن سيتم من قبل كتلة الحماية.ال : 1ية الطفل حما

 لشهر فبراير.  576لشهر يناير و 518الرفع بيانات خاطئة لشهري يناير وفبراير. واألرقام النهائية هي  تم  :2حماية الطفل 

، بما في ذلك إغالق المدارس والمساحات الصديقة للطفل وتقييد الحركة بين المحافظات وحظر االجتماعات والتجمعات  19-ل كان بسبب تدابير مكافحة كوفيدة الطفيانجاز أنشطة حما ضعف :3حماية الطفل 

النفسي الثابتة والمتنقلة على حٍد سواء حيث كان ال بد من إغالق المساحات  الدعم  العامة. وقد أثر هذا على حركة الشركاء وتنفيذ حمالت التوعية بمخاطر األلغام في المجتمعات والمدارس. كما تأثرت أنشطة 
   الصديقة للطفل وحظر التجمعات العامة.

مارس   16في جميع أنحاء البالد اعتبارا  من مدارس لبكر لتدني مستوى اإلنجاز تحت هذا المؤشر يرجع إلى إضراب المعلمين في عدن والذي منع األطفال من متابعة برنامج التعليم وكذلك اإلغالق الم :1التعليم 

 .2021-2020. حيث طلبت سلطات التعليم استئناف توزيع المستلزمات في العام الدراسي 19-بسبب تدابير التصدي لوباء كوفيد

 . عملية التحقق من حوافز المعلمين مستمرة :2التعليم 

 لشهر فبراير.  48,811لشهر يناير و 52,346شاط. واألرقام النهائية هي ذا الن هتأخر جمع البيانات ل  :1آلية االستجابة السريعة 

لشهر فبراير. لضمان مبدأ "ال ضرر وال ضرار" واتساق االستجابة واستمراريتها تشاورت   6,538لشهر يناير و 1,295تأخر جمع البيانات لهذا النشاط. واألرقام النهائية هي  :2آلية االستجابة السريعة 

 مع مزودي خدمات النقد اآلخرين في اليمن وسلمت عبء العمل إلى تكتل المساعدة النقدية الجديد. ونيسف يال

 النشطة. نفيذ اتفذين على يُعزى عدم تحقيق هذا المؤشر إلى تذبذب الوضع األمني في الخطوط األمامية وعدم تفعيل االتفاقات الفرعية ومنح الموافقات الشركاء المن: 3آلية االستجابة السريعة 
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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(

صات أخرى مخص

تسهم في تحقيق 

 النتائج 

 )دوالر أمريكي(*

التمويالت المتوفرة لعام  

 الفجوة التمويلية )دوالر أمريكي(** 2020

$ % 

 %63 79,650,089 46,453,629 - 45,806,122 647,506 126,103,718 التغذية 

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

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

 %80 34,128,552 8,671,598 - 8,099,591 572,007 42,800,150 حماية الطفل 

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

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

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

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

 -  8,059,836 - 8,059,836 - 5,028,847 3,030,989 - ما تم تخصيصه 

 %67 355,831,311 179,151,257 - 172,735,317 6,415,942 534,982,568 مالياإلج

 . 2020 يناإلنسا رصد األداء 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 ُتعد حيوية لدعم الربجمة يف  )تشمل تلكوتشمل إمجايل التمويالت املستلمة مقابل املناشدة احلالية ابإلضافة إىل املبلغ املرحل وبند خمصصات أخرى.  2020 مارس 31حىت  توفرةاملبالغ امل **

جيري حشد و  يتم االحتفاظ هبا يف املقر الرئيسي. هذا ةتتضمن كذلك التكلفة املسرتدة عن كل مسامه  .(واملواد البصرية والتواصل االتصالو ذه التكاليف تتضمن األمن والعمليات امليدانية واملتابعة يمن. هلبيئة تشغيل عالية التكلفة كا
النقدية الطارئة  صحة لتلبية االحتياجات على املدى القريب والبعيد مبا يف ذلك االحتياجات الناشئة عن األوضاع اإلنسانية. ويشمل ذلك برانمج التحويالتئي والياملزيد من املوارد لتعزيز احلماية االجتماعية ونُظم املياه واإلصحاح الب

  ختفيف األثر على اجملتمعات احمللية جراء الصدمات اإلنسانية وغري اإلنسانية.الذي يهدف إىل و 
 

 

 


