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 عناوين رئيسية
وأصيب أطفال  7وفقاً لفريق العمل القطري التابع لألمم المتحدة المعني بالرصد واإلبالغ فقد قُتل  •

 نوفمبر. خالل شهرمن قبل أطراف النزاع  أثنين فتيان تم تجنيد أخرين فيما 29
 

 12الكوليرا وباإلسهال المائي الحاد/ اصابتهاحالة مشتبه  43,831نوفمبر  ُسجلت خالل شهر •
باإلسهال المائي  إصابتهاحالة مشتبه  11,000من وكانت أكثر . حالة وفاة مرتبطة بالوباء

 زاوية 328على المستوى الوطني( قد تم عالجها في  الحاالت عدد أي ربع)الكوليرا الحاد/
 .تلعالج اإلسهاال اً مركز 70ولإلماهة الفموية 

 

حالة وفاة مرتبطة بحمى  26اإلبالغ عن  2019نوفمبر  10أكتوبر إلى  20الفترة من  خاللتم  •
حالة يشتبه  222قامت اليونيسف بفحص ومعالجة وقد محافظات الحديدة وتعز وحجة.  فيالضنك 

 نوفمبر. 18 حتى 13 بينإصابتها بحمى الضنك في الجراحي 
 

في مراكز بسوء التغذية الحاد الوخيم  مصاب طفل 287,336، تم قبول 2019نوفمبر  حتى •
 .في المائة من الهدف السنوي( 89وهذا يمثل )داخل العيادات الخارجية  لعالجالتغذية ا

 

 الوضع في أرقام 
 

 مليون  12,3

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 

 مليون  24,1
 إجمالي عدد األشخاص المحتاجين 

 )اوتشا: نظرة عامة على االحتياجات

 (2019اإلنسانية في اليمن  
 

 

 مليون 1,71

 إجمالي عدد األطفال النازحين
 

ووضع التمويل اليونيسف استجابة  

اليمن -المكتب القُطري   

 تقرير الوضع اإلنساني

 2019 نوفمبر 30-1التقرير: الفترة التي يغطيها 
 

 2019مناشدة اليونيسف لعام 

 مليون دوالر 536
 

 التمويل المتوفر* 

 مليون دوالر 471

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 ./ صالح محمد قاسم 2019يونيسف يمن/ ©

 فتيات في العاشرة من العمر خالل فعالية الذكرى الثالثين التفاقية حقوق الطفل في عدن.

المتوفرة تتضمن التمويل المستلم مقابل المناشدة الحالية )طوارئ  المبالغ *

وموارد أخرى( ومبلغ مرحل من العام الماضي إضافةً إلى تمويل إضافي 

في تحقيق نتائج متابعة األداء غير مخصص للطوارئ ولكنه سيُسهم جزئياً 

 .2019اإلنساني لعام 

 

 اليمن -المكتب القُطري 

 يتقرير الوضع اإلنسان

 

 

 لألقسام الكلي التمويل مستوى يمثل التمويل وضع بينما القسم أنشطة من فقط أجزاءتعكس  االستجابة مؤشرات* 
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 على التمويل والشراكات ةنظرة عام

مليون دوالر كمساهمات لصالح مناشدتها اإلنسانية تحت عنوان  302,8ما مجموعه  2019 نوفمبرتلقت اليونيسف خالل الفترة بين يناير حتى 

تود اليونيسف أن تعرب عن امتنانها وهنا . 2019ليمن لائمتها مع خط االستجابة اإلنسانية و" والتي تم م2019"العمل اإلنساني آلجل األطفال 

أمراً االستجابة الحالية  تنفيذ يجعلاألمر الذي قدموه من مساهمات وتعهدات  نظير ماالعميق لجميع المانحين من القطاعين العام والخاص 

، تلقت 2019في نوفمبر و. 2018من عام  مرحلةمخصصات أخرى كمليون دوالر  167,7 على اليونيسف حصلت، باإلضافة إلى ذلكاً. ممكن

ماليين  3ومليون دوالر من اإلمارات العربية المتحدة  35ومليون دوالر من المملكة العربية السعودية  70 منهاسخية  اتاليونيسف مساهم

البلجيكية لليونيسف  الوطنية ر من اللجنةمليون دوال 0.1مليون دوالر من النمسا و  1,1 إضافةً إلى ليونيسفلاليابانية الوطنية دوالر من اللجنة 

مليون  64,9، ال تزال هناك فجوة في التمويل تبلغ مع ذلك .لعمل اإلنساني آلجل األطفالا نداء لصالحدوالر من كرواتيا  50,000إضافةً إلى 

 . 2019العمل اإلنساني آلجل األطفال  اشدةمن لتنفيذ أنشطة حماية الطفل كجزء منمطلوبة في المائة  58 فجوة تمويل تبلغ هناكأيضاً دوالر. 

 

 نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية 
ً رئيسي مستشفىً  هجمات استهدف من نفس الشهر،السادس  فيف. خالل شهر توفمبر جميع أنحاء البالدفي  الهجمات على المدنيين تواصلت كان  ا

لم يتم اإلبالغ  مع أنهمستلزمات طبية  يحويما أدى إلى تدمير مستودع كبير بهجماٍت جانية لمئات اآلالف من اليمنيين يوفر خدمات طبية م

آخرين بينهم خمسة  40وإصابة  اً شخص 20ما أسفر عن مقتل و في صعدة قسوق الر استهداف تم، نوفمبر 27و  22في وعن وقوع إصابات. 

اً من أيض كان لهم نصيبوطالبي اللجوء الذين المهاجرين من ن يصوماليون ين إثيوبييمواطنعلى السوق  أطفال. من بين ضحايا الهجوم الثاني

 التحقق رصد واإلبالغبال المعني لألمم المتحدة التابع العمل القطري ريقفأستطاع الشهر المشمول بالتقرير،  وخالل. 1الحالي النزاع ويالت

تل سبعة أطفال )ثالث فتيات وأربعة مقن الحوادث التي تم التحقق منها من بيوفي المائة من حاالت االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل.  92من 

 .من قبل أطراف النزاع نفتيا يننأثد تجني فيما تم( أوالد 24)خمس فتيات و  أخر طفل 29 ابةصإوأوالد( 

 

معدل )ب 2طة بالوباءحالة وفاة مرتب 12و الكوليرا/باإلسهال المائي الحاد اإصابتهحالة يشتبه  831,43تسجيل خالل الفترة المشمولة بالتقرير تم 

بالوباء خالل مرتبطة وفيات  المناطق التي سجلت أكثر وصعدة من بينولحج  البيضاء كانت محافظات(. في المائة 0.03يبلغ  لحاالتل إماتة

كبار السن هم األكثر ال أن إ ،بهافي المائة من إجمالي الحاالت المشتبه  29,3في حين أن األطفال دون سن الخامسة يمثلون ونوفمبر.  شهر

ً العمرية التي تزيد عن ستين عام تضرراً حيث تكون الوفيات أعلى بين الفئة وفيات. والالعتالل المشترك لأسباب  وجودما يشير إلى احتمال  ا

 بالتناقص أنها بدأت األسبوع األول من شهر نوفمبر إال خالل ةطفيف يادةزالكوليرا /باإلسهال المائي الحادالحاالت المشتبه إصابتها  شهد عدد

 بوجود حاالت إصابه مشتبه بها خالل شهر نوفمبر. 333من أصل  مديرية 287 رفعت. الشهر نفسهمنذ األسبوع الثاني من 

 

حالة  138بينها  30,275 جموعةما م 2019 نوفمبر 10 -يناير 1بين خالل الفترة  حمى الضنكب إصابتهاالحاالت التراكمية المشتبه  بلغ عدد

مشتبه بها في حاالت إصابة بحمى الضنك  مديرية بوجود 173(. وقد رفعت في المائة 0.5يبلغ  لحاالتل إماتةمعدل طة بالوباء )بوفاة مرتب

حالة وفاة  26تأكيد  2019نوفمبر 10 -أكتوبر 20بين شهدت الفترة جديدة خالل الشهر الماضي.  مديرية 85 فيما انضمت 2019أكتوبر 

طلبت السلطات الصحية من جميع وكاالت األمم المتحدة إعطاء األولوية وقد محافظات الحديدة وتعز وحجة.  فيبحمى الضنك  عالقتها مشتبه

مدادات الطبية. اإلتوفير وتدخالت الوقاية واإلدارة البيئية و يةتوعية المجتمعالالبالد مع التركيز على عموم لدعم استجابة حمى الضنك في 

االنخفاض بقد بدأت األرقام فاألسبوع األول من شهر نوفمبر  خاللالكوليرا /باإلسهال المائي الحادعدد حاالت اإلصابة  فيرغم الزيادة الطفيفة و

 .بهاعدد الحاالت المشتبه  تراجعفي التي ساهمت تزايد تدخالت الشركاء وتوقف موسم األمطار  معاألسبوع التالي  منذ

 

مارس  حتى 2017لفترة يناير ل، أجرت اليونيسف مراجعة لعملياتها ة المخاطروإدارفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز تدابير الوقاية من 
 تقديم مساعدتها ألطفال اليمن استمرار معالمخاطر المحددة  بعض على تنفيذ سلسلة من التدابير للتخفيف من بجدوتعكف المنظمة . 32019

 التي تعمل فيها. المعقدة ةبيئرغم ال

 

 

                                                      
 .2019 نوفمبر 22 اليمن، في اإلنساني الوضع عن األمن لمجلس إحاطة -مولر أورسوال الطوارئ حاالت في اإلغاثة منسق ونائب اإلنسانية للشؤون المساعد العام األمين  1

 

 .2019 نوفمبر 30 حتى البيانات ،(/http://yemeneoc.org/bi) التفاعلية المعلومات لوحة - اليمن في الكوليرا تفشي  2
 

 https://www.unicef.org/auditandinvestigation/files/2019_oiai_yemen_country_office.pdf  2019 أكتوبر اليمن، في طريالق   للمكتب الداخلية المراجعة   3
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 تحليل موجز الستجابة البرنامج 

   استجابة الكوليرا/االسهال المائي الحاد
زاوية لإلماهة الفموية  328دعمت اليونيسف 

لعالج االسهاالت منتشرة في  اً مركز 70و

 نوفمبرمحافظة. وفي  18مديرية داخل  201

حالة  11,000تم عالج أكثر من  ،2019

داخل تلك الكوليرا /باإلسهال المائي الحاد

المراكز والزوايا وهذا يمثل ربع إجمالي عدد 

 الحاالت على المستوى الوطني. 

 

 700,000تم الوصول إلى أكثر من كما 

في  ستجابة األولية الطارئةشخص خالل اال

 المناطق داخل واالصحاح البيئيلمياه ا مجال

االسهال المائي عرضة لخطر  األكثر

الكوليرا من خالل تدخالت فرق /الحاد

االستجابة السريعة في جميع أنحاء اليمن. 

 الخاصة بمعالجة المياه المياه على مستوى األسر وتوزيع أقراص الكلور تعقيموتشمل استجابة سريعة  ةفرق 750استجابة الخط األول  تضم

واصلت اليونيسف دعمها لتشغيل كما النظافة االستهالكية وجلسات التوعية بالنظافة إلنشاء جدار حماية على مستوى األسرة.  عدةوتوزيع 

الصيانة الطارئة أعمال وقطع الغيار وخيارات الطاقة البديلة و من خالل توفير الوقود والكهرباء وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي

أمانة  داخلمواقع في عدة الكوليرا ب صابةإلل معرضون بشكل كبيرمليون شخص  2,6 قرابةاستفاد منها والتي الصرف الصحي  لمنظومات

 . إب وتعزوذمار وعمران والحديدة والعاصمة 

 

الذين  المدرسية من ميسري الصحة 30شملت ورشة تدريب مدربين  عقب االنتهاء منالمدارس استمرت تدخالت الوقاية من الكوليرا في 

 تعزير من حيثميسري الصحة المدرسية  اتقدرمن التدريب  هذا سيعززومدرسة.  128أجروا تدريبات متتالية لمنسقي الصحة المدرسية في 

وصلت أنشطة الوقاية في المدارس خالل هذه الفترة إلى أيضاً، التغيير االجتماعي والسلوكي.  ياتنهجملكوليرا وا ضد الممارسات الوقائية

 155و مشورةجلسة  141زيارة منزلية باإلضافة إلى  41,528التدخالت الوقائية األخرى والتي شملت  فيه تواصلتفي وقت  طفل 30,000

جلسة داخل  206إلى  فعالية مدرسية إضافةً  280مجتمعي و ولقاء فعالية 10,100سرت يُ فعالية مسجدية. أيضاً  5,200عرض مسرحي وكذا 

 .4المتضررة من الكوليرا 17اجتماع نسوي في المحافظات الـ 248,1المرافق الصحية و

 

 الصحة والتغذية
مخيم  محافظة صنعاءبصحة الالوفيات المرتبطة بحمى الضنك منذ نهاية شهر أكتوبر، دعمت اليونيسف من خالل مكتب  أعداد ارتفاع في ظل

ائل وسالاألدوية األساسية لعالج حاالت حمى الضنك بما في ذلك ر يوذلك بتوف نوفمبر 18-13خالل الفترة  الحديدةب في الجراحي طوارئ

من خالل و. وعالجها حالة مشتبه بها من الجراحي والمناطق المحيطة بالمخيم 222تم فحص ما مجموعه  كما. والباراسيتامول ةيالوريد

 .بهاوعالج الحاالت المشتبه  حصبف تقاموالتي الجراحي في  ةمتنقل فرقة المنظمة، دعمت هناك شريكها

 

ً عام 59و 14امرأة تتراوح أعمارهن بين  21,523تطعيم  سية بينما جرىضد أمراض الطفولة الرئي العامسن دون  طفل 58,639تم تطعيم   ا

عمران وذمار وصنعاء وريمة والمحويت وحجة  شملتالتي  يصاليةاإلنشطة األ حملة ولة الثالثة منخالل الجوذلك ريا يوالدفت الكزازضد 

 52,208تلقى وخدمات الرعاية الصحية األولية من   امرأة حامل ومرضع 12,968كذلك، استفادت تعز. والجوف والحديدة وإب ومأرب و

 ى أدائهاللوقوف عل للقاحات دارة الفعالةاإلتقييم باليونيسف  إلى ذلك، شرعت. الشائعة أمراض الطفولة الرعاية ضد دون الخامسة خدمات طفل

من  16 لعدد تدريب برامجخالل شهر نوفمبر  المنظمة كما نفذت. المطلوبة لتحسيناتخاذ إجراءات ات الالتوصيبلورة تحديد الثغرات وو

 خاللفي اليمن  للقاحات دارة الفعالةلإلمزمع التقييم الوأداة إجراء  القطري الملفتحديد  بغية للقاحات دارة الفعالةطريين ومقيمي اإلراء القُ مدال

ً  . تم2020مارس  مجموعة العمل مسح حول الرصد والتقييم المشترك لإلغاثة والتحوالت نفذتها  15ما مجموعه  على المصادقة أيضا

أشارت ستة مسوحات في حجة وتعز  تلك، 15المسوحات الـ . من بين2019 خطة ضمن محافظات مشمولة 10في لكتلة التغذية المواضيعية 

                                                      
 حجة - الحديدة - الجوف - دةصع - عدن - لحج - حضرموت - شبوة - الضالع - صنعاء - مأرب - ذمار - عمران - البيضاء - العاصمة أمانة - تعز - إب  4
 

 2019 نوفبمرالمديريات التي هاجمها وباء الكوليرا حتى 
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ثمانية  يتمرتفع إلى مرتفع للغاية بينما بقإلى مرتفع أو من متوسط  أو منإما من منخفض إلى متوسط  هناك وأبين إلى تدهور الوضع التغذوي

 واألسر اتعلى مستوى المحافظ اً مسح 15إلى أن  اإلشارة مع ذلك تحسن. من المهم وجود في نفس المستوى من التصنيف وأشار واحد إلى

لحد من ل بتدخالت متكاملة مستهدفةفي المناطق ال مديرية 45من أصل  مديرية 25جميع أنحاء البالد بما في ذلك  منشرة في مديرياتغطت 

 تحسن فيو 12بقي على نفس المستوى في فيما دهور تال المزيد من مديرية يتجه نحو 25الوضع التغذوي في  وقد ظهر أنمخاطر المجاعة. 

 فقط. واحدة مديرية

 

من خالل سوء التغذية الحاد الوخيم  حاالت إدارة في سياقنطاق التدخالت التغذوية من اليونيسف وشركاؤها  وسعت، 2019 حتى نوفمبر

المرافق الصحية  مجملفي المائة من  89يمثل ذا وه التغذيةبخدمات عيادات عالج سوء منشأة صحية في جميع أنحاء البالد  3,958تغطية 

 مديرية 178 فيفي المائة  100 ، فقد بلغالتغطية وفيما يتعلق بمستوى. عموم مناطق البالد في مديرية 332 تتوزع تلك المرافق في. العاملة

ً في المائة.  99إلى  50بين  تتراوحتغطية نسبة مديرية  138حققت  بينما في المائة  50أقل من  مديرية وصلت التغطية فيها إلى 16 هناك أيضا

متنقلة  ةفرق 104 نشر الفترة المشمولة بالتقرير شهدتبسبب النزاع.  تذكر تغطية أي واحدة )ميدي في محافظة حجة( بدون بيتما ظلت مديرية

المواقع الثابتة  المقدمة عبرتدخالت المن خالل ومرافق صحية.  ال يوجد فيهاالتي والمناطق التي يصعب الوصول إليها  فيمديرية  83في 

. يةلعالجا في البرامج جميع أنحاء البالد من يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم طفل 281,893 تسجيل أكتوبر -يناير  خالل الفترةوالمتنقلة تم 

سوء التغذية الحاد األطفال الذين يعانون من عالج في المائة من هدفها السنوي الخاص ب 88إلى  الوصول اليونيسف استطاعت، تاريخهحتى و

سوء التغذية الحاد  حاالت بتسجيلالهدف السنوي المتمثل  تحقيق مديرية 191 استطاعتفي المائة من إجمالي األطفال المصابين.  79والوخيم 

ال  (مديرية 57. المناطق المتبقية )الجاري الهدف بحلول نهاية العام مديرية أخرى 85 تحقق توقع أني في حين العالجية في البرامج الوخيم

 .بسبب النزاع رى متعلقة بالوصولخية وأقيود أمن في المائة من 28 تعاني منخفضة حيث فيها تغطيةال تزال

 

 المياه واالصحاح البيئي 

كتلة المياه واالصحاح  حمى الضنك نهاية شهر أكتوبر، قام شركاء تفشيمع 

استجابة حمى  ضمنبما في ذلك اليونيسف بإدماج تدخالت البرنامج  البيئي

 صحة. شملت التدخالت حمالت نظافة في مدينة تعز كتلة تحتالضنك 

لمياه الراكدة في منطقتي بيت الفقيه والزهرة ا وشفطوجلسات توعية 

 .الحديدةب

 

واصلت اليونيسف دعم تشغيل وصيانة شبكات إمدادات المياه في بالتوازي، 

من المدن الرئيسية والمناطق الريفية لتوفير مياه شرب مأمونة  كلٍ 

مدينة  15مليون شخص من النازحين في  3,4إلى  الوصول واستطاعت

اليمن. يشمل هذا التدخل توفير الوقود والكهرباء وقطع الغيار  داخلرئيسية 

في  ونازحة نازح 120,000 لعدد ةالطارئ واالصحاح البيئيخدمات المياه  توفيرعلى ذلك، تم  . عالوةً ومواد تعقيم المياهوالطاقة الشمسية 

ً موقع 56بالطاقة الشمسية في  اتضخمتركيب وحدات  ذلك وقد شملوالحديدة وإب وذمار وعمران  محافظات حجة تحسين المساعدة المتمثلة ب. ا

  .شخص في المناطق الريفية 120,000 افادت الوصول إلى إمدادات المياه دون االعتماد على الوقود

 

دعمت حيث . نوفمبرمن  19 والذي يصادفباليوم العالمي للمرحاض  أُحتِفل الصرف الصحي لهذا العام تدخالت كجزء من توسيع نطاق

منزل  يعنينظيف  حمامسبعة أيام تحت شعار " امتدتمن خالل إطالق نشاط/مسابقة  واالصحاح البيئيالمياه بقضايا لتوعية اً لاليونيسف مركز

 .إب وحجةوالحديدة وصنعاء وذمار ومران عوأمانة العاصمة  داخلالكوليرا  المتضررة منفي المناطق وذلك نظيف" 

 

أنشطة االستجابة لحمى تنفيذ ذمار و إلىثالث زيارات ميدانية  تنفيذمن  واالصحاح البيئيالمياه  كتلةلم يتمكن شركاء  ،الوصول قيود بسبب

في منطقتي حيفان  واالصحاح البيئيلمياه ل واستجابة الخط األول ماوية مديريةب فرق االستجابة السريعةالضنك في حجة وذمار وأنشطة 

شكل ، ال يزال إخالء األشخاص النازحين ي. باإلضافة إلى ذلكزيارات المشروع المنتظمة في الحديدةالقيام ب أو حتىتعز بب الرونة عوشر

ً تحدي  واالصحاح البيئيالمياه  في جانبتقديم المساعدة المطلوبة  ليتسنى لهمواالصحاح البيئي في عدن لمياه الكتلة الفرعية للشركاء  اً كبير ا

 .مواقع النازحين في المكال والضالع داخل
 

 حماية الطفل

اج اإلفراج الفوري وإعادة اإلدم بحاجة إلىمرتبطين بالجماعات والقوات المسلحة والمحتجزين في صنعاء من السنة(  17-12) طفل 66 هناك

رطة طريق لوضع حد لالنتهاكات امفاوضات مع أطراف النزاع من أجل وضع خقادت اليونيسف لذا، . ؤطرةكز رعاية مؤقتة مامن خالل مر

محطة لضخ المياه باستخدام . أحمد عبدالحليم/ 2019/ يونيسف اليمن@

 منظومات طاقة شمسية
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احتياجات  يادةز إلى التوتر في المحافظات الساحلية تصاعدسياق متصل، أدى  ىعل. بهذا الشأن تقدم كبير لكن لم يتحقق الجسيمة لحقوق الطفل

لوكاالت التي ا ووضعتها تحت تصرف قيادة متوقعة، قدمت اليونيسف الفرعية لحماية الطفل الكتلةل خالو أيضاً،. شكل متناسببهناك  األطفال

استفاد منها  المحلية مخاطر األلغام في المدارس والمجتمعات بشأنتوعية جلسات  العديد من فذتنُ  هذا وقدتستجيب الحتياجات حماية الطفل. 

ذكور( في أربع محافظات  12,756إناث و  9,183) ينبالغمن ال 21,939 إلىإضافةً ( أوالد 35,0101و ياتفت 34,013طفل ) 69,014

وصلت أنشطة الدعم  بدورها،. 2019أكتوبر شهر ب في المائة مقارنةً  6 قدرهازيادة وب النزاع )الجوف وعدن وحجة وتعز( متضررة من

محافظة.  16ذكور( في  2,145إناث و  5,843) البالغينمن  7,988 وكذا( أوالد 46,644و  ياتفت 53,139) طفل 99,783النفسي إلى 

الوصول الذي أطلقته اليونيسف خالل االحتفال بالذكرى السنوية الثالثين التفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل في  "الحق في اللعب" ت حملةساهم

( من أوالد 2,011و  فتيات 1,539) 3,550، استفاد 2019 في نوفمبرو. الدعم النفسيخدمات  استفادوا مناألطفال الذين  أكبر من عدد إلى

المتمثلة بعالج تلقى هؤالء األطفال الرعاية الطبية كما . 2019أكتوبر  بشهر مقارنةً في المائة  46 قدرهايمثل زيادة وهذا  ةخدمات إدارة الحال

مع ولم شملها والتمكين االجتماعي واالقتصادي والمساعدة القانونية واإلحالة إلى المدارس.  إلصابات واإلسعافات األولية النفسية وتتبع األسرا

المجلس األعلى إلدارة وتنسيق  المفروضه من قبلاإلدارية  القيودظل الوصول إلى المجتمعات التي يصعب الوصول إليها صعباً بسبب ذلك، 

تنفيذ أنشطة  يتسنى، لم الوصول للقيود المفروضة على اً نظروين المركزي والالمركزي. الشؤون اإلنسانية والتعافي من الكوارث على المستوي

رفيعة المستوى من خالل منسق  قت حملة مناصرةطلِ أُ لذا، . اءاأللغام بشكل كامل في صعدة والجوف والبيضالدعم النفسي والتوعية بمخاطر 

 .الشؤون اإلنسانية وإدارة اليونيسف

 
 

 التعليم

 إلى صولفي الو أطفال اليمن حقتأثير عميق على  من نظراً لما لهقطاع التعليم  أمامالتحدي األكبر  يظلالمعلمين  دفع رواتب عدماستمرار 

إلبقاء التعليم في  سريعة للتعليم في حاالت الطوارئرواتب المعلمين واالستجابة ال دفع الستئناف اتهادعوواصلت اليونيسف وعليه، التعليم. 

 لصيانةجارية  األولية األعمال اإلنشائيةفيما المناقصات  تواصلت أعمال  ،نوفمبر شهر خاللأنحاء البالد.  جميعاألطفال في  افةك متناول

ً  متضررة مدرسة 990مرافق المياه والصرف الصحي في  إصالح الفصول الدراسية أو ، تلف المحافظات. باإلضافة إلى ذلكفي مخ تقريبا

المدارس والفصول الدراسية التي لديها القدرة  عددحقيبة مدرسية في مختلف المحافظات.  260,000لتوزيع أكثر من يجري العمل التحضيري 

 إتاحة فرص جهود اليونيسفواصلت وعليه النزاع.  جراءبسبب زيادة عدد األطفال النازحين كاف ما يزال غير  على استضافة األطفال

شاط في المناطق الخاضعة لسيطرة تنفيذ الن لم يتسنى، رغم ذلكالبديل. لتعلم لة مدرسية محّسنة وفرص بيئ إيجاد الوصول إلى التعليم من خالل

  .النشاط هذا لم توافق على تنفيذ تلك ألن السلطاتاألمر الواقع سلطات 

 

 االدماج االجتماعي
أسرة جلسات  1,205 حضرتمشروع النموذج المتكامل للمساعدة االجتماعية واالقتصادية والتمكين، وفي سياق  2019 نوفمبر خالل شهر

مساعدة اجتماعية  عبارة عنالنموذج المتكامل للمساعدة االجتماعية واالقتصادية والتمكين  . مشروعالسليمة ممارسات النظافة بشأنتوعية 

التحديات  بمراجعة اليونيسفمتصل، قامت  سياقٍ  ىعلتكملها خدمات اجتماعية إضافية ومدخالت وروابط مع خدمات أخرى لزيادة الدخل. 

 انتقدم لتانلوا كاش بالس والجتماعية واالقتصادية والتمكين التي تم تحديدها خالل الزيارات الميدانية لمبادرات النموذج المتكامل للمساعدة ا

من  ةخدمات وتحسين تطبيق إدارة الحالتعزيز التنسيق مع مقدمي ال تهدف إلى توصية فعتروقد العاصمة.  أمانةمساعدات نقدية طارئة في 

 ة.الحالأجل فهم أفضل الحتياجات إدارة 

 

صندوق الهدف تعزيز التنسيق بين اليونيسف وب لمنظمات المجتمعيةل شهري لقاء نظمت اليونيسف بالتنسيق مع صندوق الرعاية االجتماعية،و

الذي العزلة االجتماعية والتهميش  يبدو أناألحياء الفقيرة.  داخلتسهيل الوصول إلى المجتمعات  بما يؤدي إلى المنظمات المجتمعيةباقي و

األحياء  بالرفع باحتياجات مطالبة مع المحلي، منظمات المجتالذ ،بها ثقافية وأمنية خاصة اهتمامات أوجد مجتمعات األحياء الفقيرة تعاني منه

صندوق  ومكاتبمن منظمات المجتمع المحلي  21يمثلون  اً مشارك 38حوالي  االجتماع وصول إليهم. حضرالمستفيدين وال لبلوغالفقيرة 

والتحديات  2019 إنجازات العام بمراجعة اليونيسف مع نظرائها الحكوميين وشركائها المنفذين كما قامتالمحافظات.  فيالرعاية االجتماعية 

 .2020األنشطة الرئيسية لعام  ضمنلتحديات ل المقترحةالتخفيف  إجراءت ، سيتم دمج عملياتدروس المستفادة. كنتيجة لالجتماعوال

 

 االتصال ألجل التنمية
لتفشي حمى  والتعبئة االجتماعية استجابةً  تصال، تم توسيع نطاق تدخالت االووزارة األوقاف بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان

عززت التدخالت االجتماعية والتعبئة حيث . ةالديني والرموزالمتطوعين المجتمعيين إشراك من خالل  5الضنك في تسع محافظات متضررة

ممارسات النظافة في المنازل واألحياء واستخدام الناموسيات والتعرف على أعراض حمى الضنك وتشجيع الممارسات السلوكية من االجتماعية 
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شخص  97,440، وصلت أنشطة االستجابة لحمى الضنك إلى صنعاء منطقةفي و. ةالمصاب األسر بين أفراد االنتشارمن لمنع حمى الضنك 

 النظافةحمالت  ةالديني والرموزمن حمى الضنك في المنازل والمجتمعات. كما دعم المتطوعون المجتمعيون  كيفية الوقايةتوعيتهم ب جرىممن 

 .حول المنازل لتقليل مواقع تكاثر البعوض الذي يسبب حمى الضنك ةكداوالر العادمةللتخلص من المياه 

 

 ةتشمل التحديات عرقلو تدخل السلطات على الصعيدين الوطني ودون الوطني. بسبببشكل متزايد  سلباً و االتصال ألجل التنمية تدخالت أثرتت

لتدخالت المخطط لها مع الشركاء المنفذين إلى األنشطة التي تعتبرها ا مخصصاتإصرار السلطات على إعادة توجيه و المجتمع إشراكجهود 

زيارات مراقبة ميدانية وغيرها من  بتنفيذين وموظفي اليونيسف ، تم رفض السماح للشركاء المنفذات أكثر أهمية. باإلضافة إلى ذلكالسلط

 .إب وتعز وصعدة وصنعاء بعض مناطقاألنشطة المجتمعية في 

 

 لية االستجابة السريعةآ 

مامية في جميع أنحاء حول العديد من الخطوط األ مضطرباً ال يزال الوضع 

 يزيد من تعقديات يسببما  عيلها مسيطرة لوجود كيانات مختلفة اً البالد نظر

في  نشطةالمواجهة الرئيسية  خطوطمشاكل الوصول في وقت ما تزال فيه 

أدت اإلجراءات البيروقراطية كما . ضرة وحجة وعبس وحطبعالضالع وق

الموافقات على االتفاقات الفرعية  وإلغاء اً السلطات المحلية مؤخرلتي فرضتها ا

في   لبعض الشركاء المنفذين إلى تعطيل تنفيذ أنشطة آلية االستجابة السريعة

  .حجة والحديدة خاصةً  ،بعض المناطق المستهدفة
 

 استطاعت بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي

أسرة  687فرد يمثلون  4,809الوصول إلى  خالل شهر نوفمبراليونيسف 

ها اآللية والتي تحتوي على بالعدة المعيارية التي تقدمنازحة جديدة وتزويدها 

الضالع نزحت تلك األسر بسبب تصاعد حدة النزاع حول الخطوط األمامية في محافظات مستلزمات النظافة األساسية وغيرها من اللوازم. 

تُلبي تلك العدة االحتياجات األكثر إلحاحاً ألسر النازحين ومنها الغذاء ومستلزمات النظافة األساسية لألسرة وعدة الكرامة للنساء وحجه.  ولحج

ة ن استجابة فعالة ومكمللضماو باإلضافة إلى ذلك، ها الوقت الكافي ألخذ أي شيء معها.ديكون تلك األسر نزحت فجأة وعلى عجل ولم يكن ل

 حصلت في حين في مدينة الحديدة الطارئمأوى ال بعدة تزويدهم جرىمن ( مفرد 3,066) أسرة 438وصل شركاء اليونيسف إلى  للطوارئ

 648 لعدد فحص سوء التغذية إجراء ، تمتعز وعدن وإب. إضافة إلى ذلكو والضالعلحج و( في الحديدة فرد 12,341) أسرة أخرى 1,763

 فرد 314,27إلى من الوصول  6يونيسفتكتل ألية االستجابة السريعة لل بدوره، تمكنفي صعدة ولحج. الحوامل والمرضعات من  221و  طفل

 والمالحردفان  مديرياتلحج )وفي  توبن(والضالع  مديريتيالضالع )ب النزاع المتضررة مننازحة مستضعفة في المناطق  أسرة 3,902 يمثلون

 تُتيح األلية. من المقدمة نقدية متعددة األغراضالمساعدة ال وقدم لها (اليحال مديريةالحديدة )في خيران المحرق( و تيمديريحجة ) وفيويافع( 

التي طريقة الختيار األسر النازحة بالمرونة الكافية لمواجهة األوضاع الطارئة والعيش بكرامة من حيث لمساعدة النقدية متعددة األغراض لا

 ا. احتياجاته تواجه بها
 

  اإلمداد والخدمات اللوجستية
دوالر أمريكي بوزن وحجم إجماليين بلغا  مليون 0,4أكثر من  2019شهر نوفمبر خالل  إلى اليمن الواصلةبلغت القيمة اإلجمالية لإلمدادات 

 إلى رحلتين جوييتينباإلضافة  مركب شراعي إلى الحديدةبواسطة الشحنات  وصلت تلكمتر مكعب على التوالي.  1,012 طن متري 283

 0,7شاحنة من صاللة في عمان تحمل إمدادات بقيمة تزيد عن  11تين إلى صنعاء. باإلضافة إلى ذلك، وصلت خالل نفس الشهر مستأجر

مليون  5بقيمة كما ُسلمت إمدادات من مخازن اليونيسف . متر مكعب 447 طن متري 268بوزن وحجم إجماليين بلغا  دوالر أمريكي مليون

  النهائيين.  فيدينإلى المستالر دو

 

 استراتيجية العمل اإلنساني والقيادة والتنسيق

الصرف حول  مجموعة العمل الفنيةل قيادة مشتركة تحت لصرف الصحي في صنعاء ا حول ورشة عملكتلة المياه واالصحاح البيئي  عقدت

ممارسات في الالمبادئ التوجيهية الجديدة للصرف الصحي في اليمن وأفضل  استعراض ورشة العمل تم خاللالصحي ووزارة المياه والبيئة. 

حلول الصرف لوالممارسات الجيدة  اتالصرف الصحي واستكشاف االبتكار مشاريع في تنفيذ الماثلة أمام التحديات ةوالتنموي ةاإلنساني اتالسياق

األمم أخرى دولية و و منظمات غير حكومية محلية من اً في المجالنيف ينمتخصصمشاركاً من ال 59ورشة ال حضرالصحي المستدامة البديلة. 

 .المتحدة والحكومة والقطاع الخاص

                                                      
 الغذاء ضد العملمنظمة  بقيادة الدولية الطفل رعاية منظمة - لالجئين الدنماركي المجلس - لالجئين النرويجي المجلس - أوكسفام - أكتيد 6
 

 االستجابة أدوات عدة تتسلم نازحة يمنية فتاة: 2019يونيسف يمن/© 
 الجوف محافظة في السريعة
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والفنية. كما ومراجعتها من قبل لجان المراجعة االستراتيجية  لليمن تقديم عشرة مشاريع تعليمية إلى الصندوق اإلنسانيخالل شهر نوفمبر تم 

 تعقد مجموعة ،بدورها. ة تمويلللحصول على منح "نتظريالتعليم ال يمكن أن " مبادرة ضمن الطارئةأول طلب لالستجابة  التعليم كتلةقدمت 

 .التعليم كتلةالستكمال مراجعة استراتيجية  منتظمة جلسات العمل المعنية باستراتيجية المجموعة

 

في إب حيث قام الشركاء بالتحقق من صحة المسح عبر  لكتلةل يتنسيقالداء األة التغذية بتيسير مراقب لكتلةقام فريق التنسيق التابع إلى ذلك، 

 .إب محافظة والتحديات العامة في ةالمجموع داخلاألساسية  التنسيق مهاماإلنترنت وأعدوا خطة عمل لمعالجة الفجوات في 

 

 اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني

 يد العون أبطال يمدون 

 

 عدن -قة امستشفى الصد

على الرغم من التحديات المستمرة مثل شراء األدوية والنازحة بسبب النزاع في اليمن.  لألسرمستشفى الصدقة في عدن هو شريان الحياة 

على  للحفاظكل يوم  في عملهم يتواجدون األبطالن ين الصحييالعامل إال أنواإلمدادات الحيوية للمستشفيات واالضطرابات المدنية األخيرة 

 .األطفالأرواح 

  heroes-hand-https://www.unicef.org/yemen/stories/helping: هنا أنقر الكاملة يةقصة اإلنساناللالطالع على 

 

 2020 يناير 28في  التقرير المقبل:
 

 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: "2019 "العمل اإلنساني من أجل األطفالاليونيسف بعنوان مناشدة 

 

للحصول على مزيد من 

المعلومات يمكن 

 :التواصل مع

 باستيان فيناو

 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 

 آني لوبيل 

 أخصائية شراكات

 يونيسف اليمن

 من مقر عمان، األردن

 0402 835 79 962+: تلفون

alubell@unicef.org:  Email 

 

 محمد الفلسطيني /2019يمن/يونيسف  ©

 

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 

 استجابة اليونيسف والشركاء المنفذين استجابة الكتلة  

 2019أهداف ونتائج البرنامج 

االحتياج 

  الكلي
هدف 

20191 

مجموع 

 النتائج

التغير منذ آخر 

 تقرير

▲▼ 

 مجموع النتائج 20191هدف 

التغير منذ آخر 

 تقرير

▲▼ 

        التغذية 

شهر المصابون بسوء التغذية  59-0في عمر المستهدفين # األطفال 

 الحاد الوخيم الذين أدخلوا أقسام الرعاية العالجية 
357,487 321,750 287,336 35,940▲ 321,7501 281,893 35,940▲ 

شهر الذي بات  23-0الرعاية لألطفال في سن  يمقدمالمستهدفين من # 

تغذية المالئمة للرضع بالباستطاعتهم الوصول إلى المشورة الخاصة 

 وصغار األطفال 

2,403,337 1,682,336 2,348,764 280,607▲ 1,514,102 2,348,7644 280,607▲ 

# األطفال دون الخامسة الذي شملتهم تدخالت المغذيات الدقيقة )مساحيق 

 متعددة العناصر(
4,766,718 2,860,031 1,447,354 25,659▲ 2,860,031 1,447,3542 25,659▲ 

)فيتامين  # األطفال دون الخامسة الذي شملتهم تدخالت المغذيات الدقيقة

 أ(
4,766,718 4,290,047 88,187 8,969▲ 4,290,047 88,1873 8,969▲ 

 الصحة 

 ▲53,968 603,2143 942,842     (1# األطفال دون العام الذين تم تطعيمهم ضد الحصبة )

تلقيحهم خالل الذين تم  سنة 15أشهر حتى  6في سن # األطفال 

 األلمانية الحصبةحمالت التطعيم ضد 
   

 
13,032,803 11,837,5211 -  

    # األطفال دون الخامسة الذين تم تطعيمهم ضد شلل األطفال
 

5,352,000 621,0872 - 

 ▲111,520 1,896,1454 1,575,000     # األطفال دون الخامسة ممن يحصلون على رعاية صحية أولية

 ▲74,526 950,2094 841,097     النساء الحوامل والمرضعات الالتي يحصلن على رعاية صحية أولية #

 المياه واإلصحاح البيئي 
من خالل  بات بمقدورهم الحصول على مياه الشرب# األشخاص الذين 

 المياه العامة منظوماتصيانة /دعم تشغيل 

 
 

7,288,599 6,890,715 104,982▲ 6,000,000 6,322,9542 101,591▲ 

 ▲43,093 691,1943 1,000,000 ▲53,037 1,157,522 1,703,359  طوارئ آمنة # األشخاص الذين يحصلون على إمدادات مياه 

# األشخاص الذين باتوا يحصلون على خدمات إصحاح بيئي مالئمة )من 

 خالل بناء مراحيض الطوارئ أو إعادة تأهيلها(

 
1,223,908 825,401 21,086▲ 800,000 626,305 12,458▲ 

المعيارية # األشخاص ممن حصلوا على عدة مواد النظافة الشخصية 

 )أساسية +استهالكية(

 2,322,981 
 (عدة أساسية)

682,740 73,904▲ 800,000 436,4534 73,904▲ 

 5,332,045 
 (عدة استهالكية)

9,402,802 760,329▲ 4,000,000 9,056,5465 760,329▲ 

# األشخاص الذين يسكنون في مناطق عالية الخطورة من حيث اإلصابة 

  1بالكوليرا ووصلت إليهم تدخالت معالجة وتعقيم المياه المنزلية

 
4,202,324 23,640,199 2,257,402▲ 3,500,000 23,402,3811 2,257,402▲ 

 حماية الطفل 
الحوادث التي تم توثيقها والتحقق منها من قبل آلية الرصد واإلبالغ  %

 من إجمالي الحوادث المرفوعة

 
90% 82% 6%▲ 90% 83% 6%▲ 

# األطفال ومقدمو الرعاية في المناطق المتضررة من النزاع الذين 

 يحصلون على خدمات دعم نفسي

 
882,268 662,692 107,870▲ 794,825 565,6824 107,771▲ 

# األطفال وأفراد المجتمع الذين وصلت إليهم رسائل التثقيف المنقذة للحياة 

 1مخاطر األلغام بشأن

 
1,684,106 1,772,668 90,953▲ 1,365,128 1,761,5081 90,953▲ 

بما في  الضرورية# األطفال الذين وصلت إليهم خدمات حماية الطفل 

 ذلك إدارة الحالة ومساعدة الضحايا

 
12,932 17,119 3,592▲ 10,345 16,6002 3,550▲ 

موظفو اليونيسف والشركاء المنفذين الذين تم تدريبهم حول الحماية من  

 اإلساءة واالستغالل الجنسي

 
   500 7013 - 

 التعليم 

# األطفال المتضررين ممن أُتيحت لهم فرصة التعلّم من خالل تحسين 

 البيئة المدرسية وفرص التعليم البديل
 891,352 738,4966 30,334▲ 816,566 233,8071 - 

# األطفال المتضررين الذين يتلقون خدمات الدعم النفسي وثقافة بناء 

 السالم في المدارس
 794,6897 416,673 1,323▲ 170,000 61,7322 - 

# األطفال المتضررين الذين حصلوا على دعم تمثل بمستلزمات التعلم 

 األساسية ومن ذلك الحقائب المدرسية 
 1,500,000 436,1765 33,062▲ 996,994 163,0313 187▲ 

عدد المعلمين والمعلمات والعاملين في المدارس الذين سيحصلون على 

 مدرسة( 10,331الحوافز النقدية )داخل 
 135,359 - - 135,359 - 4 - 

 السياسات االجتماعية

عدد المستهدفين من الفئات المهمشة/المقصية المستفيدين من المساعدات 

 الطارئة وطويلة األمد من خالل )إدارة الحالة( ةاالقتصادية االجتماعي
    175,000 111,9511 4,608▲ 

 آلية االستجابة السريعة

عدد النازحين المعرضين للخطر الذين يحصلون على عدة المساعدة من  

 ساعة من تلقي البالغ 72آلية االستجابة السريعة خالل 
    

 
2,000,000 

1,176,3231 4,809▲ 

تحويالت نقدية  استلمواعدد األفراد المعرضين من الفئات الضعيفة الذي 

 متعددة األغراض
    

 
350,000 

170,6621 27,314▲ 

 االتصال ألجل التنمية
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الذين وصلت إليهم الحزمة  المتكاملة ألنشطة  المتضررين األشخاص

 االتصال ألجل التنمية في سياق االستجابة لألوبئة والحمالت 

 

6,000,000 7,146,064 184,546▲ 

ن الذين جرى نشرهم ين المدربيبالتعبئة المجتمعية/المتطوع نيالمكلفعدد 

 والتغيير االجتماعتغيير السلوك  المحلية في جهود إلشراك المجتمعات

 
  

 
5,000 

5,639  
 أنطر السرد1

769▲ 

 الحواشي

 .2019في أبريل  في اليمن من أجل األطفال ةاإلنساني المناشدةتم مراجعة : 1الهدف 

قد ال تكون األرقام  وعليه،طويل.  نظراً ألن المطابقة تأخذ وقتتقارير في الرقام باأل في الرفع تأخير يحدثقد والمكاتب الميدانية  من قبل والرفع بها: يتم جمع البيانات من الميدان 1النتائج مجموع 

 التالي بدالً من ذلك. تقرير الشهرتضاف النتائج إلى وبالتالي س بدقة ك الشهرذللنتائج التي تحققت في المرفوعة تعكس ا

المصابين بسوء  طفالاألوالحد األدنى لعدد  الكتلةوهو اآلن أعلى من مثيله في  2019 أبريلفي  المناشدة اإلنسانية من أجل األطفال مراجعة في سياق الوخيم سوء التغذية الحاد : تمت مراجعة هدف1التغذية 

والبالغ ) 2019لعام  سوء التغذية الحاد الوخيم إجمالي مجموع عبءمن ٪ 90إلى  %80اً من . تم زيادة هدف اليونيسف مؤخر2019المستهدفين بموجب خطة االستجابة اإلنسانية  التغذية الحاد الوخيم

ً  حالة 357,487 مجموعها  على مستوى المجتمع. سوء التغذية الحاد الوخيم٪ من أهداف 100 بنسبة . تساهم اليونيسف(تقريبا

إلى متطوعي  وعزمن المرافق الصحية الثابتة والفرق المتنقلة فقط. مع ذلك ، فإن ما يقرب من نصف نتائج هذه المؤشرات تُ  المرفوعة النتائج تتضمن: تبدو نتيجة هذا المؤشر منخفضة حيث إنها 2التغذية 

 . االيصاليه المتكاملةنشطة األو يينصحة المجتمعال

 حيث أن الحملة االولى لم تنفذ بعد. ألطفال شلل ا الوطنية الستئصال حمالتالمع  جنباً إلى جنب (أ)مكمالت فيتامين  تدخالت سيتم تنفيذ :3التغذية 

ق الصحي في المائة من إجمالي االحتياج. كما أن تجاوز هذا المؤشر يعزو إلى توسيع تدخالت ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال على مستوى المرف 63تستهدف اليونيسف حوالي : 4التغذية 

جيث تتلقى النساء هذه الخدمة في موقعين مختلفين. لذلك، تعمل اليونيسف على تحسين أدوات رفع التقارير للحد  تكرار في العد عبر منصات الوالدة المختلفةوالمجتمع. مع ذلك، هناك احتمال بسيط بوجود 

 تكرار االحتساب ال سيما تحت هذا المؤشر والمؤشر الخاص بالفحص. من 

 من األطفال. كبيرناجحة للغاية ووصلت إلى عدد  كانت في شهر يناير نُفذتالتي  انيةاأللم لتطعيم ضد الحصبة والحصبةالوطنية ل حملةال: 1الصحة 

ً فقط التطعيم الروتيني وهذه النتائج تعكس ما تحقق خالل أنشطةحملة شلل األطفال بعد  تنفيذلعدم  اً نظر متدنية: نتائج 2الصحة   ل.شلل األطفا تطعيم ضد حملة لتنفيذ التخطيط . ويجري حاليا

 ستوى الوطني ما قد يتسبب ببعض التأخير عند الرفع بالنتائج. النتيجة التراكمية يتوقع أن تكون أعلى من ذلك: حيث يتم الرفع بالنتائج من المديرية إلى المحافظة وبعد ذلك معالجة البيانات على الم :3الصحة 

 مستشفى. 18في  هذا المؤشر حيث تمكنت اليونيسف من توفير تكاليف تشغيلية لخدمات صحة األم والوليد والطفل المجانية تم تجاوز: 4الصحة 

قل بكثير من االحتياج الحالي وقد تم سُجل في هذا العام عدد أكبر من حاالت الكوليرا المشتبه بها على عكس المعتاد خالل األعوام السابقة. لذلك، الهدف األصلي المخطط له أ: 1واإلصحاح البيئي  المياه 

  تحققت بنسبة تتجاوز الهدف.عكس ذلك ضمن مؤشرات األهداف التي 

تم توسيع نطاق الخطة التشغيلية إلمدادات المياه فقد ، 2019الربع األول من عام  خالل االشتباه إصابتها بالكوليرا/االسهال المائي الحادالحاالت المتوقع  وارتفاعزدياد نظًرا ال : 2واإلصحاح البيئي  المياه 

 .المؤشر إلى تجاوز هذا. وقد أدى ذلك المتضررة المناطقشرب مأمونة في   مياه توفر لضمان

 .الرصدم يتضمن هذا الرقم نتائج كلورة المياه في أمانة العاصمة والحديدة حيث لم يتم تتبعها خالل فترة ل : 3واإلصحاح البيئي  المياه 

تصل عدة النظافة األساسية إلى عدد أكبر من  متوقع أنواحتياجاتهم التي كانت أقل من المتوقع. من ال النازحينيستند إلى مستوطنات  كونه كان دون المستوىالمؤشر  بلوغ هذا : 4واإلصحاح البيئي  المياه 

ً  االستراتيجية نظراً ألن فيما تبقى من هذا العامالمستفيدين   . الخاصة بالنازحين واألدلة االرشادية قيد المراجعة حاليا

استجابتها االستجابة السريعة من فرق  وسعتألول مقارنة مع االتجاه المعتاد في السنوات السابقة. لذلك ، هذا العام عدد أكبر من حاالت الكوليرا المشتبه بها في النصف ا شهد : 5واإلصحاح البيئي  المياه 

 هذا المؤشر.  تجاوزمما أدى إلى  دائرة تفشي الوباءلكسر عدة المواد االستهالكية لتقديم 

المجتمع وتوعيتهم برسائل حول مخاطر األلغام بما يفوق العدد المستهدف وبتكلفة أقل. عالوة على ذلك، ونظراً للنزاع الدائر في استطاعت اليونيسف الوصول إلى الكثير من الطالب وأفراد : 1حماية الطفل 

 الحديدة وحجه وكذا عمليات النزوح في أبين والضالع، فقد صعدت اليونيسف من تدخالتها المتعلقة بالتثقيف بمخاطر األلغام.

لضحايا. ويرجع ذلك جزئيًا إلى إصابة أعداد كبيرة من األطفال بجروح نتيجة للنزاع مقارنة باألهداف المخطط لها. لمساعدة تقديم ال مؤشرتجاوز لنظراً المؤشر  تحت هذاز كبير إنجا تحقق: 2حماية الطفل 

كاملة من الخدمات ما يمّكن الشركاء من الوصول إلى المزيد من األطفال ال الحزمةاج الضحية إلى على ذلك، تكون تكلفة الوحدة لمساعدة الضحايا في بعض األحيان أقل من المخطط لها عندما ال تحت عالوةً 

 المحتاجين.

 .له في البداية  عما كان مخططُ هذا المؤشر نظًرا ألن عدًدا أكبر من الموظفين والشركاء قد شاركوا في التدريب  تم تجاوز: 3حماية الطفل 

 . لدعم النفسيا اتمعدل عملي حدت منفي أمانة العاصمة التأخير والقيود التي تفرضها السلطات على إبرام اتفاقيات البرامج الخاصة بالشركاء المنفذين للدعم النفسي : 4حماية الطفل 

 .التمويل في بسبب فجوات لم تتحقق بالقدر المطلوبهذه المؤشرات : 1ألية االستجابة السريعة 

جزء من  المخطط استهدافها هي من المتوقع. باإلضافة إلى ذلك، بعض المدارس أطولستغرق وقتًا ت المتضررةألن عملية التحديد والتقييم الفني للمدارس  كان دون المستوىهذا المؤشر  بلوغ : 1التعليم 

ً منحة معلّقة   عادة البرمجة.إلانتظار موافقة الجهات المانحة ب وحاليا

ألن السلطات في المناطق التي تسيطر عليها سلطات األمر الواقع لم توافق وألنه يمكن تنفيذه اآلن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا فقط  متدنيهذا المؤشر االنجاز تحت : 2التعليم  

 لمجتمعات في المناطق التي تسيطر عليها سلطات األمر الواقع.داخل ا للطفلالصديقة  المساحاتفي  الدعم النفسي ستستأنف اليونيسف تدخالت، .وبدالً عن ذلكعليه. 

ً  اإلمدادات .يتم شراء لوازم التعلم من خالل مورد خارجي: 3التعليم     .2020-2019حقيبة مدرسية خالل العام الدراسي  500,000أكثر من  وتهدف الخطة إلى توزيع في طريقها للبلد حاليا

 . نوفمبرلم تصرف حوافز المعلمين والمعلمات عن شهر  :4التعليم  

 ت في الجهتين ما يحد من القدرة على تنفيذ هذا النشاط. اإلنجاز تحت هذا المؤشر كان متدنياً نظراً لوجود فجوة في التمويل. إضافة إلى ذلك، يتم الرفع بأولويات ومطالب مختلفة من قبل السلطا: 5التعليم 

 .708,162يناير وأكتوبر والرقم الصحيح هو خاطئة للفترة بيانات ب عالرفتم : 6عليم الت

 .وتم تصحيحه إلى الرقم المستهدف بدقةبشكل خاطئ هذا الرقم المستهدف ب الرفع تم : 7التعليم 

ومحافظة عدد السكان في عدن إلى جانب األحياء الفقيرة األصغر في أمانة والعاصمة في  زيادة  أي يرجع إلى أن الهدف تم تخطيطه ليشمل بهذا الشكل المتدني  تحقيق هذا المؤشر: 1االجتماعية  اتالسياس

ة والسياسية التطورات األمنيفي حين أن هذه المناطق الجغرافية الجديدة  هناك صعوبات في التعاقد مع شريك منفذ محلي إلجراء تقييم للضعف واالحتياجات )بسبب تدخل السلطات( في مع ذلك، كانصنعاء. 

 .وأكثر في عدن أواخر أغسطس أخرته أكثر

والمساجد  أماكن التعليمال سيما في  همتدخالتمن ، عززت اليونيسف وشركاؤها معدل التفشيالكوليرا وتقليص /باالسهال المائي الحادلالستجابة لزيادة الحاالت المشتبه إصابتها : 1االتصال ألجل التنمية 

 تجاوز ما خطط له.الكوليرا. وقد مكن هذا اليونيسف من تحقيق هذا المؤشر بشكل لتفشي تم تحديدها على أنها بؤر  عزلة 20المتكاملة في  األثرة كجزء من التدخالت عالي
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 ملحق ب

 وضع التمويل*

 شهرا( 12ولمدة  2019 لعامالتمويالت المطلوبة )كما هي محددة في المناشدة اإلنسانية 

 القطاع الُمناشد

متطلبات 

التمويل لعام 

2019 

 )دوالر أمريكي(

التمويالت 

المستلمة مقابل 

 2019مناشدة 

 )دوالر أمريكي(

مبلغ مرحل من 

2018 

)دوالر 

 ***أمريكي(

مخصصات أخرى تسهم 

في تحقيق النتائج )دوالر 

 أمريكي(*

التمويالت المتوفرة لعام 

 الفجوة التمويلية )دوالر أمريكي(** 2019

$ % 

 %15 19,173,527 105,504,473  20,500,890  26,969,221 58,034,362  124,678,000 التغذية

 %18 15,025,633 70,763,040  24,487,066  26,645,256 19,630,718  85,788,673 الصحة

 - 23,909,758- 158,909,758  19,153,893  24,988,022 114,767,843  135,000,000 المياه واإلصحاح البيئي 

 %58 22,343,888 16,004,323  1,600,000  2,637,437 11,766,886  38,348,211 حماية الطفل

 %24 25,325,453 80,674,547  2,504,291  5,883,688 72,286,568  106,000,000 التعليم

 %62 8,747,541 5,261,855  3,600,000  481,960 1,179,895  14,009,396 السياسات االجتماعية

 %2 183,759 10,674,036  5,915,188  323,965 4,434,883  10,857,795 االتصال ألجل التنمية

 %22 4,605,990 16,394,010  -  2,163,227 14,230,782  21,000,000 ألية االستجابة السريعة

 - 6,497,988- 6,497,988 - - 6,497,988 - ما تم تخصيصه

 %12 64,998,046 470,684,029  77,761,327  90,092,776 302,829,926  535,682,075 اإلجمالي

 . 2019 رصد األداء اإلنساين يف حتقيق نتائج تركيزهم األساسي ينصُب على تعزيز النظم لكن لديهم مكوانت للطوارئ وابلتايل سيسهمون وماحنني آخرين املسامهات اإلضافية من جانب منظمات متعددة األطراف  يشملهذا  *
 

التكاليف عرب القطاعات املختلفة واليت تُعد حيوية لدعم الربجمة يف بيئة تشغيل عالية التكلفة كاليمن.  )تشمل تلكوتشمل إمجايل التمويالت املستلمة مقابل املناشدة احلالية ابإلضافة إىل املبلغ املرحل وبند خمصصات أخرى.  2019 نوفمرب 30حىت  توفرةاملبالغ امل **
جيري حشد املزيد من املوارد لتعزيز احلماية االجتماعية ونُظم املياه واإلصحاح و  الرئيسي. هذايتم االحتفاظ هبا يف املقر  ةتتضمن كذلك التكلفة املسرتدة عن كل مسامه .(واملواد البصرية والتواصل االتصالو هذه التكاليف تتضمن األمن والعمليات امليدانية واملتابعة 

  .ختفيف األثر على اجملتمعات احمللية جراء الصدمات اإلنسانية وغري اإلنسانيةالذي يهدف إىل التحويالت النقدية الطارئة و  البيئي والصحة لتلبية االحتياجات على املدى القريب والبعيد مبا يف ذلك االحتياجات الناشئة عن األوضاع اإلنسانية. ويشمل ذلك برانمج

 *** املبلغ املرحل مت تعديله ليعكس القيم الفعلية. 

 


