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 عناوين رئيسية
 

 عقبخالل األيام العشرة األخيرة من يناير  للنزوح في صنعاء ومأرب والجوف  أسرة 2,336ضطرت ا •

 673 على النظافة األساسية  عدة مواد بتوزيع اليونيسف وقد قامت .القتالية بشكل متسارعألعمال اتصاعد 

 مناطقفي بعض  أخرى أسرة نازحة 13 لعدد مساعدة نقدية متعددة األغراض  إضافةً إلى تقديم أسرة نازحة

ً تلبية احتياجاتهم العاجلة األكثر كي يتسنى لتلك األسر لمحافظة مأرب   . إلحاحا
 

جسيم  نتهاك ا حادثة 24 ينايرخالل  إلبالغرصد وابال المعني  التابع لألمم المتحدة طريالعمل الق   يقوثّق فر •

 29 وتشوه تلتسببت تلك الحوادث في مقلتحقق منها. اوتم ضد األطفال في الحديدة والضالع وصعدة وشبوة 

اثنين من ( على أيدي أطراف النزاع المختلفة مع حالة اختطاف واحدة شملت أوالد 23 & فتيات  6طفل )

  .األوالد
 

حالة وفاة  14 إضافةً إلى  بهامائي حاد/كوليرا مشتبه  اسهالحالة  35,628يد تحدخالل شهر يناير تم  •

دعمت اليونيسف عالج ربع تلك الحاالت المشتبه وقد  (.%0.04 يبلغ لحاالتلمعدل إماتة ب) بالوباء مرتبطة

 18 داخل تلعالج اإلسهاال اً مركز 70لإلماهة الفموية و زاوية 355( من خالل دعم حالة 9,000) بها

 محافظة. 
 

حالة  11بحمى الضنك مع  تهاشتبه إصابمحالة  5,524 خالل األسبوعين األولين من شهر يناير س جلت •

محافظة الحديدة في صحة التسليم إمدادات طبية أساسية إلى مكتب تم فقد ، وعليه .بالمرضوفاة مرتبطة 

الحفر التي يف المياه الراكدة وردم لتصر الالزم قدمت اليونيسف الوقود كما لالستجابة لتفشي حمى الضنك.

الحديدة وحجة للحد   كٍل من وحشدت الشاحنات لجمع النفايات الصلبة والتخلص منها في تتجمع فيها المياه 

 من مخاطر انتشار حمى الضنك. 
 

 

 الوضع في أرقام 
 

 مليون  12,2

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 

 مليون  24
 ن إجمالي عدد األشخاص المحتاجي

 )اوتشا: نظرة عامة على االحتياجات

 (2019اإلنسانية في اليمن  
 

 

 مليون 1,71

 إجمالي عدد األطفال النازحين 

 

*ووضع التمويل اليونيسف استجابة  
 

اليمن -المكتب القُطري   

الوضع اإلنساني  تقرير  

 2020 يناير 31 – 1الفترة التي يغطيها التقرير:  

 

 2020مناشدة اليونيسف لعام 
 مليون دوالر  535

 

 التمويل المتوفر*  
 مليون دوالر 171

 

 2020الوضع الكلي للتمويل        

 

 
 

 

 
 

 

 

 2020يونيسف يمن/ ©

. 

 

 اليمن-المكتب القُطري 

 يتقرير الوضع اإلنسان 

 

 

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

جل التنمية وآلية االستجابة السريعة حصلت على  والسياسات االجتماعية واالتصال ألأقسام التغذية والمياه واالصحاح البيئي أن 

التمويل  إال أن ناشدة " العمل اإلنساني من أجل األطفال"، تنفيذ األنشطة تحت ملبالمائة من متطلبات تمويلها  30أكثر من 

وصلت إلى عدد أكبر من   قد  اليونيسف وبما أن . 2019عام ل التي كانت مخصصة تمويلالمن  ةُمرحل يمثل مبالغالمتوفر 

منة آمياه ب تزويدهمومواصلة المستفيدين  أولنك األشخاص المستهدفين من حيث إمدادات مياه الشرب األمنة، لذلك سيتم دعم نفس

 خالل األشهر المقبلة. 

المتوفرة تتضمن التمويل المستلم مقابل المناشدة الحالية  المبالغ *

)طوارئ وموارد أخرى( ومبلغ مرحل من العام الماضي إضافةً  

إلى تمويل إضافي غير مخصص للطوارئ ولكنه سيُسهم جزئياً  

 .2020في تحقيق نتائج متابعة األداء اإلنساني لعام 

 



2 

 

 

 على التمويل والشراكات ة نظرة عام 
 

 

" والتي تم مواءمتها مع 2020مليون دوالر من أجل مناشدتها "العمل اإلنساني من أجل األطفال  535طالبت اليونيسف بتوفير تمويل بمبلغ 

من  ةمقدم دوالر 402,424 بمبلغ تتمويال 2020 يناير شهرخالل  . وكانت المنظمة قد تلقت12019خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 

 سلوفينيا واللجان الوطنية لليونيسف في المملكة المتحدة والواليات المتحدة. 
 

 من تنفيذ جعلاألمر الذي قدمت لها التي  تعهداتالمساهمات ونظير الالجهات المانحة  لكافةتود اليونيسف أن تعرب عن عميق امتنانها وهنا 
ً  حتى اآلن 2020جابة است مخصصات أخرى أو  بند مليون دوالر من 171 كذلك ، تلقت اليونيسفالتي حشدتالموارد  إلى جانب. أمراً ممكنا

من  في المائة 68أي مليون دوالر ) 363فجوة تمويل تبلغ  من تعاني تزال المنظمة ال . مع ذلك،2019ترحيلها من  تمالمبالغ التي  ضمنمن 

 (.  الت المطلوبة لهذا العامإجمالي التموي

 
 نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية  

 

ً  في اليمنأصالً الوضع اإلنساني غير المستقر  ازداد  في جميع أنحاء البالد أماميةخطوط مواجهة  على طول عدةاستمرار القتال  بسبب تفاقما
 احل الغربي. في حجة والحديدة والضالع وصعدة وتعز والس وأكثرها حدة كانت

 
صرواح   ومديريةنهم بمحافظة صنعاء  مديرية منللنزوح  أسرة 2,336 أجبرت ،خالل األيام العشرة األخيرة من شهر ينايرأيضاً، و

 رت في النازحة انتش الكثير من األسر بما أن. هناك القتاليةألعمال ا وتسارع وتيرةتصاعد  عقببمحافظة الجوف  والمتونبمحافظة مأرب 
المجتمعات المضيفة، فمن المرجح أن يكون   داخلفي مناطق يصعب الوصول إليها أو يبحثون عن مأوى يعيشون األن و ثظات الثالالمحاف

 . بكثير المبلغ عنهالعدد العدد اإلجمالي للنازحين أعلى من 
 

جسيم ضد األطفال في الحديدة والضالع   نتهاكا حادثة 24 توثيق رصد واإلبالغبال المعني التابع لألمم المتحدة طريالعمل الق   يقفر استطاع

( على أيدي أطراف النزاع المختلفة مع حالة  أوالد 23 &فتيات  6طفل ) 29 وتشوه تلمن مقلتحقق حيث تم ايناير. خالل وصعدة وشبوة 

  . اثنين من األوالداختطاف واحدة شملت 
 
 لحاالتلمعدل إماتة ب) بالوباء حالة وفاة مرتبطة 14 إضافةً إلى بهاتبه مائي حاد/كوليرا مش اسهالحالة  35,628 جلتس  ، ذات الشهرفي و

حالة مشتبه بها يتم  000,8بمتوسط ومستقر في المنحنى الوبائي  تراجع إظهارالمبلغ عنها والحاالت المشتبه بها واصلت  .2(%0.04 بواقع

ً اإلبالغ عنها أسبوعي لوحظت زيادة طفيفة في عدد الحاالت في   مع ذلك،فصل الشتاء بشكل عام. عدد أقل من الحاالت خالل ب يتم الرفع كونه ا
وهذا أقل من  ( المديريات في اليمنفي المائة من إجمالي  72) مديرية 240المتضررة  المديرياتمحافظتي صنعاء والحديدة. بلغ إجمالي 

 . في المائة 95 والتي كانت قد بلغت نسبتها 2019كوليرا في عام الحاد/المائي ال االسهال تضررت منالتي  المديرياتإجمالي 

 
 ً حالة وفاة   11بحمى الضنك في جميع أنحاء البالد مع  تهاشتبه إصابمحالة  5,524خالل األسبوعين األولين من شهر يناير، تم تحديد و ،أيضا

حمى الضنك المشتبه بها لكل ب صابةاإل من حاالت ةد كبيراعدأ المديريات التي تمثل بؤرة المرض وسجلتظلت ترتيب . بالمرضمرتبطة 
 النزاع  إلى جانب. 3( 63,1لحج )ثم ( 12,2مأرب )يليها ( 36,2عدن ) ثم( 7,10) بنسبة الحديدة اهمتتقد كما هيمن السكان  000,10

مصادر المياه غير المغطاة مياه األمطار الراكدة واستخدام فإمدادات المياه النظيفة.  في تعطيل توفير األمطار الغزيرة هطول سببيت ،المستمر
حاالت حمى الضنك المشتبه  عدد  في انتشار البعوض ما أدى إلى زيادة كلها عوامل إذا ما اجتمعت فإنها تسهم األمطار سقوط بالتزامن مع

 .  4بها

 

 
 .2020كي تتماشى مع خطة االستجابة  2020، سيتم تنقيح مناشدة العمل اإلنساني من أجل األطفال 2020عندما يتم نشر خطة االستجابة اإلنسانية   1
 .2020يناير  31(، البيانات حتى /http://yemeneoc.org/biاللوحة التفاعلية ) –يرا في اليمن وباء الكول  2
  2020. يناير 2020يناير  31 – 2019ديسمبر  1/19مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة: المشكلة اإلنسانية في اليمن،    3

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020_Yemen_Humanitarian_Update  _ 
 

illness-related-dengue-died-children-78-https://www.savethechildren.net/news/least- 2020ب امراض مرتبطة بحمى الضنك. يناير طفل على االقل في اليمن بسب  78منظمة رعاية الطفل: توفى   4
yemen 

 
 

 

http://yemeneoc.org/bi/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020_Yemen_Humanitarian_Update%20%20_
https://www.savethechildren.net/news/least-78-children-died-dengue-related-illness-yemen
https://www.savethechildren.net/news/least-78-children-died-dengue-related-illness-yemen
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 تحليل موجز الستجابة البرنامج 
    استجابة الكوليرا/االسهال المائي الحاد

 

محافظة. وخالل شهر يناير تم  18مديرية منتشرة في  201مركز لعالج اإلسهاالت داخل  70اهة الفموية وزاوية لإلم 355دعمت اليونيسف 

حالة اسهال مائي حاد/كوليرا مشتبه بها في تلك الزوايا والمراكز. وهذا يساوي ربع إجمالي العبء الوطني من   9,000عالج أكثر من 

وزيادة فرص السكان المتضررين في الوصول إلى الخدمات وضمان استدامتها، قامت حالة(. ولتعزيز النظام الصحي  35,628الحاالت )

ومن  اليونيسف بدمج زوايا اإلماهة الفموية داخل مراكز الرعاية الصحية األولية. 
اجل ضمان جاهزية أفضل ألي موجة تفشي قادمة محتملة لوباء الكوليرا/االسهال  

خاصة بعالج االسهال المائي الحاد   عدة 1,300المائي الحاد، اشترت اليونيسف 

حالة اسهال مائي حاد/كوليرا مشتبه  180,000والتي يمكن أن تساعد في عالج 

 بها. 
 

مائي ال االسهال وباء جودة المياه هي أحد عوامل الخطر في انتشار مشكلةبما أن 
صحاح واالجهود المياه  ضمنمراقبة الجودة أكثر مكون  تبرز أهميةكوليرا، الحاد/ال

تزويد أنظمة مراقبة على مستوى المجتمع حيث يتم ب. تستكمل هذه الجهود البيئي
تلعب حيث رف واألدوات لمراقبة جودة مصادر المياه الخاصة بهم. ابالمع السكان

ً واليونيسف وشركاؤها دوراً   بشكل متزايد في دعم الحكومات والمجتمعاتحيويا
 الهام.  الجانبفي هذا  المحلية

 
محافظة من الحصول   13كوليرا في الحاد/المائي ال االسهال من حيث تفشي وباءمناطق عالية الخطورة ال داخلماليين شخص  4 رابةق تمكن

  300,000الوصول إلى  أمكن على ذلك،  المياه التي تدعمها اليونيسف. عالوةً  جودة ومراقبة  رصد  جهود على المياه النظيفة من خالل

في جميع أنحاء  واالصحاح البيئيالمياه في سياق برنامج  على مستوى األسرة يرااالستجابة السريعة للكولشخص من خالل تدخالت فرق 
لمياه على  بتعقيم االستجابة السريعة لفرقة  1,150 قيام شهد شهر يناير كذلكالمناطق المتضررة من تفشي وباء الكوليرا.  جميعهم فياليمن 

ً إلى جنب مهومستلزمات النظافة االستهالكية  ووزعت أقراص الكلورةالمنازل مستوى  النظافة إلنشاء جدار بأهمية جلسات توعية  جنبا
 حماية على مستوى األسرة.

  
  الصحة المدرسية والعاملين الصحيين  يوميسروالرموز الدينية ن يمجتمعيالن عيومتطال استطاعكجزء من االستجابة المتكاملة للكوليرا، 

جمعة  خطبة 831زيارة منزلية و 37,707خالل را كوليالحاد/المائي ال االسهالمن رسائل الوقاية  نشر عبر ص شخ 374,332إلى  الوصول

عدن،  عالج االسهاالت. وفي  مراكزو داخل زوايا اإلماهة الفموية مشورةجلسة  54عرض درامي و 14مجتمعي و لقاء 2,638إضافةً إلى 

، أطفال ومهمشين بينهمشخص،  18,000ما يقدر بنحو ل فرصة تعلم الفعاليةتلك  حيث فتوحيوم م خاللتم تنظيم فعالية توعية بالكوليرا 

 .الوباء الكوليرا وكيفية حماية أنفسهم من بشأنمعلومات ب والتزود
 

 الصحة والتغذية 
 

متري من اإلمدادات الطبية   طن 7الستجابة لتفشي حمى الضنك، تم تسليم بهدف ا

دعمت اليونيسف شراء  حيث الحديدة.  حافظةم بصحة الاألساسية إلى مكتب 
 اإليصاليةالحمالت لتحصين الروتيني وأنشطة ألنشطة االلقاحات وسلسلة التبريد 

  من أجل الحفاظ على التغطية المثلى.المتكاملة 
 

  الجرعات الثالثة من  العام على دون طفل 50,322 حصل ،2020في ينايرو

في المائة من   6) العام دون  آخر  فلط 44,135تلقى اللقاح الخماسي في حين 

  1لقاح الحصبة  الهدف السنوي( الجرعات األولى من اللقاحات المحتوية على
  اللقاح فيما تم  نجرعات ثانية ممن عمر سنه فأكثر على  طفل 28,650 واستفاد

برنامج  خالل  وذلكامرأة في سن اإلنجاب بلقاح الكزاز  35,824تطعيم 

.  الثابتة وخارج الجدران الفرق المتنقلةالذي توفره  الوطني الموسع التحصين
، اشترت  متاحة الروتيني في اليمن  التحصين خدمات على  لحفاظومن أجل ا
جرعة من لقاح   897,800و الخماسيمن لقاحات  ةجرع 861,808اليونيسف 

  .وتم تسليمها إلى وزارة الصحة العامة والسكان ة المكورات الرئوي
 

 4الوخيم )طفل يعانون من سوء التغذية الحاد  13,122 تسجيلطفل وتم  149,558لعدد  فحص سوء التغذية ر إجراءأمكن خالل شهر يناي

مكمالت  على شهر 59-5طفل تتراوح أعمارهم بين  25,153 حصل  بالمثل، العالجية. التغذية في برامجفي المائة من الهدف السنوي( 

  على  طفل 18,344 حصلجودة الغذائية لألغذية التكميلية. كما التحسين  بهدف طعامهم على إلضافتهاعلى شكل مساحيق المغذيات الدقيقة 

تبني ممارسات التغذية المثلى. التغذية  لتعزيز  غذية الرضع وصغار األطفالبت المشورة الخاصة قدمت فيما لتخلص من الديدانا أقراص 
 . على قيد الحياةيد من فرص بقائهم يمكن أن تز  السليمة للرضع وصغار األطفال

 عاء: طفل يتلقى العالج ضد سوء التغذية في إحدى المستشفيات بصن2020نيسف اليمن يو@ .

 

: المجتمع في صنعاء يتعلمون من فرقة استجابة سريعة طريقة غسل 2020يونيسف اليمن  @

اليدين والحفاظ على إمدادات المياه نظيفة وآمنة من 

الكوليرا
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 المياه واالصحاح البيئي  
 

ظلت احتياجات المياه واإلصحاح البيئي بالمجمل كما هي وفقاً لنتائج النظرة الشاملة  

. كما ال تزال عملية تشغيل وصيانة منظومات 2019لالحتياجات اإلنسانية في اليمن 

ة من أجل توفير مياه إمدادات المياه في كٍل من المدن والمناطق الريفية تمثل أولوي

صالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي األساسية. وبالنظر إلى العوامل عالية  

الخطر المزمنة التي تعاني منها البلد ومن ذلك المياه الراكدة والنفايات الصلبة، فقد 

لوحظت زيادة في حاالت حمى الضنك داخل عموم مناطق البالد، ال سيما في 

مل المزمنة عالية المخاطر تلك، قدمت اليونيسف الوقود الالزم  الحديدة. لمعالجة العوا

من اجل تصريف المياه الراكدة وردم الحفر التي تتجمع فيها وحشدت الشاحنات 

المطلوبة لجمع النفايات الصلبة والتخلص منها في كٍل من الحديدة وحجه. أيضاً،  

دف السنوي( بمياه في المائة من اله 30مليون شخص ) 2أمكن تزويد ما يربو عن 

مدينة رئيسية والعديد من المجتمعات الريفية في البيضاء والحديدة وأمانة العاصمة وعمران وذمار وصعده. إلى   15شرب مأمونة داخل 

البديلة   دعمت المنظمة تشغيل وصيانة منظومات إمدادات المياه من خالل توفير الوقود الالزم والكهرباء وقطع الغيار وخيارات الطاقةذلك، 

في المائة من الهدف   30وأقراص الكلور الخاصة بتعقيم خزانات المياه العامة والخاصة. وبينما وصلت اليونيسف إلى مليوني شخص )

السنوي( وزودتهم بمياه الشرب المأمونة خالل شهر يناير وحده، سيتم مواصلة دعم نفس المستفيدين للحصول على مياه شرب أمنة طوال 

مليون شخص في الحديدة وأمانة العاصمة من تشغيل محطات معالجة مياه الصرف   1,9ضية. باإلضافة إلى ذلك، استفاد حوالي األشهر الما

 الصحي وإدارة النفايات الصلبة.  

 

اء كتلة ما تزال هناك بعض القيود الماثلة التي تحد من القدرة على الوصول وتنفيذ استجابات المياه واالصحاح البيئي من جنب بعض شرك

المياه واالصحاح البيئي ومنها عدم الحصول على الموافقات اإلدارية المطلوبة للتنفيذ. حيث تراجعت وتيرة تنفيذ بعض تدخالت المياه 

 واالصحاح البيئي خالل شهر يناير للسماح بإعادة النظر باالستراتيجية المعمول بها. على سياق متصل، عززت كتلة المياه واالصحاح البيئي

  27من فعالية وكفاءة التنسيق والرؤية المشتركة لتحسين مخرجات استجابة الكتلة من خالل عقد ورشة عمل تنسيقية في صنعاء. كذلك، قام 

شريك من شركاء كتلة المياه واالصحاح البيئي يمثلون منظمات غير حكومية ووكاالت تابعة لألمم المتحدة وبعض النظراء الحكوميين بمعية 

من فيهم منظمات غير حكومية محلية ودولية ووكاالت األمم المتحدة والنظراء الحكوميين بمراجعة االستجابات المنفذة عام  شريك ب 46

وذلك خالل لقاء المراجعة السنوية للكتلة  2020في مجال المياه واالصحاح البيئي وتحديد األولويات االستراتيجية وخطة عمل  2019

 والذي انعقد في شهر يناير.  
 

 حماية الطفل
 

للحد من الخسائر الناجمة عن األلغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، نشرت اليونيسف التوعية المطلوبة المنقذة للحياة بشأن 

  35,293طفل )فتيات:  78,701في المائة من الهدف السنوي( بينهم  5شخص متضرر من النزاع ) 101,111مخاطر األلغام بين أوساط 

( في محافظات الحديدة والضالع وصعده 13,308رجال: &  9,102من البالغين )نساء:  22,410( إضافة إلى 43,408د: أوال& 

وشبوة. كما جرى تنفيذ أنشطة التثقيف بمخاطر األلغام في المدارس والمساحات الصديقة للطفل من خالل الحمالت  ةوالجوف وحج

 المجتمعية. 

 

بير على الرفاه النفسي واالجتماعي لألطفال ونمائهم. لذا، ولمساعدة األطفال واألشخاص المتضررين من  يؤثر النزاع في اليمن بشكل ك

في المائة من الهدف السنوي(  8شخص ) 69,618النزاع التغلب على التجارب الصعبة التي عاشوها، قُدمت خدمات الدعم النفسي لعدد 

  15( داخل 4,180رجال: &  9,149من البالغين )نساء:  13,329( وكذا 28,818أوالد: &  27,471طفل )فتيات:  56,289بينهم 

محافظة يمنية. قُدمت تلك الخدمات من خالل شبكة من المساحات الصديقة للطفل الثابتة والمتنقلة بهدف مساعدة أولئك المتضررين في  

 التغلب على التبعات اآلنية وطويلة المدى الناجمة عن التعرض لتجارب عنيفة. 

 

حددت اليونيسف األطفال الذين يحتاجون إلى خدمات حماية الطفل ودعمت عمليات اإلحالة وتقديم الخدمات الضرورية لألطفال من الفئات 

، استطاع مدراء الحالة  2020. ففي يناير ةاألكثر ضعفاً عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة المقدمة في سياق برنامج إدارة الحال 

منهم   1,430أوالد( ممن هم بحاجة إلى خدمات حماية الطفل. من بين أولئك األطفال استفاد  837فتيات &  538طفل ) 1,456د تحدي

 /نيسف اليمنيو@ .مهندس بقوم بتجريب عداد المياه من أجل تزويد سكان مدينة الحديده بالمياه  
  /عبدالحكيم عبادي2020
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والتي شملت مساعدة الضحايا وتقديم المشورة الفردية وتتبع األسر ولم   5أوالد( على خدمات حماية الطفل الضرورية 857فتيات &  537)

ودعم ُسبل العيش واإلحالة إلى الخدمات الطبية. بسبب تصاعد وتيرة النزاع خالل شهر يناير في محافظات  الشمل والتمكين االقتصادي 

طفل من الوصول إلى خدمات حماية الطفل المتمثلة باإلحالة إلى الخدمات. لذلك، تواصل  26الجوف وحجه وعدن وذمار، لم يتمكن 

 لتمكينهم من الحصول على خدمات حماية الطفل المطلوبة.  26اليونيسف جهودها بُغية إحالة هؤالء األطفال الـ

 

 التعليم
 

من استالم   6محافظة  11النزاع المستمر. حيث لم يتمكن المعلمون والمعلمات في  جراء ال تزال العملية التعليمية في اليمن متضررة بشدة 

مة لتشغيل تلك المدارس هي من بين األسباب وراء تدهور رواتبهم. كما أن األضرار التي لحقت بالمدارس ونقص الموارد المالية الالز

ً لذلك، ومن أجل زيادة وتحسين فرص الوصول إلى التعليم، تواصل اليونيسف جهود المناصرة الداعية   المنظومة التعليمية في البلد. تبعا

وادر التربوية الذين ال يتقاضون أي أجر من  الستئناف صرف رواتب المعلمين والمعلمات ومعاودة العمل بمشروع حوافز المعلمين لدعم الك 

 أجل تمكين المدارس من أداء دورها المطلوب.  

 

عملت اليونيسف خالل شهر يناير على تحسين بيئة التعلم وفرص الوصول إلى  

في المائة من الهدف السنوي( وذلك  6طفل ) 61,200التعليم والتي استفاد منها 

ية. أيضاً، ومن خالل استجابتها في مجال التعليم من خالل توفير مواد التعلم الفرد

  6طاولة لبعض المدارس في  11,835في حاالت الطوارئ، قدمت اليونيسف 

 8محافظات 4حقيبة مدرسية على األطفال في  52,800بجانب توزيع  7محافظات

مدرسة. بالتوازي، تتواصل   152عدة "مدرستي في صندوقي" داخل  210وكذا 

ية التحضيرية إلعادة تأهيل المدارس المتضررة وإصالح مرافق األعمال اإلنشائ

  المياه واإلصحاح البيئي المدرسية في مختلف المحافظات.

 

ماليين دوالر من أجل تلبية احتياجات التعليم في مناطق  3تم إطالق أول استجابة طارئة تحت برنامج "التعليم ال يمكن أن ينتظر" بمبلغ 

تلة التعليم مع اليونيسف لالستجابة لالحتياجات الطارئة في مأرب بما في ذلك توفير الحقائب المدرسية ولوازم  الساحل الغربي. تعمل ك

 التدريس وتشييد مساحات مؤقتة للتعلم.  
 

 االدماج االجتماعي 
 

المرحلة الثانية من  9والتمكين" استكملت اليونيسف خالل شهر يناير من خالل مشروعها "النموذج المتكامل للمساعدة االجتماعية واالقتصادية

أسرة داخل مجتمعات المهمشين في أمانة   907تقييم حالة الضعف. نُفذت المرحلة الثانية من التقييم بهدف تقييم حالة الضعف واحتياجات 

ن التقييم اجراء مكمل ألنشطة العاصمة ومحافظة صنعاء وبالتالي تحديد التدخالت المناسبة لتلك المجتمعات الضعيفة. تعتبر المرحلة الثانية م

أسر لم تغطيها المرحلة األولى من التقييم  10تقييم حالة الضعف واالحتياجات داخل األحياء الفقيرة الصغيرة والتي يؤوي كال منها أكثر من 

 . 2019والتي جرت في 
 

ين" في محافظة عدن وذلك بتنفيذ المرحلة األولى من النموذج المتكامل للمساعدة االجتماعية واالقتصادية والتمك أيضاً، تم تدشين مشروع " 

د تقييم حالة الضعف واالحتياجات. بالتوازي، أُطلق نظام إدارة الحالة الهادف إلى تقديم مساعدة اجتماعية ألفراد المجتمعات المهمشة. وق

 استكملت عملية اختيار ُمدراء الحالة والمشرفين والمدربين. 

 

 االتصال ألجل التنمية 
 

مديرية بمحافظة الحديدة. حيث نُظمت جلسة   14اصلت االستجابة المقدمة الحتواء حمى الضنك من خالل مكاتب الصحة والتربية في تو

مديرية يصل عدد سكانها إلى  14متطوع مجتمعي أوكلت إليهم فيما بعد أنشطة التعبئة االجتماعية داخل  450تعريف ليوم واحد حضرها 

عربة متنقلة مزودة بمكبرات صوت لتعميم الرسائل المطلوبة. كما شاركت اإلذاعات المحلية في   14لك األنشطة بـ. وقد تم تعزيز ت63,189

 أنشطة التوعية عبر بث بعض الفالشات التوعوية.

 

 
 أوالد(    26فتيات &   20طفل ) 46أوالد( وتتبع األسر ولم الشمل لعدد  657فتيات &  453طفل ) 1,110أوالد( والمشورة الفردية لعدد  17فتيات &  7طفل متضرر من الحرب ) 24 مساعدة الضحايا لعدد 5
 أوالد(.  151فتيات &  91طفل )  242ة لعدد أوالد( واإلحالة إلى الخدمات الطبي  138فتيات &  84طفل ) 222والتمكين االقتصادي ودعم سُبل العيش لعدد   
 أمانة العاصمة، محافظة صنعاء، عمران، ذمار، حجه، الحديدة، ريمة، المحويت، البيضاء، إب وصعده.   6
 أبين، حجه، الضالع، لحج، حضرموت والمهرة.  7
 الحديدة، عدن، تعز وحضرموت.   8
 الدخل.   بارة عن مساعدة اجتماعية تقدم بالتكامل مع بعض الخدمات والمدخالت االجتماعية األخرى وايجاد الروابط مع الخدمات األخرى لتعظيم آثار مشروع المساعدة االقتصادية واالجتماعية والتمكين ع  9

 / حسام الشرماني2020نيسف اليمن/ يو@ .ز البة تتسلم حقيبتها المدرسية في تعط
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ن  نادي مدرسي وتمكينهم من الحصول على المعارف والمهارات المطلوبة للوقاية م 38طالب وطالبة في  532وفي عدن، تم تزويد 

الكوليرا وحمى الضنك والمالريا والتصدي لها. تقع تلك المدارس المختارة في مناطق ذات معدالت مرتفعة من حيث حاالت االصابة 

ناهيك عن انخفاض معدالت التحصين فيها وارتفاع نسبة التسرب المدرسي بين طالبها. سيتم تأهيل  ,بالكوليرا وحمى الضنك المشتبه بها

ب كعوامل لتغيير السلوك وتشجيع تبني ممارسات النظافة المعززة بين أقرانهم وجيرانهم وأسرهم مع إشراك بائعي أعضاء نوادي الطال

 األغذية في المدارس لتحسين ممارسات إعداد الطعام وضمان سالمته.
 

نخراط في دعم التدخالت متطوع مجتمعي في إب وصعده لال 700نُظمت خالل شهر يناير دورات تدريبية في مجال بناء القدرات لعدد 

المجتمعية الموسعة والرامية إلى تعزيز الرعاية األسرية األساسية وممارسات النظافة المنزلية. حيث سيتم نشر المشاركين بعد تدريبهم 

 للتعامل مع األسر في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المهمشة. 

 

 لية االستجابة السريعة آ 
 

  673ابة لموجة النزوح األخيرة إلى مأرب، قدمت اليونيسف من خالل آلية االستجابة السريعة عدة النظافة األساسية لعدد من أجل االستج

أسرة نازحة )بعدد أفراد   13شخص( إضافة إلى تقديم مساعدة نقدية متعددة األغراض لعدد  4,711أسرة نازحة )بعدد أفراد يصل إلى 

 محافظة مأرب كنوع من االستجابة األولية. شخص( في بعض مناطق  91يصل إلى  

 

 قامت اليونيسف بمعية صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي خالل شهر يناير بتوزيع عدة آلية االستجابة السريعة والتي

هذه األسر بشكل رئيسي نتيجة  شخص نازح(. نزحت 4,712أسرة نازحة جديدة ) 674تشمل مواد النظافة األساسية وإمدادات أخرى لعدد 

محافظة في عموم مناطق اليمن. حيث ستساعد تلك العدة في تلبية االحتياجات اآلنية  22لتصاعد األعمال القتالية حول الخطوط األمامية في 

ً لألسر النازحة آال وهي الغذاء وعدة النظافة األسرية األساسية وعدة الكرامة لإلناث نظراً أل ن هذه األسر وجدت نفسها األكثر إلحاحا

مضطرة لترك منازلها فجأة دون أي وقت متاح ألخذ أي شيء معها. لضمان تقديم استجابة طارئة فعالة ومتكاملة، قدم شركاء اليونيسف 

وء  فرد( في محافظة الحديدة. باإلضافة إلى ذلك، تم إجراء فحص س 714أسرة نازحة جديدة ) 102ُحزمة األصناف غير الغذائية لعدد 

طفل نازح دون الخامسة والنساء النازحات من الحوامل والمرضعات في عدن ولحج. وكجزء من توسيع أنشطة  100التغذية ألكثر من 

المياه واالصحاح البيئي المستجيبة للكوليرا وحمى الضنك، قام شركاء اليونيسف بتشييد مراحيض ومرافق اغتسال أساسية في عبس لخدمة  

نازح ونازحة بإمدادات مياه شرب آمنة. إلى ذلك، وصلت   36,000نازح ونازحة. في الوقت نفسه، تم تزويد أكثر من  930بو عن ما ير

 نازح ونازحة في صعده وعدن ولحج.  1,740جلسات تعزيز النظافة الشخصية والرسائل األساسية ألكثر من 

 

أسرة نازحة   185نازح ونازحة يمثلون  1,295لعمل من أجل الجوع الوصول إلى استطاع ائتالف آلية االستجابة السريعة بقيادة منظمة ا

( ومديريات )كريتر والبريقة والمنصورة( في عدن وتزويدهم رة في لحج )مديرية تُبن والُمعالمعرضة للخطر داخل المناطق المتضر

المرونة لصرف المساعدة بالطريقة التي تراها مناسبة لتلبية بالمساعدة النقدية متعددة األغراض. تُتيح هذه المساعدة لألسر النازحة بعض 

 احتياجاتها وبما يحفظ كرامتها.

 

استمر الشركاء المنفذين آللية االستجابة السريعة في مواجهة بعض المشاكل المتعلقة بالوصول خالل فترة التنفيذ بما في ذلك التعقيدات 

قع الميدانية والوصول إلى المستفيدين وتعطل عملية التحقق من المواقع والوضع األمني اإلدارية للحصول على موافقات للذهاب إلى الموا

 المتقلب وعدم توقيع االتفاقيات الفرعية من جانب السلطات. 
 

   اإلمداد والخدمات اللوجستية
 

متر مكعب.  151حجم إجمالي بلغ مليون دوالر وب 4,6بلغت قيمة اإلمدادات التي وصلت من جيبوتي إلى صنعاء خالل شهر يناير أكثر من 

وصلت الشحنات من خالل رحالت جوية مستأجرة إلى صنعاء. إلى ذلك، وبسبب الوضع المتصاعد في مأرب، لم يتسنى نقل اإلمدادات من  

مخازن المنظمة  ماليين دوالر من  3مركز الدعم اللوجستي في صاللة بعمان إلى اليمن. سلمت اليونيسف خالل شهر يناير إمدادات بما قيمته 

 إلى المستفيدين من المستخدمين النهائيين. 
 

 استراتيجية العمل اإلنساني والقيادة والتنسيق 
 

برامج  تتماشى استراتيجية اليونيسف في العمل اإلنساني مع النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة اإلنسانية وأوليات الكتل وال

تواصل اليونيسف قيادة كتلتي التغذية والمياه واالصحاح البيئي كما تشارك في قيادة كتلة التعليم والكتلة الفرعية   العاملة في البلد. أيضاً،

لحماية الطفل مع دعم مخصص لذلك ودوام كامل وإدارة للمعلومات. بدوره، يقود صندوق األمم المتحدة للسكان بدعم من برنامج األغذية  

تجابة السريعة عبر الوكاالت المختلفة في اليمن مع بعض الشركاء األساسيين. تضمن هذه اآللية تقديم استجابة  العالمي واليونيسف آلية االس

في وقتها للسكان المعرضين للخطر داخل المحافظات األكثر تضرراً. كما تهدف المساعدة التي تقدمها اآللية بقيادة الصندوق إلى الوصول  
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المناطق وتوزيع العدة المعيارية عليهم. تتكامل هذه اآللية مع آلية االستجابة السريعة لليونيسف والتي  السريع للسكان المتضررين في عموم

 تنفذ من خالل ائتالف آلية االستجابة السريعة بقيادة اليونيسف.

 

احات الخاصة بالمكاتب باإلضافة إلى ذلك، تتولى اليونيسف قيادة محوري العمل اإلنساني في كٍل من إب وصعده من خالل توفير المس

دانية والدعم اللوجستي وأماكن اإلقامة اآلمنة لموظفي األمم المتحدة الدوليين والعاملين في المنظمات غير الحكومية. ومن خالل المكاتب المي

كات متابعة من الخمسة في صنعاء وإب وعدن والحديدة وصعده، تتابع اليونيسف تنفيذ البرامج كلما سمح لها بالوصول أو من خالل شر

 طرف ثالث يتم التعاقد معها لهذا الغرض.  
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 اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني 
 

 ما الذي يلزم فعله للحفاظ على مجتمعاتنا وأسرنا نظيفة وخالية من وباء الكوليرا

 
 صنعاء، اليمن

 

نهيار األنظمة الصحية  البلد صنعاء مواجهة مخاطر مع استمرار األزمة اإلنسانية في اليمن، تواصل المجتمعات التي تقطن عاصمة ا

واستمرار تفشي األمراض الوبائية. حيث تكابد المجتمعات الضعيفة األمرين في مواجهة المصاعب االقتصادية والخدمات المتعثرة. وفي 

فسها باتت بحاجة للتمكين الالزم للحيلولة  حين تعمل اليونيسف والشركاء مع السلطات المعنية إلبقاء األنظمة قيد الخدمة إال أن المجتمعات ن

 دون انتشار األمراض 

  here انقر هنا الكاملة يةقصة اإلنساناللالطالع على  

 

 اإلعالم الخارجي

 قصة حالة سوء تغذية 

Malnutrition Story 

 

 

 تسليم اللقاحات 

Delivery of Vaccines 

 

 

 

ي عدن 
 تسليم األطراف االصطناعية ف 

Delivery of prosthetics in Aden 

 

 

 

نامج من  مركز خدمات اجتماعية جديد لبر

 أم-إىل-أم
New social services centre for the M2M 

programme 

 

 

 2020 مارس 31في  ر المقبل:التقري
 ج

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

 UNICEF Yemen@صفحة يونيسف اليمن على تويتر:  

 UNICEF Yemenانستجرام: صفحة يونيسف اليمن على 

 www.unicef.org/appeals/yemen.html: " 2019 "العمل اإلنساني من أجل األطفالف بعنوان اليونيسمناشدة 

 

 

للحصول على مزيد من  

 : المعلومات يمكن التواصل مع

 وباستيان فين

 نائب الممثل

 يونيسف اليمن

 صنعاء

 71223150 967+ تلفون:
bvigneau@unicef.orgEmail:  

 سوانجين  كبسمار

 والمناصرةرئيس قسم االتصال 

 يونيسف اليمن

 صنعاء

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

 لوبيل  اآن

 أخصائية شراكات

 يونيسف اليمن

 من مقر عمان، األردن

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

https://www.unicef.org/yemen/stories/what-it-takes-keep-communities-and-homes-clean-and-cholera-free
https://bit.ly/2SdQvyb
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1222944924410224644?s=20
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1222516070394875905?s=20
https://www.facebook.com/unicefyemen/posts/2843373029062055
https://www.facebook.com/unicefyemen/posts/2843373029062055
http://www.facebook.com/unicefyemen.ar
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:bvigneau@unicef.org
mailto:bvigneau@unicef.org
mailto:bswangin@unicef.org
mailto:alubell@unicef.org
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  ملحق أ 

 ملخص نتائج البرنامج  

 

 
 اليونيسف والشركاء المنفذين استجابة الكتلة

 2020أهداف ونتائج برنامج 

 االحتياج
  الكلي

هدف 
 مجموع النتائج 12020

التغير منذ 
 آخر تقرير
▲▼ 

 مجموع النتائج 2020هدف 

التغير منذ آخر 
 تقرير
▲▼ 

        التغذية 

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

ال تتوفر أي  
بيانات حتى 

ناآل  

ال تتوفر أي  
بيانات حتى 

 اآلن
13,122 13,122▲ 331,000 13,122 13,122▲ 

  تدخالت المغذيات الدقيقةالمشمولين باألطفال دون الخامسة # 

 أ( )فيتامين

ال تتوفر أي  
بيانات حتى 

 اآلن

ال تتوفر أي  
بيانات حتى 

 اآلن
4,573 4,573▲ 4,400,000 4,573 4,573▲ 

 الصحة 

)لقاح  لعام الذين تم تطعيمهم ضد الحصبة عدد األطفال دون ا 
 محتوي على لقاح الحصبة( خالل حمالت التحصين الروتينية 

   
 

700,000 44,135 44,135▲ 

    عدد األطفال دون الخامسة الذين تم تطعيمهم ضد شلل األطفال 

 

5,500,000 - - 

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

   
 

1,700,000 200,855 200,855▲ 

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
2,055,3442 

2,055,344

▲ 
6,800,000 2,055,3441 2,055,344▲ 

عدد األشخاص ممن حصلوا على عدة مواد النظافة الشخصية  
 المعيارية 

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 
 اآلن

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 

 اآلن

23,4852 

 ▲23,485 عدة أساسية
5,000,000 

23,485 
 ▲23,485 عدة أساسية

331,3172 

 ▲331,317 عدة استهالكية
331,317 

 ▲331,317 عدة استهالكية

حماية الطفل    

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
69,618 69,618▲ 874,000 69,618 69,618▲ 

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

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 
 اآلن

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 
 اآلن

101,111 101,111▲ 2,000,000 101,111 101,111▲ 

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

توفر أي  ال ت

بيانات حتى 
 اآلن

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 
 اآلن

1,430 1,430▲ 200,000 1,430 1,430▲ 

  التعليم 

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

 اآلن

ال تتوفر أي  
بيانات حتى 

 اآلن
82,161 82,161▲ 1,000,000 61,200 61,200▲ 

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

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 
 اآلن

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 
 اآلن

60,638 60,638▲ 820,000 35,505 35,505▲ 

عدد المعلمين والمعلمات الذين يحصلون على حوافز نقدية كل  
 شهر  

أي  ال تتوفر 

بيانات حتى 
 اآلن

ال تتوفر أي  

بيانات حتى 
 اآلن

- - 135,000 - - 

 السياسات االجتماعية 
عدد المستهدفين من الفئات المهمشة/المقصية المستفيدين من  

الطارئة وطويلة األمد من   ةالمساعدات االقتصادية االجتماعي
 خالل )إدارة الحالة( 

    85,000 - - 

 آلية االستجابة السريعة
عدد األشخاص النازحين من الفئات المعرضة للخطر الذين 

 يحصلون على عدة آلية االستجابة السريعة 
    1,300,000 4,712 4,712▲ 

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

    135,000 1,295 1,295▲ 

 االتصال ألجل التنمية 

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

 االتصال ألجل التنمية وتدخالت االتصال الشخصي المباشر  

 

6,000,000 374,332 374,332▲ 

 الحواشي 

2020ها بمجرد نشر النظرة الشاملة لالحتياجات اإلنسانية لليمن األرقام الخاصة باالحتياجات سيتم موافاتكم ب:  1االحتياج الكلي  

2020األرقام الخاصة بهدف الكتلة سيتم الرفع بها بمجرد نشر خطة االستجابة اإلنسانية لليمن : 2020هدف الكتلة لعام   

السنوي( وزدتهم بمياه شرب آمنة خالل شهر يناير وحده، وبالتالي سيتم دعم نفس هؤالء المستفيدين للوصول    بالمائة من الهدف 30مليون شخص ) 2في حين أن اليونيسف وصلت إلى : 1المياه واالصحاح البيئي

 إلى مياه نقية خالل األشهر المقبلة  
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النسبة لألرقام التراكمية فسيتم الرفع بها خالل تقرير الوضع لشهر فبراير األرقام التي وصلت إليها الكتلة تتضمن فقط تلك التي حققتها استجابات اليونيسف خالل شهر يناير. أما ب:  2المياه واالصحاح البيئي  
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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 

 2020ناشدة م

 )دوالر أمريكي(

مبلغ مرحل من 

2019 

 )$ أمريكي(***

مخصصات أخرى 

تسهم في تحقيق 

 النتائج 

 )دوالر أمريكي(*

التمويالت المتوفرة لعام  

 الفجوة التمويلية )دوالر أمريكي(** 2020

$ % 

 %65 81,387,985 44,715,733 -  44,715,733 - 126,103,718 التغذية 

 %81 74,286,147 16,904,701 -  16,904,701 - 91,190,848 الصحة 

 %58 78,006,116 56,993,884 -  56,993,884 - 135,000,000 المياه واإلصحاح البيئي  

 %82 35,125,926 7,674,224 -  7,674,224 - 42,800,150 حماية الطفل 

 %81 89,375,604 21,622,248 -  21,577,605 44,643 110,997,852 التعليم 

 %7 228,908 3,171,092 -  3,171,092 - 3,400,000 السياسات االجتماعية 

 %42 4,961,551 6,768,449 -  6,768,449 - 11,730,000 االتصال ألجل التنمية 

 %62 8,586,275 5,173,725 -  5,173,725 - 13,760,000 آلية االستجابة السريعة 

 - - 8,560,329 -  9,755,902 379,759  ما تم تخصيصه 

 %68 363,398,181 171,584,387 -  172,735,317 424,402 534,982,568 اإلجمالي

 . 2020 صد األداء اإلنساينر  يف حتقيق نتائج تركيزهم األساسي ينصُب على تعزيز النظم لكن لديهم مكوانت للطوارئ وابلتايل سيسهمون وماحنني آخرين اإلضافية من جانب منظمات متعددة األطراف يشمل املسامهاتهذا  *
التكاليف عرب القطاعات املختلفة واليت تُعد حيوية لدعم الربجمة يف بيئة  )تشمل تلكوتشمل إمجايل التمويالت املستلمة مقابل املناشدة احلالية ابإلضافة إىل املبلغ املرحل وبند خمصصات أخرى.  2020يناير  31حىت  توفرةاملبالغ امل **

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

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

 

 


