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 أهم النتائج التي خلص إليها التقرير 

  7,564,830وصلت اليونيسف إلى ما مجموعه    2021خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر   •
أنثى( من خالل إجراء الكشف عن    3,765,768فتى و    3,799,062طفل دون الخامسة )

  183,419فتى و    139,651طفل )  346,311يهم، ومن بين هؤالء، تم تحديد  سوء التغذية لد
 أنثى( مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم وتم إحالتهم إلى برامج العالج في العيادات الخارجية. 

حصول على  الإمكانية  مليون طفل(    5,3منهم  مليون شخص )  8,8لحوالي  اليونيسف    وفرت •
تنفيذ مجموعة واسعة من األنشطة بما في ذلك نقل  مياه صالحة للشرب   ومستدامة من خالل 

إلى   المياه  إمدادات  أنظمة  وتوسيع  المياه  توزيع  نقاط  وإنشاء  )الوايتات(،  بالشاحنات  المياه 
 مخيمات النازحين. 

طفل    11,607طفل دون الخامسة ضد شلل األطفال، و  3,800,313تم تطعيم ما مجموعه   •
 طفل بمكمالت فيتامين )أ(.  4,021,652ضد الحصبة وتزويد  

امرأة وفتاة وطفل من أنشطة التخفيف من مخاطر العنف    5,321,017، استفاد  2021في عام   •
القائم على النوع االجتماعي من خالل تنفيذ تدخالت متنوعة بالتعاون مع برامج اليونيسف في  

التعليم التنمية  ،مجال  أجل  من  وال   ، والصحة  ،واالتصال  واإلصحاح  والمياه  الصحي  صرف 
 البيئي. 

  227,7وقدره    مبلغ اجماليلدى اليونيسف    بلغت الفجوة التمويلية،  2021ديسمبر    31حتى   •
. وهناك  2021في المائة من إجمالي نداء الحصول على تمويل للعام    45مليون دوالر، أي  

من أجل مواصلة العمل البرامجي المنقذ للحياة   2022حاجة ماسة إلى تمويل خطة العمل لعام 
 الذي تضطلع به اليونيسف. 

 استجابة اليونيسف ووضع التمويل                  
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 . ألقسام هذه اوضع التمويل مستوى التمويل الكلي ل، بينما يعكس المختلفة * تعكس مؤشرات االستجابة بعض أنشطة األقسام

 اليمن –المكتب القُطري  

 تقرير الوضع اإلنساني

 2021ديسمبر 31 –يناير  1الفترة المشمولة بالتقرير: 

  الوضع في أرقام
)اوتشا: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة على  

  (2021اإلنسانية لعام االحتياجات 
 

  مليون 11,3

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية
 

  مليون 20,7

 إجمالي عدد األشخاص المحتاجين 
)اوتشا: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، خطة االستجابة  

  (2021اإلنسانية 
 

 

 مليون  2

األطفال النازحين )اليونيسف، أنشطة  
اليمن العمل اإلنساني من أجل األطفال في 

 ( 2021لعام 

 
 

 

 
 

 
 

المخصصات األخرى  
مليون دوالر 23,7  

 الفجوة التمويلية 
مليون   227,7

 دوالر 

 الفجوة التمويلية 
227,7 

 مليون دوالر 
 

 المبلغ المرحل 
 مليون دوالر   94,4

 وضع التمويل 
  508,8: 2021لعام اليونيسف لنداء 

 مليون دوالر أمريكي 
 

الحصبة ضد التلقيح   84% 

التمويل وضع  19% 

التمويل وضع      57%        

وضع التمويل   %73   

التمويل  وضع      %65   

الوخيم  الحاد التغذية سوء عالج لتلقي لمقبولينا    99%                   

واالجتماعي النفسي الدعم  66% 

التعليم إلى الوصول    114%   

آمنة مياه لهم يتوفر الذين  األشخاص  %109   

واالقتصادية االجتماعية المساعدات   115%   

الحمالت شملتهم الذين األشخاص   134% 

االستجابة السريعة  آليةمستلزمات  تلقوا  الذين  النازحون    74% 

وضع التمويل   %61   

وضع التمويل   %41   

وضع التمويل   %65   

وضع التمويل   %74   
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موارد أنشطة العمل  
  163اإلنساني  

 مليون دوالر 

 المبلغ المرحل 
 مليون دوالر  94,4 

 

 2021اليمن/  - اليونيسف© 
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 لمحة عامة عن التمويل والشراكات
والنداء الصادر للحصول    2020مع خطة االستجابة اإلنسانية المخصصة لليمن لعام    في األصل تتوائم أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن  

لتتوائم   2021. ولقد تمت مراجعة أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن والموافقة عليها في مايو  2021مليون دوالر في عام    576,9على  

مليون دوالر. ويتم تخطيط البرامج اإلنسانية لليونيسف    508,8والنداء الصادر للحصول على    2021مع خطة االستجابة اإلنسانية المخصصة لليمن لعام  

ستجابة لمواجهة  بطريقة تمكنها من الوصول إلى كافة أنحاء البلد واستهداف الفئات السكانية في المناطق ذات االحتياجات األكثر إلحاحاً، ونداء دمج اال 

  163، تم استالم  2021ديسمبر    30لها في إطار أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن. فحتى    فيروس كورونا ضمن البرامج المخطط 

التي تم الحصول عليها عبر مليون دوالر    23,7، باإلضافة إلى  2020مليون دوالر من مخصصات عام    94,4ترحيل ما مجموعه    دوالر وتم مليون  

  1,281مبلغ وقدره    2021ال التي تم حشدها لتنفيذ أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن لعام  . وبذلك يصير مجموع األمو1تمويالت أخرى 

 مليون دوالر. 

 
ممكنة، بيد أن    2021وتود اليونيسف أن تعرب عن امتنانها العميق لجميع الجهات المانحة لما قدمته من تبرعات سخية أدت إلى جعل استجابة عام  

لوب لمواصلة  في المائة من المبلغ اإلجمالي المط  45  ما يعادل  مليون دوالر، أو  227,7مبلغ وقدره  حتى نهاية العام ب الفجوة التمويلية ال تزال قائمة  

فال األكثر ضعفاً  عمل اليونيسف المنقذ للحياة في اليمن. فبدون تمويل كاٍف، لن تتمكن اليونيسف وشركاؤها من االستمرار بفعالية في تلبية احتياجات األط

 يروس كورونا. وأسرهم ممن يعانون من اآلثار المدمرة للنزاع الذي طال أمده والعواقب الصحية واالقتصادية الناجمة عن وباء ف

 

 لمحة عامة عن الوضع واالحتياجات اإلنسانية
مديرية    50اإلنسانية، حيث تأثرت أكثر من    اتالمساعدللحصول على  مليون شخص في اليمن بحاجة    20,7  صبحأبعد مضي سبع سنوات على النزاع،  

، وأثرت األعمال القتالية المتصاعدة على حياة ماليين اليمنيين، مما أدى إلى  للنزاع  المحتدمةبشكل مباشر من الجبهات األمامية  وأنحاء اليمن    كافةفي  

األوضاع االجتماعية تغيرات  لتفشي األمراض والكوارث الطبيعية ومعرضون  ، كان السكان  2021تفاقم الوضع اإلنساني المحفوف بالتحديات. وفي عام  

أسرة(    19,894فرد )  119,364ن أربعة ماليين شخص، بمن فيهم مليوني طفل، ومن ضمنهم  والسياسية واالقتصادية. ومنذ بداية النزاع، نزح أكثر م

شخص(، أكبر    78,450أسرة نازحة )  13,075. ونظراً لتفاقم النزاع، يوجد في محافظة مأرب، التي تضم أكثر من  20212نزحوا حديثاً في عام  

 عدد من النازحين وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. 

 
القيود التي تحول دون وصولهم إلى الخدمات االجتماعية ومعاناتهم من العنف    حيث يواجهون مثالً أثر األطفال بالعديد من أشكال الحرمان،  استمر ت 

 من  شهراً   59-0مليون طفل ممن تتراوح أعمارهم بين    2,25. ويعاني أكثر من  الزواج المبكرواإلسـاءة واالستغالل والتجنيد من قبل القوات المسلحة و

وخالل النصف األول من العام، تعطلت ُسبل حصول    .3سوء التغذية الحاد، وفي بعض المناطق يعاني طفالً من كل أربعة أطفال من سوء التغذية الحاد 

ات إلى وجود  مليون طفل على فرص التعلم بسبب النزاعات المسلحة وإغالق المدارس في جميع أنحاء البلد بسبب فيروس كورونا. وتشير التقدير 5,8

في    2من النمط  المتحور ، وتم اإلبالغ عن تفشي فيروس شلل األطفال 2021مليوني طفل منقطعين عن الدراسة في اليمن خالل الربع األخير من عام 

،  1النمط    المتحور، (. هذا باإلضافة إلى التفشي الحالي لحاالت اإلصابة بفيروس شلل األطفال  2( وصعدة )1( وعدن )1( ومأرب )2محافظات تعز )

 . 2019حالة في البلد منذ عام  35حالة من أصل   34والتي كانت بؤرة تفشيها في محافظة صعدة، حيث تم اإلبالغ عن 

 

حادثة انتهاك جسيم ضد    2,038، تمكن فريق العمل القُطري للرصد واإلبالغ التابع لألمم المتحدة من توثيق  2021إلى سبتمبر    خالل الفترة من يناير

( تليها 1,562في المائة منها، حيث ارتبطت معظم هذه االنتهاكات المتحقق منها بمنع وصول المساعدات اإلنسانية )  92األطفال، وجرى التحقق من  

فتى( على أيدي أطراف    245فتاة و    71طفل )  316فتى( وتشويه    55فتاة و    15طفل )  70قتل  م(، بما في ذلك  386من األطفال )سقوط ضحايا  

(. وتوجد أيضاً  38( والضالع )39( ومأرب )88( والحديدة )89النزاع المختلفة. وكانت غالبية حوادث إصابات األطفال قد وقعت في محافظات تعز )

فتى( باإلضافة إلى سبع حاالت اغتصاب وعنف    50طفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة )فتاة واحدة و  حالة تجنيد لأل  51

( مدارس  9تم شنها على )  ومهج  14فتيان(. كما تم التحقق من إجمالي    7فتاة و    11حالة اختطاف واحتجاز تعسفي )  18فتيان( و    4فتيات و    3جنسي )

 .4يات ( مستشف5و )

 

في المائة    0,03، أي بنسبة مصاحبةحالة وفاة   29حالة مشتبه في إصابتها باإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا و 26,981عن  2021تم اإلبالغ في عام 

الة وفاة  ح  84حالة مشتبه بها و    230,540)  2020من معدل وفيات الحاالت(. وفي حين أنه لوحظ انخفاض كبير في عدد الحاالت مقارنة بعام  

مديرية أعلى عدد من الحاالت    19، حيث سجلت  2021(، تم تسجيل زيادة في عدد حاالت اإلصابة بالكوليرا في مركز صنعاء خالل يناير  مصاحبة

 نازحين.أبلغت مديرية التحيتا في الحديدة عن زيادة حاالت اإلصابة باإلسهال المائي الحاد، ال سيما في مخيمات ال 2021المصابة، وفي أغسطس 

  1,984  وحالة،    10,125، تم اإلبالغ عن إجمالي عدد حاالت اإلصابة المؤكدة رسمياً بفيروس كورونا التي وصلت إلى  2021ديسمبر    27وحتى  

اإلبالغ عن واستمر عدم    في المائة من معدل وفيات الحاالت. وتم اإلبالغ عن جميع الحاالت في المحافظات الجنوبية.   19,6، بنسبة  مصاحبةحالة وفاة  

جرعة لقاح مضاد    3,497,200. تم شحن ما مجموعه 2020الحاالت في المحافظات الشمالية باستثناء الحاالت األربع األولى المبلغ عنها خالل عام 

مديرية تتبع  133بدأ إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا في  2021وفي أبريل   . كوفاكس منظومة لفيروس كورونا إلى داخل البلد من خالل مبادرة 

من السكان المستهدفين الجرعة األولى )يشمل    533,006تلقى ما مجموعه    2021ديسمبر    29محافظة جنوبية. ويجري حالياً تنفيذ التطعيم، فحتى    13

 
 .2021العادية األخرى المرصودة ألنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن لعام  المواردتشتمل "المخصصات األخرى" على   1
 .2021نوفمبر  16للهجرة،  الدوليةالمنظمة  –اختبار التشخيص السريع   2
 .2021"، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، مارس 2021دورة البرامج اإلنسانية لعام  -2021: خطة االستجابة اإلنسانية لعام اليمنمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، "  3
 التحقق منها حتى اآلن؛ وقد يكون العدد الفعلي للحوادث أعلى من ذلك. من المتحدةتمكنت األمم هذه فقط األرقام التي   4
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 . كامل الجرعاتفرد  276,072ما مجموعه  وحصل في المائة في المحافظات الجنوبية(    5تغطية الهدف بنسبة 

 
 

 تحليل موجز عن استجابة البرنامج 

 الصحة والتغذية

عام   من  2021في  جوالت  أربع  اليونيسف  نفذت  مجموعه    اإليصاليةنشطة  األ،  ما  إلى  ووصلت  المتكاملة 

وتلقى    633,970 واحد،  عام  سن  دون  وتلقى    138,884طفل  الخماسي،  اللقاح  من  الثالثة  الجرعة  طفل 

امرأة ممن بلغن سن اإلنجاب    183,833طفل الجرعة األولى من لقاح الحصبة، وتلقت ما مجموعه    132,242

طفل دون الخامسة خدمات    572,288تلقى ما مجموعه    ( لقاح الكزاز. باإلضافة إلى ذلك،ا عامً   49  –   15)

 اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة. 

واصلت اليونيسف استجابتها الخاصة بدعم استمرارية الخدمات الصحية األساسية في ظل التفشي المستمر لوباء  

الرعاية الصحية األ  16,016فيروس كورونا. وحضر   العاملين والمتطوعين في مرافق  ولية ومستشفيات  من 

صحة األمهات وحديثي الوالدة دورة توجيهية حول التعرف على الحاالت وإدارتها واستخدام أفضل الممارسات  

خضم انتشار فيروس كورونا. وبشكل عام، تم تقديم معدات الحماية الشخصية    ومكافحتها فيللوقاية من العدوى  

مستشفى    24إلى    –ونظارات واقية وصدريات ومرايل  التي تتضمن قفازات وكمامات وأقنعة واقية للوجه    –

  50,873في المحافظات الجنوبية( و    9في المحافظات الشمالية و    15مختص بصحة األمهات وحديثي الوالدة )

مركز عزل    15ودعمت اليونيسف    مديرية.  330مرفق صحي داخل    3,644من مقدمي الرعاية الصحية في  

بفيروس كورونا   المصابة  الشمالية و  للحاالت  المحافظات  الجنوبية، حيث قدمت    7في  المحافظات  في  مراكز 

معدات إنقاذ األرواح التي تشمل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة توليد األكسجين وأسطوانات أكسجين باإلضافة  

حص  إلى معدات الحماية الشخصية. وتم دعم المختبرات الوطنية في وزارة الصحة العامة والسكان بأدوات الف

منطقة فرز للمرضى ودعمها بحوافز بدل المخاطر،    60حالة. وتم إنشاء    18,000بتقنية بي سي آر لتغطية  

محافظات جنوبية    9مرفق صحي في نطاق    60وتوزيع المستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية داخل  

 )عدن وأبين ولحج والضالع وتعز وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى(. 

مليون جرعة من اللقاحات لضمان تقديم    41لتعزيز التحصين في اليمن، قامت اليونيسف بتزويد البلد بأكثر من  

من    المتحورخدمات التحصين الروتينية ودعم التحصين ضد الحصبة واالستجابة لتفشي فيروس شلل األطفال  

طفل    11,607طفل دون سن الخامسة ضد شلل األطفال و    3,800,313وتم تطعيم ما مجموعه    5، 2  و   1النمط  

ثالجة تعمل مباشرة    719ضد الحصبة. باإلضافة إلى ذلك، ولضمان التخزين الفعال للقاحات، قدمت اليونيسف  

ل الجولة األولى  غرفة تبريد واسعة على مستوى المرافق الصحية. وخال   12بالطاقة الشمسية لحفظ اللقاحات و  

مديريات معرضة    10شخص لقاح الكوليرا الفموي في    691,982من حملة التطعيم الفموي ضد الكوليرا، تلقى  

 لحج والضالع وتعز.  محافظات  لمخاطر عالية في

في   واألطفال  الوالدة  وحديثي  األمهات  بصحة  الخاصة  الخدمات  اليونيسف  المستشفى    23دعمت  المساعدة  تقديم  معدات  من خالل  وكذلك  تشغيلية 

مليون امرأة وطفل دون الخامسة    3,8ومستلزمات صحة األمهات وحديثي الوالدة. وتم إيصال خدمات صحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال إلى  

امرأة بمساعدة    182,244يد  امرأة رعاية ما قبل الوالدة وتم تول  525,629الثابتة والمتنقلة. وعلى مدار العام، تلقت  اإليصالية    عن طريق المنصات

لما مجموعه    80,526قابالت ماهرات. وتلقت ما مجموعه   المستشفيات  الجودة على مستوى  تقديم خدمات عالية  الوالدة. وتم  بعد  امرأة رعاية ما 

تفادت من خدمات الرعاية الجيدة  طفل تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة لحديثي الوالدة. باإلضافة إلى ذلك، اس  14,218مولود جديد و    24,135

 من النساء الالتي يعانين من مضاعفات. 30,063من النساء الالتي أجريت لهن عمليات قيصرية و  16,377والمجانية ما مجموعه 

 

دمة لمدة ثالث  تدريب ما قبل الخ  – العام الماضي    91منهن    تخرج  –قابلة مجتمعية    148لتعزيز االستجابة على مستوى المجتمع المحلي، حضرت  

من العاملين في    840، أدَّى توسيع نطاق مشروع العاملين في مجال الصحة المجتمعية إلى ضمان تدريب  2021سنوات بدعم من اليونيسف. في عام  

ع التركيز على األمراض أو التهديدات الوبائية وحاالت سوء التغذية وحاالت الحمل ومضاعفات الوالدة، م  عن  كشفالى المجال الصحة المجتمعية  

 
ــه   5 ــا مجموع ــوفير م ــك  23,305,524ت ــي ذل ــا ف ــة، بم ــن اللقاحــات الروتيني ــة م ــاح الخماســي 2,194,074جرع ــن اللق ــة م ــة،  3,295,500، و جرع ــاح الحصــبة/ الحصــبة األلماني ــن لق ــة م جرع

ــا، و  1,821,000جرعـــة مـــن لقـــاح شـــلل األطفـــال و  1,534,350جرعـــة لقـــاح الكـــزاز/ الـــدفتيريا، و  2,722,600و  جرعـــة مـــن لقـــاح الســـل، و  2,563,800جرعـــة مـــن لقـــاح الروتـ
ــائي التكــافؤ، مــن 5,949,400 ــال الفمــوي ثن ــاح شــلل األطف ــوفير  جرعــة مــن لق ــي. وت ــذ خــدمات التحصــين الروتين ــافؤ،  12,4أجــل تنفي ــال الفمــوي ثالثــي التك ــاح شــلل األطف مليــون جرعــة مــن لق

ــنمط  3,520,000و  ــن ال ــال المتحــور م ــلل األطف ــروس ش ــتجابة لتفشــي في ــافؤ لالس ــائي تك ــوي ثن ــال الفم ــاح شــلل األطف ــن لق ــليم 2و  1جرعــة م ــم تس ــاح الحصــبة/  2,2. وت ــن لق ــون جرعــة م ملي
 لحصبة األلمانية في إطار االستجابة لرعاية مرضى الحصبة.ا
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 المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها في اليمن. 

في مجال الصحة المجتمعية ا فاعالً متطوعً  21,624مركز ثابت لبرنامج عالج المرضى الخارجيين، و  4,500ومن خالل الدعم المقدم لما مجموعه 

 يحتاجون إلى خدمات التغذية وتم توسيع نطاق خدمات العالج والوقاية من سوء التغذية. فريقاً متنقالً، تم الوصول إلى أولئك الذين   288والتغذية و 

 

  342، استمرت اليونيسف في تقديم الدعم لتوسيع نطاق برنامج اإلدارة المجتمعية المتكاملة لسوء التغذية الحاد وذلك من خالل إنشاء  2021في عام  

برنامج عالج في العيادات الخارجية    4,489في المائة )   91الخارجية، مما أدى إلى زيادة التغطية الجغرافية لتصل إلى  برنامج عالج جديد في العيادات  

طفل دون الخامسة للكشف عن    7,564,830، تم فحص ما مجموعه  2021مرفق صحي(. وخالل الفترة من يناير إلى ديسمبر    4,956من أصل  

فتاة( مصاب بسوء التغذية    196,958فتى و    149,353طفل )  346,311فتاة(، حيث تم تحديد    3,765,768فتى و    3,799,062سوء التغذية )

فتاة( مصاب بسوء التغذية    19,651فتى و   18,299طفل ) 37,950الحاد الوخيم وتم إحالتهم إلى برامج العالج في العيادات الخارجية وتم استقبال  

في المائة، أعلى من   89مراكز التغذية العالجية. وبلغ معدل الشفاء من عالج سوء التغذية الحاد الوخيم  الحاد الوخيم مع مضاعفات لتلقي العالج في  

 الحد األدنى المقبول لمعايير اسفير. 

 

ائي لألطفال،  لقد قدمت اليونيسف الدعم من خالل التدخالت الوقائية، بما في ذلك تقديم المشورة حول تغذية الرضع وصغار األطفال وتحسين النظام الغذ

طفل    2,663,576فتاة( أقراص مضادة للديدان، وحصل حوالي    1,349,726فتى و    1,390,756طفل )  2,740,482حيث تلقى ما مجموعه  

في المائة من الهدف السنوي(، كما تم    94فتاة( على مسحوق سبرينكلز المتعدد المغذيات الدقيقة )نسبة اإلنجاز    1,310,569فتى و    1,353,007)

فتاة( من خالل برامج التغذية الروتينية باإلضافة إلى حملة شلل    1,988,935فتى و    2,032,718طفل )  4,021,652ديم مكمالت فيتامين )أ( إلى  تق

ت  من األمهات على مكمال  2,152,570األطفال ومكمالت فيتامين )أ( التي تم تنفيذها في المحافظات الشمالية من البلد. باإلضافة إلى ذلك، حصلت  

 من األمهات على المشورات حول تغذية الرضع وصغار األطفال.  3,948,672حمض الفوليك وحصلت 

 

 اإلصحاح البيئيالمياه و

في الحد كثيراً    – التي تُعد أشد دول العالم ندرة في المياه    – تسبب النزاع الدائر في اليمن  

المياه وخدمات الصرف الصحي المالئمة. وخالل عام    على المدنيين    حصولمن إمكانية  

األكثر ضعفً 2021 الفئات  لدعم  األولوية  إعطاء  في  اليونيسف  استمرت  المياه    ا،  بتوفير 

الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي واإلصحاح البيئي واالستجابة لمواجهة تفشي  

مليون    5,3خص )مليون ش  8,8األمراض بما في ذلك فيروس كورونا. وحصل أكثر من  

، وتركيب نقاط  6طفل( على مياه صالحة للشرب ومستدامة من خالل نقل المياه بالشاحنات 

توزيع المياه وإنشاء نقاط توزيع المياه وتوسيع أنظمة إمدادات المياه إلى مخيمات النازحين،  

شغيل  وإعادة تأهيل شبكات إمدادات المياه العامة في المناطق الحضرية والريفية، ودعم ت 

شبكات المياه العامة وصيانتها وإعادة تأهيلها )بما في ذلك من خالل توفير الوقود(. باإلضافة  

مليون طفل، إلى وسائل آمنة للتخلص من    2,4مليون شخص، بمن فيهم    4,1إلى وصول  

ينتهي بها المطاف في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، فضالً عن   الفضالت التي 

مليون    6,2تلقى حوالي    دورات المياه المستخدمة في حاالت الطوارئ.   إعادة تأهيل وبناء

فيهم   بمن  القياسية    3,7شخص،  الصحية  النظافة  مستلزمات  مجموعات  طفل،  مليون 

المراعية لمنظور النوع االجتماعي )أساسية واستهالكية( واستفادوا من الخدمات وتم إيصال  

    .7مليون شخص   6,3المنقذة للحياة إلى أكثر من    الرسائل المتعلقة بممارسات النظافة الصحية 

التغذية  أنشطة  في  البيئي  واإلصحاح  الصحي  والصرف  المياه  تدخالت  دمج  والتعليم    8تم 

األطفال وتسهيل    والحماية واالتصال من أجل التنمية لتحقيق أقصى قدر من النتائج التي تخدم

حوالي   وتمكنت  الجودة.  عالية  خدمات  إلى  مواقع    224,412الوصول  في  وطفل  امرأة 

ائي  العيادات الخارجية و/ أو المرافق الصحية من الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي. وركزت االستجابة المتكاملة لمواجهة اإلسهال الم

عقيم المنازل بالكلور وتوزيع أقراص  الحاد/ الكوليرا وسوء التغذية على جميع جوانب التأهب واالستجابة والوقاية. وقدمت اليونيسف دعمها لحمالت ت 

على مستوى    تنقية المياه بالكلور وُحزم مستلزمات النظافة االستهالكية وُحزم مستلزمات النظافة األساسية وعقد جلسات التوعية حول النظافة العامة

)مع وجود أعداد    الشركاء في جميع المناطق المعرضة لمخاطر عالية. لدى  ا  مسبقً   9األسرة. وتم تخزين لوازم المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي

 كبيرة من الحاالت المصابة باإلسهال المائي الحاد/ حاالت الكوليرا وسوء التغذية المشتبه بها( لدعم أنشطة التأهب. 

 

 
ــاه بالشــاحنات وعلــ   6 ــل المي ــازحين كجــزء مــن اســتراتيجية الخــروج مــن نق ــى مخيمــات الن ــاه إل ــع المي ــام لتوزي ــذت اليونيســف توســيع شــبكة النظــام الع ــيص نف ــدم المحــرز صــوب تقل ــرغم مــن التق ى ال

 ديثاً.م يحدث انخفاض كبير مقارنة بالسنوات السابقة بسبب تدخالت نقل المياه بالشاحنات الالزمة لتلبية احتياجات مخيمات النازحين المنشأة ح عملية نقل المياه بالشاحنات، إالَّ أنه ل
ــددها   7 ــالغ ع ــيمن الب ــات ال ــع محافظ ــة جمي ــن تغطي ــت اليونيســف م ــاه والصــرف الصــحي  22تمكن ــدخالت المي ــف ت ــذ مختل ــن خــالل تنفي ــاً م ــة تقريب ــدم محافظ ــدعم المق ــمل ال ــي، وش واإلصــحاح البيئ

 محافظة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية المستهدفة. 22محافظة من أصل  17للوقود تغطية 
ــة  8 ــا معــدالت ســوء التغذي ــع فيه ــي ترتف ــرى الت ــي المــديريات والق ــي ف ــاه والصــرف الصــحي واإلصــحاح البيئ ــوفير المي ــة لت ــدخالت المتكامل ــذ الت ــم تنفي ــي نطــاق المحافظــات الشــمالية  ت ــوخيم ف الحــاد ال

ــاء دورات الم ــل وبن ــادة تأهي ــاحنات وإع ــاه بالش ــل المي ــود ونق ــم الوق ــن خــالل دع ــاه الصــالحة للشــرب م ــدادات المي ــدخالت إم ــة. وتضــمنت الت ــل والجنوبي ــوارئ داخ ــي حــاالت الط ــتخدمة ف ــاه المس ي
ــوازم الم ــع ل ــة الصــحية وتوزي ــز النظاف ــازحين، وتعزي ــات الن ــل مخيم ــي المتكام ــن التصــنيف المرحل ــة م ــة الرابع ــى المرحل ــز بشــكل أساســي عل ــي ترك ــي الت ــاه والصــرف الصــحي واإلصــحاح البيئ ي

 لألمن الغذائي.
ــاه وه  9 ــر المي ــة وتطهي ــراص تنقي ــاه )أق ــات المي ــية ومعقم ــتهالكية واألساس ــة االس ــتلزمات النظاف زم مس ــُ ــبقاً ح ــا مس ــم تخزينه ــي ت ــوازم الت ــمنت الل ــت اتض ــاه يبوكلوري ــزين المي ــوازم تخ ــيوم ( ول لكالس

 )صفائح بالستيكية )دبَّات( وخزانات(.
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اح البيئي داخل البلد من حيث توفير المياه الصالحة  في المائة من إجمالي استجابة كتلة المياه والصرف الصحي واإلصح  80ساهمت اليونيسف بأكثر من  

دور محوري في أنشطة االستجابة في مجال المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي والكوليرا/ اإلسهال المائي الحاد وسوء  إلى جانب لعب  للشرب،  

في حاالت الطوارئ المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي، فقد  التغذية والنازحين وفيروس كورونا في اليمن. باإلضافة إلى هذه التدخالت المباشرة  

تم تحقيقها عززت اليونيسف أيضاً التنسيق بين الكتل على المستويين الوطني ودون الوطني لتحسين نتائج المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي التي  

واإلصحاح البيئي اجتماعات التنسيق الشهرية للكتلة مع شركاء قطاع المياه   . ونظمت كتلة المياه والصرف الصحي 10وتوسيع الموارد التي تم حشدها 

 كعملية استشارية أولية حول تطوير االستراتيجية.  2022في عام  11والصرف الصحي واإلصحاح البيئي لمراجعة الركائز االستراتيجية 

 

 حماية الطفل 

اليونيسف وشركاؤها جلسات التوعية المنقذة للحياة بشأن المخاطر التي تسببها األلغام والذخائر غير على الرغم من التحديات التشغيلية القائمة، قدمت  

  2,654,618فتاة( و    1,538,066فتى و    1,618,916طفل )  3,156,982المنفجرة والمتفجرات من مخلفات الحرب، حيث وصلت إلى ما مجموعه  

محافظة. وتم التوعية بمخاطر األلغام في المدارس واألماكن المالئمة لألطفال ومن    22اق  امرأة( في نط  1,297,838رجل و    1,356,780بالغ )

ونيسف  خالل الحمالت المجتمعية للتوعية بتدابير الوقاية من عدوى فيروس كورونا. وفي إطار االستجابة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قامت الي 

مليون    5,8توعية بمخاطر األلغام مثل الراديو والتلفزيون والرسائل النصية القصيرة لتصل إلى أكثر من  وشركاؤها باستكشاف بدائل للوسائل المباشرة لل

 طفل ومقدم رعاية ممن يعيشون في المناطق المتأثرة بالنزاع. 

 
  237,316فتاة و    230,405طفل )  467,721شخص، بمن فيهم    589,884وعلى مدار العام، تم تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لما مجموعه  

محافظة من خالل شبكة من األماكن الثابتة والمتنقلة المالئمة لألطفال    19رجل( في نطاق    48,449و    امرأة  73,714بالغ )  122,163فتى( و  

 لمساعدتهم في التغلب على اآلثار المباشرة والطويلة األجل الناجمة عن تعرضهم للعنف. 

 
برنامج   اليونيسف من خالل  الحيوية وتوفيرها لألطفال األكثر ضعفً دعمت  الخدمات  إلى  الحاالت عملية اإلحالة  ، حيث عمل مديري الحاالت  اإدارة 

فتى( الخدمات الحيوية التي تشمل   7,532فتاة و   4,408طفل )  11,940فتى(. وتلقى  7,932فتاة و   4,685طفل )  12,617الُمَدَرِبين على تحديد 

شورة الفردية وأماكن اإليواء المؤقتة وتعقب أفراد األسر المنفصلين عن بعضهم ولم الشمل والتمكين االقتصادي ودعم ُسبل  تقديم المساعدة للضحايا والم

يم الدعم النفسي  كسب العيش والدعم القانوني والخدمات التعليمية وتوفير شهادات الميالد وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي للمجتمع المحلي واألسر، وتقد

 جتماعي المرّكز غير المتخصص وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج والعالج الفردي/ الجماعي والخدمات الطبية. واال

 
امرأة وفتاة وطفل من خالل تقديم ُحزم    5,321,017، وصلت أنشطة التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي إلى  2021في عام  

 مرافق الصحية وُحزم النظافة الصحية المراعية لمنظور النوع االجتماعي. العالج الوقائي بعد التعرض إلى ال

 
، بما في ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وزواج  اليافعاتأعطت اليونيسف األولوية لمعالجة الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر على الفتيات  

ديث وإعادة تشكيل التدخالت المتعلقة بتغيير السلوك االجتماعي المتعلق بزواج األطفال في  األطفال. وأجريت دراسة حول "دوافع زواج األطفال" لتح

 . 2022عام 

 
بالغ  126,828فتى( و   248,710فتاة و   240,943طفل )  489,653شخص بمن فيهم   616,481حماية الطفل إلى مسؤولية  وصلت كتلة مجال 

،  2021رجل( من خالل مقدمي الرعاية األولية في مجال الصحة النفسية المجتمعية والدعم النفسي واالجتماعي. وفي عام    50,334امرأة و    76,494)

ل أداة تقييم القدرات وخطة بناء القدرات ألعضاء الكتلة من أجل دعم قدرة الشركاء على االستجابة في السياقات  حماية الطفمسؤولية  أعدت كتلة مجال  

النفسية واالجتماعية    تحديد االضطراباتاإلنسانية مع التركيز على حماية الطفل وجمع البيانات وتحليلها. وبناًء على نتائج جلسات بناء القدرات، تم  

والعنف المنزلي على أنها أكثر المخاطر شيوعاً التي يتعرض لها األطفال في المجتمعات المحلية. باإلضافة إلى ذلك، اتفقت كتلة مجال  وعمالة األطفال  

  إعداد  ىالقدرات( عل حماية الطفل مع المنظمات الدولية غير الحكومية )منظمة برامج إدارة المعلومات وشؤون األلغام ومنظمة مشروع تقييم  مسؤولية 

الطفل من شأنها أن تركز على تعزيز جودة التحليالت المتعلقة بحماية الطفل التي تجريها مسؤولية حماية  دورات تدريبية مشتركة ألعضاء كتلة مجال  

 منظماتهم.

 

 التعليم 

، ركزت أنشطة اليونيسف المنفذة في مجال التعليم على دعم األطفال لمواصلة التعلم وهدفت إلى تعزيز العالقة بين العمل اإلنساني 2021في عام  

ينهم من في المائة من الفتيات( لتمك  47طفل )  567,618والعمل اإلنمائي، مع مراعاة المساواة في استهداف الفتيان والفتيات. وبشكل عام، تم دعم  

فتاة( من خالل تمكينهم من أداء االمتحانات    218,020طفل )  526,733االستفادة من فرص التعلم الجيد في المدارس. ومن بين هؤالء، تم دعم  

كمامات  مركز امتحاني بمعدات الحماية الشخصية بما في ذلك معقمات األيدي وال  4,516في المائة(. وزودت اليونيسف    80)معدل النجاح    الوزارية 

 ، كإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. وصابون غسل اليدينومقاييس الحرارة  

 
ــأن المخصصــات القياســ   10 ــة بش ــيمن المقدم ــاني لل ــل اإلنس ــات صــندوق التموي ــركاء مقترح ــع الش ــي م ــحاح البيئ ــاه والصــرف الصــحي واإلص ــة المي ــيق استعرضــت كتل ــب تنس ــاً لمكت ــة. ووفق ية الثاني

 لب التمويل من شركاء المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي يُعد األكبر بين جميع الكتل.الشؤون اإلنسانية، كان إجمالي ط
ــة الصــحية بوصــفها جــزءاً ال يتجــزأ مــن الصــحة 1تشــتمل اســتراتيجية كتلــة الميــاه والصــرف الصــحي واإلصــحاح البيئــي علــى أربــع ركــائز أساســية:   11 ( تضــمين الميــاه والصــرف الصــحي والنظاف

ــة.  ــاملة. ( إ2العام ــة الصــحية الش ــاه والصــرف الصــحي والنظاف ــة للمي ــاء األولوي ــاطر. 3عط ــى المخ ــة عل ــا وقائم ــؤ به ــن التنب ــتجابة يمك ــاء اس ــتجابة 4( بن ــلبي )خطــة االس ــي الس ــر البيئ ــل األث ( تقلي
 (.2021اإلنسانية المخصصة لليمن لعام 
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الربع األخير من عام الوطني في  الطوارئ على الصعيد  التعليم في حاالت  برنامج  تم إطالق  النازحين،  الطارئة لألطفال    2021  كجزء من االستجابة 

فتيات( مع توفير خدمات التعليم وحماية األطفال والتركيز بشكل خاص على    في المائة  60فال غير الملتحقين بالمدارس )من األط  40,000الستهداف  

 األطفال المتواجدين في مأرب. 

 
في المائة   43طفل ) 222,346، وزعت اليونيسف مواد تعليمية على ااألطفال األكثر ضعفً  الضمان حصول المزيد من األطفال على تعليم جيد، خصوصً 

في المائة من الفتيات( من المواد الدراسية. وكجزء من دعمها للتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا،    47طفل )  128,261من الفتيات(، بينما استفاد  

مدرسة، استفاد    76ل دراسي في  فص  540طفل بمعدات الحماية الشخصية. باإلضافة إلى ذلك، تم توسيع مساحات التعلم بعدد    414,056زودت اليونيسف  

في المائة فتيات(. ولتحسين جودة التعليم، تم   46طفل )  7,525مكان تعلم مؤقت، استفاد منها  176في المائة فتيات( وتم إنشاء   56طفل )  67,043منها 

 الس طالبية ومجالس آباء وأمهات. في المائة إناث( ومديري مدارس وأعضاء مج 30معلم ) 6,090تنفيذ خطة تدريب على الصعيد الوطني شملت 

 
  2021خالل عام  استمرت التحديات اإلدارية وتحديات الوصول في إعاقة كتلة التعليم من تقديم االستجابة في الوقت المناسب. وبالرغم من هذه التحديات، ف

من خالل تنفيذ نشاط    الدراسةيان والفتيات ممن هم في سن  مليون طفل من الفت   2,5وبمساهمة من صندوق التمويل اإلنساني لليمن، وصلت كتلة التعليم إلى  

يل اإلنساني  أو خدمة واحدة على األقل. وتم إدراج كتلة التعليم بنجاح كجزء من المشاريع المتكاملة في إطار المخصص االحتياطي الرابع لصندوق التمو

 لعبدية بمحافظة مأرب. لليمن بهدف االستجابة لحاالت الطوارئ في محافظة البيضاء وفي مديرية ا

 

 اإلدماج االجتماعي والمساعدة النقدية 

، نشرت  2021األولوية من خالل جمع الدالئل والمساعدة النقدية. وفي فبراير  أجندة الحماية االجتماعية المتكاملة  ، واصلت اليونيسف إيالء  2021في عام  

اإلعاقة في اليمن" الذي كشف عن االستنتاجات الرئيسية والتحديات المتعلقة بالحصول على الخدمات  اليونيسف "تقييم تخطيط المساعدة المتاحة لألطفال ذوي  

جهة تنموية وإنسانية   50أثناء ورشة العمل المنعقدة بمشاركة  2021األساسية وتسجيل األطفال ذوي اإلعاقة في اليمن. وتمت مراجعة التقرير في أكتوبر 

ركون على تعزيز ومناصرة حقوق واحتياجات األطفال ذوي اإلعاقة ضمن تدخالتهم. وعلى مدار العام، دعمت اليونيسف  دولية ومحلية، حيث وافق المشا 

عدد من نشرة المستجدات االجتماعية واالقتصادية في اليمن ودراسة تحليلية خاصة حول "األثر االجتماعي واالقتصادي الناتج عن انتشار   12إصدار ونشر  

 اليمن وخيارات سياسة التخفيف". فيروس كورونا في 

 
في دعم المجتمعات الضعيفة والمهمشة واألشخاص ذوي اإلعاقة، حيث استفاد ما مجموعه    2021استمرت مبادرة الحواالت النقدية اإلنسانية طوال عام  

الحواالت النقدية اإلنسانية في  فتاة( من    52,559فتى و    50,733امرأة و    50,496رجل و    48,742فرد )  202,530أسرة مكونة من    33,755

 محافظات أمانة العاصمة وصنعاء وعدن وإب وتعز. 

 
ضمن برامج اليونيسف أول مثال للحماية االجتماعية المتكاملة    النقد واإلحالةكان دمج النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي ومبادرات 

ع مكون المساعدة االجتماعية في النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي من خالل مبادرة  في المكتب القُطري لليونيسف. وقد تم توسي 

ذية. وفي إطار  الحواالت االجتماعي في إطار االستجابة لمواجهة التأثيرات االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا في البلد وأزمة سوء التغ

فرد من خالل إدارة الحاالت واإلحاالت. كما أن البرنامج قد مّكن اليونيسف من الوصول إلى مزيد من المستفيدين  38,576وصول إلى  هذه المبادرة، تم ال

ة  أسرة مكون   16,263إلى ما مجموعه    النقد واإلحالةواألطفال ذوي اإلعاقة. وصلت مبادرة    واليافعينمن المجتمعات المهمشة، بمن فيهم األطفال المهمشين  

الثالثة والرابعة التي تزامنت مع دورتي    الصرف فتاة( خالل دورتي    7,186فتى و    7,501امرأة و    53,780رجل و    48,486فرد )  117,153من  

اعية في  التاسعة والعاشرة لبرنامج الحواالت النقدية غير المشروطة. عالوة على ذلك، حقق تفعيل ركائز المشاركة المجتمعية واالستثمارات االجتم  الصرف 

اسية حول الحماية  إطار النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي نتائج قوية، بما فيها بناء قدرات المنظمات المجتمعية على المعارف األس

من    269ستهدفة. وأكمل ما مجموعه  في المناطق المهمشة الم  افرد تقريًب   20,026االجتماعية. وتم دعم العديد من المبادرات الطوعية التي استفاد منها  

للتهميش في محافظة صنعاء برنامج التدريب على اكتساب المهارات    ا في المائة من اإلناث( من المجتمعات األكثر فقراً وتعرضً   54والشباب )  اليافعين

ضمان تحسين ُسبل الوصول وإحداث تأثير مستدام على  ل   االحياتية وفرص عثورهم على عمل/ القيام بمشاريع حرة. وتُعد المشاركة المجتمعية أمراً أساسًي 

في تحقيق نتائج جيدة في ظل تدخل   ادوراً رئيسًي  – مثل مصلحة السجل المدني  –المجتمعات المستهدفة. ولعبت المشاركة والملكية القوية لمقدمي الخدمات 

 يالد. والذي يتمثل في حصول األطفال الضعفاء على شهادات م برنامج النقد واإلحالة 

 
أهيل  وفي حين أن اليونيسف قد عملت من خالل األنظمة الحالية على تعزيز قدرة شركائها، بمن فيهم صندوق الرعاية االجتماعية وصندوق رعاية وت 

 المعاقين، إالَّ أن هناك حاجة لمواصلة االستثمار في تعزيز قدرات الشركاء خالل السنوات القادمة. 

 

 مساءلة أمام السكان المتضررين االتصال من أجل التنمية وال

رسات  وفي سياق التصدي لفيروس كورونا في اليمن، واصلت اليونيسف تقديم الدعم بشأن اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع  من أجل تشجيع المما

وفي المحافظات الخاضعة     12  المنظمات غير الحكومية الوقائية واإلقبال على أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالتنسيق مع الحكومة والشركاء من  

محافظة من خالل    13مليون شخص في    2,32تم الوصول إلى    - فيروس كورنا  التحصين ضد    تدشينحيث يتم    -لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا  

 مهات والشخصيات الدينية. مختلف أنشطة التواصل بين األفراد التي ينفذها المتطوعون المجتمعيون وأعضاء منتديات األ

 
مليون شخص من خالل مقتطفات وإعالنات الخدمة العامة والبرامج النقاشية حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا    5,5كما تم الوصول إلى أكثر من  

  5,000وقاية من الفيروس في أكثر من  مليون شخص من خالل الممارسات الوقائية واإليجابية لل  6,8تم إشراك أكثر من   لتعزيز فعالية حملة التطعيم. 

نجح المتطوعون    ذلك،باإلضافة إلى   مسجد من قبل الشخصيات الدينية وكذلك في المدارس واللقاءات المجتمعية والمناسبات االجتماعية وغيرها من الفعاليات.
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نوادي األمهات من اشراك   المنزلية  3,9المجتمعيون وأعضاء  الممارسات  الوقاية من    مليون شخص من خالل  التوعوية حول  للحياة والرسائل  المنقذة 

 فيروس كورونا والكوليرا والتغذية من خالل الزيارات من منزل إلى منزل وجلسات نسائية وأنشطة مدرسية وعروض الدمى.  

 
مواجهة تفشي األمراض، مبادرة المناصرة والتواصل والتعبئة االجتماعية لضمان التنفيذ الناجح لثالث حمالت للتطعيم الفموي    ضمن إطاردعمت اليونيسف  

ضد شلل    ضد الكوليرا، وحملة التطعيم ضد شلل األطفال التي نُفّذت في المحافظات الشمالية، وحملة التصدي لمرض الحصبة التي شملت أيًضا التطعيم

 منطقة مستهدفة ذات أولوية.   38واعطاء فيتامين )أ( التي نُفّذت في األطفال 

 
 ، 2021في عام   .13وقد استرشدت التدخالت المتعلقة بالتحول االجتماعي والسلوكي و اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع بمبادرات الحصول على األدلة

أجرت اليونيسف العديد من التقييمات على المستوى الوطني ودون الوطني   ذات الصلة.  دراسات سلوكية لدعم التصدي لألوبئة والبرامج    10تم إجراء  

مستوى التفاعل على وسائل التواصل االجتماعي والمحادثات المتعلقة بفيروس   تتبع جرى   ذلك،عالوة على   لتعزيز جمع البيانات المتعلقة بفيروس كورونا.

االتصال من أجل التنمية لزيادة توليد األدلة وتوفير مزيد من المعلومات لالسترشاد بها في جانب اإلبالغ    كورونا واللقاحات المضادة له من خالل برنامج

مراجعة الرسائل والتدخالت بشأن فيروس    تمومن أجل معالجة الثغرات والمخاوف والمفاهيم الخاطئة والمعلومات المطلوبة،   عن المخاطر وإشراك المجتمع.

األولى حول تقبل المجتمع استخدام مادة الكلور للوقاية من    -قدمت دراستان   ذلك،باإلضافة إلى   عن المخاطر وإشراك المجتمع.    كورونا في إطار اإلبالغ

مزيًدا من اإلرشادات حول التخطيط المتكامل وتنفيذ التحول االجتماعي والسلوكي في مختلف برامج اليونيسف.   -الكوليرا واألخرى حول زواج األطفال  

وآلية تلقي  ت اليونيسف دعم الخطوط المجانية التي تديرها وزارة الصحة العامة والسكان لتلقى المكالمات بشأن فيروس كورونا من أجل آلية المساءلة  واصل

ا المتصلون وتقديم  الملحوظات الواردة من ابناء المجتمعات المحلية والتي من خاللها يجيب األخصائيون الصحيون على االستفسارات والمخاوف التي يثيره

 االستشارات الطبية لهم بشأن فيروس كورونا. 

 
 ً ً مجاني   دعمت اليونيسف خطا ً   ا للنازحين مما مكنهم من رفع شكاواهم ومخاوفهم وملحوظاتهم حول الخدمات اإلنسانية المقدمة لهم، بُغية ضمان    مخصصا

في    43مكالمة وقد بلغت نسبة المتصلين من اإلناث    31,000تم الرد على حوالي    ،2021خالل عام   مزيد من ادماج وإشراك الفئات األكثر تهميًشا.  

تم تنفيذ   شخص كمنبر إضافي لالتصال المتبادل.    132,000أنشأ المتطوعون المجتمعيون والشخصيات الدينية مجموعات واتسآب تضم حوالي   المائة.  

اءلة أمام السكان المتضررين التي تستهدف المتطوعين في الخطوط األمامية وموظفي الشركاء والتي  المتعلقة بالمس  تااللتزاما أنشطة تنمية القدرات حول  

شخًصا    1,257تم تدريب حوالي    ، 2021في عام   تشكل األساس لتطبيق االلتزامات المتعلقة بالمساءلة أمام السكان المتضررين على مستوى المجتمع. 

 م السكان المتضررين وآليات تلقي الملحوظات.  حول االلتزامات المتعلقة بالمساءلة أما

 

 االستجابة لمواجهة االسهال المائي الحاد/ الكوليرا

عالج الجفاف )اإلماهة ل  ( مركزاً 321)من أصل    278وفي إطار االـستجابة المتكاملة لمواجهة اإلـسهال المائي الحاد/ الكوليرا، دعمت اليونيسف    2021خالل  
 محافظة. 11 في نطاقمديرية  68( مركزاً لعالج اإلسهال في 234)من أصل  26الفموية( و 

 1,799تســليم  اجماالً، تم  من مكاتب الصــحة في المحافظات.    24مركًزا لعالج اإلســهال و    113تم تســليم مســتلزمات معالجة الكوليرا مباشــرة إلى  

مجموعة   88زمات قابلة للتجديد لمعالجة اإلـسهال المائي الحاد إلى جانب  مجموعة مـستل 164مجموعة عقاقير لمعالجة اإلـسهال المائي الحاد وكذلك تـسليم  

استكملت اليونيسف تحديث الخطة المتكاملة  ،2021نوفمبر  حتى نهاية و .البلدمحافظة في شمال وجنوب    22مستلزمات معالجة اإلسهال المائي الحاد إلى  

واصــــل الشــــركاء المنفذون تقديم الدعم لتنفيذ التدخالت في مجال التواصــــل والتعبئة المجتمعية الرامية للوقاية من .  المتعددة القطاعات لمواجهة الكوليرا

ــيات الدينية  ــخص ــهال المائي الحاد/ الكوليرا.  نجح المتطوعون المجتمعيون والش ــاء منتديات اإلس ــول إلى   األمهات منوأعض ــخص  مليون   7,2الوص ش

ل وعقد اللقاءات برسائل توعوية حول اإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا وأهم الممارسات األسرية التي تنقذ حياة الطفل من خالل الزيارات من منزل إلى منز

 المجتمعية والمناسبات وتنظيم جلسات التوعية في المساجد والمدارس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2021في المائة من الهدف لعام  134شخًصا من خالل أنشطة اإلبالغ عن المخاطر واشراك المجتمع )  10,752,472تمكنت اليونيسف من الوصول إلى حوالي  ،2021في عام 12
  وقد يُعزى ذلك إلى انتشار  السابقة، ( مقارنة بالجوالت  2021سبتمبر    - أغسطس  ثمة تحسن ملحوظ في معظم الجوانب التي تم تقييمها في الجولة الرابعة من تقييم فيروس كورونا على الصعيد الوطني )أُجريت خالل  13

 ( وكذلك حمالت التطعيم ضد فيروس كورونا في المحافظات الجنوبية. 2021في أبريل وسبتمبر ) الوباء موجتين من هذا 
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 آلية االستجابة السريعة 

النزاع المستمر في زيادة    وتسببالغربي  مأرب وعلى امتداد مناطق الساحل  محافظة  النزاع في عدة جبهات في البلد بما في ذلك    احتدام  2021شهد عام  

مزيداً من    النزوح نحو مواقع النازحين المكتظة في مدينة مأرب ومديرية الوادي، وكذلك نحو المجتمعات المضيفة في محافظة الحديدة، األمر الذي خلق

 على الخدمات العامة والبنية التحتية والمساعدات اإلنسانية.  الضغط 

 
محافظة وقدمت المساعدة المنقذة للحياة   22مديرية في    231استجابة آلية االستجابة السريعة التابعة لليونيسف بمثابة الخط األول لالستجابة عبر    مثلت

على مدار   النازحين بسبب وقوع بعض الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات واألعاصير.  لصالح األشخاص الذين تقطعت بهم السبل في الجبهات األمامية أو

الجدد  من النازحين    495,180من الوصول إلى ما مجموعه    -إلى جانب صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي    -تمكنت اليونيسف    العام،

وسجلت   في المائة رجال( ودعمهم بمجموعات االستجابة األولية.    22و    المائة نساء،في    23ت، و  في المائة فتيا  27و    فتيان،في المائة منهم    27)

النازحين.   أكبر عدد من  وتعز  آلية تضمنت مجموعات   محافظات مأرب والحديدة  االساسية وغيرها من    مستلزمات  النظافة  أدوات  السريعة  االستجابة 

 . ات مستلزمات النظافة الشخصية لألسرة ومجموعات مستلزمات النظافة الشخصية للنساء المستلزمات بما في ذلك مواد غذائية ومجموع

في كتلة آلية االستجابة السريعة من خالل المشاركة الفعالة في آليات التنسيق على المستويين الوطني ودون    اعالً عضًوا ف  بصفتهااليونيسف    تستمروبذلك  

 الوطني مع الكتل والشركاء المنفذين والسلطات. 

 

 اإلمداد والخدمات اللوجستية

عام   مجموعه    ،2021خالل  ما  اليونيسف  من    102,2قدمت  دوالر  ال  اإلمدادات،مليون  ذلك  في  الشخصية ومجموعات    ومعداتلقاحات  بما  الحماية 

األساسية ومعقمات  المستلزمات الصحية واألدوية واألغذية العالجية الجاهزة لالستعمال والمعدات الطبية والمواد االستهالكية ومجموعات مستلزمات النظافة  

 وازم والمواد المدرسية. المياه ولوازم تخزين المياه )صفائح بالستيكية "دبات" وخزانات حفظ المياه( والل

 
اشترط المجلس األعلى   كماوقد تأثرت سرعة توصيل اإلمدادات إلى اليمن بسبب التحديات الناتجة عن محدودية اإلنتاج والشحن على الصعيد العالمي.  

األمر    ،التعاقد الحصري مع الموردين المسجلين لديه  الحكوميةعلى األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير    إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي

يعتمد بشكل التجاري  ال يزال السوق  أما في المحافظات الجنوبية فالذي سيحد من االستعانة بالموردين واجراءات اختيارهم بصورة تنافسية في شمال اليمن.

 على الموردين الذين يتخذون مقارهم في المناطق الشمالية.  كبير

 
 في المائة من فترة صالحيتها.    50حظرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة استيراد اإلمدادات التي لم يتبقى سوى أقل من    من جانب آخر

ارة الصحة العامة  واشترطت الهيئة شحن األغذية العالجية الجاهزة لالستعمال تحديداً في حاويات مبردة على الرغم من توصيات الشركات المصنعة ووز

 في المائة.  200لكن بسبب هذا الشرط زادت تكاليف الشحن بنسبة  والسكان بأنه ال يلزم نقلها في حاويات مبردة.

 

 القيادة والتنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني 

العامة على   النظرة  تقرير  اليمن مع  في  اإلنسانية  األعمال  اليونيسف ألنشطة  استراتيجية  الكتل  تتفق  و  اإلنسانية  االستجابة  اإلنسانية وخطة  االحتياجات 

حيث تتولى قيادة كتل المياه والصرف الصحي واإلصحاح    اليمن،تواصل اليونيسف العمل بالتنسيق مع الفريق القطري اإلنساني في   وأولويات البرامج. 

أحد األعضاء الفاعلين في كتلة الصحة وتتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى  كما أن اليونيسف   البيئي والتعليم والتغذية ومجال مسؤولية حماية الطفل.  

 لح. والمنظمات الدولية غير الحكومية لتقديم اإلمدادات والخدمات األساسية المنقذة للحياة بكفاءة في المناطق المتأثرة بتزايد العنف المس

 
التأهب  اليونيسف خطة  فيروس كورونا، أعدت  أبريل    في سياق جائحة  تتفق خطة االستجابة مع   . 2020واالستجابة لمواجهة فيروس كورونا في  كما 

رامج الصحية  األولويات الثالث التي وضعتها األمم المتحدة والحكومة بشأن اليمن: إدارة الحاالت واإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع واستمرار الب 

وترتكز هذه الخطة على خطة التأهب واالستجابة الوطنية التي   ونيسف إدارة األولويتان األخيرتان. خارج إطار التصدي لفيروس كورونا، حيث تتولى الي 

تنسيقاً وثيقاً مع    2021شهد النصف األول من عام   تقودها منظمة الصحة العالمية وتأخذ بعين االعتبار الدروس المستفادة من البلدان المتضررة األخرى. 

( ومنظمة الصحة العالمية إلطالق حملة نشر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في اليمن المقدمة من مبادرة  GAVIتحصين ) التحالف العالمي للقاحات وال

واصلت اليونيسف استجابتها الخاصة بالتوعية باإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع من خالل تنفيذ حمالت للتعاطي مع المعلومات   منظومة كوفاكس. 

 للقاحات، وكذلك لمواصلة المشاركة الرقمية ورصد الشائعات. المضللة حول هذه ا

 
تحت إشراف منسق الشؤون   تقود اليونيسف الشبكة المشتركة بين الوكاالت للحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي من خالل استضافة منسق الشبكة. 

فوضية شؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة بتحديث جهات التنسيق من كل عضو  االنسانية التابع لألمم المتحدة، قامت الشبكة والتي تشارك في قيادتها م

عن إعداد إجراءات التشغيل القياسية للتعامل مع ادعاءات    ، فضالً 2022-2021وقد أعدت الشبكة إستراتيجية وخطة عمل للفترة   .  ه للتأكد من فعالية التزام

من أجل تجنب االزدواجية في    المتحدة، وتطوير قدرات الشركاء المنفذين المتسق بين وكاالت األمم    تقييمالشبكة  كما بدأت   الجنسي.   واالعتداء االستغالل  

 مع العديد من وكاالت األمم المتحدة.  شراكات  لديهاتقييم منظمات المجتمع المدني التي 
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 إلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنسانيا

 الميدانية: آخر المستجدات 

 حماية األطفال تعني حماية جيل المستقبل

 
األطفال خالل حملة   الحصبة وشلل  تطعيمها ضد  بعد  بكيل  سلمى 

للنازحين  المجتمع  كلية  مخيم  في  اليونيسف  تدعمها  التي  التطعيم 

 بمدينة مأرب اليمنية.  

 
 على الرابط التالي لقراءة المزيد عن هذا التدخل يرجى النقر 

   

 

 

 
 

 2022يناير  31 القادم:تقرير الوضع 
 

  www.facebook.com/unicefyemenاليمن على الفيسبوك: - صفحة اليونيسف 

 UNICEF_Yemen@ : صفحة اليونيسف اليمن على تويتر

 UNICEF_Yemen@ صفحة اليونيسف اليمن على انستجرام

  www.unicef.org/appeals/yemen.html:2021أنشطة اليونيسف للعمل اإلنساني من أجل األطفال لعام  

 

 المعلومات  من للمزيد

 :مع التواصل يمكن 

 دواميل  فيليب

 اليمن في اليونيسف ممثل

 صنعاء

 712223363 967+ :تلفون

 :الكتروني بريد
   pduamelle@unicef.org 

 النجا  ابو محمد

  والمناصرة اإلعالم قسم رئيس

 صنعاء  اليمن، –اليونيسف 

 712223161 967+تلفون:
  بريد الكتروني:

maboelnaga@unicef.org 

  لوبيل  نآ

 اليمن - اليونيسف في  الشراكات خبيرة

 األردن  عمان، مقر من

 8350402 79 962+ :تلفون

  alubell@unicef.org:الكتروني بريد

يُشّجعن   معلمات المدارس الريفية 

 الفتيات الصغيرات على تلقي التعليم

 

 

#لكل طفل أن ينعم  تدخالت التغذية 

 بالصحة 

 

 

بمخاطر فيروس   حملة التوعية  

 كورونا

 

 

 اإلعالم الخارجي 

https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84/%D9%82%D8%B5%D8%B5
http://www.facebook.com/unicefyemen
https://twitter.com/UNICEF_Yemen
https://twitter.com/UNICEF_Yemen
https://twitter.com/UNICEF_Yemen
https://www.instagram.com/unicef_yemen/
https://www.instagram.com/unicef_yemen/
https://www.instagram.com/unicef_yemen/
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:pduamelle@unicef.org
mailto:alubell@unicef.org
https://www.unicef.org/yemen/stories/rural-female-teachers-yemen-encourage-young-girls-get-education
https://www.unicef.org/yemen/stories/rural-female-teachers-yemen-encourage-young-girls-get-education
https://www.unicef.org/yemen/stories/rural-female-teachers-yemen-encourage-young-girls-get-education
https://www.instagram.com/p/CXwFW6AISzL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXwFW6AISzL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXwFW6AISzL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXwFW6AISzL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXwFW6AISzL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://bit.ly/34uY4dL
https://bit.ly/34uY4dL
https://bit.ly/34uY4dL
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 الملحق )أ( 

 ملخص نتائج البرنامج 
 

 
 استجابة القطاع  اليونيسف وشركاء التنفيذ

 

 القطاع 

 
االحتياج  

 الكلي 

 
هدف  

2021 

 

 
مجموع  

 النتائج 

التغيير 

منذ آخر  

 تقرير 

 

 هدف 
2021 

 

 
مجموع  

 النتائج 

التغيير منذ  

 آخر تقرير

 

 الصحة 

عدد األطفال دون سن عام واحد ممن تلقوا اللقاح  

 ضد الحصبة 

 
 
 
 
 
 

 
20,100,000 

 
972,142 817,475 

14  15 

 
31,793 

   

  59و  6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 شهراً ممن تم تطعيمهم ضد شلل األطفال

 
5,535,816 

3,800,313 
16 

 
0 

   

عدد األطفال والنساء الذين يتلقون الرعاية الصحية  

 المرافق التي تدعمها اليونيسف  األولية في

 
2,500,000 

 
2,932,311 

17  18 

 
113,113 

   

عدد العاملين في مرافق الرعاية الصحية 

والعاملين الصحيين المجتمعيين الذين تم تزويدهم  

 بمعدات الحماية الشخصية 

 
15,000 

 
1915,873 

 
0 

   

 التغذية 

  59و  6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

التغذية الحاد الوخيم الذين   والمصابين بسوءشهراً 

 أدخلوا أقسام الرعاية العالجية 

 
321,558 

 
320,108 

 
346,311 

20 

 
1,192 

 
320,108 

 
21346,311 

 
1,192 

  59و  6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

شهراً والذين يتلقون مكمالت فيتامين أ كل ستة  

 أشهر

 
4,766,718 

 
4,663,454 

 
4,021,652 

22  23 

 
2,309 

 
4,633,443 

 
4,021,652 

24  25 

 
2309 

 الجنسي  واالعتداء  االستغاللحماية الطفل، العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ و منع 

عدد األطفال ومقدمو الرعاية الذين يحصلون على  

 خدمات الرعاية النفسية والدعم النفسي 

 
8,600,000 

 
900,000 

 
589,884 

26 

 
126,955 

 
990,000 

 
27616,481 

 
129,725 

 
 

 

 قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بناًء على ذلك. 14 
 من المتوقع أن يرتفع المؤشر عند استالم البيانات. والسكان.يُعزى ضعف االنجاز إلى البيانات المتأخرة في بعض المحافظات والتي لم تقدم بعد إلى وزارة الصحة العامة 15

ال يمكن تنفيذ الحملة المخطط لها في المحافظات الجنوبية بسبب القيود المفروضة على الميزانية التشغيلية من   محافظة شمالية.  14يُعزى ضعف اإلنجاز إلى حقيقة أن حملة االستجابة لتفشي المرض نُِفّذت فقط في  16
 ل المنظمة المسؤولة. قب
 

م 17 بدعم  األولية  الصحية  الرعاية  مستوى  على  الخدمات  تقدم  التي  المختلفة  للبرامج  البيانات  جمع  في  التحسن  إلى  اإلنجاز  في  التفوق  الوطني.يُعزى  الصحية  المعلومات  نظام  إدخال  عند  اليونيسف   ن 

 

 األشهر السابقة بناًء على ذلك. قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في  18
بناًء على  في المائة.  6كما أن إمدادات اليونيسف المتاحة من معدات الحماية الشخصية تخطت الهدف بنسبة   يعتمد هذا المؤشر على اإلمدادات المتاحة والطلبات المقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان. 19

 طلبت األخيرة توزيع اإلمدادات المتاحة من معدات الحماية الشخصية لموظفي مرافق الرعاية الصحية.  والسكان،عامة مناقشة بين منظمة اليونيسف و وزارة الصحة ال
  قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بناًء على ذلك.  20
 قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بناًء على ذلك.   21
 قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بناًء على ذلك.   22

في  .  مكمالت فيتامين )أ( هو نشاط مشترك لتلك الحمالت إعطاء التحصين الوطنية ضد شلل األطفال(.  يتم تحديد تحقيق هذا المؤشر من خالل تنفيذ حمالت التطعيم التي ينفذها برنامج التحصين الموسع )أيام 23

 في المحافظات الجنوبية.  غطت الحملة المحافظات الشمالية فقط من دون الوصول الى المحافظات الجنوبية.  وبذلك يبلغ نسبة اإلنجاز حوالي الثلثين والثلث المتبقي ،2021عام 
 القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بناًء على ذلك. قام  24
 13انظر الحاشية رقم  25
ي نشاط بالمدارس خالل فترة  وكذلك نتيجة قرار عدم استضافة أ مما قلل من عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم عما كان متوقعا في مرحلة التخطيط،   بعد،ضعف اإلنجاز إلى الطرائق التي تتم عن    يعزى 26

 العطلة الصيفية وتجنب أي لبس مع "المخيمات الصيفية" التي تنظمها السلطات. 
 مما بطء من سير التقدم نحو تحقيق الهدف.   األنشطة، تأخرت سرعة الشركاء في تنفيذ  27
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عدد النساء والفتيات والفتيان الذين يمكنهم 

تدخالت التخفيف والوقاية من الحصول على 

مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي أو 

 التصدي له 

  

6,100,000 

 
5,345,015 

28 

 

23,998 

   

عدد األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى قنوات  

 آمنة لإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسي 

 
500,000 1,400,000 

29 

 
0 

   

يحصلون على التثقيف بشأن  عدد األطفال الذين 

المخاطر المتعلقة باألسلحة المتفجرة والتدخالت  

 الخاصة بتقديم المساعدة للناجين 

 
2,160,000 

5,811,600 
30 

 
127,664 

   

 التعليم

عدد األطفال الحاصلين على التعليم الرسمي 

 وغير الرسمي، بما في ذلك التعليم المبكر

 
 
 
 
 
 

8,100,000 

 
500,000 

 
31567,618 

 
0 

 
790,750 

 
719,572 

 
8,867 

عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمواد تعليمية  

 لالستخدام الفردي 

 
800,000 

 
32222,346 

 
0 

 
872,000 

 
33382,798 

 
17,145 

عدد المدارس التي تطبق بروتوكوالت المدارس  

 اآلمنة )الوقاية من العدوى ومكافحتها( 

 
1,000 

 
34546 

 
9 

 
4,600 

 
351,122 

 
66 

عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز 

 شهرية

 
86,000 

 
362,162 

 
0 

 
181,603 

 
377,062 

 
627 

 المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي

عدد األشخاص الذين يحصلون على كمية كافية  

من المياه النظيفة واآلمنة للشرب والطبخ 

 والنظافة الشخصية 

 
 
 

15,400,000 

 

6,800,000 

 

8,858,514 

38 

 

1,474,257 

 

8,826,986 

 
9,936,371 

39 

 

2,166,035 

الذين   األشخاص  امدادات    احصلوعدد  على 

واإلصحاح   الصحي  الصرف  وخدمات  المياه 

 البيئي الضرورية )بما في ذلك مواد النظافة( 

 

5,910,000 

 
6,213,080 

40 

 

1,068,874 

 

4,529,704 

 
6,870,052 

41 

 

1,134,058 

 
 

 

 مما بطء من سير التقدم نحو تحقيق الهدف.   األنشطة، تأخرت سرعة الشركاء في تنفيذ  28
يعتمد هذا المؤشر بشكل كبير على دورة الصرف المقدمة من   في المائة كما هو موضح في آخر تحديث في يونيو..   280تحقيق هدف هذا المؤشر وكانت النتيجة اإلجمالية تحقيق التفوق في االنجاز بنسبة    تم 29

 خير. الربع األ المشروع فيوحدة إدارة 
على الرغم من حقيقة أن المقتطفات التلفزيونية والرسائل النصية القصيرة   استخدمت منصات مختلفة إليصال رسائل التوعية بمخاطر األلغام الى الناس.  في المائة من الهدف.  272الحملتان الوطنيتان    حققت 30

 يوضح الوصف أدناه كيف تم حساب عدد المستفيدين في إطار كل منصة:  باالعتبار لتجنب االزدواجية.توفر تغطية على مستوى البلد، إال أن نسبة األشخاص المحتاجين أُخذت 
أرسلت  االزدواجية.تم احتساب عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم من خالل شركة واحدة فقط لتجنب  (. إم تي إن ،موبايليمن  فون،وزعت الرسائل القصيرة عبر ثالث شركات اتصاالت )سبأ  -

 شخص.  5,113,929إحدى الشركات رسالة نصية قصيرة إلى 
 في المائة من السكان المستهدفين(.  20شخص )  459,829وتم الوصول إلى  الكهرباء،بالنسبة للمقتطفات التلفزيونية فقد تم األخذ بعين االعتبار عدد سكان المناطق الريفية ومدى توفر  -

 في المائة من السكان المستهدفين في هذه المحافظات.   15محافظات وصوالً إلى  9جرى بثها عبر محطات الراديو، تم تغطية بالنسبة للمقتطفات التي  -
طفل في أنحاء البلد على مواصلة تعليمهم    520,00، األمر الذي يساعد أكثر  2021أُختتمت االمتحانات الوزارية  للصف التاسع من المرحلة األساسية والثاني عشر من المرحلة الثانوية بنجاح في يوليو     31

 بعض الشيء.  في الهدفتم تحقيق زيادة   االستراتيجي،بسبب هذا التدخل  الرسمي..
 . 2022عام لم يتم توفير طلبيات مبيعات أدوات التعليم الفردية بعد، بانتظار عملية التوزيع التي ستجري في  العالمية،للمشاكل التي تواجهها سلسلة التوريد   نظًرا 32
 كما ورد أعاله  33
وتشمل   .2021ديسمبر   15 - أغسطس  15ا إلى ذلك خالل الفترة من المقرر تنفيذ مبادرة شاملة على نطاق واسع لتنمية قدرات المعلمين والموظفين في المدارس ومجالس اآلباء واألمهات ومجالس الطالب وم 34

مع اإلبالغ عن األرقام النهائية بعد تنقية البيانات بحلول   ،2021عن هذا المؤشر في أقرب وقت ممكن في الربع األخير من عام  سيتم اإلبالغ   المبادرة التدريب على تنفيذ ومتابعة بروتوكوالت المدارس اآلمنة.
تجدر اإلشارة إلى ما يلي كإسهام جزئي    سبق،إلى ما    باإلضافة . 2021ديسمبر    23تأخر تنفيذ النشاط بسبب عملية االتفاق مع وزارة التربية والتعليم ولكن سيتم االنتهاء منه بحلول   .2022الربع األول يناير  

قطعة صابون أثناء   43,360مل من معقمات اليدين، و  500علبة  سعة  77,238مركز امتحان )مدارس( )في المحافظات الجنوبية( ، و  4,415حوالي كمامة في  84,250تم توزيع  لعمليات المدارس اآلمنة:
 يتم اإلبالغ عن هذه األرقام فقط في تقرير الوضع المفصل وليس كجزء من مؤشرات رصد أداء برامج األعمال اإلنسانية. ة.أداء االمتحانات الوزارية العام

 
 كما ورد أعاله  35
في حين أن منظمة اليونيسف لديها بعض األموال لصرف حوافز المعلمين )في إطار مشروع المراقبة   ضعف اإلنجاز إلى عدم حشد ما يكفي من األموال لمواصلة صرف الحوافز على المستوى الوطني..  يعزى  36

)حيث تستهدف خطة العمل المتجددة    2016معلم ال يتقاضون رواتب منتظمة منذ عام    171,000فقط من بين حوالي    معلم  12,000والتقييم والمساءلة والتعلم( إال أن تلك األموال مخصصة إلى حِد كبير وستغطي  
 معلم(.  86,000باليونيسف الخاصة 

 مما يبرر االنخفاض.   السابق،أن أحد شركاء اليونيسف قد ارتكب خطأ في الفترة المشمولة بالتقرير  تبين 37
 األمر الذي ساعد اليونيسف الوصول إلى هدف أعلى مما كان مخططاً له في أول األمر.  المياه،ى توزيع الوقود على آبار ويعزى التفوق في اإلنجاز إل  38
 تمت مراجعة المبلغ اإلجمالي من التقرير السابق بسبب تنقية البيانات 39
 المصدر نفسه   40
 المصدر نفسه  41
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عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف  

إنسانية وتم الوصول إليهم برسائل حول 

 ممارسات النظافة المناسبة 

  
5,910,000 

 
3,635,841 

42 

 
0 

 
5,767,919 

 
434,89,357 

 
136,801 

عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف  

إنسانية ويمكنهم الوصول إلى وسائل آمنة  

 للتخلص من الفضالت 

 
3,400,000 

 
4,143,245 

44 

 
0 

   

 الحماية االجتماعية و الحواالت النقدية 

عدد األسر التي تم الوصول إليها من خالل 

 الحواالت النقدية اإلنسانية عبر القطاعات

  
40,000 

 
4533,755   
 46 

 
0 

   

عدد األشخاص المستفيدين من المساعدات  

 االجتماعية واالقتصادية الطارئة طويلة األجل 

 
150,000 

 
47171,751 

 
0 

   

 المساءلة تجاه السكان المتضررين  -إشراك المجتمع المحلي  -اإلتصال ألغراض التنمية 

عدد األشخاص المشاركين في إجراءات  

اإلشراك من أجل التغيير االجتماعي  

 والسلوكي 

  
8,000,000 

 
10,752,472 

48 

 
524,883 

   

 آلية االستجابة السريعة 

الضعيفة الذين حصلوا  عدد النازحين من الفئات 

على مجموعات مستلزمات آلية االستجابة  

 السريعة 

  
49672,000 

 
50495,180 

 
77,714 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بناًء على ذلك.  42
 البياناتتمت مراجعة المبلغ اإلجمالي من التقرير السابق بسبب تنقية  43
ل صيانة خطوط أنابيب الصرف الصحي المنهارة ، التفوق في اإلنجاز إلى العدد الكبير من األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل تدخالت في حاالت الطوارئ التي تدعمها اليونيسف وتشم يُعزى 44

 اء.. باإلضافة إلى تنظيف وإزالة الحمأة من أنظمة الصرف الصحي في المدن مثل صنع
 يعزى ضعف االنجاز إلى نقص التمويل.   45
 قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بناًء على ذلك.  46
الحاالت في إطار مشروع النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي استند الهدف المحدد إلى عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم من خالل دورات الصرف السابقة في إطار برنامج النقد واإلحالة وإدارة  47

نجحت اليونيسف في الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين مما كان مخطًطا له في بداية    التسجيالت،متزايد لالستفادة من المبادرة التي أدت إلى زيادة عدد    المجتمع بشكلنظًرا لالهتمام الذي يبديه   واالقتصادي. 
 األمر. 

من الشخصيات الدينية القادرين على الوصول إلى أعداد كبيرة من المستفيدين من خالل التواصل    6,000التفوق في اإلنجاز إلى توسيع نطاق اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع وحشد أكثر من    يُعزى 48
 وما إلى ذلك.  المجتمعية،الجماعي في المساجد والمدارس واللقاءات 

 حيث تعمل اليونيسف وشركاؤها يداً بيد للوصول إلى المزيد من األشخاص وتزويدهم بمجموعات مستلزمات آلية االستجابة السريعة.  2021زاد العدد المستهدف ليعكس االستجابة التعاونية في  49
  ، 2021خالل الربع األخير فقط من عام   . 2019و    2020كانت عمليات النزوح أقل من    ،2021ولكن في عام    السابقة،األعضاء المشتركين بين الوكاالت الهدف بناًء على اتجاهات النزوح السنوية    حَدد 50

في المائة   20ق زيادة في الهدف بنسبة  األمر الذي ساعد آلية االستجابة السريعة تحقي  السريعة،زاد عدد النازحين الجدد الذين استجابت لهم آلية االستجابة    األمامية،ونظًرا لتصاعد حدة القتال في العديد من الخطوط  
 في غضون شهرين فقط. 
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 التمويل*  المحلق )ب( وضع
 

 القطاع 

 
  2021متطلبات عام 

 )بالدوالر( 

 
األموال المستلمة  
مقابل نداء جمع  

  2021األموال 
 )بالدوالر( 

 

المبالغ المرحلة من  
  2020عام 

 )بالدوالر(** 

المخصصات  
التي  األخرى 

تساهم في تحقيق  
النتائج  

 )بالدوالر(*** 
 

 
 فجوة التمويل 

 %  بالدوالر 

 % 81 99,413,536 - 11,430,984 12,616,280 123,460,800 الصحة 

 % 27 32,418,709 - 16,978,141 70,478,650 119,875,500 التغذية 

حماية الطفل، العنف  
القائم على النوع  

االجتماعي في  
الطوارئ و  حاالت 

والحماية من  
االستغالل واالعتداء  

 الجنسي 

33287000 12,251,122 5,968,984 752,354 14,341,540 43 % 

 % 35 29,839,579 15,465,561 20,937,582 18,517,277 84,760,000 التعليم 

المياه والصرف  
الصحي واالصحاح  

 البيئي 

100,000,000 26,549,930 27,425,386 7,475,029 38,549,655 39 % 

 % 59 12,592,823 - 2,046,070 6,601,107 21,240,000 السياسة االجتماعية 

  االتصال
ألغراض  

  -التنمية 
إشراك  

المجتمع  
  -المحلي 

المساءلة  
تجاه السكان  
 المتضررين 

12,320,000 1,532,022 6,424,852 - 4,363,124 35 % 

 % 26 1,784,586 - 2,923,215 2,170,399 6,878,200 آلية االستجابة السريعة 

 % 81 5,652,203 - 307,112 1,040,685 7,000,000 التنسيق بين الكتل 

 11,249,714 - - 11,249,714 - جاري تخصيصه 
 

 % 45 227,679,044 23,692,943 94,442,326 163,007,187 508,821,500 اإلجمالي 

 تم تعديل جدول التمويل ليعكس نهاية العام  المالية،* نظًرا لتنقية البيانات 
لتنفيذ األنشطة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، غير المدرجة في أنشطة العمل اإلنساني من أجل    2020** ال يشمل المبلغ المرحل األموال المستلمة في عام   

  دوالر. مليون 39,5النقدية الطارئة( البالغ حوالي  في الحواالتعاملين الصحيين وتعويض النقص )مثل مدفوعات مخاطر ال 2021األطفال لعام 
 *** تم تعديل المخصصات األخرى بسبب إعادة برمجة األموال 

وتتضمن إجمالي التمويالت المستلمة مقابل النداء الحالي باإلضافة إلى المبالغ المرحلة ومخصصات    2021ديسمبر    30نهاية  ****'مبالغ التمويل المتوفرة حتى  
تعتبر أساسية لدعم البرمجة في بيئة تشغيل عالية التكلفة مثل اليمن )بسبب الظروف المتعلقة باألمن والعمليات    التي   القطاعات‘  ر’ عب  يشمل هذا المبلغ تكاليف  أخرى.

ويجري حشد موارد أخرى  تبرع التي تحتفظ بها اإلدارة العامة باليونيسف.  " لكلالمستردة  فالتكالي"الميدانية والرصد واالتصاالت والمواد المرئية(، فضاًل عن  
قصيرة وطويلة األجل، بما في ذلك تلك    إضافية لتعزيز نظم الحماية االجتماعية والمياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي وكذلك النظم الصحية لتلبية االحتياجات

 هذا يشمل برنامج الحواالت النقدية الطارئ الذي يهدف إلى تخفيف أثر الصدمات اإلنسانية وغير اإلنسانية على فئات المجتمع.  الناشئة عن الحاالت اإلنسانية.

 


