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 أهم النتائج التي خلص إليها التقرير
ال زالت حياة األطفال في اليمن وأسرهم معرضة للمخاطر المرتبطة بفيروس كورونا خالل   •

، حيث بلغ العدد اإلجمالي للحاالت المؤكدة المصابة بهذا المرض  2021النصف األول من عام  

  في المائة.  19,7حالة وفاة مصاحبة مؤكدة، وبلغ معدل وفيات الحاالت   1,363، و 6,931

اليونيسف تنفيذ البرامج متعددة القطاعات في مجال التغذية المتكاملة المنقذة للحياة،  واصلت   •
و   400,000لمعالجة حوالي   الوخيم  الحاد  التغذية  سوء  من  يعانون  مليون طفل    2,25طفل 

طفالً دون    2,378,616تم فحص ما مجموعه   معرضون لخطر اإلصابة بسوء التغذية الحاد.

حاالت  الكتشاف  عام    الخامسة  في  متعددة  تدخالت  خالل  من  التغذية  بين  .2021سوء  من 

طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم دون مضاعفات للعالج   109,700هؤالء، تم استقبال  

كما تم استقبال   في المائة.    88في برامج العالج في العيادات الخارجية، حيث بلغ معدل الشفاء  

التغذية الحاد الوخيم والمضاعفات المصاحبة في    طفل يعانون من سوء   8,488ما مجموعه  

 مراكز التغذية العالجية.    

بشكل ملحوظ، حيث نزحت أكثر من    2021ارتفع معدل النزوح في النصف األول من عام   •

شخص( في اآلونة األخيرة أو تركوا أماكن نزوحهم نحو أماكن    140,000أسرة )   20,000

من عمليات النزوح بالتوترات الناجمة عن النزاع الدائر في  وارتبط العدد األكبر   أكثر أماناً.  
  جبهة مشتعلة على طول محافظات مأرب وحجة وتعز والحديدة والجوف ولحج والضالع.  49

كما يؤدي نقص التمويل المخصص لتدخالت المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في   •
ر اليونيسف إلى تقليل توفير الوقود  ستضط حاالت الطوارئ إلى تقويض االستجابة المتكاملة. 

 لمحطات ضخ المياه في سبتمبر من هذا العام إذا لم يتم حشد التمويل بشكل عاجل.  

 
 

 الوضع في أرقام 

  مليون 11,3

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 

  مليون 20,7

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

 ( 2021اإلنسانية 

 

 مليون 1,58

 إجمالي عدد األطفال النازحين

 2021يونيو 30إلى   2021يناير  1  منالفترة المشمولة بالتقرير:  
 

 2021  ©اليونيسف/ اليمن  

  * مؤشرات االستجابة تعكس فقط بعض من أنشطة االقسام بينما وضع التمويل يعكس مستوى التمويل الكلي لألقسام.

 وضع التمويل

  508,8: 2021نداء اليونيسف للعام 

 مليون دوالر

 استجابة اليونيسف ووضع التمويل 
 

 اليمن  -المكتب القُطري 

 تقرير الوضع اإلنساني 
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 نظرة عامة على التمويل والشراكات 
نداًء  2020، أطلقت أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن، والتي تتواءم مبدئياً مع خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام  2021في العام    ،

أجل األطفال والموافقة عليها بما يتماشى مع خطة   ، تم مراجعة أنشطة اليونيسف للعمل اإلنساني من 2021في مايو  مليون دوالر.  576,9للحصول على 
مليون دوالر. يتم التخطيط لبرامج اليونيسف اإلنسانية لتصل إلى جميع أنحاء البالد،    508,8ويبلغ النداء الحالي   .  2021االستجابة اإلنسانية لليمن لعام  

النداء مكون االستجابة لمواجهة فيروس كورونا الذي تم دمجه ضمن البرامج لها، ويشمل  من أجل استهداف السكان في المناطق التي هي في أمس الحاجة 
الوقت الذي تبذل فيه اليونيسف جهوداً كبيرة لجمع األموال بشأن نداء أنشطة العمل    وفي  من أجل األطفال.   المخطط لها في إطار أنشطة العمل اإلنساني

مليون دوالر من مخصصات   94,5تم ترحيل ما مجموعه  . 2021يونيو  30 دوالر حتىيون مل 121,2تم تلقي  ،2021اإلنساني من أجل األطفال لعام 
مليون دوالر من األموال مقابل أنشطة العمل    260,2, ليصل المجموع  1مليون دوالر إضافية وردت من مساهمات أخرى   44,5إلى جانب    ،2020عام  

في المائة من اجمالي المبالغ الالزمة لمواصلة أنشطة    49أو    -مليون دوالر    248,6ومع هذا ستظل هناك فجوة تمويلية بمبلغ   اإلنساني من أجل األطفال.  
التي تم تلقيها خالل الفترة المشمولة بالتقرير أمواالً من صندوق اإلغاثة من المجاعة وحكومات    تشمل المساهمات السخية  اليونيسف المنقذة للحياة في اليمن. 

 الوطنية. اليونيسف إلى جانب العديد من لجان  األمريكية،والواليات المتحدة  والنمسا وكندا والدنمارك وألمانيا واليابان والسويدأستراليا 
 

  نسانيةنظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإل
في المائة    71أي   - مليون شخص    20,7ال يزال اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج    النزاع،بعد مضي ما يقرب من ست سنوات على  

تمثلت   ،2021ثمة تحديات ال زالت تواجه تدخالت اليونيسف المنقذة للحياة خالل الفصل األول من عام  إلى المساعدة اإلنسانية.  - من إجمالي عدد السكان 
وإغالق المدارس قبل انتهاء العام    الوخيم،التغذية الحاد    وسوء البنية التحتية    المخاطر التي تواجه في األمطار الغزيرة التي تدمر أماكن إيواء النازحين و

حتى نهاية يونيو  بلغ عدد النازحين   في تشريد األسر من منازلها.    التي تسببت والمناطق التي مزقتها النزاعات    كورونا،يروس  الدراسي بسبب جائحة ف
يربوا على   مليون طفل.    1,58بما في ذلك    شخص،مليون    3  حوالي  2021 المهاجرين في حين يسعى    138,000كما أصبح ما  في عداد  شخصاً 

 جوء في الخارج. شخص إلى طلب الل  137,000
 

مليون طفل سوء التغذية الحاد وفقا للتصنيف المرحلي    2,25بينما يواجه   طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم.   400,000يعاني حوالي  
البيئي، حي واإلصحاح  مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة للوصول إلى خدمات المياه والصرف الص   15,4هناك أكثر من   المتكامل لألمن الغذائي. 

كما يؤدي نقص التمويل المخصص لتدخالت المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في حاالت   يرتبط غياب هذه الخدمات بدوافع سوء التغذية.  حيث
سبتمبر من هذا العام إذا لم يتم حشد التمويل  ستضطر اليونيسف إلى تقليص توفير الوقود لمحطات ضخ المياه في   الطوارئ إلى تقويض االستجابة المتكاملة. 

دى النقص في هذه الخدمات إلى تفاقم خطر اإلصابة بفيروس كورونا واألمراض المنقولة عبر المياه بما في  أكما   بشكل عاجل لدعم هذا النشاط الحيوي. 
وال تزال النساء واألطفال يتأثرون بنسب متفاوتة، فقد   حية،مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في مجال الرعاية الص  20,1هناك حوالي   ذلك الكوليرا. 
إذا لم يتم   مليون طفل يحتاجون إلى المساعدة في الحصول على الخدمات الصحية خالل الفترة المشمولة بالتقرير. 10,2ومليون امرأة  4,8تبيَّن أن هناك 

واألمهات وحديثي الوالدة    األطفال  لحياةؤدي إلى انقطاع الخدمات الصحية األساسية المنقذة  تلقي األموال، لن يستمر الدعم المقدم للمستشفيات، األمر الذي سي 
معدات الحماية الشخصية لآلالف من مقدمي الرعاية الصحية إلى جانب التأثير على    في نقص التسبب    وكذلك للخطر،  وبالتالي تعريض حياتهم ورفاهيتهم  

ماليين الجرعات التي   فاعلية انتهاء التبريدتعطل سلسلة  سينجم عنكما  يد منها مئات اآلالف من اليمنيين.فحوصات الكشف عن فيروس كورونا التي يستف
 بما في ذلك لقاح شلل األطفال والحصبة واللقاح المضاد لفيروس كورونا.   للحياة،تشمل أكثر من عشرة أنواع من اللقاحات المنقذة 

 
تم اإلبالغ عن   ظل العدد اإلجمالي لحاالت اإلسهال المائي الحاد / الكوليرا ثابتاً مقارنة باألشهر السابقة.   ، 2021يوليو    7ويناير    1خالل الفترة ما بين  

ويعد   معدل وفيات الحاالت.   في المائة من   0,02حالة مشتبه في إصابتها باإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا وثالث حاالت وفاة مصاحبة، أي بنسبة    15,863
في المائة من معدل وفيات    0,03مصاحبة بنسبة  حالة وفاة    44وحالة مشتبه بها    155,493)  2020هذا انخفاضاً كبيراً مقارنة بالفترة نفسها من عام  

من بينها    متعددة،المحافظات الجنوبية ألسباب  لم يتم مشاركة البيانات من   تم اإلبالغ عن أكبر عدد من الحاالت في محافظتي صنعاء والحديدة.  الحاالت(. 
  الكوليرا ال   معدالتوتظهر البيانات المتوفرة أن   . لرفع التقاريروقف صرف حوافز العاملين الصحيين عبر مختلف القطاعات وعدم وجود آليات واضحة  
 صاحبة. تزال مستقرة ومع ذلك ترصد اليونيسف عن كثب حاالت الكوليرا المشتبه بها والوفيات الم

 
نجح المتطوعون المجتمعيون والشخصيات الدينية وأعضاء   واصل الشركاء المنفذون دعم تدخالت تغيير السلوك للوقاية من اإلسهال المائي الحاد / الكوليرا.

الممارسات األسرية التي تنقذ حياة  مليون شخص برسائل توعوية وتدخالت حول اإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا وأهم    4,54منتديات األمهات الوصول إلى  
 الطفل من خالل الزيارات من منزل إلى منزل وعقد االجتماعات / المناسبات المجتمعية وتنظيم جلسات التوعية في المساجد. 

 
المؤكدة حتى   بفيروس كورونا  ال   1,363و،  6,931يوليو    7بلغ اجمالي حاالت اإلصابة  بلغ معدل وفيات  في    19,7حاالت  حالة وفاة مصاحبة حيث 

 .2020معظم الحاالت المبلغ عنها كانت من المحافظات الجنوبية، فيما تم اإلبالغ عن أربع حاالت أولية فقط في المحافظات الشمالية خالل عام   المائة.  
 ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى إنكار وجود جائحة فيروس كورونا من قبل السلطات في شمال البالد.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  2021" تشمل "المخصصات األخرى" الموارد العادية األخرى مقابل أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام  1
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حادثة انتهاك جسيم ضد األطفال،    284، تمكن فريق العمل القُطري للرصد واإلبالغ التابع لألمم المتحدة من توثيق  2021ل الفترة ما بين يناير ويونيو  خال
  268وتشويه  في المائة فتيات(    17طفل )  82وقعت العديد من اإلصابات في صفوف األطفال، بما في ذلك مقتل   بالمائة منها.    97وجرى التحقق من  

وقد تحقق فريق العمل القُطري للرصد واإلبالغ التابع لألمم المتحدة من تجنيد و / أو استخدام   في المائة فتيات( على أيدي أطراف النزاع المختلفة.  24طفل )
وقد أوكل إلى غالبية اولئك األطفال أدوار قتالية وشارك آخرون في حراسة أو    المسلحة،طفالً )جميعهم فتيان( من قبل القوات المسلحة والجماعات    19

أطفال للعنف    6حالة مؤكدة من اختطاف األطفال او احتجازهم حتى اآلن هذا العام، وتعرض    16وقعت    ذلك،باإلضافة إلى   التفتيش.تولي حراسة نقاط  
  7مات على المدارس والمستشفيات في اليمن، حيث استهدفت سبع مدارس إلى جانب وقوع  تواصلت الهج (.فتياتفي المائة    33الجنسي أو االغتصاب )

وكانت معظم الحوادث الموثقة   استخدام مرافق تعليمية ألغراض عسكرية.    تمثلت فيحوادث    10وقعت    ذلك، وفي غضون   هجمات على المستشفيات.
وهذه هي األرقام التي تمكنت األمم المتحدة من التحقق منها فقط حتى اآلن وقد   ة ومأرب.  والمتحقق منها قد وقعت في محافظة تعز، تلتها كال من الحديد

 يكون العدد الفعلي للحوادث أعلى من ذلك. 
 

 تحليل موجز عن استجابة البرنامج 
 

 الصحة والتغذية 

التي تشمل القفازات والكمامات والصدريات واألقنعة الواقية    – من أجل مواجهة التفشي المستمر لوباء فيروس كورونا، تم تزويد معدات الحماية الشخصية  
 محافظة،  23مديرية موزعة في    330  فيمرفق صحي    3,643الذين يعملون في   من مقدمي الرعاية الصحية    50,863لعدد    –للوجه والنظارات الواقية  

فرد ضمن العدد المخطط له )بما في ذلك العاملين في المجال الصحي    20,000مقدم رعاية صحية من أصل    8,655حيث جرى توعية ما مجموعه  
استمرار توعية    والقابالت المجتمعيات والمتطوعين المجتمعيين( حول الوقاية من العدوى ومكافحتها ومواصلة تقديم الخدمات الصحية األساسية، بما في ذلك

 . جنوب البالدمقدم رعاية صحية إضافي من تسع محافظات   1,500
 

  10  المحافظة في صحية على مستوى    منظمات  10مرفق صحي، وتم إنشاء    60منطقة لفرز المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل    60تم إنشاء  
كما تم تقديم إرشادات   الساحل وحضرموت الوادي والمهرة وسقطرى(.)عدن وأبين ولحج والضالع وتعز وشبوة وحضرموت    البالد  محافظات جنوب 

من الموظفين العاملين في مناطق الفرز حول كيفية إدارة النفايات الطبية ودعمهم بحوافز بدل المخاطر وتزويد مرافق الفرز بمجموعات    400توجيهية لـ  
  لطبية واألدوية والمستلزمات االستهالكية. المستلزمات الطبية بما فيها معدات الوقاية الشخصية والمعدات ا

 
في المائة    10وفي المائة نساء    53شخص للكشف عن فيروس كورونا داخل مرافق الفرز المدعومة من اليونيسف )  125,165تم فحص ما مجموعه  

 سن الخامسة( لتلقي العالج في مراكز العزل،  في المائة أطفال دون   8وفي المائة نساء    48حالة مشتبه بها )  2,587وإحالة   أطفال دون سن الخامسة(.
وقد قامت اليونيسف بشراء وتوزيع األثاث والمستلزمات الصحية األساسية بما   حالة محالة إلى وحدات العزل.   352ومن بين هؤالء تم إدخال ما مجموعه 

باإلضافة إلى نقل اإلمدادات المشتراة إلى تسع منظمات صحية  دواسة قدم والمنظفات وصابون غسل اليدين،    تفتح بواسطةفي ذلك صناديق النفايات التي  
من مرافق    54من تقييم أعمال الصيانة المطلوبة في    واالنتهاء مرفق صحي مستهدف   60حيث تم استكمال عملية التوزيع على   في المحافظات الجنوبية،

 ألعمال التحضيرية إلعادة التأهيل. فرز المرضى الموزعة في ثمان محافظات جنوبية، كما تم الشروع في مباشرة ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

تركيب ما مجموعه   داخل    482تم  الشمسية  بالطاقة  مباشرة  تعمل  وتركيب ما مجموعثالجة  الصحية،  في خمس    ه المرافق  تبريد واسعة  خمس غرف 
 محافظات شمالية كجزء من نظام تعزيز التحصين/ نظام سلسلة التبريد لضمان تخزين اللقاحات في درجة الحرارة المثلى. 

 
ت المرحلة الثانية  بدأ  2021وفي أواخر يونيو   المتكاملة في تسع محافظات شمالية،  األنشطة اإليصاليةالجولة األولى من جوالت    2021وأُنجزت في يونيو  

طفل قد حصلوا على    16,774ورغم أنه ال زال يتعين استالم البيانات من الميدان، إال أن ما مجموعه   المتكاملة في صعدة.   األنشطة اإليصاليةمن جوالت  
الخماسي   اللقاح  الثالثة من  البيانات األولية.   باالستنادجرعتهم  لقاح الحصبة، وتلقت ما مجموعه    طفل على جرعتهم األولى من  15,488وحصل   إلى 

طفل دون سن الخامسة خدمات اإلدارة    59,659باإلضافة إلى ذلك، تلقى ما مجموعه   عاماً( لقاح الكزاز.   49  -   15امرأة في سن اإلنجاب )   22,348
 . 2021ي المحافظات الجنوبية في يوليو المتكاملة ف  األنشطة اإليصاليةومن المقرر أن تبدأ الجولة األولى من جوالت  المتكاملة ألمراض الطفولة.

 
طفل دون سن الخامسة    3,800,313حيث جرى تطعيم ما مجموعه   محافظة شمالية،   14في    2021نُِفذَت حملة التطعيم ضد شلل األطفال في مايو  

رعة تكميلية من فيتامين )أ( )بتغطية  شهراً بج   59وأشهر    6طفل ممن تتراوح أعمارهم بين    3,073,924في المائة(، وتم تزويد    93)بتغطية نسبتها  

 2021 ©اليونيسف/ اليمن 
 تتلقى المنظمات الصحية في المحافظات الجنوبية المستلزمات الصحية األساسية، فضالً عن التدريب على كيفية استخدامها. 
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  11,607من المديريات المعرضة لمخاطر عالية في ثالث محافظات، حيث حصل    13وتم إجراء التطعيم ضد الحصبة أيضاً في   في المائة(.   83نسبتها  
 شهراً على اللقاح المضاد للحصبة.  59وأشهر  6طفل ممن تتراوح أعمارهم بين 

 
  756,200وجرعة من اللقاح الخماسي،    950,000شحنتي لقاحات إلى الدولة لتقديم خدمات التحصين الروتيني، وتتضمن    في شهر أبريل، تم تسليم

  910,500و جرعة من لقاح شلل األطفال،    267,150وجرعة من لقاح الكزاز/ الدفتيريا،    610,130وجرعة من لقاح الحصبة/ الحصبة األلمانية،  
وافقت لجنة المراجعة   جرعة من لقاح شلل األطفال الفموي ثنائي التكافؤ.   3,149,400جرعة من لقاح السل، و  776,400وجرعة من لقاح الروتا،  

  86مجموعه    المستقلة التابعة للتحالف العالمي للقاحات والتحصين )جافي( على دعم اليمن بمعدات سلسلة التبريد من منظومة كوفاكس من خالل توفير ما 
 مباشرة بالطاقة الشمسية وذلك على مستوى المديريات وغرفتي تبريد واسعتين على المستوى المركزي. ثالجة تعمل 

 
في ثالث مديريات بمحافظتين جنوبيتين )الضالع واألزارق في الضالع    2021ونُِفذَت الجولة الثانية من حملة التطعيم الفموي ضد الكوليرا في فبراير  

 في المائة(،  94نسمة من فئة األطفال دون سن عام واحد ضد الكوليرا )بتغطية نسبتها    190,858تطعيم ما مجموعه  المكال(، حيث تم  ب   حجرومديرية  
طفل من األطفال    2,008طفل وتم تقديم الجرعة األولى من التطعيم الفموي ضد الكوليرا إلى  188,850ومن بين هؤالء األطفال، تم تقديم جرعتين إلى 

استمرار دعم اليونيسف في جانب تعزيز نظام سلسلة التبريد في اليمن، قدمت اإلدارة الصحية الدعم لتركيب أجهزة مراقبة درجة  ومن أجل   المستهدفين.
 . 2021( في مخازن التبريد المركزية في صنعاء وعدن في يناير Beyond wirelessالحرارة عن بعد )

 
دارة المجتمعية المتكاملة لسوء التغذية الحاد وذلك استجابةً لمواجهة حاالت سوء التغذية في  استمرت اليونيسف وشركاؤها في دعم توسيع نطاق برنامج اإل

المرحلي المتكامل لألمن الغذائي   تحليل التصنيف مديرية من المديريات المتدهورة التي تم تصنيفها على أنها متردية بحسب    209البالد ككل والسيما في  
في المائة   89منذ بداية العام، يصل متوسط معدل اإلبالغ في المرافق الصحية على الصعيد الوطني  . 2021في مارس   بشأن سوء التغذية الصادر مؤخراً 

األنشطة  وجوالت  )المواك(  من البالغات الواردة من متطوعي الصحة والتغذية المجتمعية والفرق المتنقلة وحمالت قياس محيط منتصف أعلى الذراع  
  2,378,616وتم فحص ما مجموعه   الرضع وصغار األطفال ومكمالت فيتامين )أ( المقدمة خالل حملة التطعيم ضد شلل األطفال.   ومراكز تغذيةاإليصالية  

طفل مصاب بسوء   109,700ومن بين هؤالء األطفال، تم استقبال   طفل دون سن الخامسة الكتشاف مستويات سوء التغذية لديهم خالل جميع التدخالت،
  8,488وتم استقبال   في المائة.   88وخيم بدون مضاعفات لتلقي العالج من خالل برامج العالج في العيادات الخارجية، وكان معدل الشفاء  التغذية الحاد ال 

    طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات لتلقي العالج في مراكز التغذية العالجية. 
 

طفل جرع المغذيات الدقيقة، كما تم تقديم مكمالت فيتامين  656,194ل أقراص مكافحة الديدان، وتلقى طف  575,039وفيما يتعلق بالجانب الوقائي، تلقى  
طفل خالل البرامج الروتينية باإلضافة إلى حملة شلل األطفال ومكمالت فيتامين )أ( التي تم تنفيذها في المحافظات الشمالية من البالد    3,102,056)أ( إلى  

من األمهات    114,4691من األمهات على مكمالت حمض الفوليك وحصلت    826,508باإلضافة إلى ذلك، حصلت   بهذا التقرير. خالل الفترة المشمولة  
 على استشارات بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال. 

 
ذه االستجابة من خالل المساهمة الكبيرة  حيث تم تحفيز ه مديرية ذات أولوية،  209تستمر االستجابة الُمعّجلة المتعددة القطاعات لمواجهة أزمة التغذية في  

  مليون دوالر. 20طناً مترياً من الغذاء واإلمدادات الطبية بقيمة تزيد عن  2,240المقدمة من صندوق اإلغاثة من المجاعة التي ساعدت على شراء 
 

مديرية،    24في    )المواك(   إجراء قياس محيط منتصف أعلى الذراع محافظة، وتم    15فريقاً متنقالً يعمل في    169وبحلول نهاية شهر يونيو، كان هناك  
مديرية    209من إجمالي عدد برامج العالج في العيادات الخارجية المنفذة في    – برنامج عالج في العيادات الخارجية    2,703ويتواصل تقديم الدعم لتشغيل  

كما أنه يجري االستمرار بتنفيذ األنشطة في مجال   مركز تغذية عالجية.   19وتشغيل    – تم إنشاؤها مؤخراً كجزء من خطة التعجيل    203ذات أولوية، منها  
ات التغذية  المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي والمجتمع من أجل التنمية والحماية االجتماعية وحماية الطفل بما يضمن إقامة روابط أوثق مع خدم 

  لمواجهة حالة التغذية المتدهورة في البالد.
 

وتم تقديم النتائج والتوصيات   بما في ذلك وزارة الصحة العامة والسكان،  األطراف اليمنيين المعنيينم اعتماد تقرير مراجعة نظام معلومات التغذية من قبل  ت 
خطة العمل وتعزيز فرص تحقّقها    باإلضافة إلى ذلك، بدأت مجموعة العمل الفني المعنية بمعلومات التغذية في إعداد مسودة  الرئيسة إلى شركاء كتلة التغذية. 

فمن المتوقع أن يتم استكمال خطة العمل النهائية لنظام معلومات   لدعم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مراجعة نظام معلومات التغذية وتعميمها ورصدها.
ات التغذية وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج األغذية  ومن الشركاء الرئيسيين في عملية إعداد خطة العمل لنظام معلوم التغذية بنهاية شهر يوليو،

 العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة وشركاء من المنظمات غير الحكومية. 
 

بطة بالتغذية لمدة يومين خالل الفترة من  نظمت مجموعة العمل الفني المعنية بمعلومات التغذية ورشة عمل افتراضية للتوعية بإطار رصد المخاطر المرت 
بالتغذية إجراء الرصد الروتيني لعوامل المخاطر الرئيسة لإلصابة بسوء   . 2021يوليو    1يونيو إلى    30 وسوف يدعم إطار رصد المخاطر المرتبطة 

وشاركت في ورشة العمل وزارة   أن سوء التغذية الحاد. التغذية الحاد على النحو المحدد في تحليل توقعات التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي بش
الصحة    البيئي وكتلةالصحة العامة والسكان ووكاالت األمم المتحدة العاملة في مجال التغذية وشركاء كتلة التغذية وكتلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح  

وتولت تيسير ورشة العمل   المدنية.   لمفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحمايةومكتب ا والجهات المانحة بمن فيها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
لتغذية وفريق عمل  المجموعة االستشارية لمعلومات التغذية في اليمن التي تأسست في إطار كتلة التغذية العالمية ومجموعة العمل الفني المعنية بمعلومات ا

االتفاق على المؤشرات األولية إلطار رصد المخاطر المرتبطة بالتغذية وسيبدأ جمع البيانات وتحليلها في يوليو    وجرى نظام معلومات التغذية في اليمن.
2021.  

 
في المحافظات الشمالية    2021"، المقرر إجراؤه في شهري يونيو ويوليو من عام  SMARTتم تأجيل مسح الرصد والتقييم الموحد لإلغاثة والتحوالت "

 .إجازة العيدلحصول على الموافقة من السلطات، ومن المتوقع البدء بإجراء بعض االستطالعات في أغسطس في المحافظات الجنوبية بعد بسبب انتظار ا
ل على  وعلى المستوى الوطني، قامت اليونيسف بإشراك وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة التوجيهية المعنية بمسح "سمارت" من أجل ضمان الحصو

بالمحافظات الشمالية. االستطالعات على القيام بمسوحات    راءتم االنتهاء في صنعاء من تدريب ثالث مجموعات من مد التصاريح األمنية ذات الصلة 
 "سمارت" ومن المقرر االنتهاء من تدريب مجموعتين في عدن بحلول منتصف يوليو. 
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وقد جرى التدريب على رصد أداء التنسيق في الكتلة، وتم   ن قبل جميع الشركاء في صنعاء وعدن،م  2021تم إعداد خطة العمل السنوية لكتلة التغذية لعام  
وتم تجديد الرئاسة المشتركة لكتلة التغذية التي تتوالها المنظمات غير الحكومية في   إعداد التقرير النهائي ومشاركته مع الشركاء وكتلة التغذية العالمية.

 وإب والحديدة وصعدة(، حيث جرت الموافقة على اعتماد شريكين جديدين للمشاركة في رئاسة الكتلة في الحديدة وصعدة. )صنعاء  مركزية   مكاتب أربعة  
ذية الحاد  وتمت مراجعة عضوية فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي ومجموعة تغذية الرضع وصغار األطفال واإلدارة المجتمعية المتكاملة لسوء التغ

وخالل الفترة ذاتها، تم تعيين مسؤول جديد إلدارة المعلومات بصفته خبيراً استشارياً لمواصلة بناء القدرات   جدد إلى بعض المجموعات.   مع إضافة أعضاء 
 الالزمة لبرنامج التغذية. 

 

 حماية الطفل
المخ بشأن  للحياة  المنقذ  التثقيف  توفير  اليونيسف  واصلت  القائمة،  التشغيلية  التحديات  من  الرغم  المنفجرة  على  غير  والذخائر  األلغام  تسببها  التي  اطر 

  267,259ويشمل ذلك العدد   شخصاً من المتضررين من النزاع حتى اآلن خالل هذا العام.   361,953  شملتوالمتفجرات من مخلفات الحرب، حيث  
وتم التثقيف وكذلك التوعية بمخاطر األلغام   محافظة.   19محافظات من أصل    10في المائة إناث( في    38بالغاً )  94,694وفي المائة فتيات(    46طفالً )

المجتمعية  الحمالت  خالل  ومن  لألطفال  المالئمة  واألماكن  المدارس  في 
  للتوعية بشأن تدابير الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

 
  147،347شخصاً، بمن فيهم    173,347قُِدّم الدعم النفسي واالجتماعي إلى  

  17في المائة إناث( في    67بالغاً )  26,000وفي المائة فتيات(    47طفالً )
لألطفال   المالئمة  والمتنقلة  الثابتة  المساحات  من  شبكة  خالل  من  محافظة 
عن   الناجمة  األجل  والطويلة  المباشرة  اآلثار  على  التغلب  في  لمساعدتهم 

 تعرضهم للعنف.   
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ول األطفال  واصلت اليونيسف من خالل برنامج إدارة الحاالت دعم اإلحالة إلى الخدمات ذات األهمية الحيوية التي توفرها لألطفال، والسيما تسهيل وص
ويتلقى أخصائيو الحاالت   في المائة فتيات(.  36طفالً )   5,542حيث عمل مدراء الحاالت الُمَدَرِبين على تحديد   هذه الخدمات الحيوية،األكثر ضعفاً إلى  

رسون أو  االجتماعية الحاالت المبلغ عنها من شبكات المجتمعات المحلية أو الحاالت المحالة من موظفين حكوميين أو موظفي منظمات غير حكومية )مد
)  4,951ومن بين هذه الحاالت، تم تزويد   عاملون في المجال الصحي أو رجال شرطة، إلخ(.  بالخدمات   36طفالً  التي تشمل تقديم   في المائة فتيات( 

م ُسبل كسب  المساعدة للضحايا والمشورة الفردية وتعقب أفراد األسر المنفصلين عن بعضهم ولم شمل األطفال وتسجيل المواليد والتمكين االقتصادي ودع
 العيش وتوفير العالج الفردي/ الجماعي وأماكن اإليواء المؤقتة والخدمات القانونية والخدمات التعليمية والخدمات الطبية. 

 
الرئيسة في مجال  بصرف النظر عن الفجوة المتمثلة في أخصائي الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي، قام المكتب القُطري في اليمن بإدارة التدخالت 

وعمل المكتب القُطري في اليمن مع فريق النهج المنسق للحواالت النقدية على مواصلة إجراء تقييم القدرات   الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي. 
ومن خالل مشروع   غ عن أي حالة والتصدي لها. التنظيمية للشركاء الُمنَفِّذين بغرض التأكد من تمتعهم بالقدرة على منع االستغالل واالعتداء الجنسي واإلبال

 مليون مستفيد.  1,4الحواالت النقدية المنفذ في جميع أنحاء البالد، جرى االستمرار بنشر رسالة الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي إلى أكثر من  
االستغالل واالعتدا الحماية من  الرئيسة حول  الرسالة  بطريقة دمج  االستمرار  في مختلف  وسيتم  الجمهور  المزيد من  لتشمل  نطاقها  الجنسي وتوسيع  ء 

الدعم حيث جرى اإلبالغ عن الحوادث إلى أخصائي الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي وتم االستجابة لها بالتعاون مع الموظفين المعنيين و البرامج،
اصلة التعاون الوثيق بين وكاالت األمم المتحدة واألوساط العاملة في مجال الشؤون اإلنسانية وسيتم مو من المكتب اإلقليمي وفقاً إلجراءات التشغيل القياسية.

بالحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي وكذلك تعزيز هذا التعاون في شبكة الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي التي   تديرها منظمة  فيما يتعلق 
 م المتحدة لشؤون الالجئين.اليونيسف والمفوضية السامية لألم

 
على دعم أنشطة التخفيف من مخاطر العنف القائم على أساس النوع االجتماعي    2021خالل األشهر الستة األولى من عام  ركز المكتب القُطري في اليمن  

النظافة العامة والفوط    مستلزماتن  مجموعة م  1,412,184وتم توزيع   في مجال المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي والتعليم وحماية الطفل.
من األطفال المسجلين في المدارس على إمكانية الوصول إلى دورات مياه آمنة ومنفصلة للجنسين داخل مدارسهم،    43,090في حين حصل   الصحية،

ة حول التصدي للعنف القائم على أساس النوع  وعمل الشركاء في مجال حماية الطفل والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي على تنفيذ األنشطة التوعوي 
وحضر   في المائة منهم من الفتيات.  50طفالً وشاباً،    47,675حيث استفاد من هذه األنشطة   االجتماعي وزواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث،

باإلضافة إلى ذلك، تم   رات الحياتية وتنفيذ مبادرات تحت قيادة الشباب.على اكتساب المها  اليافعينهؤالء األطفال والشباب األنشطة التي تُركز على تدريب  
من الناجين من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي وغيره من الممارسات الضارة    –في المائة فتيان(    55وفي المائة فتيات    45طفل )  1,706تزويد  

 نفسي واالجتماعي.بالخدمات الحيوية التي تشمل إدارة الحاالت والدعم ال –

 2021 © اليونيسف/ اليمن
واالجتماعي الذي نظمته الشريك في محافظة الحديدة  أحد األطفال أثناء نشاط الدعم النفسي  

 . ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل بدعم من اليونيسف

 

 2021 © اليونيسف/ اليمن
مجموعة من األطفال خالل جلسة ونشاط الدعم النفسي واالجتماعي التي نظمها الشريك في محافظة 

 ريمة ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل بدعم من اليونيسف. 
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من األطفال ومقدمي الرعاية األولية بخدمات الصحة النفسية المجتمعية والدعم النفسي واالجتماعي من   188,020تزويد ما مجموعه حتى هذا التاريخ تم 

الطفل تنسيق االستجابة المتعلقة بحماية  ، واصل مجال مسؤولية حماية  2021وخالل النصف األول من عام   قبل الشركاء في مجال مسؤولية حماية الطفل.
 ن اإلنسانية. الطفل مع التركيز على مناصرة حقوق الطفل وتعميم وإدماج حماية الطفل في استراتيجيات استجابة القطاعات األخرى العاملة في مجال الشؤو 

يد المشترك بين الوكاالت، وقد تم إعداد دليل بهدف ضمان  ويجري اآلن بصورة دورية مناقشة المخاطر واالحتياجات المتعلقة بحماية الطفل على الصع
وتم تحديد تصنيف البيانات حسب الجنس والعمر بوصفه أحد االحتياجات األساسية   إحالة الحاالت بين مقدمي الخدمات في مجاالت الصحة وحماية الطفل.
وعالوة على ذلك، عزز مجال مسؤولية حماية الطفل وجوده في المحافظات   .2021وتم تضمينه في خطة عمل اإلدارة المجتمعية المتكاملة للحاالت لعام  

ما يُتيح لمجال  الجنوبية من خالل عقد اجتماعات دورية تتعلق بمجال مسؤولية حماية الطفل وإعداد الخرائط على نحو أفضل لتنفيذ االستجابة اإلنسانية، ب 
  يدها بشكل أفضل.المسؤولية التخطيط للثغرات الموجودة في االستجابة وتحد

 

 التعليم 

  65واستفادت   مدرسة وإنشاء ستة فصول دراسية شبه دائمة.   75من أعمال إعادة التأهيل الكبرى لعدد    2021خالل النصف األول من عام  تم االنتهاء  
ويُقدر عدد األطفال الذين يتوقع أن   في مختلف المحافظات،  والصرف الصحي واإلصحاح البيئيمدرسة من أعمال إعادة تأهيل المدارس في مجال المياه  

ويجري تعزيز نظام التعليم من خالل إنشاء مساحات تعلم آمنة ومواتية لتقديم  فتى(.  31,618وفتاة    34,596)  66,214يستفيدوا من هذه التدخالت بـ  
الوة على ذلك، تم تقليص الضغوط اإلضافية الواقعة على خدمات التعليم )أي تجنب  ع  اإلنسانية. خدمات التعليم والحماية المتكاملة لألطفال ذوي االحتياجات  

وهذا األمر ال يُسهم فقط في منع حدوث آثار سلبية على تعلم األطفال، ولكنه سيخفف أيضاً من حدة التوترات مع المجتمعات   اكتظاظ الفصول الدراسية(،
 على المدى الطويل. المضيفة مما يؤدي إلى تعزيز التماسك االجتماعي 

 

  100,000للصفين التاسع والثالث الثانوي، مما أتاح الفرصة ألكثر من    الوزاريةالضرورية إلجراء االمتحانات    والمستلزماتقدمت اليونيسف الدعم المالي  
وتضمنت اإلجراءات الوقائية   .امتحانيمركز    4,415طفل في المحافظات الشمالية ألداء االمتحانات في    480,000طفل في المحافظات الجنوبية وحوالي  

  بية، باإلضافة إلى معقمات األيدي ومقاييس الحرارة وقوالب الصابون للجميع.لمنع انتشار فيروس كورونا توفير الكمامات في المحافظات الجنو
 

أجل إنقاذ النظام  في إحدى المشاورات المنعقدة على الصعيد العالمي، تمت مناقشة احتياجات التعليم في اليمن واالستخدام االستراتيجي لموارد الشركاء من 
مليون    70ويلزم توفر مبلغ يقدر بنحو   إلجراءات والسعي إلى إيجاد حلول مستدامة لدفع رواتب المعلمين.حيث دعت اليونيسف إلى اتخاذ ا من االنهيار،

ويتسبب عدم دفع رواتب المعلمين إلى تعريض عملية تعليم نحو   معلم ومعلمة للعام الدراسي الواحد، 171,600دوالر أمريكي لتغطية تكلفة الحوافز لعدد 
 محافظة.  11ة في مليون طفل للخطر، خاص 3,6

 
دعا إليها شركاء التنمية،   اعتبرت االحتياجات اإلنسانية والثغرات الموجودة في التعليم بمثابة اللبنة األساسية للمشاورات العالمية بشأن التعليم في اليمن التي

البعثة الموفدة إلى مأرب آلية التنسيق على المسار الصحيح وعززت  لقد وضعت   حيث تحقق إنجازاً بارزاً آخراً في سد الثغرة بين العمل اإلنساني واإلنمائي. 
 دورها الوظيفي. 

 

 والصرف الصحي واالصحاح البيئي  المياه
إمكانية الوصول المباشر لحقوق اإلنسان    إلتاحة اتباع نهج المسار المزدوج    والصرف الصحي واإلصحاح البيئي، واصل برنامج المياه  2021في عام  

ي سياق  األساسية المتمثلة في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي وكذلك في االستجابة لمواجهة تفشي األمراض )بما في ذلك فيروس كورونا( ف

يسة في تحقيق نتائج العمل اإلنساني الهادف إلى إنقاذ حياة األطفال، السيما في المناطق التي تعاني  وتظل األولوية الرئ  اليمن التي ال تزال تمزقها النزاعات.

بالكوليرا/   اإلصابة  اشتباه  ذلك  في  بما  الطوارئ  وحاالت  النزاعات  من 

نطاق   على  التغذية  سوء  وانتشار  النازحين  وتدفق  الحاد  المائي  اإلسهال 

كورو بفيروس  المصابة  والحاالت  سيستمر   نا.واسع  نفسه،  الوقت  وفي 

في إقامة عالقات أقوى    والصرف الصحي واإلصحاح البيئيبرنامج المياه  

بين البرامج اإلنسانية واإلنمائية من خالل تعزيز مرونة النظم المحلية وبناء 

قدرات المجتمعات المحلية لتحقيق نتائج ذات حلول دائمة وبطريقة فعالة  

التكلفة. حيث  أنظمة  اصلت  ووقد   من  لتشغيل وصيانة  دعمها  اليونيسف 

مليون   5,1إمدادات المياه بما يكفل توفير مياه الشرب المأمونة ألكثر من  

نسمة )بمن فيهم النازحين( في المدن الحضرية وفي المجتمعات الريفية/  

لعدد  كما  المضيفة.   الوقود  احتياجات  لدعم  التمويل  اليونيسف    34قدمت 

محافظة، ونقل المياه   15اه والصرف الصحي في  مؤسسة محلية معنية بالمي 

وإعادة   المياه  جودة  ومراقبة  بالكلور،  ومعالجتها  )الوايتات(  بالشاحنات 

تأهيل شبكة إمدادات المياه الحالية وتوسيعها وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية  

وتم تنفيذ هذه التدخالت في   كخيارات طاقة بديلة لضمان استدامة التشغيل. 

وذمار   وعمران  والمحويت  والحديدة  والبيضاء  عدن  محافظات 

  وحضرموت وحجة وإب ولحج ومأرب وريمة وصنعاء وتعز والجوف وصعدة.

 

مريضاً )على أساس يومي( وثالث مدارس    1,531في شهر أبريل، تم تزويد مرفقين صحيين في مدينة مأرب بإمدادات المياه التي استفاد منها ما مجموعه  

للنازحين.  للنازحين الجفينة  النازحين حيث استفاد منها   في مخيم  إلى أماكن  المياه  تم توصيل إمدادات  الوادي،  )   5,278وفي مخيم  فتاة    2,539طالباً 

  20بتمويل من اليونيسف إلى    بالشاحنات شخصاً بمن فيهم األطفال من المياه المنقولة    208,585وفي شهر يونيو، استفاد ما مجموعه   فتى(.  2,739و

وقد تم إعطاء األولوية   برامج عالج في العيادات الخارجية في لحج(.  11وبرامج عالج في العيادات الخارجية في عدن    9مرفقاً صحياً في عدن ولحج )

 @ 2021اليونيسف/ اليمن/  
 إعادة تأهيل شبكة إمدادات المياه وتوسيعها 
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الخارجية في   العيادات  العالج في  ببرامج  المحيطة  المحلية  القطاعات    16للمجتمعات  المتعددة  التغذوية  في محافظات عدن  مديرية في إطار االستجابة 

 وحضرموت وتعز والحديدة ولحج. 
 

انة الطارئة  واصلت اليونيسف أيضاً تقديم الدعم لتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي من خالل توفير الدعم لتلبية احتياجات الوقود والصي 
مليون شخص في    2,8حيث استفاد من هذا الدعم أكثر من   الطوارئ،ألنظمة الصرف الصحي وإعادة تأهيل وبناء دورات المياه المستخدمة في حاالت  

مأرب والجوف  المواقع ذات المخاطر العالية المعرضة لإلصابة باإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا وفي مخيمات النازحين في مدينة صنعاء ومحافظات حجة و
في المائة من اإلنجاز عبر الدعم بالوقود لمحطات معالجة مياه الصرف    50المنشود، فقد تم تحقيق  في المائة من الهدف   83وبالرغم من تحقيق   وصعدة. 

وسيستفيد المزيد من النازحين من أعمال إعادة تأهيل وبناء دورات المياه المستخدمة في حاالت الطوارئ خالل الفترة المتبقية  الصحي في مدينة صنعاء.
 من العام. 

 

معظمهم من النازحين والفئات السكانية الضعيفة في    – في المائة من األشخاص المستهدفين(    24مليون شخص )  1,42تم دعم حوالي باإلضافة إلى ذلك،  
من خالل تشغيل فرق االستجابة السريعة في مختلف    –المواقع ذات المخاطر العالية المعرضة لإلصابة باإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا وسوء التغذية  

فرقة من فرق االستجابة السريعة في المحافظات الشمالية، بموجب إجراء التشغيل القياسي    162وفي الوقت الحاضر، تعمل   ظات الشمالية والجنوبية.المحاف
ي تشمل عدن  فرقة من فرق االستجابة السريعة في المحافظات الجنوبية الت   180وتعمل   اللجان الدائمة لالستجابة لألزمات والكوارث.  المنقح تحت اسم:

ياه بالكلور  وأبين ولحج والمكال وتعز والضالع.  وقدمت اليونيسف دعمها للتدخالت التي تتضمن حمالت تعقيم المنازل بالكلور وتوزيع أقراص تنقية الم
ويُعزى   مة على مستوى األسرة.ومجموعات مستلزمات النظافة االستهالكية ومجموعات مستلزمات النظافة األساسية وعقد جلسات التوعية حول النظافة العا

المحرز ) التقدم  المائة  24انخفاض  الدائمة لالستجابة لألزمات والكوارث/ فرق االستجابة  في  اللجان  بدء عمليات  التأخير في  إلى حاالت  ( في اإلنجاز 
ي والمحافظات نتيجة للتغييرات التي طرأت على  السريعة في المحافظات الشمالية بسبب مراجعة اإلطار المرجعي وتغييرات المنسقين على المستوى الوطن 

 القيادة في وزارة المياه والبيئة.        

 
ووافقت على    الكتلة ورشة عمل للتحقق من رصد أداء التنسيق في    والصرف الصحي واإلصحاح البيئيالمياه    كتلةخالل الفترة المشمولة بالتقرير، نظمت  

والصرف  المياه    لكتلةباإلضافة إلى ذلك، تم تعيين جمعية "قطر الخيرية" كمنسق مشارك   في ضوء المهام األساسية.  الكتلةنقاط العمل الرئيسة لتحسين أداء  
والصرف    المياه كتلة  وقد بدأت   . للكتلةبغرض تعزيز مشاركة الشركاء من المنظمات غير الحكومية وتقوية القدرة التنسيقية    الصحي واإلصحاح البيئي

والصرف الصحي واإلصحاح  للحاالت الطارئة ذات الصلة باالستجابة للمياه    واالستجابةفي اليمن بتحديث تخطيط قدرات التأهب    واإلصحاح البيئيالصحي  
  ئيوالصرف الصحي واإلصحاح البي باعتبارها جزءاً من عملية التخطيط لحاالت الطوارئ وذلك بهدف تحسين توقيت االستجابة في مجال المياه    البيئي

 وكفاءتها. وتعزيز جودتها وفعاليتها 
 

أخرى خالل الفترة    كتل بفعالية مع    والصرف الصحي واإلصحاح البيئي  المياه كتلة  ساهمت    لتنسيق الشؤون اإلنسانية، قيادة مكتب األمم المتحدة  بالعمل تحت  
وتُحدد الخطة أنشطة االستجابة اإلنسانية الرئيسة   زوح المتوقعة. المشمولة بالتقرير في تطوير الخطة التشغيلية لمحافظة مأرب ومعالجة سيناريوهات الن 

يتيح   تفاقمت حدة النزاع، مما  لتلبية احتياجات الوضع المتغير وتُقدم توقعات لحالة النازحين في حال  فرصة تحديد شركائنا واإلمدادات    للكتلةالمطلوبة 
 المتاحة والعمل بمقتضى ذلك على تحديد أي ثغرات. 

 

 واإلدماج االجتماعيين الحماية
حول الوضع االجتماعي واالقتصادي    البيانات: جمع  2021مجالين رئيسيين خالل النصف األول من عام    بالتركيز علىبرنامج السياسة االجتماعية    قام

  شد فقراً واألكثر ضعفاً.الحماية االجتماعية المتكاملة للفئات األ و  ،لتنوير القائمين على صنع القرار بشأن أنظمة الحماية االجتماعية
 

وفي هذا الصدد،   واصلت اليونيسف االستثمار في جمع األدلة حول نظام الحماية االجتماعية وأوجه التفاوت ومواطن الضعف لدى األطفال اليمنيين وأسرهم.
إلصدار نشرة المستجدات االجتماعية واالقتصادية في اليمن باعتبارها مصدراً وطنياً رئيساً للمعلومات    والتعاون الدوليتم تقديم الدعم لوزارة التخطيط  

وبالتوازي مع ذلك،   شهرية تغطي مؤشرات متعددة تعكس الوضع االجتماعي واالقتصادي لليمنيين.  إصدارات  ست وقد تم إصدار   االجتماعية واالقتصادية،
قتصادية داخلية صادرة كل شهرين ومشاركتهما مع اإلدارة العليا للمكتب القُطري في اليمن وإدارات البرنامج حول قضايا  تم إعداد نشرتان اجتماعية وا

  التنمية االجتماعية واالقتصادية الرئيسة في البالد جنباً إلى جنب مع المشورة بشأن اإلجراءات التصحيحية للبرامج، عند الضرورة.
 

تخ  تقرير  إصدار  أيضاً  بالتقرير،تم  المشمولة  الفترة  خالل  اليمن  في  اإلعاقة  ذوي  لألطفال  المتاحة  المساعدة  الشركاء   طيط  جميع  مع  مشاركته  وتمت 
ونتيجة للمناقشة التي جرت في هذه المجموعات، سيتم عقد ورشة عمل مع أصحاب المصلحة االجتماعيين الرئيسيين، بما في   والمجموعات ذات الصلة.

الصلة ومنظمات األمم المتحدة، من أجل االتفاق على خارطة طريق لمواجهة التحديات ومعالجة الثغرات التي يواجهها األطفال ذوي    ذلك الوزارات ذات
كما قامت اليونيسف بتسريع تقديم دعمها لألطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم من خالل   اإلعاقة في الخدمات التي تسترشد باالستنتاجات الواردة في التقرير.

  دوق رعاية وتأهيل المعاقين الذي تم دعمه إلنشاء نظام إدارة الحاالت بما في ذلك إعداد الدليل وتدريب الُمدِرِبين.صن 
 

اجتماعات خالل النصف    ثالث حيث عقدت اللجنة   واصلت اليونيسف تقديم الدعم الفني للجنة االستشارية للحماية االجتماعية كجزء من أجندة تعزيز النظام، 
وتعتبر اللجنة االستشارية للحماية االجتماعية بمثابة المنصة الوطنية الرئيسة للتنسيق والمواءمة وتقديم المشورة بشأن السياسات   . 2021األول من عام  

عمال التي تمت مناقشتها إعداد إطار عمل استراتيجي  وفي تلك االجتماعات، تضمنت البنود الرئيسة لجدول األ المتعلقة باألجندة الوطنية للحماية االجتماعية.
يجري تعيين خبير   للحماية االجتماعية وضرورة وجود خبير استشاري وطني لمساعدة اللجنة االستشارية للحماية االجتماعية في تعزيز دورها التنسيقي. 

 استشاري وطني للقيام بالتنسيق والمساعدة الفنية. 
 

كجزء من ركيزة المساعدة االجتماعية للنموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي    – تماعية مبادرة الحواالت النقدية اإلنسانية  واصل برنامج السياسة االج
وخالل   حتى يتسنى لألشخاص المهمشين والضعفاء الحصول على الدعم المالي لتمكينهم من التعامل مع اآلثار المصاحبة لفيروس كورونا.    –2واالقتصادي 

 
( ركيزة الخدمات  2( ركيزة المساعدة االجتماعية. )1) رئيسة: يستند النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي إلى نهج إدارة الحاالت على مستوى المجتمع واألسرة ويدمج ثالث مكونات  2

تياجات العاجلة للفئات األشد فقراً وتهميشاً )سكان األحياء العشوائية( وتزويدهم بالفرص االجتماعية واالقتصادية لتعزيز سُبل كسب  ويهدف النموذج إلى تلبية االح  ( ركيزة االستثمارات االجتماعية. 3االجتماعية. )

 العيش لديهم وتعزيز قدرتهم على الصمود أمام الصدمات والضغوط. 
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 في المائة أسر لديها أطفال معاقين(.   33فرد، منهم    117,637أسرة )  21,041، تم الوصول إلى ما مجموعه  2021رة الصرف الثانية في أبريل  دو
تسجيلهم في  لفعل و وتستهدف الحواالت النقدية اإلنسانية المستفيدين من النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي الذين تم التحقق منهم با

فرد وتسجيلهم في أربع محافظات )أمانة العاصمة وصنعاء    78,606أسرة لديها أطفال ذوي إعاقة.  وتم التحقق من    13,101المشروع باإلضافة إلى  
ذه الدورة في منتصف  فقد بدأت ه باإلضافة إلى ذلك، يجري التحضير لدورة الصرف الثالثة،    وإب وعدن( لالستفادة من دورتي الصرف الثانية والثالثة. 

أسرة إضافية تم تسجيلها لتضمينها في هذه الدورة، وبهذا يصل اإلجمالي التراكمي لألسر المستهدفة في دورة الصرف الثالثة    8,959شهر يوليو وستغطي  
  فرد(.  163,985أسرة ) 30,000إلى 

 
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، واصل النموذج المتكامل للدعم   .2021كاملة في عام حددت اليونيسف األولويات في أجندتها المتعلقة بالحماية االجتماعية المت 

وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم   العشوائي. السكن  والتمكين االجتماعي واالقتصادي خدمة المستفيدين من مجتمعات المهمشين الذين يعيشون في أحياء  
مجموعة من مستلزمات النظافة االستهالكية    7,373توفير مياه الشرب النظيفة في أمانة العاصمة وتوزيع    خزان مياه في تسعة أحياء عشوائية وتم   34إنشاء  

كما دعم فريق السياسات االجتماعية المبادرات التطوعية في األحياء العشوائية المستهدفة في محافظتي أمانة العاصمة   في إطار االستجابة لفيروس كورونا.  
في المائة من النساء( من خالل   52شخص )  19,153وتم الوصول إلى   أسرة.   7,373حملة نظافة استفادت منها    202ى تنظيم  وصنعاء، مما أفضى إل

أسرة المعلومات والمعارف حول المسؤولية المالية، وساهمت    6,000وتلقت ما مجموعه   مبادرات التوعية )التثقيف المالي والنظافة الشخصية والبيئية(.
صندوق ادخار في غالبية األحياء العشوائية المستهدفة في صنعاء وأمانة    102ونتيجة لذلك، تم إنشاء   رة مجتمعية في إنشاء صناديق ادخار. مباد  50حوالي  

  من اإلناث من هذه المبادرة التي شجعت المشاركين على ادخار األموال لعمل مشاريع صغيرة  128ومن الذكور    130وقد استفاد ما مجموعه   العاصمة،
 مدرة للدخل تهدف إلى تحقيق االكتفاء الذاتي. 

 
حيث يجري استكمال مشروع الحواالت النقدية الطارئة كجزء من هذه المبادرة عن طريق تقديم الخدمات   كما واصلت اليونيسف تنفيذ مبادرة النقد واإلحالة،
فرد( خالل الدورة الثالثة من مبادرة النقد واإلحالة    62,994أسرة )  8,774تم الوصول إلى ما مجموعه   التكميلية وخدمات اإلحالة المدعومة من اليونيسف. 

، بدأت الدورة الرابعة من  2021في شهر يونيو من عام   في محافظة صنعاء(.  وجحانةفي المديريات الثالثة المستهدفة )معين بأمانة العاصمة وبني حشيش  
  أسرة  9,326وحتى اآلن، تم تسجيل ما مجموعه  يرية شعوب بأمانة العاصمة وبالد الروس ومديرية أرحب بمحافظة صنعاء. مبادرة النقد واإلحالة في مد

 وسيتم زيارتها في منازلها لتقييم احتياجاتها وإحالتها إلى الخدمات الالزمة وفقاً لذلك.   –المستهدفة في الدورة  األسرفي المائة من   62تُمثل  –
 

 ل التنمية االتصال من أج
الص  ومكاتب  والسكان  العامة  الصحة  )وزارة  المنفذون  الشركاء  قاد  كورونا،  فيروس  بشأن  المحلي  المجتمع  وإشراك  بالمخاطر  التوعية  جانب  حة  في 

وكذلك في التجمعات  وواصلت الشخصيات الدينية االنخراط مع الناس في المساجد   بالمحافظات، وغيرها( التدخالت في مجال التواصل بين األشخاص. 
وبشكل عام، وصلت الشخصيات الدينية إلى   والفعاليات المجتمعية لتوعيتهم بممارسات الوقاية من فيروس كورونا وااللتزام بإرشادات التباعد الجسدي.

باإلضافة إلى ذلك،   ل خطبة الجمعة. مليون شخص في اللقاءات المجتمعية والمناسبات االجتماعية النسائية وجلسات التوعية في المساجد، خاصة خال   4,59
مليون شخص إليصال الرسائل المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا من خالل إجراء زيارات من منزل إلى    1,95وصل المتطوعون المجتمعيون إلى  

  .2021منزل وعقد جلسات مع األمهات خالل الفترة من يناير إلى يونيو 
 

كومة المعترف بها دولياً، تم حشد المتطوعين المجتمعيين وأعضاء منتديات األمهات والشخصيات الدينية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الح
شخص من خالل األنشطة المتعددة في مجال   732,200محافظة، حيث تم الوصول إلى    13لدعم تدخالت التطعيم ضد فيروس كورونا في  

 التواصل بين األشخاص. 
تم عرض مواد التوعية في األماكن التي تشهد حركة مرور عالية مثل الجوالت ومراكز التسوق واألسواق وغيرها، بينما تم إضافة رسائل  

محطة إذاعية وأربع قنوات تلفزيونية عملت على بث    25اإلعالم للتثقيف بشأن حملة التطعيم عبر  كما تم دعم وسائل   التطعيم على السلع االستهالكية.
ويُقدَّر أنه تم الوصول   رسائل الحملة من خالل لقطات مصورة وإعالنات الخدمة العامة والبرامج النقاشية المخصصة حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا،

 مليون شخص.  16-12إلى 
 

 

 

 2021 © اليونيسف/ اليمن
 ملصق توعية حول فيروس كورونا في أحد المتاجر المحلية في محافظة جنوبية

  

 2021 © سف/ اليمناليوني
 إعالن الخدمة العامة في أحد أسواق المحافظات الجنوبية حول فيروس كورونا
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ن باإلضافة إلى  كجزء من االستجابة المتكاملة المتعددة القطاعات لمواجهة سوء التغذية في اليمن، تم حشد أعضاء منتديات األمهات والمتطوعين المجتمعيي 

الدينية   التغذية وزيادة الطلب على  الشخصيات  إحالة حاالت سوء  بالتغذية ودعم  المتعلقة  الممارسات اإليجابية  لتعزيز  المحلية  المجتمعات  لالنخراط في 
عضواً من أعضاء منتديات األمهات    3,295تم حشد   محطة إذاعية.   25كما تم دعم وسائل اإلعالم للتثقيف بشأن هذا التدخل عبر   خدمات الصحة والتغذية.

من مقدمي الرعاية في نشر رسائل التغذية بما في ذلك الرضاعة الطبيعية الخالصة خالل األشهر    778,088في تدخالت التغذية، بينما شارك    لالنخراط
لية المناسبة من الشهر السادس، وتحديد المصابين بسوء التغذية الحاد  الستة األولى والبدء بالرضاعة الطبيعية في غضون ساعة بعد الوالدة، والتغذية التكمي 

 وكذلك استخدام األغذية العالجية الجاهزة لالستعمال.   في العيادات الخارجيةالوخيم والوصول إلى مواقع برنامج عالج المرضى  
 

تطعيم الفموي ضد الكوليرا التي أجريت في شهر فبراير في ثالث مديريات  دعمت مبادرة المناصرة والتواصل والتعبئة االجتماعية الجولة الثانية من حملة ال
وسيتسمر  تم استخدام الطرق المتعددة   بمحافظتي الضالع والمكال وكذلك حملة التطعيم ضد شلل األطفال التي أجريت في شهر أبريل في المحافظات الشمالية. 

األشخاستخدامها   بين  التواصل  ذلك  بما في  الحمالت  التوعية.لدعم  المتجولة ووسائل اإلعالم ومواد  المركبات  واستخدام  المناصرة   اص  تدخالت  بدأت 
إلى ذلك،  والتواصل والتعبئة االجتماعية هذه قبل عدة أيام من انطالق الحملة، وتضمنت عقد اجتماعات المناصرة على مستوى المحافظات.  وباإلضافة  

زيارة من منزل إلى منزل، بينما وصلت الشخصيات الدينية إلى    411,733ص من خالل إجراء  شخ  2,032,998وصل المتطوعون المجتمعيون إلى  
جلسة    4,794جلسة توعية في المساجد، باإلضافة إلى    10,195وتجمع نسائي،    20,161ولقاء مجتمعي    22,908شخص من خالل عقد    2,934,652

 فرد من المجتمعات المهمشة.   80,777و زح  نا 56,577وكان هناك من بين المستفيدين  في المرافق الصحية.
 

 االستجابة لمواجهة االسهال المائي الحاد/ الكوليرا
( مركزاً من مراكز عالج الجفاف )اإلماهة  321)من أصل    278في نطاق االستجابة المتكاملة لمواجهة اإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا، دعمت اليونيسف 

تشغيل  وقدمت اليونيسف الدعم لتكاليف ال محافظة.   11مديرية موزعة على    68( مركزاً من مراكز عالج اإلسهال في  234)من أصل    26والفموية(  

مركز لعالج الكوليرا / مركز عالج الجفاف، وتم دعم    113تم توصيل مستلزمات مكافحة الكوليرا مباشرة إلى   وحوافز الموظفين واإلمدادات الطبية. 

ل المائي  وتشمل هذه المستلزمات مجموعات عالج اإلسها منظمة صحية.   23مراكز عالج الكوليرا / مراكز عالج الجفاف بشكل غير مباشر من خالل  

مجموعة قابلة للتجديد إلى جانب    164مجموعة عقاقير لمعالجة اإلسهال المائي الحاد وكذلك تسليم    1,799تسليم  اجماالً، تم   الحاد وأمالح اإلماهة الفموية. 

ستقرار حاالت اإلسهال المائي  على الرغم من ا محافظة في شمال وجنوب اليمن.    23مجموعة معالجة اإلسهال المائي الحاد )خدمات لوجستية( إلى    88

 تواصل اليونيسف تقديم الدعم ومراقبة الوضع.  عنها،الحاد / الكوليرا المبلغ 
 

 آلية االستجابة السريعة 
شخص( أو تركوا أماكن نزوحهم نحو أماكن أكثر أماناً )حاالت النزوح    140,000أسرة )   20,000، نزحت أكثر من  2021خالل النصف األول من عام  

جبهة مشتعلة على طول خطوط المواجهات في محافظات    49وقد ارتبط العدد األكبر من عمليات النزوح بالتوترات الناتجة عن النزاع الدائر في   ررة(.  المتك
بيعية  مأرب وحجة وتعز والحديدة والجوف ولحج والضالع. هناك اسباب أخرى غير النزاع تسببت في تشريد األسر، حيث شهدت بعض المناطق كوارث ط

  .3مثل الفيضانات الناجمة عن األمطار الغزيرة وكذلك األزمات االقتصادية التي تسببت في موجات من النزوح المتكرر 
 

تمكنت اليونيسف، إلى جانب صندوق األمم المتحدة   محافظة.   20مديرية موزعة على    147يمارس شركاء كتلة آلية االستجابة السريعة نشاطاتهم في  
ً أسرة    19,864من الوصول إلى أكثر من    العالمي،للسكان وبرنامج األغذية   شخص( من خالل مجموعات مستلزمات آلية    139,048)  نزحت حديثا

لزمات االحتياجات اآلنية األكثر إلحاحا لألسر النازحة  وقد لبت تلك المست  االستجابة السريعة التي تشمل مواد النظافة األساسية وغيرها من المستلزمات،
ومواد النظافة الشخصية للنساء كون هذه األسر وجدت نفسها مضطرة لترك منازلها فجأة دون أن    لألسرة وتضمنت مواد غذائية ومواد النظافة الشخصية  

مديرية حتى اآلن نتيجة تصاعد العنف في    333مديرية من أصل    140لقد أصبحت قدرات آلية االستجابة السريعة محدودة على   يأخذوا معهم أي شيء. 
 جميع أنحاء البالد ومحدودية الوصول إلى األماكن بسبب القيود المفروضة من السلطات في شمال البالد.    

 

  اإلمداد والخدمات اللوجستية
لرقابة صارمة  تخضع  )والعكس(  الجنوب  إلى  الشمال  القادمة من  الشحنات  تزال  السلطات.  ال  قبل  للمواصفات   من  اليمنية  الهيئة  الحديدة، واصلت  في 

تجهيز صارمة لإلمدادات    شروط في المائة من فترة صالحيتها وفرض    50والمقاييس وضبط الجودة حظر استيراد اإلمدادات التي لم يتبق سوى أقل من  
بالتحديد في حاويات مبردة على الرغم من توصيات    الجية الجاهزة لالستعمال األغذية الع  تشترط شحنال زالت الهيئة   المشحونة من بعض بلدان المنشأ.

 في المائة.   200لكن بسبب هذا الشرط تزداد تكاليف الشحن بنسبة   الشركات المصنعة ووزارة الصحة العامة والسكان بأنه ال يلزم نقلها في حاويات مبردة.  
 الجبارة التي تبذلها اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي. التواصل إال أن هذا الشرط قيد المراجعة نتيجة جهود 

 
  تتضمن التعاقد وقد استحدث المجلس االعلى إلدارة وتنسيق الشؤون االنسانية فرض شروط جديدة على األمم المتحدة / المنظمات الدولية غير الحكومية   

في المحافظات    اختيارهم بصورة تنافسية  واجراءاتبشكل حصري مع الموردين المسجلين لدى المجلس األعلى، األمر الذي سيحد من االستعانة بالموردين  
ولضمان توافر   .ال يزال السوق التجاري في جنوب اليمن غير متطور بالشكل الكافي ويعتمد بشكل كبير على الموردين في المناطق الشمالية  الشمالية. 

 دون اإلقليمية. اإلمدادات األساسية، يجري استقصاء القدرة التنافسية من حيث األسعار والتوقيت المناسب لمواعيد الشراء من األسواق 
 

 القيادة والتنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني 
أعدت اليونيسف    كورونا،في سياق جائحة فيروس   . 2020ضع اإلنساني لشهر يناير  تقرير الو  ال تزال إستراتيجية العمل اإلنساني هي نفسها وكما وردت في
تهدف إستراتيجية اليونيسف التي تدعم الخطة الوطنية إلى: أ( تعزيز التوعية بالمخاطر   .  2020خطة التأهب واالستجابة لمواجهة فيروس كورونا في أبريل  

الر المشاركة  بما في ذلك  المحلي،  المجتمع  المياه والصرف الصحي  وإشراك  الطبية والوقائية في جانب  المستلزمات  توفير  الشائعات. ب(  قمية ورصد 
  واإلصحاح البيئي إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي. ج( دعم فرص حصول النساء واألطفال والفئات الضعيفة على 

ساسية بشكل مستمر، بما في ذلك إدارة الحاالت.  د( توفير فرص الحصول على الخدمات التعليمية خدمات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي األ 

 
  شركاء كتلة آلية االستجابة السريعة 3

https://unicef.sharepoint.com/teams/YEM/External%20Partners%20Library/UNICEF%20Yemen%20Situation%20Reports/YCO%20Situation%20Report%20-%202020/01%20-%20January%202020/Yemen%20Situation%20Report%20-%20Janury%202020_%20ِEnglish.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/YEM/External%20Partners%20Library/UNICEF%20Yemen%20Situation%20Reports/YCO%20Situation%20Report%20-%202020/01%20-%20January%202020/Yemen%20Situation%20Report%20-%20Janury%202020_%20ِEnglish.pdf
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خطة االستجابة أيضاً مع األولويات الثالث    ءموتتوا والحماية االجتماعية وحماية الطفل وخدمات العنف القائم على النوع االجتماعي وذلك بصورة مستمرة.  
واالستجابة في مجال الحماية خارج    المحلي، اليمن: إدارة الحاالت، واإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع    لحكومة بشأن واالتي وضعتها األمم المتحدة  

تستند هذه الخطة إلى خطة التأهب واالستجابة الوطنية التي تقودها منظمة الصحة   فيروس كورونا، حيث تتولى اليونيسف قيادة األولويتان األخيرتان.    إطار
تنسيقاً وثيقاً مع التحالف العالمي للقاحات    2021شهد النصف األول من عام   وتأخذ بعين االعتبار الدروس المستفادة من البلدان المتضررة األخرى.  ية،العالم

( اليمن.  جافي( إلطالق والتحصين  في  كوفاكس  منظومة  من  المقدمة  كورونا  لفيروس  المضادة  اللقاحات  نشر  مارس   حملة  اليمن    تسلمت   ، 2021في 
واصلت اليونيسف استجابتها الخاصة بالتوعية بالمخاطر   جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا لدعم الوقاية من هذا الفيروس الذي يهدد الحياة.  360,000

 الشائعات. وكذلك لمواصلة المشاركة الرقمية ورصد  اللقاح،وإشراك المجتمع المحلي من خالل تنفيذ حمالت لصد المعلومات المضللة حول هذا 
 

 اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني
ً  آخر المستجدات الميدانية:  إمدادات المياه في اليمن: الفرق بين الحياة والموت بالنسبة ألشد السكان ضعفا

 نقصاً شديداً للموارد في البالد قامت اليونيسف بتوريد وتركيب مضخات مياه لبعض اآلبار في بعض المناطق التي تعاني 
 

 على الرابط التالي لقراءة المزيد عن هذا التدخل يرجى النقر 

 

 اإلعالم الخارجي 
 

 كورونا#فيروس حملة مكافحة 
 برنامج الحماية المتكاملة لألطفال في المدارس   على المياه النظيفة  الحصول 

 

 

  

 2021أغسطس  تقرير الوضع القادم:
  www.facebook.com/unicefyemenاليمن على الفيسبوك: -اليونيسف صفحة 

 UNICEF_Yemen@ اليمن على تويتر: -صفحة اليونيسف 
 UNICEF_Yemen@ اليمن على انستجرام -صفحة اليونيسف 

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

 

    

 

 اليمن © 2021اليونيسف/

 للمزيد من المعلومات 

 يمكن التواصل مع:  

 

 فيليب دواميل 

 ممثل اليونيسف في اليمن، صنعاء  

 967712223363+  تلفون:

بريد الكتروني:  

pduamelle@unicef.org 

 محمد ابو النجا 

 رئيس قسم االتصال والمناصرة 

 اليمن، صنعاء   –اليونيسف 

 0191 592 34 905+ تلفون:

 بريد الكتروني:

maboelnaga@unicef.org 

 آن لوبيل 

 اليمن   -اليونيسف  في خبيرة الشراكات 

 من مقر عمان، األردن 

 0402 835 79 962+ تلفون:

 بريد الكتروني:

alubell@unicef.org 

 

https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%8B/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://bit.ly/3wApszB
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1408321014287699971
https://www.youtube.com/watch?v=Thwu0k6EJ4U
https://www.youtube.com/watch?v=Thwu0k6EJ4U
file:///C:/Users/isuarez/Documents/UNICEF/Sitreps/160731%20Sitrep/www.facebook.com/unicefyemen
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:pduamelle@unicef.org
mailto:maboelnaga@unicef.org
mailto:maboelnaga@unicef.org
mailto:maboelnaga@unicef.org
mailto:maboelnaga@unicef.org
mailto:alubell@unicef.org
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 الملحق )أ( 
 4ملخص نتائج البرنامج 

 

 استجابة القطاع اليونيسف وشركاء التنفيذ    

 2021هدف  االحتياج الكلي القطاع
مجموع 
 النتائج

التغير منذ  
 آخر تقرير 

 2021هدف 
مجموع 
 النتائج

التغير منذ  
 آخر تقرير 

 الصحة

تلقيحهم  عدد األطفال دون السنة األولى من العمر الذين تم 
 ضد الحصبة 

20,100,000 

972,142 5300,486 97,658    

شهراً ممن    59و 6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
 تم تطعيمهم ضد شلل األطفال 

5,535,816 3,814,315 623,804    

عدد األطفال والنساء الذين يتلقون الرعاية الصحية األولية  
 اليونيسف في المرافق التي تدعمها 

2,500,000 1,171,663 188,546     

عدد العاملين في مرافق الرعاية الصحية والعاملين الصحيين  
 المجتمعيين الذين تم تزويدهم بمعدات الحماية الشخصية

15,000 10,763 -7    

 التغذية

شهراً    59و 6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
التغذية الحاد الوخيم الذين تم استقبالهم في   والمصابين بسوء 

 أقسام الرعاية العالجية
325,000 320,108 109,700 21,537 320,108 109,700 21,537 

شهراً    59و 6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
 والذين يتلقون مكمالت فيتامين )أ( كل ستة أشهر 

4,766,718 4,633,443 3,102,056 7,222 4,633,443 3,102,056 7,222 

 الجنسي  واالعتداء االستغالل ومنعالقائم على أساس الجنس في حاالت الطوارئ  العنف - حماية الطفل

األطفال ومقدمو الرعاية الذين يحصلون على خدمات  عدد  
 الرعاية النفسية والدعم النفسي 

8,600,000 

900,000 8173,347 33,198 990,000 9188,020 35,762 

عدد النساء والفتيات والفتيان الذين يمكنهم الحصول على  
تدخالت التخفيف والوقاية من مخاطر العنف القائم على  

 االجتماعي أو التصدي له النوع 
6,100,000 226,582 -10    

عدد األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى قنوات آمنة 
 لإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسي 

500,000 46,786 -11    

عدد األطفال الذين يحصلون على التثقيف بشأن المخاطر 
الخاصة بتقديم  المتعلقة باألسلحة المتفجرة والتدخالت 

 المساعدة للناجين
2,160,000 361,953 1226,488    

 التعليم

 
 . 2021نساني من أجل األطفال الذي تم تحديثه واعتماده لعام تعكس هذه األرقام نداء أنشطة العمل اإل4
 يُعزى ضعف اإلنجاز إلى عدم اكتمال البيانات خالل الفترة المشمولة بالتقرير.  5
 طفالً في محافظة صعدة من خالل جوالت التوعية المتكاملة  23,804تم الوصول إلى   6
اليونيسف حالياً بمراجعة الوضع مع وزارة الصحة العامة والسكان لتحديد ما هو  تقوم 2020من معدات الحماية الشخصية من عام لم يتم إحراز أي تقدم نظراً لوجود كميات فائضة  7

 مطلوب. 
ال يزال الخط الساخن التابع لوزارة الشؤون  واالجتماعي.واجهت المنظمات غير الحكومية المحلية مسائل تتعلق بمنح التصاريح مع السلطات الحكومية لتنفيذ أنشطة خدمات الدعم النفسي  8

 االجتماعية والعمل قيد التفعيل والذي سيساعد في الوصول إلى الناس عن بعد من خالل تقديم المشورة في جانب الدعم النفسي االجتماعي.
 ر بوتيرة بطيئة.  تأخر سرعة تنفيذ األنشطة من قبل الشركاء، مما جعل التقدم المحرز لتحقيق الهدف يسي9

 تأخر سرعة تنفيذ األنشطة من قبل الشركاء، مما جعل التقدم المحرز لتحقيق الهدف يسير بوتيرة بطيئة. 10
 تأخر سرعة تنفيذ األنشطة من قبل الشركاء، مما جعل التقدم المحرز لتحقيق الهدف يسير بوتيرة بطيئة. 11
امج الوطني للتعامل مع األلغام التي يتم تطبيقها مع أي وكالة تعمل في إطار التوعية بمخاطر األلغام إلى ضعف اإلنجاز مقارنة  تتسبب اللوائح الطويلة واإلضافية التي وضعها البرن12

في المائة من  60لتصل إلى  تم تأجيل حملتين وطنيتين حتى نهاية سبتمبر بسبب تأخر تدريب المعلمين وإغالق المدارس، سيتم إحراز تقدم في الربع األخير من العام. بالهدف المحدد.

 الهدف.   
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عدد األطفال الذين يتلقون التعليم الرسمي وغير الرسمي،  
 بما في ذلك التعليم المبكر 

8,100,000 

500,000 40,885 -13 790,750 261,973 23,014 

لالستخدام  عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمواد تعليمية 
 الفردي 

800,000 105,431 141,560 872,000 15229,393 6,976 

عدد المدارس التي تطبق بروتوكوالت المدارس المأمونة 
 )الوقاية من العدوى ومكافحتها( 

1,000 229 -16 4,600 17702 13 

 109 9,456 181,603 18- 200 86,000 عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز شهرية 

 المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي 

عدد األشخاص الذين يحصلون على كمية كافية من المياه  
 اآلمنة للشرب والطبخ والنظافة الشخصية 

15,400,000 

6,800,000 
5,192,254

19 
20212,582 8,826,986 4,255,456 21371,591 

على امدادات المياه وخدمات   ا حصلوعدد األشخاص الذين 
الصرف الصحي واإلصحاح البيئي الضرورية )بما في ذلك  

 مواد النظافة( 
5,910,000 

1,412,184
22 

256,046 4,529,704 1,313,366 73,600 

عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف إنسانية وتم  
 الوصول إليهم برسائل حول ممارسات النظافة المناسبة

5,910,000 1,412,184 256,046 5,767,919 1,668,370 122,804 

عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف إنسانية ويمكنهم 
 الوصول إلى وسائل آمنة للتخلص من الفضالت 

3,400,000 2,824,610 1,398,329    

 النقدية  والحواالتالحماية االجتماعية 

خالل الحواالت النقدية  عدد األسر التي تم الوصول إليها من 
 اإلنسانية عبر القطاعات

 

40,000 21,042 -23    

عدد األشخاص المستفيدين من المساعدات االجتماعية 
 24واالقتصادية الطارئة على المدى الطويل 

150,000 110,896 9,326    

 25المساءلة تجاه السكان المتضررين -إشراك المجتمع المحلي  -ألغراض التنمية  االتصال

عدد األشخاص المشاركين في إجراءات اإلشراك من أجل  
 التغيير االجتماعي والسلوكي

 8,000,000 6,537,048 1,770,931    

 آلية االستجابة السريعة 

على عدد النازحين من الفئات الضعيفة الذين حصلوا  
 مستلزمات آلية االستجابة السريعة

 26672,000 139,048 20,489    

 
 ومع ذلك، تدعم اليونيسف األنشطة التي سيتم تنفيذها مباشرة قبل بداية العام الدراسي المقبل والتي ستسهم في هذا المؤشر.  المدارس أثناء العطلة الصيفية، لم يتم اإلبالغ عن أي تقدم حتى اآلن.  إلغالقنظراً 13
 المدارس أثناء العطلة الصيفية، لم يتم اإلبالغ عن أي تقدم حتى اآلن.   إلغالقنظراً 14
 المدارس أثناء العطلة الصيفية، لم يتم اإلبالغ عن أي تقدم حتى اآلن.   إلغالقنظراً 15
 لم يتم اإلبالغ عن أي تقدم حتى اآلن.  المدارس أثناء العطلة الصيفية،  إلغالقنظراً 16
 لم يتم اإلبالغ عن أي تقدم حتى اآلن.  لعطلة الصيفية،المدارس أثناء ا  إلغالقنظراً 17
سيتم تنفيذ أنشطة التدريب على بروتوكوالت المدارس اآلمنة قبل بداية العام الدراسي المقبل والذي سيتم اإلبالغ عنها في األشهر   لم يتم اإلبالغ عن أي تقدم حتى اآلن.  المدارس أثناء العطلة الصيفية،  إلغالق نظراً  18

  التالية.
.  ومع ذلك، لم يتم تضمين هذا الرقم في الجدول أعاله لتجنب  2021مليون شخص، بمن فيهم أطفال، بإمدادات المياه الصالحة للشرب شهرياً حيث دعمت اليونيسف توفير الوقود منذ أبريل   3,6تم تزويد حوالي 19

 الحساب المزدوج من التقرير السابق. 
ومع ذلك، لم يتم تضمين هذا الرقم في الجدول أعاله لتجنب الحساب المزدوج من التقرير   شخصاً استفادوا من امدادات المياه المنقولة عبر الشاحنات في محافظة الحديدة  144123,تم الوصول إلى حوالي   20

 السابق. 
  بيئي، والتي تم تفريغه للفترة المشمولة بالتقرير.تم تصحيح هذا الرقم ليعكس البيانات الدقيقة المقدمة من كتلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح ال21
ساب المزدوج من التقرير  شخصاً من خالل أنشطة مراقبة جودة المياه ومعالجتها بالكلور في محور صنعاء.   ومع ذلك، لم يتم تضمين هذا الرقم في الجدول لتجنب الح   546,282تم الوصول إلى حوالي   22

 السابق. 
 يونيو )باإلضافة إلى الصرف على ارض الواقع( في يوليو. -في يونيو حيث ستتم أنشطة التحقق لدورة الصرف الثالثة في مايو لم يتم احراز أي تقدم 23
 اليافعين(. كانية توظيف يشمل برنامج النقد واإلحالة عمليات اإلحالة إلى الخدمات واالتصال من أجل التنمية وأنشطة المهارات الحياتية والتمكين االقتصادي )ام24
 يتم دمج االتصال ألغراض التنمية، بما في ذلك المساءلة أمام السكان المتضررين، في استجابة القطاعات والتدخالت. 25
 مستلزمات آلية االستجابة السريعة. حيث تعمل اليونيسف وشركاؤها معاً للوصول إلى المزيد من األشخاص الذين يتلقون مجموعات  2021ارتفع العدد المستهدف ليعكس االستجابة التعاونية في 26
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 الملحق )ب( 
 وضع التمويل* 

 

 المتطلبات القطاع

 فجوة التمويل التمويل المتوفر

الموارد الالزمة لألنشطة  
اإلنسانية التي تم  

 2021استالمها في العام 

المخصصات األخرى التي تساهم  
 27)بالدوالر( في تحقيق النتائج 

الموارد المتاحة من العام  
)المبالغ التي تم   2020

 ترحيلها( 
 % بالدوالر  

 % 88 108,105,423 10,177,124  5,178,253 123,460,800 الصحة 

 % 32 38,592,631 16,028,942  65,253,927 119,875,460 التغذية

حماية الطفل، العنف القائم على أساس  
  ومنعالجنس في حاالت الطوارئ 
 االستغالل واالعتداء الجنسي

33,287,000 7,577,046 752,354 5,587,140 19,370,460 58 % 

 % 51 43,613,907 20,203,469 15,465,561 5,477,063 84,760,000 التعليم

المياه والصرف الصحي واإلصحاح  
 البيئي 

100,000,000 16,457,644 28,278,451 27,415,674 27,848,231 28 % 

 % 67 14,181,545 1,956,594  5,101,861   21,240,000 النقدية  والحواالتالحماية االجتماعية 

إشراك   -ألغراض التنمية  االتصال
المساءلة تجاه السكان  -المجتمع المحلي 

 المتضررين 
12,320,000 40,020  6,327,300 5,952,680 48 % 

 % 22 1,495,574    2,802,887  2,579,740 6,878,200 آلية االستجابة السريعة

 % 86 6,049,533 251,684  698,782   7,000,000 التنسيق بين الكتل 

  16,447,502-   3,622,651  12,824,851 - جاري تخصيصه 

 %49 248,762,481 94,373,466 44,496,366 121,189,188 508,821,500 اإلجمالي 

 

 

 
ئ وهي بذلك ستسهم نحو تحقيق النتائج الخاصة برصد  وهذا يتضمن مساهمات إضافية من منظمات متعددة األطراف وجهات مانحة أخرى والتي تركز على تعزيز النظام، ولكنها تحتوي على مكونات طوار 27

 . 2021أداء البرامج اإلنسانية لعام 


