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  أهم النتائج التي خلص إليها التقرير 
   مليون دوالر، وهي المبالغ التي   393,8اليمن فجوة تمويلية تبلغ  في  يونيسف  منظمة التواجه

  . 2022تحتاجها لالستجابة لألزمة اإلنسانية في اليمن خالل العام 
  إلى   2021مليون في عام  20,7ارتفع عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية من

  في المائة.   55، حيث تبلغ نسبة األطفال من بينهم 2022مليون في عام  23,4
   ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى   مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الغذائية.   17,4أصبح

  ونهاية العام.  2022مليون بين يونيو  19
   مجموعه ما  فحص  تم  العام،  بداية  (  965,058منذ  الخامسة  دون  و    479,223طفل  فتى 

  فتاة) للكشف عن سوء التغذية لديهم.   485,835
   جرعة من اللقاحات المضادة لشلل األطفال    2,909,000خالل شهر مارس، قدمت اليونيسف

في المائة    96ن العاشرة، حيث تم تحقيق  طفالً دو  2,357,414الفموي ثالثي التكافؤ لتطعيم  
  محافظة جنوبية.  12من الهدف في 

  اليمن  -المكتب القُطري 

  تقرير الوضع اإلنساني 
 

  2022مارس  
  
  

 

  

   الوضع في أرقام  
(اوتشا: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، النظرة العامة على  

   )2022االحتياجات اإلنسانية لعام 
 

   مليون 12,9 
  طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية 

 

   مليون 23,4 

  إجمالي األشخاص المحتاجين 
 

 
   مليون  1,8 

   إجمالي األطفال النازحين 

  
 

 

  
 

  
 

  وضع التمويل
 :2022نداء الحصول على تمويل لعام  

  مليون دوالر  484,4

   2022مارس  31 –  1 الفترة المشمولة بالتقرير:

@UNICEF/UN0616922/Haleem  

 التلقيح ضد الحصبة

 المقبولين لعالج سوء التغذية

 الدعم النفسي واالجتماعي

 الوصول الى التعليم 

 األشخاص الذين يتوفر لهم مياه آمنة

 المساعدات االجتماعية واالقتصادية 

 األشخاص الذين شملتهم الحمالت 

 نازحون تلقوا مستلزمات آلية االستجابة السريعة
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 الفجوة التمويلية 
مليون    393,8

 دوالر 

 المبالغ المستلمة 
مليون دوالر   26,8  

لمبلغ المرحل ا  
مليون    63,8

 دوالر 

  استجابة اليونيسف ووضع التمويل

 .ال تعكس مؤشرات االستجابة سوى بعض من أنشطة االقسام بينما يعكس وضع التمويل مستوى التمويل الكلي لألقسام *
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  نظرة عامة على التمويل والشراكات
ويتم تخطيط البرامج اإلنـسانية التي  ،2021لعام   1تتوائم أنـشطة العمل اإلنـساني من أجل األطفال في اليمن مع خطة االـستجابة اإلنـسانية المخـصـصة لليمن 

كثر إلحاحاً، وإصـدار نداء تدعمها اليونيسـف بطريقة تمكنها من الوصـول إلى كافة أنحاء البلد واسـتهداف الفئات السـكانية في المناطق ذات االحتياجات األ
، تلقت 2022مارس   31وحتى   يدمج االسـتجابة لمواجهة فيروس كورونا ضـمن البرامج المخطط لها في إطار أنشـطة العمل اإلنسـاني من أجل األطفال.

ذ أنشــطة العمل اإلنســاني من أجل  مليون دوالر لتنفي   484,4مليون دوالر في إطار النداء الصــادر للحصــول على    26,8اليونيســف مبلغاً إجمالياً قدره  
ــفر عن فجوة تمويلية قدرها  2021مليون دوالر من عام    63,8وتم ترحيل ما مجموعه    2022 األطفال لعام في   81مليون دوالر، أو    393,8، مما أســ

ولة بالتقرير، وردت تبرعات ســـخية من وخالل الفترة المشـــم المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لمواصـــلة أنشـــطة اليونيســـف المنقذة لألرواح في اليمن.
ترالية  الوطنية  ليونيـسف واللجنة  لواللجنة األلمانية المعنية باليونيـسف واللجنة الوطنية الـسويـسرية   الدنماركحكومة الـسويد وحكومة     ليونيـسف واللجنةلاألـس

اهمات  للالمتحدة المعنية    يونيـسف ولجنة اإلمارات العربيةللليونيـسف ولجنة المملكة المتحدة  لالكندية   الوطنية ف.  وعلى الرغم من هذه المـس خية،يونيـس   الـس
وفي شــــهر مارس ُعقدت فعالية رفيعة المســــتوى (مؤتمر اليمن  .2022تبرز فجوات تمويلية حرجة في جانب االســــتجابة خالل الربع الثاني من عام 

ويد لتلبية ال2022 را والـس ويـس تضـافته األمم المتحدة وحكومتا ـس ديداً ) الذي اـس انية التي تعاني نقصـاً ـش دعوة إلى توفير التمويل الالزم لتنفيذ العمليات اإلنـس
  .2في الموارد في اليمن

 
  نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية 

نسبة   االقتصادية، وتشكلاستمرار النزاع والصدمات نتيجة  شخصمليون  23,4إلى  2022عدد اليمنيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في عام  ارتفع
ء العاملون في  " ويقوم الشركا2022ظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام  ن وقد تم إصدار تقرير "ال . 3في المائة من هذا العدد   55األطفال  

  . 2022المجال اإلنساني حالياً بوضع اللمسات األخيرة على خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
 

وارتفع   بسبب تفاقم النزاع واستمرار الصدمات االقتصادية وتناقص المساعدات اإلنسانية.  2022ما زالت االحتياجات اإلنسانية في اليمن تتزايد خالل عام  
مليون شخص خالل الفترة بين يونيو ونهاية    19مليون ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى    17,4الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية إلى  عدد األشخاص  

ويتوقع بحلول شهر يونيو أن يزداد عدد األشخاص الذين يواجهون مستويات الجوع الشديد (المرحلة الخامسة المعروفة بـ "طور الكارثة"   .42022عام  
. ومن المتوقع أن يعاني ما يقرب من  161,000في مارس إلى    31,000ب التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي) بمقدار خمسة أضعاف من  بحس
مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد خالل    1,3طفل من سوء التغذية الحاد وحوالي   538,000مليون طفل دون الخامسة، بمن فيهم    2,2
  5. 2022 عام

النظيفة، مما يفاقم   يسـاهم نقص الوقود الميسـور التكلفة في ارتفاع تكاليف النقل والغذاء وغيرها من السـلع، ويهدد توافر الخدمات الطبية والكهرباء والمياه
  6الوضع اإلنساني المتردي بالفعل والذي يعاني منه الناس في اليمن. 

 
ولة الشــائعة بما في ذلك االلتهاب الرئوي واإلســهال المائي الحاد وتفشــي حاالت اإلصــابة بفيروس شــلل األطفال  ال يزال األطفال يعانون من أمراض الطف

ال يستطعن الوصول إلى خدمات الصحة  حامل ومرضعة    امرأة  مليون  1,7ويُقدَّر أن حوالي خمسة ماليين امرأة وفتاة ممن بلغن سن اإلنجاب و   المتحور،
   7. وصولهن إليها محدوداإلنجابية أو أن 

ادث  خالل شـــهر مارس، تمكن فريق العمل القُطري للرصـــد واإلبالغ التابع لألمم المتحدة بشـــأن االنتهاكات الجســـيمة ضـــد األطفال من توثيق ســـبع حو
 5قتل ســبعة أطفال (فتاتان و  ضــحايا من األطفال، بما في ذلك م  انتهاك بســقوط 11وتتضــمن التحقق من  انتهاكات جســيمة وجرى التحقق من ســتة منها،

ويه   فى. أطفال (فتاتان وفتيان) على أيدي أطراف النزاع المختلفة.  4فتيان) وتـش تـش ة وهجومان على مـس وكانت معظم الحوادث   كما وقع هجوم على مدرـس
حدة من التحقق منـها حتى اآلن وقد يكون الـعدد الموثـقة والمتحقق منـها قد وقـعت في مـحافظتي الـحديدة والبيضـــــاء. وهذه فقط األرقام التي تمكـنت األمم المت 

 الفعلي للحوادث أعلى من هذا.
لل األطفال المتحور من النمط   ، 2022وحتى مارس   .2والنمط    1تُعد اليمن واحدة من البلدان القليلة في العالم التي أبلغت عن حاالت اإلصـابة بفيروس ـش

   .2021في نوفمبر  2وقد أُبلغ عن أول حالة من النمط  ،2بالفيروس المتحور من النمط حالة مصابة  33تم اإلبالغ عن إجمالي 
 

حالة وفاة مصــاحبة    2,144حالة إصــابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و  11,812، تم التأكيد بصــورة رســمية عن وجود  2022مارس    31وحتى  
ــالع  في المائة من معدل وفيات الحاالت).  وكانت معظم ا  18,2( ــرموت وعدن وأبين ولحج والضـ لحاالت التي تم اإلبالغ عنها تقريباً في محافظات حضـ

ــد فيروس كورونا في   ولم يتم اإلبالغ عن أي حاالت من المحافظات الشـــمالية. وشـــبوة والمهرة وتعز وســـقطرى ومأرب، ــتمرت حملة التطعيم ضـ واسـ
ــخص كامل الجرعات    411,927حيث تلقى  المحافظات الجنوبية، ــادة لفيروسش ــخص بجرعة واحدة على   653,534كورونا، بينما تم تطعيم    المض ش

   مارس. 27األقل من لقاح فيروس كورونا وذلك حتى 

 
   2021 اليونيسف: خطة االستجابة اإلنسانية المخصصة لليمن لعام 1
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 2020مقارنة بعام   2022في عدد الحاالت المـشتبه في إصـابتها بالكوليرا/ اإلـسهال المائي الحاد في عام   اـسجلت وزارة الـصحة العامة والـسكان انخفاضًـ 

حالة مشتبه في إصابتها   13,038مقارنة بـــــ   2022مارس    15يناير و    1حالة مشتبه فيها خالل الفترة بين    4,158وتم اإلبالغ عن إجمالي   .2021و  
ــهال المائي الحاد/ الكوليرا تم اإلبالغ عنها في نفس الفترة من عام     حجة مديريةالحاالت  وتشــــمل المديريات التي ســــجلت أعلى عدد من  ،2021باإلســ

  القناوص في الحديدة.مديرية بالد الروس في صنعاء ومديرية المخادر في إب ومديرية الصلو في تعز ومديرية و
 

فيما حالة وفاة مصاحبة   15حالة منها مع    89، وتم تأكيد 1,379تم اإلبالغ عن تفشي مرض الحصبة في جنوب اليمن وبلغ إجمالي الحاالت المشتبه فيها  
  في المائة من المديريات في المحافظات الجنوبية). 71مديرية ( 98 بلغ عدد المناطق المتأثرة

 

  تحليل موجز عن استجابة البرنامج
   حةالص

في اليمن، واصــلت اليونيســف دعم حمالت   2والنمط   1في إطار االســتجابة لمواجهة انتشــار حاالت اإلصــابة بفيروس شــلل األطفال المتحور من النمط  
بلقاح شــلل األطفال الفموي ثالثي التكافؤ،   دون العاشــرةطفل    2,357,414وخالل شــهر مارس، تم تطعيم  الوقاية واالســتجابة لمواجهة تفشــي المرض.

ــبة اإلنجاز   ــافة إلى ذلك، تم الوصــــول إلى   محافظة جنوبية.  12في المائة من الهدف في    96حيث بلغت نســ من األطفال الذين تزيد   669,467باإلضــ
لية في ثالث محافظات (تعز والضـالع ولحج) خالل  من المديريات المختارة المعرضـة لمخاطر عا  10أعمارهم عن سـنة واحدة بلقاح الكوليرا الفموي في  

امرأة ممن بلغن ـسن اإلنجاب ـضد الكزاز   313,850الجولة الثانية من حملة التطعيم الفموي ضـد الكوليرا التي أجريت في مارس، وتم تلقيح ما مجموعه  
ــة لمخ 47خالل حملة فحص األمهات وحديثي الوالدة التي أجريت في   ــت محافظات (أبين وعدن المكال ولحج  من المديريات المعرضــ اطر عالية في ســ

  وشبوة وسقطرى).
 

شــخص يعيشــون في    600,000، قدم العاملون في مجال الصــحة المجتمعية خدمات الرعاية الصــحية األولية لحوالي  2022خالل الربع األول من عام  
مارس، قدمت اليونيـسف    31و   26وخالل الفترة بين  ـسن اإلنجاب. امرأة ممن بلغن  130,000طفل دون الخامـسة و    135,000مجتمعات ريفية، منهم 

ــ   أنظمة المعلومات الصـحية بهدف تفعيل أدوارهم في آلية تدفق البيانات   بشـأنمحافظة    15منسـقاً ومسـؤول بيانات من  74الدعم لعقد دورات تدريبية لــــ
ات المحالة من المديريات قبل تقديمها بشــكل نهائي على المســتوى الوطني بما وتمكينهم من اســتعراض الجودة وإجراء المراجعات ذات الصــلة على البيان 

  يغطي جميع برامج الرعاية الصحية األولية.
 

ــف  ــي و    750,000جرعة من لقاح المكورات الرئوية و    1,000,000في مارس، قدمت اليونيسـ جرعة من لقاح   310,500جرعة من اللقاح الخماسـ
  جرعة من لقاح 'جونسن آند جونسن' المضاد لفيروس كورونا.   237,600التحصين الروتيني و الروتا من أجل تنفيذ خدمات 

 
جابة  وفي ـشهر مارس في إطار االـستجابة لمواجهة تفـشي مرض الحـصبة، نـسقت اليونيـسف مع وزارة الـصحة العامة والـسكان والـشركاء إعداد حملة االـست 

يجري   تهدف المديريات المتضـررة والتي ـس امة وباإلضـافة إلى ذلك وباالـشتراك مع وزارة الصـحة الع .2022مايو   تنفيذها فيلمواجهة تفـشي المرض تـس
  .2023والسكان، يجري اإلعداد للحملة الوقائية من الحصبة على الصعيد الوطني ليتم تنفيذها في أوائل عام 

 
ر هذا اللقاح. راك المجتمعات المحلية في نـش تفادة من تجربتها في إـش وبحلول نهاية مارس   واصـلت اليونيـسف دعم خط اإلمداد بلقاح فيروس كورونا واالـس

شــخص كامل الجرعات    411,927شــخص بجرعة واحدة على األقل من لقاح فيروس كورونا وتلقى    653,534ى ما مجموعه  ، تم الوصــول إل2022
  في المائة من الهدف العام للحملة. 4إما بجرعة واحدة من لقاح جونسن آند جونسن أو جرعتين من لقاح استرازينيكا، وهو ما يمثل لفيروس المضادة ل

 
عدن وتعز وأبين ولحج والضــــالع وشــــبوة   مرفق لفرز حاالت اإلصــــابة بفيروس كورونا في تســــع محافظات: 60تأهيل   كما دعمت اليونيســــف إعادة

  من تلك المرافق. 58، تم االنتهاء من إعادة تأهيل 2022وبحلول نهاية مارس  وحضرموت والمهرة وسقطرى.
 

   التغذية 
 ،2022المرحلي المتكامل لألمن الغذائي الخاص باليمن الذي جرى تنفيذه في شهري يناير وفبراير  ، صدر تقرير تحليل التصنيف  2022مارس    14في  

  17,4وتم تصـنيف  .2022والذي يسـلط الضـوء على زيادة التدهور في انعدام األمن الغذائي وزيادة معدالت سـوء التغذية في جميع أنحاء اليمن في عام  
ومن المتوقع أن  وقها من التـصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي، وهذا يعني أنهم بحاجة إلى مـساعدة غذائية.مليون ـشخص ـضمن المرحلة الثالثة وما ف

شخص يواجهون مستويات الجوع الشديد (المرحلة الخامسة المعروفة    31,000فهناك   مليون خالل الفترة بين يونيو ونهاية العام.  19يرتفع هذا العدد إلى  
ــ "طور الكارثة" باإلضافة إلى ذلك،  بحلول يونيو.  161,000بحسب التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي)، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى   بـ

ومن  طفل يعاني من سـوء التغذية الحاد الوخيم.  538,000مليون طفل دون الخامسـة من سـوء التغذية الحاد، بمن فيهم    2,2  حواليمن المتوقع أن يعاني 
حيث ال يزال النزاع واألزمة االقتصـــادية   ،2022مليون امرأة حامل ومرضـــعة من ســـوء التغذية الحاد خالل عام   1,3  حواليلمتوقع أيضـــاً أن يعاني ا

لتقزم والهزال  ونظراً الرتفاع مـستوى ا ورداءة ممارـسات تغذية الرـضع وـصغار األطفال تـشكل الدوافع الرئيـسة النعدام األمن الغذائي الحاد وـسوء التغذية.
ــكالها. ــوء التغذية بجميع أش ــروري اتباع نهج متعدد القطاعات لمعالجة س وعالوة على ذلك، يُعد التمويل الكافي والذي يمكن التنبؤ به  في اليمن، فمن الض

  التدخالت. للتطرق لهذهوطويل األجل أمراً بالغ األهمية 
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فمنذ بداية   برنامج اإلدارة المجتمعية المتكاملة لسوء التغذية الحاد وذلك استجابةً لحالة سوء التغذية في اليمن.تعمل اليونيسف وشركاؤها على توسيع نطاق 
ومن بين هؤالء، تم تحديد   . لديهم  فتاة) دون الخامسة للكشف عن سوء التغذية   485,835فتى و    479,223طفل (  965,058العام، تم فحص ما مجموعه  

وخالل الفترة   فتاة) مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم وتم إحالتهم إلى برامج العالج في العيادات الخارجية.   26,596تى و  ف  21,745طفل (  48,341
  90,830فتى و   92,243طفل ( 183,073فتاة) أقراص مضادة للديدان، وتلقى   56,867فتى و  57,495طفل ( 114,362ذاتها، تلقى ما مجموعه 

وباإلضافة إلى ذلك،   فتاة) على مكمالت فيتامين (أ).  4,933فتى و    5,510طفل (  10,442لمتعدد المغذيات الدقيقة وحصل  فتاة) مسحوق سبرينكلز ا
   من األمهات على المشورات حول تغذية الرضع وصغار األطفال. 560,538من األمهات على مكمالت حمض الفوليك وحصلت  262,766حصلت 

 

  المياه واإلصحاح البيئي 
تخدمة  اليونيسف في مواصلة تنفيذ أنشطة االستجابة لحاالت الطوارئ، بما في ذلك مراقبة جودة المياه ومعالجتها بالكلور وتركيب المراحيض المساستمرت  

يها واألسر  في حاالت الطوارئ وتوزيع مجموعات مستلزمات النظافة وتنظيم جلسات تعزيز النظافة للنازحين، مع التركيز على حاالت الكوليرا المشتبه ف
.  وخالل شهر  المتضررة من سوء التغذية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والصرف الصحي والهيئة العامة للموارد المائية في مأرب 

على استمرار إمدادات  محافظة من أجل الحفاظ    17فرع من فروع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في    36مارس، استمر توصيل الوقود إلى  
   امرأة.  570,400فتاة و  694,400مليون شخص، بمن فيهم   2,48المياه الصالحة للشرب لعدد 

 
مديرية في محافظات إب وتعز والضالع وأمانة العاصمة    46واصلت اليونيسف دعم الهيئة العامة للموارد المائية من خالل إجراء مراقبة جودة المياه في  

باالختبارات  المياه (  فحص عيناتفقد تم   عاء مع إعطاء األولوية للمديريات التي تعاني من حاالت اإلصابة بالكوليرا وسوء التغذية.وعمران وذمار وصن 
الشرب المستخدمة  ياه  الفيزيائية والكيميائية والبكتيرية) التي تم جمعها من اآلبار الخاصة وشبكات توزيع المياه العامة وينابيع المياه والجداول ومحطات م

   ). امرأة  874,000رجل و   874,000فتى و  1,064,000فتاة و   1,026,000مليون شخص ( 3,8لألغراض المنزلية من قبل 
  

في مارس، أكملت اليونيسف مراقبة جودة المياه في المحافظات الشمالية (بمن فيها صنعاء وإب وصعدة  
د ة (في ـع ات الجنوبـي افـظ ك في المـح ذـل دة) وـك دـي ا أكثر من  والـح اد منـه   3,800,000ن)، والتي اســــتـف

وقد اســتفاد األشــخاص المســتهدفون من االســتجابة المتكاملة التي تركز على معالجة اإلســهال   شــخص.
ريعة في  تجابة الـس وء التغذية من خالل فرق االـس تبه فيها وحاالت ـس المائي الحاد وحاالت الكوليرا المـش

ــعدة،  محافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة ــمنت التدخالت توزيع مختلف   الجوف وصـ حيث تضـ
لوازم المياه والصـرف الصـحي واإلصـحاح البيئي (صـفائح بالسـتيكية [دبَّات] ومجموعات مسـتلزمات 
النظافة األـساـسية ومجموعات مـستلزمات النظافة االـستهالكية) وتعزيز النظافة العامة ومعالجة خزانات  

ــرة. ــتوى األســ ــتُكملت هذه التدخالت بعملية مراقبة جودة المياه ومعالجة   المياه بالكلور على مســ واســ
  مصادر إمدادات المياه بالكلور.  

 
  84,686مرفق رعاية صــحية في عمران والتي يســتفيد منها   12دعمت اليونيســف إعادة تأهيل مرافق المياه والصــرف الصــحي واإلصــحاح البيئي في  

  32,000في مديريات مدينة مأرب والوادي وحريب والعبدية وبدبده ورحبة ومجزر في محافظة مأرب، لتصـــل إلى   مؤســـســـة صـــحية  12شـــخص و  
إعادة التأهيل إـصالح الـصنابير والمواـسير واـستبدال األنابيب والخزانات ومراحيض الحمام العادية (القرفـصاء) وإجراء الـصيانة   تـضمنت اعمالو ـشخص.

   ها وشبكات الصرف الصحي.العامة لوحدات الضخ وأبواب 
  

جة  واسـتمرت اليونيسـف في تقديم الدعم لتدخالت المياه والصـرف الصـحي واإلصـحاح البيئي في حاالت الطوارئ داخل مواقع النازحين في محافظات ح 
بالشــاحنات (الوايتات) ومراقبة  وتضــمنت التدخالت توفير المياه الصــالحة للشــرب من خالل نقل المياه  والحديدة ومأرب وتعز وعدن والضــالع والجوف.

ــ ــاحنات بالكلور، وكذلك من خالل إعادة تأهيل نقاط توزيع المياه وتركيبها وتوزيع مجموعات مسـ تلزمات النظافة  جودة المياه ومعالجة المياه المنقولة بالشـ
رئ، وتنظيف وإزالة الحمأة من البيارات الممتلئة، األســاســية ومجموعات مســتلزمات النظافة االســتهالكية، وبناء المراحيض المســتخدمة في حاالت الطوا

ــحي والمنظمات المحلية غير ال ــرف الصـ ــاريع مياه الريف والصـ ــراكة مع الهيئة العامة لمشـ حكومية  وإجراء حمالت النظافة وتعزيز النظافة العامة بالشـ
باإلضــافة إلى ذلك، اســتفاد أكثر من  مجتمعات المحلية المضــيفة.مليون نازح وأفراد من ال  2,9وقد اســتفاد من هذه التدخالت أكثر من   والقطاع الخاص.

  نازح في جميع أنحاء البلد من إزالة الحمأة من البيارات وبناء المراحيض المتنقلة المستخدمة في حاالت الطوارئ. 75,000
 

ــ  كانياً غير رـسمي للنازحين من خالل توـصيله 18قدمت اليونيـسف بالتنـسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية في مأرب الدعم لــــ بصـورة دائمة   اتجمعاً ـس
ــتفيد منها  ــبكات إمدادات المياه العامة في مدينة مأرب والوادي والتي تسـ ــرة نازحة (  3,736بشـ ويُعد هذا المشـــروع جزءاً من  شـــخص).  19,895أسـ

للنازحين بشــــبكات إمدادات المياه   امخيمً  18حيث تم ربط ما مجموعه   اســــتدامة،نقل المياه بالشــــاحنات إلى توفير بديل أكثر الخروج من اســــتراتيجية 
مرحاض جاهز (مراحيض منزلية مشــتركة) في مخيمات   390وقد تم االنتهاء من تركيب  .التر يومًي   17,5 من المياهالفرد اآلن    وتبلغ حصــةالمســتدامة  

  امرأة). 1,638 فتاة و 2,418نازح ( 7,800النازحين ليستفيد منها أكثر من 
 

لتحـسين  2022نظمت كتلة المياه والـصرف الـصحي واإلـصحاح البيئي ورـشة عمل للتحقق من رـصد أداء التنـسيق في الكتلة ووافقت على خطة عمل لعام  
ها في مجال المياه والـصرف  ونوهت الخطة إلى ـضرورة تعزيز المراقبة والدعوة لتحـسين جودة أنـشطة االـستجابة اإلنـسانية وتغطيت  أداء التنـسيق في اليمن،

وأبلغت كتلة تنسـيق أعمال المخيمات وإدارتها عن وجود فجوات على صـعيد االسـتجابة في مجال المياه  .البلدالصـحي واإلصـحاح البيئي في جميع أنحاء  
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أسـرة بحاجة إلى إمدادها   3,291ك والصـرف الصـحي واإلصـحاح البيئي داخل مواقع النازحين في محافظتي الحديدة وحجة، ُمسـلطةً الضـوء إلى أن هنا
ولمعالجة هذه الفجوات، طلبت كتلة المياه والصــرف الصــحي واإلصــحاح البيئي من  أســرة بحاجة إلى مراحيض.  1,516بالمياه الصــالحة للشــرب و  

  الشركاء إجراء تقييم في هذه المجاالت.
 

  حماية الطفل 
شــخص متضــرر من   67,395المنقذة لألرواح بشــأن مخاطر الذخائر المتفجرة، حيث وصــلت إلى واصــلت اليونيســف خالل شــهر مارس تقديم التوعية  

ل (  52,128النزاع، بمن فيهم   اة و    21,220طـف الغ (  15,267فتى) و    30,908فـت ات أبين والمحوـيت    9,359امرأة و    5,908ـب افـظ ل) في مـح رـج
لألطفال وكذلك من خالل الحمالت المجتمعية مع االلتزام باإلجراءات الوقائية    صــديقةوقد نُفذت هذه األنشــطة في المدارس والمســاحات ال ومأرب وريمة،

  من فيروس كورونا.
  

شخص في عشر   39,528إلى   –من خالل ـشبكة من الوـسائل الثابتة والمتنقلة واألـساليب المعتمدة عن بُعد   –وقدمت اليونيـسف الدعم النفـسي واالجتماعي  
فتى) و   17,327فتاة و    16,149طفل (  33,476جوف والمهرة والحديدة وريمة وحجة ومأرب وـشبوة وـصعدة) بمن فيهم محافظات (أبين والـضالع وال

ــرة والطويلة األجل الناجمة عن تعرضــــهم  رجل).  2,126امرأة و    3,926بالغ (  6,052 ــاعدت هذه الخدمات األطفال على معالجة اآلثار المباشــ وســ
  للعنف.

 
حيث   ،الحاالت، واصـلت اليونيسـف دعم اإلحالة وتوفير الخدمات ذات األهمية الحيوية ومسـاعدة الضـحايا لألطفال األكثر ضـعفً ومن خالل برنامج إدارة ا

َدَرِب  وعـمل ـمدير فتى) تلقوا أكثر من   1,134فـتاة و  737طـفل (  1,871فتى)، من بينهم   1,150فـتاة و  745طـفل (  1,895ن على تـحدـيد  والـحاالت المـُ
  خدمة واحدة.

 
ــف   ــفى ومرفق صـــحي في المحافظات الجنوبية لتمكين مقدمي  30من مجموعات العالج الوقائي بعد التعرض للفيروس إلى   176قدمت اليونيسـ ــتشـ مسـ

غتصـاب  ين من االالرعاية الصـحية الُمَدَرِبين على المعالجة السـريرية لضـحايا االغتصـاب وتوفير الرعاية الطبية الالزمة للنسـاء والرجال واألطفال الناج
   واالعتداء الجنسي.

 
  التعليم 

حصــول الفتيات والفتيان ممن هم في ســن التعليم على فرص االلتحاق بالمدارس حيث  النزاع والتدهور االقتصــادي ووباء فيروس كورونا  أعاقت ســنوات  
واسـتجابةً   .8مدرسـة  2,500إحداث أضـرار بــــــ وتسـبب النزاع في    2015ملتحقين بالمدارس منذ عام الغير من  أكثر من مليوني طفل في اليمن يوجد  

  ت والفتيان.لالحتياجات التعليمية الضرورية لألطفال اليمنيين، تواصل اليونيسف تحسين ُسبل الوصول إلى التعليم الجيد وعلى نحو منصف وشامل للفتيا
 

ــ مع وزارة التربية والتعليم سـير   بالتنسـيق، دعمت اليونيسـف 2022في مارس     2,740األداء الوظيفي في المدارس من خالل توفير دورات تدريبية لــــ
ــاء مجالس اآلباء واألمهات والطالب ( ــي وبروتوكول    1,724ذكر و    1,016معلم ومعلمة ومديري مدارس وأعضــ ــل الدراســ أنثى) حول إدارة الفصــ
االجتماعي ومحو األمية وتعلم الحســـاب وتعزيز النظافة العامة في محافظات  المدارس اآلمنة للتعلم الفعّال والتخطيط والقيادة المدرســـية والدعم النفســـي و

من المعلمات في المدارس الثانوية  304عدن وأبين وحضــرموت وشــبوة وأمانة العاصــمة وصــنعاء وعمران وتعز وإب.  باإلضــافة إلى ذلك، تم تدريب  
   الريفية في أبين والضالع وشبوة ومأرب.

 
الموظفين التربويين (من المسـتوى المركزي والمحافظات والمديريات) في ورشـة عمل عقدتها وزارة التربية والتعليم في صـنعاء لتقييم شـارك ثمانون من  

وحددت ورشــة العمل التوصــيات   للمعلمين ومديري المدارس وأعضــاء مجالس اآلباء واألمهات والطالب.  2021األنشــطة التدريبية الُمنفذة خالل عام 
ــة ــاركة المحافظات والمديريات أثناء مرحلة التخطيط وتقديم الدعم لتحديث أدلة    2022لخطة تدريب المعلمين لعام   الرئيس والتي تتضــمن خطة لزيادة مش

  التدريب. 
 

طفل،    14,047منها  مدرسة في عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة ليستفيد    33واصلت اليونيسف دعم بيئات التعلم المواتية لألطفال من خالل إعادة تأهيل  
  8,000مجموعة أدوات "مدرسة في صندوق"، استفاد منها أكثر من    80حقيبة مدرسية و   4,997وفي حجة، تم توزيع   في المائة منهم من الفتيات.   39

   منهم من فتيات. في المائة   54طفل،    8,100طاولة مدرسية استفاد منها   2,700وفي أبين وشبوة، تم توزيع  في المائة من الفتيات).  49طفل (
 

 منذ بداية جائحة فيروس كورونا في القاهرة، مصر.   ا، عقدت كتلة التعليم المحلية في اليمن أول اجتماع سنوي بحضور أعضائها شخصي 2022في مارس  
جتماع يكمن في تعزيز آليات التنسيق  وكان الغرض من اال  وتضمن االجتماع مشاركة فعَّالة من الجهات المانحة والشركاء المنفذين ووزارة التربية والتعليم. 

  الحوار بين القطاعين. ومناقشة حالة تنفيذ الخطة االنتقالية للتعليم في اليمن والتي ُصممت لدعم نظام التعليم في اليمن من خالل تطوير خطة تعليمية وطنية و
 

وذلك اسـتعداداً لمؤتمر إعالن التبرعات الرفيع المسـتوى لليمن الذي    2022اإلنسـانية لعام قدمت كتلة التعليم مسـودة تقرير النظرة العامة على االحتياجات  
اركت كتلة التعليم أيضًـ  مارس.  16انعقد في   تجابة اإلنسـانية لعام   اوـش اورات الجارية وفي صـياغة خطة االـس ، بما في ذلك تقدير التكاليف 2022في المـش

ويرمي هدف التعليم لعام   .  االحتياجات اإلنســانيةاالحتياجات الشــديدة وفقاً لنتائج تقرير النظرة العامة على   على أســاس النشــاط واســتهداف المجاالت ذات

 
8uni.cf/3Mw9CyH   
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مليون فتاة وفتى ومعلم ومقدم رعاية من ذوي االحتياجات الـشديدة جداً عن طريق تقدير التكاليف على أـساس النـشاط    5,6إلى تحقيق الوـصول إلى   2022
 من موظفي وزارة التربـية والتعليم والمنظـمات المحلـية غير الحكومـية على 42كـما ـقاـمت اليونيســــف بـتدرـيب   ون دوالر أمريكي.ملي   275بمبلغ وـقدره  

  مقترحات المشاريع وإدارة المشاريع كجزء من خطة تنمية قدرات الكتلة.إعداد 
 

  اإلدماج االجتماعي والمساعدة النقدية
اء فريق فني متخصـص يتكون من ، قدمت اليونيـسف الدعم لصـ2022في مارس   إناث)   3ذكور و    7أعضـاء (  10ندوق الرعاية االجتماعية من أجل إنـش

ــادي في محافظة عدن. ــطة النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتص ــف دورة "تدريب الُمَدِرِبين" للفريق الفني  كجزء من أنش ووفرت اليونيس
ــلة.على المبادئ التوجيهية إلدارة الح ــية وغيرها من المجاالت الفنية والمجاالت البرامجية ذات الص ــغيل القياس ــؤوليات   االت وإجراءات التش ــمل مس وتش

ويكمن الهدف من ذلك في دعم فريق   الفريق الفني تقديم التوجيه بصـفة منتظمة والدعم الفني والتدريب أثناء العمل، باإلضـافة إلى تيسـير أنشـطة التدريب.
ال لـتدخالت إدارة ـحاالت النموذج المتـكاـمل لـلدعم والتمكي إدارة  ن االجتـماعي الـحاالت المـيدانـية الـتابع لصـــــندوق الرـعاـية االجتـماعـية من أـجل التنفـيذ الفعـَّ

   واالقتصادي في األشهر القادمة داخل محافظة عدن.
 

وفي هذا الـصدد تم تنظيم  دارة الحاالت لـصندوق رعاية و تأهيل المعاقين.عملت اليونيـسف على توفير فرص بناء القدرات والمـساعدة الفنية وتعزيز نظام إ
ــ  وعزز المشاركون قدراتهم وحّسنوا معارفهم  مشاركاً من فروع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في المحافظات.  25ورشة عمل تدريبية لمدة ثالثة أيام لـ

عاون الفعال وروابط االتـصال مع مقدمي الخدمات والحفاظ عليها بـشكل أفـضل، وبالتالي تـسهيل  حول مـسارات اإلحالة وآليات االتـصال والتنـسيق لتعزيز الت 
  وتشجيع إمكانية وصول األطفال ذوي اإلعاقة إلى الخدمات األساسية.

 
ــادي، تم تنفيذ مبادرتين مجتمعتي  ــاركة المجتمعية في النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصـ ــي واالجتماعي كجزء من المشـ ن (الدعم النفسـ

وتم تنفيذ مبادرات مجتمعية إضـــافية من قبل   فتى). 87فتاة و    98طفل ( 185وحمالت النظافة) من قبل شـــباب رواد التغيير المجتمعي ووصـــلت إلى  
اء صـناديق ادخار مجتمعية ف 70فتاة و    90طفل ( 160اللجان المجتمعية والمتطوعين المجتمعيين، بما في ذلك دروس التقوية التي وصـلت إلى   تى) وإنـش

شـخص    93ذكر) وأنشـطة التوعية واالتصـال العامة التي وصـلت إلى   46أنثى و    66مسـتفيد (  112في األحياء العشـوائية المسـتهدفة والتي وصـلت إلى 
  أنثى). 43ذكر و  50(

 
الذي حمل  )  66وبحسـب العدد ( تماعية واالقتصـادية في اليمن،وقدمت اليونيسـف أيضـاً الدعم لوزارة التخطيط لصـياغة وإصـدار نشـرة المسـتجدات االج

 190من بين   2020في "مؤـشر بيئة ممارـسة األعمال التجارية" لعام   187"دور ريادة األعمال في التنمية وـسبل تعزيزها"، احتلت اليمن المرتبة  عنوان
ـسنة) لديهم  15ي اليمن تملكها نـساء وأن ـستة في المائة فقط من البالغين (فوق  في المائة من الـشركات الـصغيرة ف 34ويـشير التقرير إلى أن   دولة مدرجة.

ابات بنكية أو حـسابات خدمات مالية عبر الهاتف المحمول مقارنة بنـسبة  في المائة على  69في المائة في منطقة الـشرق األوـسط وـشمال إفريقيا و   43حـس
   مستوى العالم.

 

  المتأثرين التحول االجتماعي والسلوكي والمساءلة أمام السكان 
للمشاركة في الجولة  قام المتطوعون المجتمعيون والشخصيات الدينية وكذلك األطباء والقابالت في المحافظات الجنوبية بالتعبئة الالزمة لمجتمعاتهم المحلية  

ت من منزل إلى منزل وتنظيم اجتماعات ولقاءات مع المجتمعات المحلية ومن خالل جلسات  الثانية من حملة التطعيم ضد شلل األطفال من خالل الزيارا
مركبة متجولة    153وتم تعزيز أنشطة االتصال بين األفراد من خالل   التوعية التي أجريت في المساجد، لتصل إلى ما يقدر بنحو ثالثة ماليين شخص.

ولضمان إذكاء الوعي ووضوح رؤية الحملة بصورة مالئمة، تم توزيع المواد التي   المديريات المستهدفة. مزودة بمكبرات الصوت لبث إعالنات الحملة في  
وتم توفير دعم وسائل اإلعالم من خالل قناتين تلفزيونيتين وثمان محطات إذاعية محلية   ملصق والفتة ووضعها في مواقع استراتيجية.   500,000تضمنت  

مليون    4,5ات توعوية وإعالنات الخدمة العامة والبرامج النقاشية حول شلل األطفال التي وصلت إلى ما يقدر بنحو  تبث رسائل الحملة من خالل فالش
  . شخص 

 
  81,751اللقاحات وإشراك  اخذ  الطلب على    زيادةواصلت اليونيسف دعم اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي لمواجهة فيروس كورونا وتدخالت  

كمامة قابلة للغسل على المستفيدين في المخيمات لتشجيعهم    82,000في المائة إناث) في محافظة مأرب.  وتم توزيع   52نازحين (شخص في مخيمات ال
واستمرت تدخالت االتصال والتعبئة المجتمعية بشأن تدخالت التطعيم ضد فيروس كورونا في   على اتباع الممارسات الوقائية من عدوى فيروس كورونا. 

الجنوبية من خالل ثمان محطات إذاعية تبث رسائل الحملة من خالل فالشات توعوية وإعالنات الخدمة العامة والبرامج النقاشية المخصصة    المحافظات
   التي وصلت إلى ما يقدر بنحو أربعة ماليين شخص. 

 
ذكر) لزيادة التعبئة في المحافظات الواقعة في    185أنثى و    800من متطوعي المشاركة المجتمعية (  985عقدت اليونيسف دورات في مجال التنمية لـ  

حيث جرى تدريب متطوعي المشاركة المجتمعية على مبادئ التحول االجتماعي والسلوكي للقيام باالتصال الفعال بين  إطار محاور إب وعدن والحديدة،
الزمة إلنقاذ األرواح التي تتضمن الممارسات الرئيسية في مجالي  وتم توجيه المشاركين أيضاً نحو الممارسات ال األشخاص وتدخالت التعبئة المجتمعية.

  الصرف الصحي والنظافة العامة والممارسات المتعلقة بصحة األم والطفل وممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال. 
 

وـشلل األطفال التي تديرها وزارة الصحة    واـصلت اليونيـسف دعم الخطوط المجانية المخـصـصة لتلقي الملحوظات بـشأن اللقاحات المـضادة لفيروس كورونا
ــكان، من أجل تعزيز أنظمة التغذية الراجعة. ــر إلى  العامة والســ ــول المباشــ وتوفر الخطوط المجانية معلومات مهمة حول الوقاية من األمراض والوصــ
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ونا وـشلل األطفال.  وتعمل الخطوط المجانية األخـصائيين الـصحيين لطرح االـستفـسارات والمخاوف والحـصول على االـستـشارات الطبية حول فيروس كور
مجانية أيضــاً كمنصــة مهمة للنازحين تمكنهم من رفع شــكاواهم ومخاوفهم بشــأن الخدمات اإلنســانية المقدمة لهم.  وخالل شــهر مارس، أجابت الخطوط ال

  مجاني المخصص للنازحين.مكالمة على الخط ال 100مكالمة حول فيروس كورونا وشلل األطفال، باإلضافة إلى  5,100على 
 

تحدة لتنسـيق تشـارك اليونيسـف في قيادة مجموعة العمل المعنية بالمشـاركة المجتمعية والمسـاءلة أمام السـكان المتضـررين، والتي يرأسـها مكتب األمم الم
وأعادت تنظيم عضــويتها لدعم الوكاالت والشــركاء  وقامت مجموعة العمل المشــتركة بين الوكاالت بإعادة صــياغة إطارها المرجعي   .اإلنســانيةالشــؤون  

وستقوم مجموعة العمل المعنية بالمشاركة المجتمعية  .2022لتعزيز المـساءلة أمام الـسكان المتضررين والمشاركة المجتمعية في الجهود اإلنسانية في عام 
كان المتضـررين بوضـع اللمسـات األخيرة على خطة العمل لدعم ت  ركاء وإجراء تقييمات األداء الوظيفي للمنصـات التي والمسـاءلة أمام الـس نمية قدرات الـش

  تحصل على التغذية الراجعة من المستفيدين ومشاركتهم.
 

  االستجابة لمواجهة االسهال المائي الحاد/ الكوليرا 
هال المائي الحاد/ الكوليرا حتى اآلنحدث   مقارنة بالفترات الزمنية نفسـها   2022في عام   بشـكل عام انخفاض في عدد الحاالت المشـتبه في إصـابتها باإلـس

، 2022حالة يشـــتبه في إصـــابتها بالكوليرا/ اإلســـهال المائي الحاد خالل الفترة بين يناير ومارس    4,158وتم اإلبالغ عن   .2021و    2020في عامي 
ـحافـظات ـتأثراً هي حـجة وتعز وإب وعمران والـحدـيدة وـكاـنت أكثر الم .2021ـحاـلة مشــــتـبه فيـها في نفس الفترة من ـعام   13,038مـقارـنة ـباإلبالغ عن  

  .والمحويت وصنعاء، حيث تواصل اليونيسف مراقبة حالة اإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا عن كثب بالتنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية
 

سـف بالتنسـيق مع مكاتب الصـحة بالمحافظات بتطوير أداة تعقب كجزء من جهود التأهب واالسـتجابة لمواجهة اإلسـهال المائي الحاد/ الكوليرا، قامت اليوني 
ويكمن الغرض من أداة التعقب في تحسـين تتبع الحاالت المبلغ عنها ومتابعة مخزون لوازم االسـتجابة في مكاتب الصـحة   اإلسـهال المائي الحاد/ الكوليرا،

  .2022تحديث أداة التعقب على أساس شهري بدءاً من مايو وقد بدأت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في  بالمحافظات.
 

ومن  يرا.واصــل المتطوعون المجتمعيون وأعضــاء منتديات األمهات دعم تدخالت االتصــال والتعبئة المجتمعية للوقاية من اإلســهال المائي الحاد/ الكول
وتنظيم اللقاءات المجتمعية وجلـسات التوعية في المدارس، تم الوـصول إلى خالل أنـشطة االتـصال المتعددة بين األـشخاص بما في ذلك الزيارات لكل منزل  

  شخص برسائل حول الممارسات الرئيسية المنقذة لألرواح بما في ذلك كيفية الوقاية من اإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا. 275,725
 

  آلية االستجابة السريعة
موـجات من النزوح داـخل الـمديرـيات والمـحافـظات    ـحدوثفي ـمارس، اســــتمر النزاع في ـعدة جبـهات في ـمأرب وتعز والضـــــالع وشــــبوة مـما أدى إلى 

أسـرة خالل شـهر مارس خاصـة في المديريات المضـيفة في الحديدة   7,800ووفقاً لكتلة آلية االسـتجابة السـريعة، نزحت أكثر من   المتضـررة وفيما بينها.
   تعز ومأرب.و

 
نزاع أو بتغير تواصـل اليونيسـف، باإلضـافة إلى صـندوق األمم المتحدة للسـكان وبرنامج األغذية العالمي، الوصـول إلى السـكان النازحين المتأثرين إما بال

أسرة نازحة جديدة   6,806حافظة و  م  19مديرية في    30ولقد وصلت آلية االستجابة السريعة إلى   المناخ مع تقديم مجموعات لوازم استجابة الخط األول.
وتم توزيع مجموعات مستلزمات آلية االستجابة السريعة التي تشمل مستلزمات النظافة األساسية والمواد الغذائية ومجموعات مستلزمات   فرد).  47,642(

  تعز وحجة وأبين وعمران والبيضاء.النظافة األساسية لألسر ومجموعات مستلزمات النظافة الشخصية للنساء في محافظات الحديدة ومأرب و
 

بقاً في  اســتعداداً الســتجابة التصــدي للفيضــانات الموســمية، ســتضــمن كتلة آلية االســتجابة الســريعة توفير عدد كاٍف من مجموعات األدوات وتخزينها مســ
   على السكان المتضررين من الفيضانات. مجموعة لتوزيعها 40,000وقد تم بالفعل تجهيز أكثر من  المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالفيضانات.

 

  اإلمدادات والخدمات اللوجستية 
  مليون دوالر على شكل إمدادات، بما في ذلك اللقاحات ومعدات الحماية الشخصية ومجموعات    7,8ما مجموعه    2022خالل مارس  قدمت اليونيسف  

   لالستعمال والمعدات الطبية واللوازم والمواد المدرسية. المستلزمات الصحية واألدوية واألغذية العالجية الجاهزة 
 

ــاركة البائعين المحليين في المناق ــعار صــرف اللایر اليمني مقابل الدوالر األمريكي من بين أكبر العقبات التي تعترض مش ــبب ال يزال تقلب أس صــات بس
ــعار التي تقدموا بها دون تغيير.  ءاإلبقاالتحدي في   ــليم، حيث أنهم يعتمدون    من أجل يعاني البائعون المحليونكما   ء على األســ التقيد بالُمهل الزمنية للتســ

التي  بشـكل أسـاسـي على المخزون الحالي ألنهم غالبًا ما يكونون غير قادرين على عرض أصـناف مطابقة لمواصـفات اليونيسـف بسـبب التحديات العالمية
   تعترض سلسلة التوريد.

 
حيث يتطلب أوالً التحقق منها في نقطة الفحص   وصـنعاء،دوية والمسـتلزمات الطبية آلية جديدة لجميع الشـحنات القادمة إلى الحديدة  وتطبق الهيئة العليا لأل

يتبَق ات التي لم التابعة للهيئة قبل وـصولها إلى المـستودعات.  في حين تـستمر الهيئة اليمنية للمواـصفات والمقاييس وـضبط الجودة في حظر اـستيراد اإلمداد
   في المائة من فترة صالحيتها. 50سوى أقل من 
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  القيادة والتنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني 
نســانية والكتل  تتفق اســتراتيجية اليونيســف ألنشــطة األعمال اإلنســانية في اليمن مع تقرير النظرة العامة على االحتياجات اإلنســانية وخطة االســتجابة اإل

حيث تتولى قيادة كتل المياه والصـرف الصـحي واإلصـحاح   اليمن،تواصـل اليونيسـف العمل بالتنسـيق مع الفريق القطري اإلنسـاني في   وأولويات البرامج.
  كما أن اليونيسف أحد األعضاء الفاعلين في كتلة الصحة وتتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى 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
 

تحت   الـشبكة.وعلى نفس الـصعيد تدعم اليونيـسف الـشبكة المـشتركة بين الوكاالت للحماية من االـستغالل واالعتداء الجنـسي من خالل توفير موظف منـسق  
مم المتحدة جهات  إـشراف منـسق الـشؤون االنـسانية التابع لألمم المتحدة في اليمن، تـضم الـشبكة والتي تـشارك في قيادتها مفوـضية ـشؤون الالجئين التابعة لأل

ــتراتيجية وخطة عمل للفترة  تنســـيق من كل منظمة عضـــو للتأكد من فعالية االلتزام. عن إعداد إجراءات    فضـــالً ،  2022-2021وقد أعدت الشـــبكة إسـ
غيل القياسـية للتعامل مع ادعاءات االسـتغالل واالعتداء الجنسـي. بكة تقييم  أطلقتكما  التـش وتطوير قدرات الشـركاء المنفذين المتسـق بين وكاالت األمم   الـش

  مع العديد من وكاالت األمم المتحدة.   من أجل تجنب ازدواج في التقييمات التي تجريها منظمات المجتمع المدني التي لديها شراكات المتحدة،
  
  
  

  اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني
  المستجدات الميدانية: آخر 

  خطوة نحو تمكين األمهات النازحات 
 

  في المائة من األسر النازحة ال تمتلك مصادر دخل.   64
   على الرابط التالي لقراءة المزيد عن هذا التدخل يرجى النقر 
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  اإلعالم الخارجي
 

اليونيسف في  #التمويل المرن من أجل نداء 
اليمن لتمويل أنشطة العمل اإلنساني من أجل  

  األطفال في اليمن
 

  

طفل يحصلون على  24,500أكثر من 
في توثيق  شهادات ميالدهم إعماالً بحقهم 

   بيانات والدتهم

حماية  أزمة  االنتظار _يحتمل_ال_#اليمن
  طفل ال

  2022يونيو  15 تقرير الوضع القادم:
 

   www.facebook.com/unicefyemenاليمن على الفيسبوك: - صفحة اليونيسف 
  UNICEF_Yemen@ اليمن على تويتر: - صفحة اليونيسف 
  UNICEF_Yemen@ على انستجراماليمن  - صفحة اليونيسف 

   www.unicef.org/appeals/yemen.html:2020أنشطة اليونيسف للعمل اإلنساني من أجل األطفال لعام 
 

  للمزيد من المعلومات 
  يمكن التواصل مع: 

  فيليب دواميل 
  ممثل اليونيسف في اليمن

  صنعاء
 712223363 967+ تلفون:

 بريد الكتروني:
pduamelle@unicef.org     

  محمد ابو النجا 
   اإلعالم والمناصرةرئيس قسم 
  صنعاء اليمن، –اليونيسف 

 712223161 967+تلفون:
 :بريد الكتروني

maboelnaga@unicef.org  

   آن لوبيل
  اليمن - خبيرة الشراكات في اليونيسف  

  من مقر عمان، األردن 
 8350402 79 962+ تلفون:

 بريد الكتروني:
alubell@unicef.org  
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  الملحق (أ)

  9ملخص نتائج البرنامج 
 

  استجابة القطاع  اليونيسف وشركاء التنفيذ     

  االحتياج الكلي  القطاع
هدف عام  

2022  
مجموع 
  النتائج

التغيير منذ 
  آخر تقرير 

هدف عام  
2022  

مجموع 
  النتائج

التغيير منذ 
  آخر تقرير 

  الصحة

عدد األطفال دون سن عام واحد ممن تلقوا اللقاح ضد 
  الحصبة

20,100,000  

972,142  133,084  10,078     

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

5,535,816  2,254,810       46,231      

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

2,500,000  627,736  10243,750     

عدد العاملين في مرافق الرعاية الصحية والعاملين  
الصحيين المجتمعيين الذين يتم تزويدهم بمعدات  

  الحماية الشخصية
25,000  11,905  7,605     

  التغذية

 59و  6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
التغذية الحاد الوخيم الذين  والمصابين بسوءشهراً 

  أدخلوا أقسام الرعاية العالجية 
  25,971  48,341  ال يوجد  26,74311  48,341  366,358  400,000

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

  أشهر 

  1,872  10,442  ال يوجد  3,391  1310,442  5,023,627  124,766,718

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

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

8,600,000  

900,000  
            

151,895   
 

39,528  1,218,253  156,824  41,418  

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

  القائم على النوع االجتماعي أو التصدي له
6,000,000  -  

 
140  
 

   

عدد األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى قناة آمنة 
بسهولة لإلبالغ عن حاالت االستغالل واالعتداء 

  قبل عمال اإلغاثة الجنسي من
1,900,000  -  150     

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

  للناجينالخاصة بتقديم المساعدة 
2,010,000  331,325  67,395     

  التعليم

عدد األطفال الذين يحصلون على التعليم الرسمي  
  وغير الرسمي، بما في ذلك التعليم المبكر 

8,100,000  

500,000  1623,547  22,147  895,000  65,942  38,583   

عدد األطفال الذين يتم تزويدهم بمواد تعليمية 
  لالستخدام الفردي 

800,000  1713,147  8,197  1,200,000  40,776  17,694  

 
  .2022تعكس هذه األرقام نداء أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال الذي تم تحديثه واعتماده لعام 9

  بسبب تأخرالشريك المنفذ في رفع التقارير، غطت التقارير شهري يناير وفبراير فقط.   10
  ك المنفذ في رفع التقارير، غطت التقارير شهري يناير وفبراير فقط.  بسبب تأخرالشري 11
   . 2022سيتم تحديث هذا الرقم بعد االنتهاء من إعداد خطة االستجابة اإلنسانية لعام   12
  من المتوقع زيادة احراز تقدم خالل الربع الثاني  13
  تقارير الوضع القادمة مستوى االنجاز. ستبين  .شهد التنفيذ حاالت تأخير أثناء مرحلة التخطيط 14
ل واالعتداء الجنسي المقرر اجراؤها في  ة رفع مستوى الوعي بالحماية من االستغال.  في الوقت نفسه، ال تزال عملي 2022ستبدأ دورة التحويالت النقدية في مارس  مع حزمة زيادة الوعي. يعتمد هذا المؤشر بشكل كبير على دورة الصرف غير المشروطة، حيث يتم نشر رسائل الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي جنبًا إلى جنب  15

  إطار أنشطة الصحة والتغذية قيد اإلعداد. 
  من المتوقع زيادة احراز تقدم خالل الربع الثاني  16
  من المتوقع زيادة احراز تقدم خالل الربع الثاني  17
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  15,000  عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز شهرية
 

2,142  
 

-  100,000  2,894  345   

  المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي 

عدد األشخاص الذين يحصلون على كمية كافية من 
  واالستهالك المنزلي المياه النظيفة واآلمنة للشرب 

15,400,000  

  19-  -  ال يوجد  18-  2,940,794  6,800,000

  بإمدادات إليهمعدد األشخاص الذين تم الوصول 
المياه وخدمات الصرف الصحي واإلصحاح البيئي 

   الضرورية
  21-  -  ال يوجد  20253,457  432,457  5,910,000

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

  المناسبة 
  23-  -  ال يوجد  22188,712   367,712  5,910,000

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

  الفضالت 
3,400,000  1,527,418  108,868     

  النقدية الحماية االجتماعية و الحواالت 

عدد األسر التي تم الوصول إليها من خالل  
التحويالت النقدية اإلنسانية متعددة األغراض الممولة  

  من اليونيسف
 

50,000   -  0     

عدد األشخاص المستفيدين من المساعدات االجتماعية 
  واالقتصادية الطارئة طويلة األجل 

160,000  5,212  1,147     

  المساءلة أمام السكان المتضررين) -اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع  -االتصال من أجل التنمية  -(الحواالت النقدية اإلنسانية الشامل لعدة قطاعات 

عدد األشخاص المشاركين في إجراءات اإلشراك من 
  االجتماعي والسلوكي  التحولأجل 

 8,500,000  1,203,154  357,476     

  السريعة آلية االستجابة 

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

 588,000  177,569  47,642     

 

    

 
   ،   سيتم اإلبالغ عن أعداد جديدة من المستفيدين خالل شهر مارلم . 2,940,794استمر في تقديم الخدمة لـ  18
  المصدر نفسه  19
  تم اإلبالغ عن بيانات إضافية عن شهري فبراير ومارس 20
  المصدر نفسه  21
  مارس  -تم اإلبالغ عن بيانات للفترة فبراير  22
  المصدر نفسه  23
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  الملحق (ب)

  وضع التمويل * 
 

   المتطلبات   القطاع

    فجوة التمويل  التمويل المتوفر 
الموارد الالزمة لألنشطة  

استالمها في اإلنسانية التي تم 
  2022عام 

**  

الموارد األخرى  
التي تم استخدامها 

  2022في عام 

الموارد المتاحة من العام  
(المبالغ التي تم  2021

   ترحيلها)
  %   بالدوالر

  % 95  118,316,415  5,439,422   1,244,163  125,000,000  الصحة 

  % 82  97,916,135  8,847,584   13,236,281   120,000,000  التغذية

حماية الطفل، العنف القائم  
على النوع االجتماعي في 

من   الطوارئ والحمايةحاالت 
  االستغالل واالعتداء الجنسي 

37,000,000  2,030,103   6,280,602  

28,689,295  

78 %  

  % 61  33,648,270  21,801,730   -  55,450,000  التعليم

المياه والصرف الصحي  
  12,809,255   6,444,160  100,000,000  واالصحاح البيئي

80,746,585  
82 %  

  % 93  21,427,949  1,572,051   -  23,000,000  الحماية االجتماعية

الشامل لعدة قطاعات  
 -(الحواالت النقدية اإلنسانية 

  -االتصال من أجل التنمية 
اإلبالغ عن المخاطر وإشراك  

المساءلة أمام    -المجتمع 
  المتضررين) السكان 

12,500,000  479,263   285,600  

11,735,137  

94 %  

  % 56  3,333,848  1,282,054   1,334,098  5,950,000  آلية االستجابة السريعة

  % 100  5,485,392  14,608   -  5,500,000  التنسيق بين الكتل 

   7,453,624-  5,434,894   2,018,730   جاري تخصيصه 

  %81  393,845,402  63,767,800   26,786,797  484,400,000    اإلجمالي

 

 

 
 
 
 

  


