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  أهم النتائج التي خلص إليها التقرير 
 

  خالل شــهر يناير، واصــلت اليونيســف دعم تدخالت المياه والصــرف الصــحي واإلصــحاح البيئي في
فرد من    60,000نازح و   340,000الحاالت الطارئة في مواقع النازحين لضـــمان حصـــول أكثر من  

  المجتمعات المضيفة لهم على المياه اآلمنة وخدمات الصرف الصحي.  
   دون الخامسـة من أجل اجراء الكشـف عن سـوء التغذية لديهم،  طفالً   73,929قامت اليونيسـف بفحص

ــوء التـغذـية  1,641ذكر،   1,352(  طـفل 2,992ومن بين هؤالء، تم تـحدـيد   أنثى) ممن يـعانون من ســ
  الحاد الوخيم، واحالتهم إلى برامج العالج في العيادات الخارجية المتنقلة.

   في الوصـول   -كان وبرنامج األغذية العالمي  إلى جانب صـندوق األمم المتحدة للسـ -نجحت اليونيسـف
ــرة نـازحـة جـديـدة (  11,185الى   محـافظـة ودعمهم    19مـديريـة تتبع    20) في عموم  78,295أســ

  بمجموعات مستلزمات االستجابة السريعة. 
  تواجه أنشــــطة اليونيســــف في جانب العمل اإلنســــاني من أجل األطفال فجوة   ، 2022يناير  31حتى

ــول على تمويل.  88أو  دوالر، مليون   428,2تمويلـية بمبلغ   هناك   في المائة من إجمالي النداء للحصــ
  حاجة ماسة إلى توفير التمويل من أجل مواصلة عمل اليونيسف لألنشطة المنقذة للحياة.

 

  اليمن –المكتب القُطري 

  

  تقرير الوضع اإلنساني 

    2022يناير 
  

  2022يناير  31 –1 الفترة المشمولة بالتقرير: 

   * تعكس مؤشرات االستجابة بعض أنشطة االقسام المختلفة بينما يعكس وضع التمويل مستوى التمويل الكلي لهذه األقسام.

  استجابة اليونيسف ووضع التمويل
 

  

 ©UNICEF/UN0580152/Gabreez  

   الوضع في أرقام 
  نظرةتقرير الاوتشا: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، (

   )2021على االحتياجات اإلنسانية لعام  العامة
 

   مليون 11,3 

  طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية  
 

   مليون 20,7 

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

   )2021اإلنسانية 
  

 

  مليون 2 
اليونيسف، أنشطة العمل ( األطفال النازحين 

اإلنساني من أجل األطفال في اليمن لعام  
2021 (  

  

 

  
 

  

  وضع التمويل 
  484,4 :2022نداء الحصول على تمويل لعام 
  مليون دوالر 

المبلغ 
المرحل 

مليون  56,2
دوالر

الفجوة 
التمويلية 
428,2 

مليون دوالر

  

الحصبة ضد التلقيح  
 

  التغذية سوء عالج لتلقي المقبولين
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واالجتماعي النفسي الدعم  
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  نظرة عامة على التمويل والشراكات
، نداًء 2021، أطلقت أنشــــطة العمل اإلنســــاني من أجل األطفال في اليمن، والتي تتواءم حالياً مع خطة االســــتجابة اإلنســــانية لليمن للعام 2022في العام 

لوـصول إلى كافة أنحاء البلد واـستهداف الفئات الـسكانية في  يتم التخطيط لبرامج اليونيـسف اإلنـسانية بطريقة تمكنها من ا مليون دوالر.  484,4للحـصول على 
 اإلنسـاني العمل  أنشـطة  إطار في لها  المخطط البرامج ضـمن كورونا  فيروس  لمواجهة االسـتجابة  مكون  دمج  ونداءالمناطق ذات االحتياجات األكثر إلحاحاً، 

  428,2قدرها  ية، مما أـسفر عن فجوة تمويل2021ن دوالر من مخـصـصات عام مليو  56,2ترحيل ما مجموعه   ، تم2022يناير   31فحتى   .األطفال  أجل من
ثمة فجوات حرجة ال تزال قائمة في برامج التغذية والمياه والصـرف الصـحي واإلـصحاح البيئي   في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب. 88أو   دوالر،مليون 

  اليمن.في من أجل مواصلة عمل اليونيسف لألنشطة المنقذة للحياة  هناك حاجة ماسة إلى توفير التمويل في الحاالت الطارئة. 
 

  نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية 
حيث نزح حوالي أربعة  1مليون شـخص في اليمن بحاجة للحصـول على المسـاعدات اإلنسـانية، 20,7بعد مضـي أكثر من سـبع سـنوات على النزاع، أصـبح 

ــخص،ماليين   ــتوى العالم.   ش مديرية في جميع أنحاء  50وقد تأثرت أكثر من  بمن فيهم مليونا طفل، مما يجعل هذا الرقم رابع أكبر تجمع للنازحين على مس
ــتعلة بالقتال.  ــر بجبهات الخطوط األمامية المش ــمبر ويناير  اليمن بشــكل مباش تصــاعدت حدة األعمال العدائية في جبهات  ، 2022وخالل الفترة ما بين ديس

شــخص فضــال عن تدهور الوضــع    65,000القتال األمامية القريبة من المناطق الجنوبية بمحافظة مأرب والمناطق المحيطة بها مما تســبب بنزوح أكثر من 
   .2اإلنساني هناك

 
مليون شــخص باتوا   15,4طفل دون الخامســة من ســوء التغذية الحاد الوخيم وأكثر من   400,000يعاني حوالي    حيثاألطفال،  وقد كان لذلك أثر بالغ على 

ة إلى خدمات المياه والـصرف الـصحي واإلـصحاح البيئي. ـشهدت اليمن تفـشي فيروس ـشلل    ،2006بعد إعالن خلوها من ـشلل األطفال منذ عام   بحاجة ماـس
الضعف التي يعانيها األطفال والنساء، مما يؤدي    جوانب تتزايدي، في حين على التوال  2021ونوفمبر   2020ي أغسطس  ف  2و 1النمط   نالمتحور ماألطفال  

ج  السـتغالل والعنف وسـوء المعاملة، بما في ذلك عمالة األطفال والتجنيد القسـري والعنف المنزلي والعنف القائم على النوع االجتماعي وزوا تعرضـهم ل إلى
  . ةواالجتماعي  ةالنفسي  والمعاناةاألطفال 

 
حادثة انتهاك جسيم ضد األطفال، وجرى التحقق من  11توثيق ، تمكن فريق العمل القُطري للرصد واإلبالغ التابع لألمم المتحدة من 2022خالل شهر يناير  

فتيان و فتاتين)  3أطفال ( 5فتيان) وتشـويه    4و  (فتاتيناطفال   6إصـابة في صـفوف األطفال، بما في ذلك مقتل   11حيث تم التحقق من   في المائة منها، 73
ــفى.كما وقع هجوم على إحدى   على أيدي أطراف النزاع المختلفة. ــتشـ وكانت معظم الحوادث الموثقة والمتحقق منها قد وقعت في   المدارس وآخر على مسـ

   .3)3) وصعدة (3محافظتي تعز (

ــمًيا  ،2022يناير    31حتى  ــابة بفيروس كورونا المبلغ عنها رس ــي هذا  حالة منذ  11,249بلغ العدد التراكمي لحاالت اإلص حالة    2,026و  الوباء،بداية تفش
.  وكانت معظم الحاالت التي تم اإلبالغ عنها تقريباً من محافظات حضرموت وعدن وأبين ولحج   4في المائة  18,2وبلغ معدل وفيات الحاالت    وفاة مصاحبة

جة  كما شــهدت اليمن تفشــي المو ولم يتم اإلبالغ عن حاالت إصــابة بالفيروس من المحافظات الشــمالية.   والضــالع وشــبوة والمهرة وتعز وســقطرة ومأرب.
ــابات ووفيات مصـــاحبة. ــتمراألثناء  وفي    الرابعة من الوباء خالل شـــهر يناير التي نتج عنها اصـ حمالت التطعيم ضـــد فيروس كورونا في المحافظات   تسـ

ا في المحافظات الجنوبية كامل الجرعات    349,761تلقى ما مجموعه   ،2021ومنذ بدء نشــر اللقاحات في مارس    ،2022يناير   31حتى  الجنوبية. شــخصــً
   شخص جرعات اللقاح األولية. 402,544في حين تلقى  كورونا،المضادة لفيروس 

 

  تحليل موجز عن استجابة البرنامج 

   الصحة 
ــليم مليون جرعة من اللقاحات المضــادة للمكورات    ،2022خالل يناير   جرعة من اللقاح الخماســي لالســتمرار في تقديم خدمات    823,226 الرئوية وتم تس

رة بنظام الطاقة    63عملت اليونيـسف على تركيب ما مجموعه   التحصـين الروتيني. ية فيثالجة تعمل مباـش مـس تفادة المثلى من   الـش إطار مـشروع تحقيق االـس
   التبريد.سلسلة 

 

فبراير   26فبراير في المحافظات الجنوبية و  19بدأت اليونيسـف التحضـير لحملة شـاملة للتطعيم ضـد شـلل األطفال في جميع أنحاء البلد المقرر تنفيذها في  
ينما في المحافظات الشـمالية سـتتم عبر وسـيتم تنفيذ الحملة من خالل النزول الميداني من منزل إلى منزل في المحافظات الجنوبية ب  في المحافظات الشـمالية.
شــهر  في األثناء تســتمر أعمال التحضــير لتنفيذ الجولة األولى من أنشــطة التوعية المتكاملة والتي من المقرر أن تنطلق قبل حلول   المواقع الثابتة للتطعيم. 

   .نرمضا
 

بوة، الضـالع، لحج،  أبين،  تعز، عدن،مرفقًا لفرز المرضـى في تـسع محافظات ( 60دعمت اليونيـسف إعادة تأهيل   يناير،خالل ـشهر   المهرة،  حضـرموت، ـش

  .وحتى اآلن تم االنتهاء من نصف تلك المرافق )،سقطرى
 

 
   . 2022سيتم تحديث البيانات بعد إصدار تقرير النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام  1
  2022معلومات محدثة صادرة عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، يناير  2
  ن العدد الفعلي للحوادث أعلى من ذلك.  هذه هي األرقام التي تمكنت األمم المتحدة من التحقق منها فقط حتى اآلن؛ وقد يكو 3
  منظمة الصحة العالمية 4
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وبذلك يرتفع عدد العاملين  حجة،تمعيين الجدد في محافظة  من العاملين الصحيين المج  120بدأ تدريب ما قبل الخدمة لمدة ثالثة أشهر لـــ  ذلك،باإلضافة إلى 
   .425الصحيين المجتمعيين المدربين في المحافظة إلى 

  

 

   التغذية
وء التغذية في اليمن، قامت اليونيسـف  تجابةً منها للتصـدي لحاالت ـس كان والشـركاء المنفذين   بالشـراكة - اـس يع برنامج  - مع وزارة الصـحة العامة والـس بتوـس

مديرية ذات أولوية تم تحديدها على أنها  209بما في ذلك   العالية،تم تنفيذ التدخل في المناطق ذات االولوية   اإلدارة المجتمعية المتكاملة لسـوء التغذية الحاد. 
وخالل الفترة المشـمولة بالتقرير، تم فحص ما  .2021مل األخير لسـوء التغذية الحاد الذي صـدر في مارس المرحلي المتكا تحليل التصـنيفمتردية بحسـب  

  1,352(  طفل 2,992ومن بين هؤالء، تم تحديد  فتاة)،  36,892فتى و    37,037طفل دون الخامســـة للكشـــف عن ســـوء التغذية لديهم (  73,929مجموعه  
ــفاء من عالج ســوء التغذية   الخارجية، وقدبســوء التغذية الحاد الوخيم، وتم احالتهم إلى برامج العالج في العيادات  فتاة) مصــاب  1,641فتى،  بلغ معدل الش

   في المائة، وهو أعلى من الحد األدنى المقبول لمعايير اسفير.  89الحاد الوخيم 

فتاة) على مـسحوق    6,982فتى،   7,418طفل (  14,400وحـصل    )،فتاة 4,446فتى،   4,327أقراص مـضادة للديدان (  طفل  8,773خالل الفترة ذاتها، تلقى 
ــبرينكلز المتعدد المغذيات الدقيقة.   ــل ما مجموعه   سـ ــافة إلى ذلك حصـ ــلت    13,982باإلضـ من   13,159من األمهات على مكمالت حمض الفوليك وحصـ

اـستطالع الرـصد والتقييم الموحدان ألعمال اإلغاثة واالنتقال وذلك من اجمالي  34تم اجراء   .5األمهات على المـشورات حول تغذية الرـضع وـصغار األطفال
وء    حيثاسـتطالع،   44 سـاعد هذا النوع من االسـتطالعات في توفير بيانات قوية السـتخدامها في تحليل التصـنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي بشـأن ـس

  .2022التغذية الحاد، والذي سيصدر في مارس 
 

  المياه واإلصحاح البيئي 
واصـــلت اليونيســـف أنشـــطة االســـتجابة لحاالت الطوارئ في مأرب   ،2022في يناير  

 العامة للمياهبالتعاون مع الهيئة العامة لمـشاريع مياه الريف والـصرف الـصحي والمؤـسـسة  
ــطة معالجة المياه بالكلور وتركيب   ــأن مراقبة جودة المياه وأنشـ ــحي بشـ ــرف الصـ والصـ

هزة وتوزيع مجموعات المـستلزمات الـصحية وتنظيم جلـسات تـشجيع النظافة  مراحيض جا
في أوسـاط المجتمعات النازحة وحاالت الكوليرا المشـتبه بها واألسـر المتضـررة  الصـحية  

  من سوء التغذية.

ف  من المؤســســات المحلية للمياه والصــر   36الوقود إلى   ايصــالواصــلت اليونيســف دعم 
ــحي في  ــالحة    17الص ــتمرار في توفير إمدادات المياه الص ــاعدتها على االس محافظة لمس
  مليون شخص. 2,48للشرب لنحو 

شـخص من االسـتجابة المتكاملة لمواجهة اإلسـهال المائي الحاد / حاالت االشـتباه بالكوليرا وسـوء التغذية المدعومة من اليونيسـف    134,000اسـتفاد حوالي  
اللجان الدائمة لالســتجابة لألزمات والكوارث وفرق االســتجابة الســريعة في محافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة والجوف وصــعدة.  من خالل تفعيل  

مسـتوى األسـرة وقد   ىبالكلور علتضـمنت التدخالت توزيع إمدادات المياه والصـرف الصـحي واإلصـحاح البيئي، وتشـجيع النظافة ومعالجة خزانات المياه 
  استكملت هذه التدخالت بمراقبة جودة المياه ومعالجة مصادر إمدادات المياه بالكلور. 

 

 
  حيث تستمر عملية جمع البيانات لجميع التدخالت األخرى.   2022تجميع مؤشرات اإلنجاز فقط من خالل الفرق المتنقلة التي تم نشرها في يناير تم  5
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ــهر  ــحاح    يناير،خالل ش دعمت اليونيســف تدخالت المياه والصــرف الصــحي واإلص
في مواقع الـنازحين في مـحافـظات حـجة والـحدـيدة وـمأرب  6البيئي في الـحاالت الـطارـئة

  60,000نازح و   340,000لـضمان حـصول أكثر من    و الجوفالع وتعز وعدن والـض
ــرف   ــرب وخدمات الصـ ــالحة للشـ ــيفة لهم على المياه الصـ فرد من المجتمعات المضـ

    الصحي.
 

موظف تنسيق على مستوى  17عينت كتلة المياه والـصرف الـصحي واإلـصحاح البيئي  
ــيعملون على  ــتوى  المحافظات حيث س ــيق بين القطاعات على مس ــهيل عملية التنس تس

المحافظة بالتعاون الوثيق مع منسـقي كتلة المياه والصـرف الصـحي واإلصـحاح البيئي 
أصـدرت كتلة المياه والصـرف الصـحي واإلصـحاح   ذلك،باإلضـافة إلى  دون الوطنية.

البيئي رـسائل مناـصرة بـشأن االـستجابة الطارئة إلـصالح منظومة المياه في ـصعدة التي 
لكن سـرعان ما قامت اليونيسـف بإصـالح منظومة المياه المتضـررة، وعادت امدادات المياه الصـالحة   تعرضـت لألضـرار جراء العديد من الغارات الجوية.

   شخًصا من أبناء مدينة صعدة.  60,794ما مجموعه  إلىللشرب 
 

  حماية الطفل 
  136,535  شــملتوالتي  المتفجرة،أطلقت اليونيســف أنشــطة التوعية بمخاطر الذخائر   ،2021بعد االنتهاء من تدريب المعلمين خالل الربع األخير من عام 

ــرًرا من  ا متض ــً ــخص رجل) في ثماني   19,336امرأة و   13,529بالغ (  32865فتى) و    53,253فتاة و    50,417طفل (  103,670بمن في ذلك  النزاع،ش
وقد نُفذت هذه األنشـطة في المدارس والمسـاحات المالئمة لألطفال وكذلك من  محافظات (عدن والحديدة وإب ولحج وصـنعاء والجوف وحضـرموت وتعز).

   االلتزام باإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا.خالل الحمالت المجتمعية مع 
 

ــ  وحجة وإب ومأرب وحضرموت وريمة وتعز)   عدن والحديدة وعمرانشخص في تسع محافظات (  49,408قدمت اليونيسف الدعم النفسي واالجتماعي لــ
ــاـعدت ـهذه الـخدـمات األطـفال في التغـلب على  .رـجل) 2,691امرأة و  4,615ـبالغ ( 7,306فتى) و  18,017فـتاة و   24,085طـفل ( 42,102بمن فيهم   ســ

  اآلثار المباشرة والطويلة األجل الناجمة عن تعرضهم للعنف.
 

حيث عمل ُمديري الحاالت   ومن خالل برنامج إدارة الحاالت، واصـلت اليونيسـف دعم اإلحالة وتوفير الخدمات ذات األهمية الحيوية لألطفال األكثر ضـعفاً،
  واحدة.فتى) تلقوا أكثر من خدمة  443فتاة و  327طفل ( 770فتى)، من بينهم  444فتاة و  329طفل ( 773ديد الُمدََرِبين على تح

 

ــؤولـية حـماـية الطـفل إلى ـما مجموـعه  ـــلت كتـلة مـجال مســ ــخص بمن فيهم    50,775وصــ ـبالغ  7,642فتى) و  18,504فـتاة و   24,629طـفل (  43,133شــ
   رجل) وتم تزويدهم بخدمات الصحة النفسية المجتمعية والدعم النفسي االجتماعي من قبل شركاء الكتلة.  2,794امرأة و  4,848(

 

  التعليم 
أنثى) من المعلمين ومدراء   5,233ذكر،    12,701(  17,934تدريب   - بمـساهمة العديد من المانحين   - دعمت اليونيـسف  ،2021األخير من عام خالل الربع 

ــاء مجالس اآلباء واألمهات ومجالس الطالب في   ــية والتعليم الفعال وبروتوكول المدارس   16المدارس وأعضـ ــول الدراسـ اآلمنة محافظة حول إدارة الفصـ
  والتخطيط والقيادة المدرسية والدعم النفسي واالجتماعي.

 
مولة   ً   بالتقرير،خالل الفترة المـش ية على  وزعت اليونيـسف منحا ة في محافظات إب وعدن والبيضـاء والـضالع والحديدة والجوف وأمانة    5,353مدرـس مدرـس

من هذه  وسـيسـتفيد ء وشـبوة وتعز من أجل تعزيز بيئة تعليمية مواتية.العاصـمة وعمران وذمار وحضـرموت وحجة ولحج ومأرب وريمة وصـعدة وصـنعا
دوالر) من إجمالي المنحة المخصــصــة لكل مدرســة لتمويل تنفيذ خطط تحســين   1,050في المائة (  70تلقت كل مدرســة   طفل.    336,190المنح المدرســية  

في   30حين سـيتم دفع نسـبة   والتعلم، فييهية لألنشـطة الالصـفية ومواد التدريس والتي سـتشـمل دعم تحسـين البيئة المدرسـية وشـراء المواد الترف  المدرسـة،
. اجماالً  2022مدرســة في فبراير    2,230ســيتم تحويل المنح المدرســية لبقية المدارس البالغ عددها   المائة المتبقية بعد مراقبة تنفيذ خطط تحســين المدارس.

  هذه المبادرة.مدرسة في جميع أنحاء البلد من  7,583ستستفيد 
 

طفل    800مقعد مدرـسي ـسيـستفيد منها    200قامت اليونيـسف بتركيب عـشرة فـصول دراـسية مؤقتة جاهزة ووزعت    مأرب،اـستجابةً منها للنزاع المـستمر في  
مجموعات مســتلزمات النظافة في محافظات عدن ولحج   168باإلضــافة إلى ذلك، تم توزيع    .المحافظة لدعم اســتمرار تعليمهم  الســويداء فينازح في مخيم 

  فتاة) على حقائب مدرسية في محافظة الحديدة. 2,327فتى و  2,624طفل ( 4,950أرب، وحصل وأبين وشبوة والضالع وحضرموت وم
 

ناقـشت كتلة التعليم إنجازات عام   اليمن،إعداد آخر اـصدار من التقرير الوطني النظرة العامة على الوـضع اإلنـساني وخطة االـستجابة اإلنـسانية في    إطاروفي  
على المســتويين اجتماعات  ســبعوعقدت الكتلة   وبدأت التشــاور مع الشــركاء الفاعلين بشــأن االحتياجات الرئيســية ذات األولوية والتدخالت الهامة.   2021

 
كيب نقاط توزيع المياه وتوزيع األدوات األساسية واالستهالكية وبناء  تضمنت التدخالت نقل المياه بالشاحنات (الوايتات) ومراقبة جودة المياه ومعالجة المياه المنقولة بالشاحنات بالكلور وإعادة تأهيل وتر 6

  . مراحيض جاهزة في الحاالت الطارئة وإزالة الحمأة من البيارات الممتلئة وتنفيذ حمالت النظافة وتشجيع النظافة الصحية

  2021اليمن/ -© اليونيسف 
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حاالت  الوطني ودون الوطني وتم إنشــاء مجموعات عمل فنية للتعليم في حاالت الطوارئ لوضــع توجيهات ارشــادية للشــركاء بشــأن حزم تدخل التعليم في  
      م. الطوارئ، بما في ذلك االستجابة األولية، والمياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في المدارس والمساحات المؤقتة للتعلي 

 

  اإلدماج االجتماعي والمساعدة النقدية 
مع التركيز على فئات المهمشـين من خالل مشـروع النموذج  لهم،تسـتمر اليونيسـف في إعطاء األولوية لألشـخاص والمجتمعات األكثر ضـعفاً وتقديم الدعم 

   . وعدنالمتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي في كل من صنعاء 

 

ً  ،2022في يناير   ً   كجزء من المـشاركة المجتمعية في إطار النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتـصادي، نظمت اليونيـسف معرـضا ي  ف  ترويجيا
مـساحة وتخـصيـصها لفئات المهمـشين لعرض منتجات الحرف اليدوية التي قاموا بـصنعها بعد أن تم   االجتماعية لتوفيرـصنعاء بالـشراكة مع ـصندوق الرعاية 

ة عرض ما مجموعه  وفي هذه الفعالي  تدريبهم عليها ضـمن تدخالت التمكين االقتصـادي في إطار النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصـادي.
االجتماعية وزار المعرض ممثلين رفيعي المســتوى وزوار من وزارة الشــؤون   في المائة ذكور) منتجاتهم اليدوية.  50في المائة إناث و   50مشــارًكا ( 80

باإلضــافة إلى زوار من اليونيســف والمنظمات الشــريكة والمنظمات المجتمعية وأبناء المجتمعات   والمحافظة،حكوميين على مســتوى المديرية    ومســؤولين
ــنعاء. ــندوق الرعاية االجتماعية في ربط الحرفيين من  التجارية.  باألســـواقوكان المعرض بمثابة الخطوة األولى لربط الحرفيين  المحلية في صـ كما بدأ صـ

   حيث يبيع الناس منتجاتهم المحلية كل أسبوع.  الخميس،لتي تُنظم في أسواق مفتوحة في صنعاء مثل سوق الفئات المهمشة باألنشطة التجارية ا

 

لربع بدأت اليونيـسف وـصندوق الرعاية االجتماعية التحـضير ألنـشطة مكون إدارة حالة النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتـصادي ل  عدن،في  
  زيز وزيادة قدرة فريق مشروع صندوق الرعاية االجتماعية ودعمه في إنشاء نظام إدارة الحالة في عدن.لتع ،2022األول من عام 

 

  التحول االجتماعي والسلوكي والمساءلة أمام السكان المتضررين 
محافظة جنوب البلد من خالل   13تم الوصــول إلى   ،2022في يناير  تواصــل اليونيســف تدخالت االتصــال والتعبئة المجتمعية لتعزيز فعالية حملة التطعيم. 

قنوات تلفزيونية ومـضات وإعالنات  4محطة إذاعية و   27وبثت  نُهج متعددة بما في ذلك الرـسائل اإلعالمية وغيرها من أنـشطة اـشراك المجتمعات المحلية.
وخالل شــهر يناير،  ماليين شــخص. 5ئل اإلعالمية بانتظام إلى أكثر من الخدمة العامة والبرامج النقاشــية العامة لدعم حملة التطعيم، حيث تصــل تلك الوســا

من منزل إلى منزل وجلسات نقاشية في منتديات   خالل الزياراتشخصاً برسائل توعوية حول فيروس كورونا   82,345وصل المتطوعون المجتمعيون إلى  
ــافة إلى  األمهات. موقعًا للنازحين، في   55بما في ذلك   مأرب،المحلية في أهم مديريتين بمحافظة  أشــــرك المتطوعون المجتمعيون المجتمعات   ذلك،باإلضــ

  أنشطة اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع. 
 

ا وـشجعت االلتزام بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا، ال ـسيم الجنوبية،قطنية قابلة للغـسل على المـستفيدين في المحافظات    كماماتقامت اليونيـسف بتوزيع  
   للمجتمعات واألسر الضعيفة.

 

والتي من خاللها يُجيب األخصـائيون   والسـكان،لتعزيز نظام تلقي الملحوظات، تواصـل اليونيسـف دعم الخطوط المجانية التي تديرها وزارة الصـحة العامة  
المجاني المخصـص للنازحين لتقديم شـكاواهم   عن الخطوالمخاوف وتقديم االسـتشـارات الطبية حول فيروس كورونا، فضـالً    االسـتفسـاراتالصـحيون على 

  مكالمة من خالل تلك الخطوط المجانية. 3,435وخالل شهر يناير، تم الرد على  ومخاوفهم بشأن الخدمات اإلنسانية المقدمة لهم. 
 

  االستجابة لمواجهة االسهال المائي الحاد/ الكوليرا 
  لم ترد أي تقارير عن حاالت اإلسهال المائي الحاد/ حاالت االشتباه بالكوليرا أو حاالت الوفاة المصاحبة.  ،2022خالل شهر يناير 

 

را في المناطق  واصــــل الشــــركاء المنفذون تقديم الدعم للتدخالت في مجال التواصــــل والتعبئة المجتمعية الرامية للوقاية من اإلســــهال المائي الحاد/ الكولي 
ائل توعوية حول اإلـسهال    220,113نجح المتطوعون المجتمعيون وأعـضاء منتديات األمهات من الوصـول إلى  ا الوباء.  المعرضـة لخطر هذ ا برـس ـشخصـً

  سبات وتنظيم جلساتالمائي/ الكوليرا وأهم الممارسات األسرية التي تنقذ حياة الطفل من خالل الزيارات من منزل إلى منزل وعقد اللقاءات المجتمعية والمنا
  التوعية في المدارس.

 

  آلية االستجابة السريعة 
مما   الغربي،ال ســيما في مأرب وشــبوة وعلى طول مناطق الســاحل   البلد،خالل الفترة المشــمولة بالتقرير، اســتمر النزاع في التصــاعد عبر عدة جبهات في  

نزحت أكثر   الـسريعة،وفقًا لكتلة آلية االـستجابة   المحافظات المجاورة األخرى.وبينها    الفاـصلةتـسبب بنزوح األـسر من المحافظات المتـضررة نحو المديريات 
   المديريات التي استضافتهم في محافظات الحديدة وشبوة وعدن ومأرب. أكثرأسرة خالل شهر يناير وكانت  10,000من 

 
الوصــول إلى الســكان النازحين في الخطوط األمامية ودعمهم   في - إلى جانب صــندوق األمم المتحدة للســكان وبرنامج األغذية العالمي  - تســتمر اليونيســف 

 19 مديرية تتبع 20شـــخص) يتواجدون في   78,295أســـرة نازحة جديدة (  11,185وصـــلت آلية االســـتجابة الســـريعة إلى  بمجموعة االســـتجابة األولية.
لبّت مجموعات آلية االســـتجابة الســـريعة االحتياجات الفورية واألكثر  حيث اســـتقبلت محافظات مأرب والحديدة والجوف أكبر عدد من النازحين.  محافظة،
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ســتلزمات النظافة  التي اضــطرت لترك منازلها دون ســابق انذار، وتضــمنت أدوات النظافة األســاســية والمواد الغذائية ومجموعات م  النازحة،أهمية لألســر 
   األساسية لألسرة ومجموعات مستلزمات النظافة الشخصية للنساء. 

 

  اإلمدادات والخدمات اللوجستية
هر يناير   ف ما مجموعه  2022خالل ـش كل إمدادات، بما في ذلك اللقاحات ومعدات الحماية الشـخصـية ومجموعات   مليون  2,9، قدمت اليونيـس   دوالر على ـش

   المستلزمات الصحية واألدوية واألغذية العالجية الجاهزة لالستعمال والمعدات الطبية والمستلزمات المدرسية. 

 

ــعيد العالمي. ــحن على الص ــبب التحديات الناتجة عن محدودية اإلنتاج والش ــيل اإلمدادات إلى اليمن بس ــرعة توص وقد تأثرت اإلمدادات البالغ  وقد تأثرت س
من المتوقع اـستئناف إـصدار   بعمان، لكندوالر بـسبب تعليق اـصدار جميع التـصاريح الالزمة لنقلها براً من مـستودعات المخازن في ـصاللة  مليون  20قيمتها 

  .2022التصاريح في فبراير 

 

حديداً في حاويات مبردة وسـمحت  تراجعت الهيئة اليمنية للمواصـفات والمقاييس وضـبط الجودة عن اشـتراط اسـتيراد األغذية العالجية الجاهزة لالسـتعمال ت 
مع اسـتمرار حظر اسـتيراد اإلمدادات التي  لكنالمقبول، باسـتخدام حاويات مغلقة (غير مجهزة بأنظمة التبريد) طالما ظلت درجة الحرارة في حدود النطاق  

   في المائة من فترة صالحيتها.  50لم يتبقى سوى أقل من 
 

  واستراتيجية العمل اإلنساني القيادة والتنسيق 
ــتجابة اإل ــانية وخطة االس ــانية في اليمن مع تقرير النظرة العامة على االحتياجات اإلنس ــطة األعمال اإلنس ــف ألنش ــتراتيجية اليونيس ــانية تتفق اس   والكتلنس

ولى قيادة كتل المياه والصـرف الصـحي واإلصـحاح  حيث تت  اليمن،تواصـل اليونيسـف العمل بالتنسـيق مع الفريق القطري اإلنسـاني في  وأولويات البرامج.
ؤولية حماية الطفل. ف أحد األعضـاء الفاعلين في كتلة الصـحة وتتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى   البيئي والتعليم والتغذية ومجال مـس كما أن اليونيـس

   ذة للحياة بكفاءة في المناطق المتأثرة بتزايد العنف المسلح.والمنظمات الدولية غير الحكومية لتقديم اإلمدادات والخدمات األساسية المنق
 

ــتجابة لمواجهة فيروس كورونا في أبريل  ــف خطة التأهب واالسـ كما تتفق خطة االســـتجابة مع  .2020في ســـياق جائحة فيروس كورونا، أعدت اليونيسـ
الحاالت واإلبالغ عن المخاطر وإشــراك المجتمع واســتمرار البرامج الصــحية  األولويات الثالث التي وضــعتها األمم المتحدة والحكومة بشــأن اليمن: إدارة 

ــف إدارة األولويتان األخيرتان. ــدي لفيروس كورونا، حيث تتولى اليونيس ــتجابة الوطنية التي  خارج إطار التص وترتكز هذه الخطة على خطة التأهب واالس
تنسـيقاً وثيقاً مع  2021شـهد النصـف األول من عام  المسـتفادة من البلدان المتضـررة األخرى.  تقودها منظمة الصـحة العالمية وتأخذ بعين االعتبار الدروس

) ومنظمة الـصحة العالمية إلطالق حملة نـشر اللقاحات المـضادة لفيروس كورونا في اليمن المقدمة من مبادرة GAVIالتحالف العالمي للقاحات والتحـصين (
اليونيســف اســتجابتها الخاصــة بالتوعية باإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع من خالل تنفيذ حمالت للتعاطي مع المعلومات  واصــلت   منظومة كوفاكس.

  المضللة حول هذه اللقاحات، وكذلك لمواصلة المشاركة الرقمية ورصد الشائعات.
 

تحت إشـراف منسـق الشـؤون   الجنسـي من خالل اسـتضـافة منسـق الشـبكة.تقود اليونيسـف الشـبكة المشـتركة بين الوكاالت للحماية من االسـتغالل واالعتداء 
نسـيق من كل عضـو  االنسـانية التابع لألمم المتحدة، قامت الشـبكة والتي تشـارك في قيادتها مفوضـية شـؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة بتحديث جهات الت 

تراتيجية وخطة للتأكد من فعالية التزامه.   بكة إـس ية للتعامل مع ادعاءات    ، فضـالً 2022- 2021عمل للفترة   وقد أعدت الـش عن إعداد إجراءات التـشغيل القياـس
من أجل تجنب االزدواجية في    المتحدة،وتطوير قدرات الشــركاء المنفذين المتســق بين وكاالت األمم   الشــبكة تقييمكما بدأت  الجنســي. واالعتداءاالســتغالل  

  يها   شراكات مع العديد من وكاالت األمم المتحدة.  تقييم منظمات المجتمع المدني التي لد
 

  اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني
  البناء المستمر والمتناغم للوعي ينقذ األرواح آخر المستجدات الميدانية:

 
ــتوى الوعي حول التدابير الوقائية من فيروس   ــف على رفع مســ تعمل اليونيســ

النازحين لضـمان توفير صـحة أفضـل وبيئة نظيفة لألطفال  كورونا في مخيمات  
  النازحين وأسرهم.

 
   .على الرابط التالي لقراءة المزيد عن هذا التدخل يرجى النقر

  

  
  
  

  
  
  

 ©UNICEF/YEME/2021/ALfilastini  
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  اإلعالم الخارجي 
 

   فريق االستجابة السريعة
  أثناء العمل

  

   مركز التغذية العالجية في أمانة العاصمة
  

كيف يترك العاملون في مجال الصحة  
 ً   والتغذية أثراً ايجابيا

  
 

   2022فبراير    28 تقرير الوضع القادم:
 

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

  UNICEF_Yemen@ على انستجرامصفحة اليونيسف اليمن 
   www.unicef.org/appeals/yemen.html:2020أنشطة اليونيسف للعمل اإلنساني من أجل األطفال لعام 

 

  المعلومات للمزيد من 
  يمكن التواصل مع: 

  فيليب دواميل 
  ممثل اليونيسف في اليمن

  صنعاء
 712223363 967+ تلفون:

     pduamelle@unicef.org بريد الكتروني:

  محمد ابو النجا 
   رئيس قسم اإلعالم والمناصرة

  صنعاء اليمن، –اليونيسف 
 712223161 967+تلفون:

  maboelnaga@unicef.org :بريد الكتروني

   آن لوبيل
  اليمن - خبيرة الشراكات في اليونيسف  

  من مقر عمان، األردن 
 8350402 79 962+ تلفون:

   alubell@unicef.orgبريد الكتروني:
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  الملحق (أ) 

  7ملخص نتائج البرنامج 
 

  استجابة القطاع  اليونيسف وشركاء التنفيذ    

  االحتياج الكلي  القطاع
هدف عام  

2022  
مجموع 
  النتائج

التغيير منذ 
  آخر تقرير 

هدف عام  
82022  

مجموع 
  النتائج

التغيير منذ 
  آخر تقرير 

  الصحة

عدد األطفال دون سن عام واحد ممن تلقوا اللقاح ضد 
  الحصبة

20,100,000  

972,142  15,420  15,420     

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

5,535,816  -  0     

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

2,500,000  247,035  247,035     

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

  الحماية الشخصية
25,000  -  0     

  التغذية

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

  أدخلوا أقسام الرعاية العالجية
400,000  366,358  2,992  2,992  366,358  2,992  2,992  

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

  أشهر 

94,766,718  5,023,627  -  0  5,023,627  
 
-  

-  

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

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

8,600,000  

900,000  49,408  49,408  1,218,253  50,775  50775  

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

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

 
100  
 

   

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

  قبل عمال اإلغاثة منالجنسي  
1,900,000  -  110     

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

  للناجينالخاصة بتقديم المساعدة 
2,010,000  136,535  136,535     

  التعليم

عدد األطفال الحاصلين على التعليم الرسمي وغير  
  الرسمي، بما في ذلك التعليم المبكر 

8,100,000  

500,000  1,400  1,400  895,000  20,724  20,724  

عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمواد تعليمية 
  لالستخدام الفردي 

800,000  4,950  4,950  1,200,000  21,231  21,231  

 
  .2022واعتماده لعام تعكس هذه األرقام نداء أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال الذي تم تحديثه 7
  .يمكن الحصول على أهداف الكتلة في عملية التقييم لكنها غير متاحة بعد 8
   . 2022سيتم تحديث هذا الرقم بعد االنتهاء من إعداد خطة االستجابة اإلنسانية لعام   9

   جاز. ستبين تقارير الوضع القادمة مستوى االن شهد التنفيذ حاالت تأخير أثناء مرحلة التخطيط. 10
ســتبدأ دورة التحويالت النقدية في  مع حزمة زيادة الوعي.  يعتمد هذا المؤشــر بشــكل كبير على دورة الصــرف غير المشــروطة، حيث يتم نشــر رســائل الحماية من االســتغالل واالعتداء الجنســي جنبًا إلى جنب 11

  االستغالل واالعتداء الجنسي المقرر اجراؤها في إطار أنشطة الصحة والتغذية قيد اإلعداد. .  في الوقت نفسه، ال تزال عملية رفع مستوى الوعي بالحماية من2022مارس 
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  -  100,000  0  -  15,000  عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز شهرية
 
-  
 

  المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي 

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

15,400,000  

  12-  -  ال يوجد  2,940,794  2,940,794  6,800,000

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

   الضرورية
5,910,000  179,000  

 
179,000  

 
  13-  -  ال يوجد

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

  الصحية المناسبة
  14-  -  ال يوجد  179,000  179,000  5,910,000

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

  الفضالت 
3,400,000  1,418,550  1,418,550     

  الحماية االجتماعية و الحواالت النقدية

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  587  587     

عدد األشخاص المشاركين في إجراءات اإلشراك من 
  أجل التغيير االجتماعي والسلوكي 

 8,500,000  302,458  302,458     

  السريعة آلية االستجابة 

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

 588,000  78,295  78,295     

 

    

 
  المصدر نفسه  12
  المصدر نفسه  13
  المصدر نفسه  14
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  الملحق (ب) 

  وضع التمويل * 
 

  المتطلبات  القطاع

  فجوة التمويل  التمويل المتوفر 

الموارد الالزمة 
ألنشطة األعمال 
اإلنسانية التي تم 
استالمها في عام  

2022  

الموارد األخرى التي  
تم استخدامها في عام  

2022  

الموارد المتاحة من  
  2021العام 

(المبالغ التي تم 
  ترحيلها)

  %  بالدوالر

  % 96  119,860,578  5,139,422  -  -  125,000,000  الصحة 

  % 93  111,152,416  8,847,584  -  -  120,000,000  التغذية

حماية الطفل، العنف القائم على النوع  
من  الطوارئ والحمايةاالجتماعي في حاالت 

  االستغالل واالعتداء الجنسي 
37,000,000  -  -  6,280,602  30,719,398  83 %  

  % 61  33,948,270  21,501,730  -  -  55,450,000  التعليم

  % 89  88,555,565  11,444,435  -  -  100,000,000  المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي

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

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

12,500,000  -  -  285,600  12,214,400  98 %  

  % 78  4,667,946  1,282,054  -  -  5,950,000  آلية االستجابة السريعة 

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

  -  -  7,399,714   -  -  -  جاري تخصيصه 

  % 88  428,183,343  63,767,801  0  0  484,400,000  اإلجمالي 

 

  


