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 أهم النتائج التي خلص إليها التقرير
  -مع استمرار احتدام النزاع في محافظة مأرب وعلى طول الساحل الغربي، واصلت اليونيسف   •

العالمي   للسكان وبرنامج األغذية  المتحدة  األمم  السكان    -بالشراكة مع صندوق  إلى  الوصول 
النازحين في جميع جبهات الخطوط األمامية ودعمهم بمجموعات مستلزمات االستجابة األولية،  

شخص( تتوزع    83,125أسرة نازحة جديدة )  11,875ة االستجابة السريعة إلى  ووصلت آلي 
 مديرية.   20على 

طفل دون سن   6,841,187، تم فحص ما مجموعه  2021خالل الفترة ما بين يناير ونوفمبر  •
طفل ممن    273,049ومن بين هؤالء، تم تحديد   الخامسة للكشف عن حاالت سوء التغذية.  

 ية الحاد الوخيم، واحالتهم إلى برامج العالج في العيادات الخارجية.  يعانون من سوء التغذ

طفل دون سن عام واحد لقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية،    40,215تلقى ما مجموعه   •
امرأة ممن   18,754طفل جرعتهم الثالثة من اللقاح الخماسي. كما تلقّت    26,014فيما تلقى  

 عاًما( لقاح الكزاز والدفتيريا. 49و  15ارهن بين بلغن سن اإلنجاب )تتراوح أعم

لدعم   • الوقود  توفير  عملية  استمرت  نوفمبر،  شهر  للمياه    34خالل  المحلية  المؤسسات  من 
الصحي في   الصالحة    15والصرف  المياه  إمدادات  توفير  لها االستمرار في  ليتسنى  محافظة 

  مليون نسمة. 2,48للشرب لنحو 

التقرير، شملت أنشطة التوعية بمخاطر األلغام عددا من المتضررين من خالل الفترة المشمولة ب •
  5,535بالغ )  11,687فتى( و    66,343فتاة و    68,649طفل )  134,992النزاع بمن فيهم  

 رجل(.   6,152امرأة و 

 

موارد أنشطة 
العمل اإلنساني

151,9
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مخصصات 
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44,4
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  الوضع في أرقام
)اوتشا: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة على  

  (2021االحتياجات اإلنسانية لعام 
 

  مليون 11,3

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 

  مليون 20,7

 إجمالي عدد األشخاص المحتاجين 

)اوتشا: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، خطة االستجابة  

  (2021اإلنسانية 

 

 

 مليون 2

األطفال النازحين )اليونيسف، أنشطة  

العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن 

 ( 2021لعام 

 اليمن –المكتب القُطري 

 

 تقرير الوضع اإلنساني 

 

 2021نوفمبر  30 - 1 :المشمولة بالتقريرالفترة  

 

 
 

 

 
 

 
 

 2021اليمن/  - © اليونيسف 

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

 وضع التمويل 

 :2021نداء الحصول على تمويل لعام 

 مليون دوالر أمريكي  508,8

 استجابة اليونيسف ووضع التمويل*

الحصبة ضد التلقيح  

التمويل وضع  

الوخيم الحاد التغذية سوء عالج لتلقي المقبولين  

التمويل وضع  

واالجتماعي النفسي الدعم  

التمويل وضع  

التعليم  إلى الوصول  

التمويل وضع  

التمويل وضع  

التمويل وضع  

التمويل وضع  

آمنة مياه لهم يتوفر الذين األشخاص  

واالقتصادية  االجتماعية المساعدات  

الحمالت  شملتهم الذين األشخاص  
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 نظرة عامة على التمويل والشراكات
وتتوائم مع خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام   2021ى مراجعتها في مايو  أطلقت أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن التي جر

يتم التخطيط لبرامج اليونيسف اإلنسانية بطريقة تمكنها من الوصول إلى كافة أنحاء البلد واستهداف  مليون دوالر.  508,8نداًء للحصول على    2021

  المخطط  البرامج  ضمن  كورونا فيروس لمواجهة االستجابة مكون  دمج  النداء  يشمل كماالفئات السكانية في المناطق ذات االحتياجات األكثر إلحاحاً،  

ومع استمرار اليونيسف في العمل بفاعلية على جمع األموال لنداء أنشطة العمل اإلنساني من   .األطفال   أجل  من   ي اإلنسان العمل  أنشطة  إطار   في   لها

مليون دوالر من   94,5وقد تم ترحيل ما مجموعه   مليون دوالر.  151,9على    2021نوفمبر    30، فقد حصلت حتى  2021أجل األطفال لعام  

وبذلك يصير مجموع األموال التي تم حشدها  .1يون دوالر من المساهمات األخرى التي تم استالمها مل  44,4، باإلضافة إلى  2020مخصصات عام  

مليون    218مليون دوالر، إالا أنه هناك فجوة تمويلية قائمة بمبلغ    290,8مبلغ وقدره    2021لتنفيذ أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام  

وخالل الفترة المشمولة بالتقرير،  لمبلغ المطلوب كي تواصل اليونيسف أعمالها الالزمة إلنقاذ األرواح في اليمن.في المائة من إجمالي ا  42دوالر، أو  

 (.  GAVIمساهمات سخية من اللجنة الوطنية األلمانية وحكومة كندا والتحالف العالمي للقاحات والتحصين ) وصلت 

 

  نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية
  71أي    –مليون شخص    20,7ي سبع سنوات على النزاع، ال يزال اليمن يشكل واحداً من أسوأ األزمات اإلنسانية في العالم، حيث يحتاج  بعد مض

ثمة تحديات كبيرة ال تزال قائمة أمام التدخالت التي  خالل الفترة المشمولة بالتقرير،   إلى المساعدة اإلنسانية.  –في المائة من إجمالي عدد السكان  

إيواء   أماكن  تدمير  في  الغزيرة  القتال في محافظة مأرب وتسبب األمطار  احتدام  في ذلك  بما  إنقاذ األرواح  أجل  اليونيسف من  النازحين،  تنفذها 

اطق التي مزقتها النزاعات إلى إجبار العائالت على الفرار من  المهددة للبنية التحتية وحاالت سوء التغذية الحاد الوخيم واضطرار المن  والمخاطر

باإلضافة إلى ذلك، حتى أواخر عام  ، ال يزال أربعة ماليين شخص، بمن فيهم مليوني طفل، في عداد النازحين.2021وحتى نهاية نوفمبر   ديارها.

في المائة من المهاجرين هم من    90إذ أن أكثر من   .الجئ وطالب لجوء  177,600مهاجر و    138,000، استضاف اليمن ما يقرب من  2020

  .2أصل أثيوبي وهم في الغالب يقصدون دول الخليج عبر اليمن بحثاً عن فرص كسب العيش. 

 

حوادث انتهاك جسيم ضد األطفال، وجرى    9توثيق    من المتحدة  ، تمكن فريق العمل القُطري للرصد واإلبالغ التابع لألمم  2021خالل شهر نوفمبر

ارتبطت معظم هذه االنتهاكات التي جرى التحقق منها خالل هذا الشهر بسقوط ضحايا من األطفال، بما في ذلك    حيث منها،  بالمائة    44التحقق من  

( والحديدة 3الضالع )  تي وكانت معظم الحوادث الموثقة قد وقعت في محافظ فتيان( على أيدي أطراف النزاع المختلفة.  2فتاة و   1أطفال )  3جرح  

(3.)  

 

ممن  مليون طفل    2,3طفل دون الخامسة يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم، وهذا من أصل ما يناهز مجموعه    400,000ال يزال ما يقرب من  

مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة للوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي    15,4حيث أن أكثر من   يعانون من سوء التغذية الحاد، 

وكان تأثر النساء واألطفال على نحو غير  مليون شخص بحاجة إلى مساعدة للوصول إلى الخدمات الصحية.  20,1وبات حوالي   واإلصحاح البيئي.

 إلى المساعدةمليون رجل يحتاجون    2,1مليون طفل وثالثة ماليين شخص من ذوي اإلعاقة و    10,2مليون امرأة و    4,8فقد تبيان أن هناك  متناسب،  

الالزمة للرعاية الصحية، عندئٍذ سيتوقف دعم المستشفيات مما يؤدي بدوره إلى  التمويالت وفي حال عدم تلقي  في الحصول على الخدمات الصحية.

وسيؤدي ذلك  ع الخدمات الصحية األساسية إلنقاذ أرواح األطفال واألمهات وحديثي الوالدة، باإلضافة إلى تعريض حياتهم ورفاهيتهم للخطر.انقطا

أيًضا إلى نقص معدات الحماية الشخصية الضرورية آلالف من مقدمي الرعاية الصحية وهذا سيؤثر على فحوصات الكشف عن الحاالت المصابة  

وسيؤثر انقطاع سلسلة التبريد سلبًا على برامج التحصين التي تتضمن أكثر من عشرة أنواع من اللقاحات  ورونا لمئات اآلالف من اليمنيين.بفيروس ك

 .19-كوفيدالمنقذة للحياة، بما فيها لقاحات شلل األطفال والحصبة و 

 

حالة وفاة   17لة مشتبه في إصابتها باإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا و حا  26,891، تم اإلبالغ عن  2021نوفمبر  30يناير وحتى    1خالل الفترة من  

لوحظ انخفاض كبير في عدد حاالت اإلصابة بالكوليرا مقارنة بنفس الفترة من عام   في المائة من معدل وفيات الحاالت(.  0,06مصاحبة، أي بنسبة 

وعلى الرغم من اتجاه الكوليرا   في المائة من معدل وفيات الحاالت(.  0,04حالة وفاة مصاحبة بنسبة    81حالة مشتبه بها و    221,847)  2020

 رصد الحاالت المشتبه فيها والوفيات المصاحبة.عن كثب نحو االنخفاض، تواصل اليونيسف 

 

حالة وفاة    1,950حالة، و  10,006تم اإلبالغ عن إجمالي عدد الحاالت المصابة المؤكدة رسميا بفيروس كورونا التي بلغت    ،2021نوفمبر  30 وحتى

وكانت معظم الحاالت التي تم اإلبالغ عنها تقريباً من محافظات حضرموت وعدن وأبين  في المائة.    19,5الحاالت  مصاحبة، ليصبح بذلك معدل وفيات  

وتوقف اإلبالغ عن الحاالت المتعلقة بهذا   .  غالبية الحاالت  محافظات حضرموت وعدن وتعزوتصدرت  شبوة والمهرة وتعز ومأرب.  ولحج والضالع و

استمر نشر اللقاح المضاد لفيروس كورونا في   .  2020األولى التي جرى اإلبالغ عنها في عام    األربع الحاالت الوباء في المحافظات الشمالية، باستثناء  

شخص    500,738تلقى ما مجموعه    ،2021حتى نهاية نوفمبر   فظات الجنوبية فيما تستمر جهود المناصرة لنشر اللقاح في المحافظات الشمالية. المحا

، بلغت نسبة السكان ممن تلقوا كامل  2021وحتى نهاية شهر نوفمبر   .  بدء توزيعهعلى األقل الجرعة األولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ  

 في المائة في المحافظات الجنوبية التي تستمر فيها عملية نشر هذا اللقاح.   2,6الجرعات المضادة لفيروس كورونا 

 
 .  2021ادية األخرى مقابل أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام تيع" تشمل "المخصصات األخرى" الموارد اال 1
 2021التحليل القطري المشترك الذي أجرته األمم المتحدة في اليمن، سبتمبر  2
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 تحليل موجز عن استجابة البرنامج 
 

 الصحة والتغذية

إلى جانب   - تعتزم كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية   في محافظتي تعز ومأرب.  المتحورتم اإلبالغ عن حالتين من فيروس شلل األطفال  

تنفيذ ثالث حمالت وطنية ضد شلل األطفال باستخدام لقاح شلل األطفال الفموي ثالثي التكافؤ، والتي تستهدف -المكاتب اإلقليمية والمقر الرئيسي  

  سنوات.  10األطفال دون 

 

طفل دون   131,062تلقى ما مجموعه    بالتقرير،خالل الفترة المشمولة   محافظة شمالية.  11كاملة في  نُفِّّذت الجولة الرابعة من أنشطة التوعية المت

شلل  لقاح  واللقاح الخماسي و الروتا ولقاح المكورات الرئوية و   التكافؤ سن عام واحد جرعات مختلفة من اللقاحات )السل وشلل األطفال الفموي ثنائي  

 26,014وتلقى    األلمانية،طفل لقاح الحصبة والنكاف والحصبة    40,215تلقى ما مجموعه    هؤالء، ومن بين   ة(.األطفال والحصبة والحصبة األلماني

عاًما لقاح   49و    15امرأة ممن بلغن سن اإلنجاب وتتراوح أعمارهن بين    18,754تلقت ما مجموعه   طفل جرعتهم الثالثة من اللقاح الخماسي.

  طفل دون سن الخامسة من خدمات اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة. 81,151وفي الوقت نفسه، استفاد ما مجموعه  الكزاز والدفتيريا. 

 

مليون جرعة من لقاح السل ومليون جرعة من    1,1ن جرعة من مختلف اللقاحات الروتينية )مليو   3,51خالل شهر نوفمبر، تم توصيل ما مجموعة  

 جرعة من لقاح شلل األطفال غير النشط( في كافة أنحاء البلد.    500,000جرعة من لقاح الروتا، و  910,000لقاح الكزاز والدفتيريا و 

 

ثالجة من هذا   719كما تم تركيب ما مجموعه    كورونا،عم نشر اللقاح المضاد لفيروس  ثالجة تعمل مباشرة بنظام الطاقة الشمسية لد  44تم تسليم  

  في المرافق الصحية في سبيل دعم سلسلة التبريد لدى برنامج التحصين الموسع.  2021النوع منذ يناير 

 

محافظات    8مرفقًا صحيًا في    44ل المؤقتة في  وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، دعمت اليونيسف أعمال إعادة تأهيل مناطق الفرز وغرف العز 

شخص للكشف عن فيروس كورونا داخل    10,965تم فحص ما مجموعه   )أبين ولحج والضالع وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى وتعز(.  

حالة مشتبه بها إلى    153  حيلت أُ  في المائة من األطفال دون الخامسة(.  20,7في المائة من النساء و    51,2مرافق الفرز المدعومة من اليونيسف )

احالتها(  حالة تم    153حالة )من إجمالي    51حيث أُدخلت   في المائة من االطفال دون الخامسة(.  9,1من النساء و    في المائة  48,3مراكز العزل )

 وحدات/مراكز العزل لتلقي مزيد من العالج.  إلى 

 

منها لوضع التغذية في اليمن الذي يشهد   دعمت اليونيسف توسيع نطاق برنامج اإلدارة   3ارتفاعاً مستمراً في معدالت سوء التغذية الحاد استجابةً 

مديرية ذات أولوية ُصنّفت على أنها تعاني من "تدهور" حالة    209على    2021ركزت االستجابة في عام   المجتمعية المتكاملة لسوء التغذية الحاد.

  .2021التغذية الحاد للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي، الذي صدر في مارس   تحليل سوءالتغذية وفق 

 

فتى(    3,440,736فتاة و    3,40,451طفل دون سن الخامسة )  6,841,187، تم فحص ما مجموعه  2021خالل الفترة ما بين يناير و نوفمبر  

فتى( ممن يعانون من سوء التغذية   117,774فتاة و    155,275)  طفل  273,049ومن بين هؤالء، تم تحديد   عن حاالت سوء التغذية.  للكشف

في المائة من عبء سوء    76ة من الهدف السنوي، و  في المائ  85  وتم تحقيقالحاد الوخيم، وإحالتهم إلى برامج العالج في العيادات الخارجية،  

فتى( مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم مع المضاعفات   12,984فتاة و    14,015طفل )  26,999وأُحيل   التغذية الحاد الوخيم على الصعيد الوطني.  

في المائة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، وكان    89الوخيم    بلغ معدل الشفاء من عالج سوء التغذية الحاد لتلقي العالج في مراكز التغذية العالجية. 

 في المائة. 85في الحدود المقبولة لمعايير اسفير الدنيا للتعافي بنسبة< 

  

في المائة من الهدف    98فتى(، وصوالً إلى    1,293,092فتاة،    1,250,278أقراص مضادة للديدان )  طفل  2,543,370خالل الفترة ذاتها، تلقى  

فتى(، حيث بلغت نسبة اإلنجاز   1,300,429فتاة و    1,258,025طفل مسحوق سبرينكلز المتعدد المغذيات الدقيقة )  2,558,454وتلقى   السنوي.

تنفيذ  فتى( خالل    1,599,604فتاة و    1,565,226طفل )  3,164,830مالت فيتامين )أ( إلى  في المائة من الهدف السنوي. كما تم تقديم مك  90

في    68اإلنجاز    )نسبةالبرامج الروتينية باإلضافة إلى حملة شلل األطفال ومكمالت فيتامين )أ( التي جرى تنفيذها في المحافظات الشمالية من البلد  

في المائة من الهدف السنوي( مكمالت حمض    137اإلنجاز    )نسبةمن األمهات    1,680,171تلقت    لك، ذوباإلضافة إلى   المائة من الهدف السنوى(.  

 في المائة من الهدف السنوي( المشورة حول تغذية الرضع وصغار األطفال.  175من األمهات )نسبة اإلنجاز  3,013,858فيما تلقت  الفوليك،

 

إلى جانب التقارير الواردة من    (، في المائة  87في العيادات الخارجية )حيث بلغ معدل اإلبالغ برنامج للعالج   4,489وقد تم تحقيق ذلك من خالل  

فريقًا   288وأثناء تنفيذ حملة القضاء على شلل األطفال، أجرى   في المائة(.  59من متطوعي الصحة والتغذية المجتمعية )معدل اإلبالغ   21,624

مركز لتغذية  2,457و  المتكاملة، محافظة شمال البلد من خالل ثالث جوالت من التوعية   17 ع في الذرامتنقاًل حمالت قياس محيط منتصف أعلى 

 األطفال الرضع وصغار األطفال ومكمالت فيتامين )أ(.  

 
 بالشراكة مع الحكومة والشركاء المنفذين ألنشطة التغذية   3
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تكلفتها بمليون  ، التي تقدر  2023- 2022اعداد خطة التنفيذ التفصيلية لنظم المعلومات الخاصة بالتغذية في اليمن للفترة    استكمالدعمت اليونيسف  

تُعد منظمة اليونيسف الرئيس المشارك لفريق   للترويج لخطة العمل يضم جمهور المانحين.    2022من المقرر عقد اجتماع في يناير   دوالر أمريكي.

 العمل المعني بمعلومات التغذية إلى جانب وزارة الصحة العامة والسكان.

 

كان من المخطط    مسح   44الرصد والتقييم الموحدان ألعمال اإلغاثة واالنتقال في اليمن. فمن بين    مسوحات إحراز تقدم إيجابي في  ب  تفيد التقارير

وبحلول نهاية الفترة  في المائة.  75في المحافظات الجنوبية، وبلغت نسبة اإلنجاز    11في المحافظات الشمالية و   مسوحات   7القيام بها، أنجزت  

للبدء في تدريب القائمين على التعداد في منتصف   مسحين ، ومن المقرر تنفيذ  15في مرحلة جمع البيانات    سوحات الم المشمولة بالتقرير، بلغ مجموع  

  المسوحات وتم اتخاذ إجراءات للمضي قدما في تنفيذ    ،المسوحات ُعّطلت ثالثة من تلك   لكنها لم تبدأ بعد.    مسوحات   6من المقرر اجراء   شهر ديسمبر. 

  المتبقية في ديسمبر.

 

 حماية الطفل 

إلى   الوصول  تم  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  فيهم   146,679خالل  بمن  األلغام،  بمخاطر  التوعية  أنشطة  خالل  من  النزاع  من  متضرر  شخص 

رجل( في تسع محافظات )عدن والحديدة و عمران    6,152و  امرأة    5,535)بالغ    11,687فتى( و    66,343فتاة و    68,649طفل )  134,992

  المالئمة لألطفال حيث جرى تنفيذ أنشطة التوعية بمخاطر األلغام في المدارس والمساحات   ولحج وصنعاء وأمانة العاصمة وتعز(.    وحجة وإب 

امرأة وفتاة من خالل    276,299كما تم الوصول إلى   وكذلك من خالل الحمالت المجتمعية مع االلتزام باإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

 أنشطة التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي، حيث حصلن على مجموعات مستلزمات النظافة الشخصية الخاصة بهن. 

 

محافظة    12شخص في    46,501طفل، قدمت اليونيسف الدعم النفسي واالجتماعي لصالح  لل  الصديقةالثابتة والمتنقلة    المساحات ة من  من خالل شبك

  20,161طفل )   37,732)أبين وعدن والبيضاء والحديدة والجوف وحضرموت ولحج وحجة وريمة وصعدة ومأرب وأمانة العاصمة( بمن فيهم  

  رجل(.  3,758امرأة و  5,011بالغ )  8,769فتى( و  17,571فتاة و 

 

حيث عمل ُمديري الحاالت   واصلت اليونيسف من خالل برنامج إدارة الحاالت دعم اإلحالة إلى الخدمات ذات األهمية وتوفيرها لألطفال األكثر ضعفاً،

 فتى( تلقوا أكثر من خدمة واحدة.  443فتاة و  263طفل ) 706فتى(، من بينهم  452فتاة و  277طفل ) 729الُمَدَربِّين على تحديد 

 

 األولية،تم تزويد خدمات الصحة النفسية المجتمعية والدعم النفسي واالجتماعي من قبل الشركاء في مجال مسؤولية حماية الطفل إلى مقدمي الرعاية  

امرأة و   5,137بالغ )  8,895فتى( و    17,998فتاة و    20,565طفل )  38,563شخص، منهم    47,458حيث تم الوصول إلى ما مجموعه  

 وقد أجرى مجال مسؤولية حماية الطفل تقييًما لالحتياجات في مجال القدرات بهدف تحديد االحتياجات والثغرات بين أعضاءه.   رجل(.   3,758

المنزلي وغيرها   األطفال والعنف  النفسية وعمالةتمثلت المخاطر األكثر شيوًعا التي يواجهها األطفال في المجتمعات التي تم تحديدها في الصدمات  

أفاد المشاركون في التقييم بضرورة الحصول على مزيد من بناء القدرات بشأن المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل   سات الضارة.  من الممار

وتخطط كتلة مجال المسؤولية  لألطفال(.  المالئمةاإلنساني والدعم النفسي واالجتماعي )بما في ذلك برامج اإلسعافات األولية النفسية والمساحات  

 . 2022خاص بحماية الطفل لبناء قدرات اعضاءها في الربع األول من عام ال

 

 التعليم 

شهر   نماذج    نوفمبر، خالل  من  حزمة  إطالق  في  والتعليم  التربية  وزارة  اليونيسف  تستهدفدعمت  والطالب    تدريبية  الرعاية  ومقدمي  المعلمين 

محافظة شمالية )البيضاء   12في المائة من اإلناث( في مدينة صنعاء و    29)  شخص   5,090بما يعود بالفائدة على    التعليم،والعاملين في مجال  

النماذج التدريبية وحدات مختارة بما في   وتضم والحديدة و الجوف و المحويت و عمران و ذمار و حجة و إب و ريمة و صعدة و صنعاء و تعز(.

  ذلك:

 معلمة(   497معلم و  795التعلم الفعال وإدارة الفصول الدراسية ) .1

  (معلمة 328معلم و  1,570بروتوكوالت المدارس اآلمنة ) .2

 امرأة(.  200عضو مجلس األباء واألمهات و   1,653فتاة و    450عضو مجلس الطالب و    1,072التخطيط والقيادة المدرسية ) .3

 .2021الجنوبية في ديسمبر الدورات التدريبية في المحافظات  ستنطلق

المؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة   لالجئين ومعوقًّعت اليونيسف اتفاقية مع المجلس النرويجي    الطوارئ،كجزء من استجابة التعليم في حاالت  

شهًرا    12ية الطفل على مدى  في المائة من الفتيات( الوصول بشكل مستمر الى خدمات التعليم وحما  60طفل )  14,000اإلنسانية بهدف مساعدة  

تسعى اليونيسف إلى توسيع نطاق استجابتها لألطفال النازحين في محافظة مأرب كونهم من بين الفئات األكثر   في أربع مديريات بمحافظة مأرب.  

 ضعفًا الذين اضطروا للنزوح بالفعل مرتين أو ثالث مرات بسبب الموجة الحالية من تصاعد النزاع. 

 

إلى   اليونيسف    ذلك،باإلضافة  بالفائدة على    للتعليم في مساحة مؤقتة    25قدمت  يعود  بما  تعز  )  1,500محافظة  و    681طفل  فتى(،   819فتاة 

)  13,081و  المدرسية  الحقائب  مستلزمات  ولحج    1مجموعات  والحديدة  في عدن  ومعدات لكل طفل(  األقنعة    ومأرب،  )مثل  الشخصية  الحماية 
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اليدين   في  ومعقمات  الحرارة(  قياس  وشبوة    698وأجهزة  ومأرب  ولحج  والحديدة  وعدن  والضالع  أبين  في  منها حوالي   وتعز،مدرسة  سيستفيد 

كونه أحد المكونات الهامة لضمان وصول األطفال    المدارس،تواصل اليونيسف دعم إعادة تأهيل مرافق المياه واإلصحاح البيئي في   طفل.  30,000

أكثر   تعليمية  بيئة  في   أمانًا.إلى  البيئي  المياه واإلصحاح  تأهيل مرافق  إعادة  االنتهاء من  بالفائدة على    مدرسة،  45تم  يعود  طفل    37,827مما 

 والحديدة.  محافظتي أبين فتاة( في  17,829فتى و  19,998)

 

موظفًا من   40حيث قامت بتدريب    ،نوفمبر  22إلى    20الفترة من    المتضررين في نظمت كتلة التعليم ورشة عمل حول المساءلة أمام األشخاص  

  وزارة التربية والتعليم والشركاء من المنظمات غير الحكومية المحلية.

 

 المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي

قبة جودة  خالل الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت اليونيسف أنشطة االستجابة لحاالت الطوارئ، بما في ذلك نقل المياه بالشاحنات )الوايتات( ومرا

المعالجة   وأنشطة  واالستهالك  بالكلور، المياه  األساسية  النظافة  مستلزمات  وتوزيع مجموعات  الطارئة  الحاالت  في  مراحيض جاهزة  ية،  وتركيب 

 وتنظيم جلسات تشجيع ممارسات النظافة في أوساط النازحين بمحافظة مأرب بالتعاون مع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والصرف الصحي و 

  ه، المياكما دعمت اليونيسف تركيب وإصالح وإعادة تأهيل نقاط توزيع   .  للتنميةالمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي وكذلك مؤسسة تبسام  

البيارات   وتعزيز ممارسات النظافة بالشراكة مع وحدة الطوارئ بالهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والصرف    الممتلئة،وشفط مياه المجاري من 

اء  فرد من أبن 20,000نازح و   227,000ويستفيد من هذه التدخالت أكثر من   المحلية. غير الحكوميةالصحي باإلضافة إلى العديد من المنظمات 

 المجتمعات المضيفة. 

 
من المؤسسات المحلية للمياه والصرف    34استمر توصيل الوقود لدعم    نوفمبر،خالل شهر  

  2,48محافظة لالستمرار في توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب لحوالي    15في  الصحي  

من    شخص،مليون   اليمن ل  ي حتياطاالمخصص  البدعم  في  اإلنساني  التمويل   .صندوق 

فرق    والكوارث /دعمت اليونيسف اللجان الدائمة لالستجابة لألزمات    ذلك، باإلضافة إلى  

ة المتكاملة لحاالت اإلسهال المائي الحاد / حاالت  في االستجاب السريعة المشاركةاالستجابة 

خالل توفير وتوزيع مواد النظافة وتنظيم    التغذية من اشتباه اإلصابة بالكوليرا وحاالت سوء  

مما يعود بالفائدة على ما مجموعه   النظافة،جلسات التوعية ودورات تدريبية حول ممارسات  

والحد  263,711 والضالع  تعز  وشمال  إب  في  والجوف شخص  والمحويت  وريمة  يدة 

تضمنت هذه التدخالت  وصعدة وأمانة العاصمة ومأرب وصنعاء وذمار وعمران والبيضاء. 

بما في ذلك مجموعات    المختلفة،توزيع إمدادات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي  

النظافة   ومجموعات مستلزمات  الم  األساسية  وخزانات  االستهالكية  النظافة  ياه مستلزمات 

وتعزيز ممارسات النظافة وتعقيم خزانات المياه بالكلور على   المياه،لتر، وأقراص الكلور المستخدمة لتعقيم    2,000و    1,000البالستيكية سعة  

 مستوى المنازل، وقد استكملت هذه التدخالت بمراقبة جودة المياه ومعالجة مصادر إمدادات المياه بالكلور.

 
 2022، وناقشت الركائز اإلستراتيجية لعام  البرامج اإلنسانيةالصحي واإلصحاح البيئي ورشة عمل إحاطة لشركاء دورة    نظمت كتلة المياه والصرف 

نجح االجتماع السنوي  باإلضافة إلى تدابير تخفيف اآلثار بشأن االستمرار في خدمات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في مواقع النازحين.  

والصرف الصحي واإلصحاح البيئي وصياغة خطة   للمياه  المواضيعي ومراجعة اإلطار    ،2022لفريق الكتلة في وضع الركائز اإلستراتيجية لعام  

كما دعمت الكتلة  لدى الكتلة العالمية للمياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي.    االستشاريالعمل السنوية ليتم مراجعتها من قبل فريق الخبراء  

ارتفع مستوى تمويل  والصرف الصحي واإلصحاح البيئي.  ورشة عمل حول اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في عدن بالتعاون الوثيق مع قسم المياه 

ال يزال النقص الكبير في التمويل يشكل    ذلك،ومع   .2021في المائة في سبتمبر    12صعودا من    المائة،في    13,8خطة االستجابة اإلنسانية إلى  

 . 2022الصرف الصحي واإلصحاح البيئي حتى مطلع عام استمرار توفير أنشطة االستجابة المنقذة للحياة في جانب المياه و  كبيرة أمامتحديات 

 

 الحماية االجتماعية واإلدماج

اليونيسف   المشمولة  واصلت  الفترة  حماية    بالتقريرخالل  مشروع  كورونا   المجتمعتنفيذ  بفيروس  اإلصابة  لخطر  المعرضين  األفراد  يدعم  الذي 

للفئات األكثر   مبالغ نقديةوالتي توفر    اإلنسانية،مبادرة الحواالت النقدية    المشروعهذا    ضمن نفَذت اليونيسف   ومحدودية قدراتهم على توفير الحماية.  

تم    لذلك،ونتيجة   ضعفاً في مدينة تعز لمساعدتهم على التعامل مع آثار فيروس كورونا واسعة النطاق من خالل تحسين الظروف االقتصادية لألسرة.

ثالث مديريات )صالة أسرة( في    3,000في المائة من األسر المستهدفة البالغ عددها    90الفئات السكانية الضعيفة )  أسرة من   2,971الوصول إلى  

  و القاهرة والمظفر( خالل الفترة المشمولة بالتقرير. 

 

مع التركيز على المجتمعات الضعيفة في أمانة العاصمة    لهم،تستمر اليونيسف في إعطاء األولوية لألشخاص والمجتمعات األكثر ضعفاً وتقديم الدعم  

والتمكي للدعم  المتكامل  النموذج  مشروع  خالل  من  واالقتصادي.  وصنعاء  االجتماعي  المشمولة   ن  الفترة  الرعاية   بالتقرير،خالل  صندوق  قدم 

أسرة في صنعاء( و إحالتها إلى الخدمات التكميلية  1,327أسرة في أمانة العاصمة و  5,339أسرة / حالة ) 6,666االجتماعية الدعم لما مجموعه 

فتى(   1,331فتاة و    1,160طفل )  2,491إلخ.( شمل ذلك   والغذاء،وحماية الطفل  )المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي والصحة والتغذية  

 2021اليمن/ -© اليونيسف 



6 
 

  التغذية، طفالً يعانون من سوء التغذية إلى خدمات    132أُحيل    ذلك، حيث حصلوا على شهادات ميالدهم في أمانة العاصمة وصنعاء. باإلضافة إلى  

امرأة حامل ومرضع إلى المراكز الصحية    233أُحيلت   المراكز الصحية الحكومية.طفل / رضيع لقاحات التطعيم من خالل اإلحالة إلى    526وتلقى  

  بأمانة العاصمة وصنعاء. 

 
باإلضافة إلى   فتى وفتاة إلى مديري حاالت حماية الطفل لدى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل لتلقي الدعم النفسي واالجتماعي.  115كما أُحيل  

جهود المناصرة والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لدعم التحاق األطفال من أبناء    اليونيسف،بدعم من    االجتماعية،واصل صندوق الرعاية    ذلك،

  أسرة إلى شركاء اليونيسف المنفذين في مجال المياه والصرف اإلصحاح البيئي لتلقي  1,200أُحيل ما مجموعه   األسر الضعيفة بالمدارس مجانًا. 

 مجموعات مستلزمات النظافة االستهالكية في أمانة العاصمة وصنعاء. 

 

للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي، تم االنتهاء م المتكامل  النموذج  المجتمعية في إطار مشروع  المشاركة  ن في نوفمبر وكجزء من أنشطة 

ومن مخرجات هذا التدريب أن تصبح المنظمات المجتمعية قادرة على تقديم  المكون الثاني لبناء القدرات المؤسسية للمنظمات المجتمعية الضعيفة.  

 1,607حملة نظافة مما يعود بالفائدة على    23نُفِّّذت    ذلك، باإلضافة إلى   الدعم الالزم للمجتمعات الضعيفة في الحصول على الخدمات االجتماعية.

من    67من أقرانهم حول أهمية التعليم و    90طوعون في المناطق المهمشة إلى  شخص في أمانة العاصمة وصنعاء. وصل المثقِّّفون األقران المت

تم    واالقتصادي،كجزء من مكون مشروع النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي   أقرانهم حول مبادرة النظافة الشخصية في محافظة صنعاء.

فتيات تدريبًا مهنيًا في الخياطة وصنع    10وتلقت    صنعاء،قيرة في محافظة  مستفيًدا في أربعة أحياء ف  55إنشاء صندوق توفير مجتمعي لخدمة  

  .ت اإلكسسوارا

 

تم إعداد تحليل خاص حول " اآلثار    نوفمبر،خالل شهر   واصلت اليونيسف دعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي في أنشطة الحصول على األدلة.

سلط التحليل الضوء على آثار فيروس كورونا على العديد من  وخيارات سياسة التخفيف منها". االجتماعية واالقتصادية لفيروس كورونا على اليمن 

األمر الذي يتسبب في تقليل التغطية الصحية   للفيروس،في المائة من النظام الصحي العامل للتصدي    15وأشار إلى أنه تم استخدام حوالي    القطاعات،

كما أظهر التحليل أن   مدرسة كمراكز حجر صحي للمرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا. 55استخدمت  في المائة.  30-20الشاملة بنسبة 

 (. 2020في المائة في    11,1إلى    2019في المائة في    22,8)من    2020معدل التحويالت إلى الناتج المحلي اإلجمالي تقلصت بشكل كبير في عام  

 

 االتصال من أجل التنمية 

داخل محافظتي الضالع ولحج وفي أربع مديرات بمحافظة تعز من خالل    مديريات تم دعم حمالت التطعيم الفموي ضد الكوليرا التي نُفذت في ست  

تضمنت هذه التدخالت حشد المتطوعين المجتمعيين والشخصيات الدينية   شخص. 750,000تدخالت االتصال والحشد المجتمعي التي وصلت إلى 

إلى بث رسائل   اعالمية باإلضافةوتم تعزيزهم بمركبات متجولة مزودة بمكبرات الصوت ومواد    المستهدفة،ملة التطعيم في المديريات  للترويج لح

 ة المحلية. يمحطات اإلذاع الإعالمية عبر 

 

ة مأرب من خالل تدخالت المشاركة  تم دعم تدخالت التطعيم ضد شلل األطفال والحصبة والنكاف والحصبة األلمانية في مخيمات النازحين في محافظ

 أسرة نازحة.  12,555إلى حيث وصلوا  المتجولة،المجتمعية التي ينفذها المتطوعون المجتمعيون باستخدام مكبرات الصوت 

 

الحكومة  محافظة خاضعة لسيطرة    13استمرت تدخالت االتصال والحشد المجتمعي لدعم االقبال على أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في  

تم تنفيذ حملة   المعترف بها دوليًا حيث يتم نشر اللقاحات من خالل نُهج متعددة بما في ذلك وسائل اإلعالم وغيرها من أنشطة المشاركة المجتمعية.

وسائل اإلعالم   ويتمثل دعم التطعيم ضد فيروس كورونا من خالل الحمالت الالحقة التي تدعمها تدخالت اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع.  

محطة إذاعية وست   25للتوعية بحملة التطعيم في بث رسائل الحملة من خالل مقتطفات وإعالنات الخدمة العامة والبرامج النقاشية المخصصة عبر  

إلى   قنوات تلفزيونية، أنه تم الوصول  التط مليون شخص عبر تلك األنشطة.  5ويُقدار  المجتمعيون أنشطة  المتطوعون  التي كما دعم  المتنقلة  عيم 

 تستهدف الطالب والموظفين في الجامعات. 

 

حيث تم إشراك    الجسدي،من جانبها، واصلت الشخصيات الدينية التفاعل مع الناس لتوعيتهم بممارسات الوقاية من فيروس كورونا وإرشادات التباعد  

إلى  باإلضافة   شخص من خالل أنشطة مختلفة أُقيمت في المساجد والمدارس وعبر اللقاءات المجتمعية والمناسبات االجتماعية النسائية.  218,953

من منزل إلى منزل وجلسات    خالل الزيارات شخص برسائل توعوية حول فيروس كورونا    240,896ذلك، وصل المتطوعون المجتمعيون إلى  

 نقاشية في منتديات األمهات.

 
 ن وتعز لضمافي ست مديريات بمحافظتي عدن  متعددة القطاعات  استمرت تدخالت التوعية بالمخاطر وإشراك المجتمع لدعم مبادرة الحماية المتكاملة  

ية  تزويد األسر المعرضة للمخاطر بالمعلومات والمهارات العتماد ممارسات الوقاية من فيروس كورونا للحد من انتقال العدوى بين البشر وحما

شخص من خالل    43,172من الوصول إلى    وفي المديريات المستهدفة نجح المتطوعون المدربون األفراد األكثر عرضة لمخاطر اإلصابة بالعدوى.

  تنفيذ الزيارات من منزل إلى منزل.
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والتي من خاللها يُجيب األخصائيون   والسكان،لتعزيز أنظمة تلقي الردود، تواصل اليونيسف دعم الخطوط المجانية التي تديرها وزارة الصحة العامة  

ال  االستفسارات الصحيون على   االستشارات  وتقديم  فيروس كورونا.والمخاوف  لتلقي   طبية حول  المجاني  الخط  اليونيسف في دعم  استمرت  كما 

 4,760وخالل شهر نوفمبر، تم الرد على  المكالمات من النازحين بهدف تمكينهم من رفع شكاواهم ومخاوفهم حول الخدمات اإلنسانية المقدمة لهم.

بمن فيهم الشخصيات   -افي لالتصال المتبادل، واصل المتطوعون المجتمعيون  ومن أجل توفير منبر إض مكالمة من خالل تلك الخطوط المجانية.

شخص من    60,000وقد تم إشراك حوالي   التفاعل مع مجتمعاتهم المحلية من خالل انشاء مجموعات واتسآب.    -الدينية وأعضاء منتديات األمهات  

 خالل مجموعات الواتسآب.  

 

 د/ الكوليرااالستجابة لمواجهة االسهال المائي الحا

نجح  الكوليرا. واصل الشركاء المنفذون تقديم الدعم لتنفيذ التدخالت في مجال التواصل والتعبئة المجتمعية الرامية للوقاية من اإلسهال المائي الحاد/

شخًصا برسائل توعوية حول اإلسهال المائي   358,604الوصول إلى  األمهات من المتطوعون المجتمعيون والشخصيات الدينية وأعضاء منتديات 

بات وتنظيم الحاد/ الكوليرا وأهم الممارسات األسرية التي تنقذ حياة الطفل من خالل الزيارات من منزل إلى منزل وعقد اللقاءات المجتمعية والمناس

 جلسات التوعية في المساجد والمدارس. 

 

  27بدأت الجولة األولى في   مديريات داخل ثالث محافظات جنوبية.  10من حمالت التطعيم الفموي ضد الكوليرا في  تم التخطيط لتنفيذ جولتين  

من السكان المستهدفين جرعاتهم   150,070تلقى ما مجموعه    نوفمبر،  30حتى   مديريات(.  5نوفمبر بمحافظتي الضالع )مديرية واحدة( ولحج )

اجماالً، تستهدف   .2021ومن المقرر تنفيذ حملة في أربع مديريات داخل محافظة تعز خالل شهر ديسمبر   ليرا.األولى من التطعيم الفموي ضد الكو 

  شخص على مدى عام واحد.  761,904هذه الحمالت 

 

 آلية االستجابة السريعة 

لقد   سيما في مأرب وعلى طول الساحل الغربي.  خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تصاعدت حدة النزاع بشكل مستمر في العديد من جبهات القتال، ال  

في مدينة مأرب ومديرية الوادي، وبالتالي خلق مزيداً من الضغط    ن بالنازحيالمكتظة    مواقع النزوحتسبب النزاع المستمر إلى زيادة النزوح نحو  

 46,000وبحسب مصفوفة تتبع النزوح الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من   على الخدمات العامة والبنية التحتية والمساعدات اإلنسانية.

وقد زاد عدد النازحين الجدد بحوالي عشرة أضعاف في   الخامسة،، حيث أن العديد منهم نزح للمرة الرابعة أو 2021شخص في مأرب منذ سبتمبر 

  نازح للتوجه نحو مديريات مختلفة في محافظتي الحديدة وتعز. 2,000من مواقع النزوح التي تستضيفها المحافظة. وهذا ما دفع أكثر  

 

الوصول إلى السكان النازحين في الخطوط األمامية    في   - إلى جانب صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي   - استمرت اليونيسف  

 مديرية.  20على    شخص( تتوزع  83,125أسرة نازحة جديدة )   11,875إلى    وصلت آلية االستجابة السريعة ودعمهم بمجموعة االستجابة األولية.

 النظافة األساسيةوقد تم توزيع أكبر عدد من مجموعات مستلزمات آلية االستجابة السريعة في محافظات مأرب و الحديدة وتعز، تضمنت مواد  

لقد   اسية لألسرة ومجموعات مستلزمات النظافة الشخصية للنساء.ومستلزمات أخرى بما في ذلك مواد غذائية ومجموعات مستلزمات النظافة األس

 المستلزمات هذه االحتياجات الفورية األكثر أهمية لألسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها بشكل مفاجئ.  ات لبّت مجموع 

 

  اإلمدادات والخدمات اللوجستية

في المائة من فترة    50الجودة حظر استيراد اإلمدادات التي لم يتبقى سوى أقل من  وفي الحديدة، واصلت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط  

بالتحديد في حاويات مبردة على الرغم من توصيات الشركات المصنعة    األغذية العالجية الجاهزة لالستعمال  تشترط شحن ال زالت الهيئة   صالحيتها.

إالا أن هذا  في المائة.  200لكن بسبب هذا الشرط تزداد تكاليف الشحن بنسبة   حاويات مبردة.ووزارة الصحة العامة والسكان بأنه ال يلزم نقلها في  

 الشرط ال يزال قيد المراجعة نتيجة جهود التواصل الحثيثة التي تبذلها اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي.

 

التعاقد الحصري مع الموردين المسجلين لديه على األمم المتحدة/ المنظمات الدولية  واستمر المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية اشتراط  

اليمن.  شمال  في  تنافسية  بصورة  اختيارهم  واجراءات  بالموردين  االستعانة  من  سيحد  الذي  األمر  الحكومية،  في   غير  التجاري  السوق  يزال  ال 

ويعتمد بشكل كبير على المورد ولضمان توافر اإلمدادات األساسية،  ين الذين يتخذون مقارهم في المناطق الشمالية.المحافظات الجنوبية محدوداً 

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

 

 القيادة والتنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني 
 وأولويات البرامج.  والكتلوخطة االستجابة اإلنسانية    االحتياجات اإلنسانيةنية في اليمن مع تقرير النظرة العامة على  تتفق استراتيجية اليونيسف اإلنسا

واإلصحاح البيئي والتعليم والتغذية وكذلك مجال    كتل المياهحيث تقود    اليمن،تواصل اليونيسف العمل بالتنسيق مع الفريق القطري اإلنساني في  

وتتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات الدولية غير الحكومية لتقديم    كتلة الصحةباعتبارها عضو نشط في    الطفل،مسؤولية حماية  

  اإلمدادات والخدمات األساسية المنقذة للحياة بكفاءة في المناطق المتأثرة بتصاعد العنف المسلح.
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كما تتفق خطة االستجابة مع  .2020لتأهب واالستجابة لمواجهة فيروس كورونا في أبريل  في سياق جائحة فيروس كورونا، أعدت اليونيسف خطة ا

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

وترتكز هذه الخطة على خطة التأهب واالستجابة   ى اليونيسف إدارة األولويتان األخيرتان.الصحية خارج إطار التصدي لفيروس كورونا، حيث تتول

المتضررة األخرى.  البلدان  المستفادة من  الدروس  العالمية وتأخذ بعين االعتبار  التي تقودها منظمة الصحة  النصف األول من عام   الوطنية  شهد 

ت والتحصين ومنظمة الصحة العالمية إلطالق حملة نشر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في اليمن تنسيقاً وثيقاً مع التحالف العالمي للقاحا  2021

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

 اللقاح، وكذلك لمواصلة المشاركة الرقمية ورصد الشائعات. مع المعلومات المضللة حول هذا 

 

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

منظمة   30بعة لألمم المتحدة بتحديث جهات التنسيق من كل عضو )الصحية، قامت الشبكة والتي تشارك في قيادتها مفوضية شؤون الالجئين التا

بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية( للتأكد من فعالية التزام    نوفمبر،حتى نهاية  

للفترة   كل عضو.   الشبكة إستراتيجية وخطة عمل  للتعامل مع ادعاءات    فضالً ،  2022-2021وقد أعدت  القياسية  التشغيل  عن إعداد إجراءات 

من أجل تجنب االزدواجية   المتحدة،وتطوير قدرات الشركاء المنفذين المتسق بين وكاالت األمم    الشبكة تقييمكما بدأت   الجنسي.  واالعتداءاالستغالل  

    وكاالت األمم المتحدة. في تقييم منظمات المجتمع المدني التي لها شراكات مع العديد من 

 

 اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني 

 

  آخر المستجدات الميدانية:

 تثقيف األقران: نهٌج قائم على المشاركة لتمكين األطفال األكثر احتياجا 

 

والتعليم والقضايا االقتصادية إلى جانب تبادل يسعى البرنامج إلى رفع مستوى الوعي بين المشاركين حول أهم القضايا التي تتعلق بالصحة  

  المعارف والخبرات

 

 على الرابط التالي لقراءة المزيد عن هذا التدخل يرجى النقر 

 اإلعالم الخارجي
 

 أغنية ريم لديها حلم :اليوم العالمي للطفل  دعم معلمات المدارس الريفية السريعة  االستجابةفِّرق 

 

 

 2021ديسمبر  31 تقرير الوضع القادم: 

 

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

 UNICEF_Yemen@ : صفحة اليونيسف اليمن على تويتر

 UNICEF_Yemen@ صفحة اليونيسف اليمن على انستجرام

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

 

 المعلومات  من للمزيد

 :مع التواصل يمكن 

 دواميل  فيليب

 اليمن في اليونيسف ممثل

 صنعاء

 712223363 967+ :تلفون

    pduamelle@unicef.org :الكتروني بريد

 النجا  ابو محمد

 واإلعالم  االتصال  قسم رئيس

 صنعاء  اليمن، –اليونيسف 

 712223161 967+تلفون:

  :بريد الكتروني
maboelnaga@unicef.org 

  لوبيل  نآ

 اليمن - اليونيسف  في  الشراكات خبيرة

 األردن  عمان، مقر من

 8350402 79 962+ :تلفون

 :الكتروني بريد

alubell@unicef.org 

 

https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1462386559416627200
https://www.unicef.org/yemen/stories/rural-female-teachers-yemen-encourage-young-girls-get-education
https://www.youtube.com/watch?v=49OhYISuZPU
https://www.youtube.com/watch?v=49OhYISuZPU
https://www.youtube.com/watch?v=49OhYISuZPU
https://www.youtube.com/watch?v=49OhYISuZPU
http://www.facebook.com/unicefyemen
https://twitter.com/unicef_yemen
https://twitter.com/unicef_yemen
https://twitter.com/unicef_yemen
https://www.instagram.com/unicef_yemen/
https://www.instagram.com/unicef_yemen/
https://www.instagram.com/unicef_yemen/
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:pduamelle@unicef.org
mailto:alubell@unicef.org
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 الملحق )أ(

 4ملخص نتائج البرنامج
 

 استجابة القطاع اليونيسف وشركاء التنفيذ    

 مجموع النتائج 2021هدف  االحتياج الكلي القطاع
التغيير منذ 

 آخر تقرير 
 2021هدف 

مجموع 

 النتائج

التغيير منذ 

 آخر تقرير 

 الصحة

عدد األطفال دون سن عام واحد ممن تلقوا اللقاح ضد  

 الحصبة

20,100,000 

972,142 5735,805 82,129    

شهراً ممن   59و  6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 شلل األطفال تم تطعيمهم ضد  
5,535,816 63,800,313 70    

األولية  عدد األطفال والنساء الذين يتلقون الرعاية الصحية 

 المرافق التي تدعمها اليونيسف  في
2,500,000 2,549,543 232,654    

عدد العاملين في مرافق الرعاية الصحية والعاملين الصحيين  

 بمعدات الحماية الشخصية المجتمعيين الذين يتم تزويدهم 
15,000 15,873 80    

 التغذية

شهراً   59و  6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

التغذية الحاد الوخيم الذين أدخلوا أقسام   والمصابين بسوء 

 الرعاية العالجية

321,558 320,108 217,041 915 320,108 217,041 915 

شهر الذين   59و  6أعمارهم بين عدد األطفال الذين تتراوح 

 يتلقون مكمالت فيتامين أ كل ستة أشهر 
4,766,718 4,663,454 93,140,467 975 4,633,443 3,140,467 975 

 الجنسي االعتداءو  االستغاللحماية الطفل، العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ و الحماية من 

عدد األطفال ومقدمو الرعاية الذين يحصلون على خدمات  

 الرعاية النفسية والدعم النفسي 

8,600,000 

900,000 10462,929 46,501 990,000 11486,756 47,458 

النساء والفتيات والفتيان الذين يمكنهم الحصول على  عدد  

تدخالت التخفيف والوقاية من مخاطر العنف القائم على  

 النوع االجتماعي أو التصدي له 

6,100,000 125,321,017 

 

 

276,299
13 

 

   

عدد األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى قنوات آمنة 

 الجنسي لإلبالغ عن االستغالل واالعتداء 
500,000 1,400,000 140    

 
 .2021األطفال الذي تم تحديثه واعتماده لعام تعكس هذه األرقام نداء أنشطة العمل اإلنساني من أجل 4
 .اإلنجازات في نهاية العام نسبة  والتي ستزيد من  2021يُعزى ضعف اإلنجاز إلى البيانات المتبقية التي لم يتم دمجها بعد لشهري نوفمبر وديسمبر 5
من المقرر تنظيم اليوم الوطني للتحصين ضد شلل األطفال في نهاية شهر نوفمبر، الذي سيزيد من تحقيق   محافظة(. 14في المحافظات الشمالية فقط ) 2021نُفَذت آخر حملة لمكافحة شلل األطفال في مايو  6

 الهدف.  
 ملة الثانية في الربع األخير من العام. نُظمت الحملة األولى في شهر مايو، ومن المتوقع إجراء الح  لم يُحرز أي تقدم خالل شهر نوفمبر و من المقرر تحقيق هذا المؤشر من خالل الحمالت الوطنية.  7
بناًء على   في المائة.  6كما أن إمدادات اليونيسف المتاحة من معدات الحماية الشخصية تخطت الهدف بنسبة  يعتمد هذا المؤشر على اإلمدادات المتاحة والطلبات المقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان.  8

    رة الصحة العامة والسكان، طلبت األخيرة توزيع اإلمدادات المتاحة من معدات الحماية الشخصية لموظفي مرافق الرعاية الصحية. مناقشة بين منظمة اليونيسف و وزا
 محافظة فقط(.  14في المحافظات الشمالية ) 2021األطفال في أبريل ومع ذلك، نُفِّّذت حملة واحدة فقط هذا العام ضد شلل  عادة ما يتم توفير مكمالت فيتامين )أ( في حمالت مكافحة شلل األطفال في اليمن. 9

 . 2021ومن المتوقع إجراء جولة أخرى من حملة شلل األطفال في ديسمبر 
، وكذلك نتيجة قرار عدم استضافة أي نشاط بالمدارس خالل فترة  يعزى ضعف اإلنجاز إلى الطرائق التي تتم عن بعد، مما قلل من عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم عما كان متوقعا في مرحلة التخطيط 10

 العطلة الصيفية وتجنب أي لبس مع "المخيمات الصيفية" التي تنظمها السلطات. 
 تأخرت سرعة الشركاء في تنفيذ األنشطة، مما بطء من سير التقدم نحو تحقيق الهدف 11
 وأُدخل التصويب في هذا التقرير.  5,044,718إجمالي   2021شهر أكتوبر وصل المبلغ في  ,.في تقرير الوضع لشهر أكتوبر، لم تتضمن النتيجة اإلجمالية التغيرات الشهرية 12
 تنفيذ األنشطة، مما بطء من سير التقدم نحو تحقيق الهدف تأخرت سرعة الشركاء في 13
يعتمد هذا المؤشر بشكل كبير على دورة الصرف المقدمة من   في المائة كما هو موضح في آخر تحديث في يونيو.  280تم تحقيق هدف هذا المؤشر وكانت النتيجة اإلجمالية تحقيق التفوق في االنجاز بنسبة    14

 الربع األخير.  وحدة إدارة المشروع في
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عدد األطفال الذين يحصلون على التثقيف بشأن المخاطر 

المتعلقة باألسلحة المتفجرة والتدخالت الخاصة بتقديم  

 المساعدة للناجين

2,160,000 
5,683,936  

15 
146,679    

 التعليم

عدد األطفال الحاصلين على التعليم الرسمي وغير الرسمي،  

 في ذلك التعليم المبكر بما 

8,100,000 

500,000 16567,618 170 790,750 710,705 7,270 

عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمواد تعليمية لالستخدام  

 الفردي 
800,000 18222,346 13,081 872,000 365,653 25,856 

عدد المدارس التي تطبق بروتوكوالت المدارس اآلمنة 

 العدوى ومكافحتها( )الوقاية من 
1,000 19537 308 4,600 1,056 326 

 86,000 عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز شهرية 
202,162 

 
0 181,603 216,435 

 

260 

 

 المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي 

عدد األشخاص الذين يحصلون على كمية كافية من المياه  

 والطبخ والنظافة الشخصيةالنظيفة واآلمنة للشرب  

15,400,000 

6,800,000 227,380,257 16,512 8,826,986 7,770,336 225,710 

على امدادات المياه وخدمات   ا حصلوعدد األشخاص الذين 

الصرف الصحي واإلصحاح البيئي الضرورية )بما في ذلك  

 مواد النظافة( 

5,910,000 5,144,206 

 

263,711 

 

4,529,704 5,735,994 294,188 

عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف إنسانية وتم  

 الوصول إليهم برسائل حول ممارسات النظافة المناسبة
5,910,000 5,114,206 263,711 5,767,919 6,231,921 294,188 

عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف إنسانية ويمكنهم 

 الوصول إلى وسائل آمنة للتخلص من الفضالت 
3,400,000 234,143,245 6,169    

 الحماية االجتماعية و الحواالت النقدية 

خالل الحواالت النقدية  عدد األسر التي تم الوصول إليها من 

 اإلنسانية عبر القطاعات

 

40,000 2430,784 2,971    

عدد األشخاص المستفيدين من المساعدات االجتماعية 

 واالقتصادية الطارئة طويلة األجل 
150,000 25171,751 17,826    

 
على الرغم من حقيقة أن المقتطفات التلفزيونية والرسائل النصية القصيرة   استخدمت منصات مختلفة إليصال رسائل التوعية بمخاطر األلغام الى الناس.   في المائة من الهدف.  256حققت الحملتان الوطنيتان    15

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

  شخص.  5,113,929إحدى الشركات رسالة نصية قصيرة إلى 
  في المائة من السكان المستهدفين(. 20شخص )  459,829بالنسبة للمقتطفات التلفزيونية فقد تم األخذ بعين االعتبار عدد سكان المناطق الريفية ومدى توفر الكهرباء، وتم الوصول إلى  -
 في المائة من السكان المستهدفين في هذه المحافظات.    15محافظات وصوالً إلى  9ى بثها عبر محطات الراديو، تم تغطية بالنسبة للمقتطفات التي جر  -

 في أنحاء البلد على مواصلة تعليمهم الرسمي.طفل    520,00، األمر الذي يساعد أكثر  2021اختتمت االمتحانات الوزارية للصف التاسع من المرحلة األساسية والثاني عشر من المرحلة الثانوية بنجاح في يوليو    16
 بسبب هذا التدخل االستراتيجي، تم تحقيق زيادة في الهدف بعض الشيء.  

تقوم   على مواصلة تعليمهم الرسمي..  طفل   600,000، األمر الذي يساعد حوالي 2021اختتمت االمتحانات الوزارية للصف التاسع من المرحلة األساسية والثاني عشر من المرحلة الثانوية بنجاح في يوليو   17
 وزارة التربية والتعليم حاليًا بمراجعة التقرير النهائي، لذلك لم يطرأ أي تغيير في الفترة المشمولة بالتقرير. 

 . 2022ملية التوزيع التي ستجري في عام نظًرا للمشاكل التي تواجهها سلسلة التوريد العالمية، لم يتم توفير طلبيات مبيعات أدوات التعليم الفردية بعد، بانتظار ع 18
وتشمل   .2021ديسمبر    15  - أغسطس    15ا إلى ذلك خالل الفترة  من المقرر تنفيذ مبادرة شاملة على نطاق واسع لتنمية قدرات المعلمين والموظفين في المدارس ومجالس اآلباء واألمهات ومجالس الطالب وم   19

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

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

لمين )في إطار مشروع المراقبة  في حين أن منظمة اليونيسف لديها بعض األموال لصرف حوافز المع يعزى ضعف اإلنجاز إلى عدم حشد ما يكفي من األموال لمواصلة صرف الحوافز على المستوى الوطني. 20
)حيث تستهدف خطة العمل   2016معلم ال يتقاضون رواتب منتظمة منذ عام  171,000معلم فقط من بين حوالي  12,000إلى حدِّ كبير محليا وستغطي  مخصصة والتقييم والمساءلة والتعلم( إال أن تلك األموال 

 معلم(.  86,000المتجددة الخاصة باليونيسف 
 تبين أن أحد شركاء اليونيسف قد ارتكب خطأ في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، مما يبرر االنخفاض.   21
 ل األمر. يعزى التفوق في اإلنجاز إلى توزيع الوقود على آبار المياه، األمر الذي ساعد اليونيسف الوصول إلى هدف أعلى مما كان مخططاً له في أو 22
أنابيب الصرف الصحي المنهارة، باإلضافة  از إلى العدد الكبير من األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل التدخالت في حاالت الطوارئ التي تدعمها اليونيسف وتشمل صيانة خطوط  يُعزى التفوق في اإلنج   23

 إلى تنظيف وإزالة الحمأة من أنظمة الصرف الصحي في المدن مثل صنعاء. 
  لتمويل.يعزى ضعف االنجاز إلى نقص ا 24
الحاالت في إطار مشروع النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي استند الهدف المحدد إلى عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم من خالل دورات الصرف السابقة في إطار برنامج النقد واإلحالة وإدارة  25

  ة من المبادرة التي أدت إلى زيادة عدد التسجيالت، نجحت اليونيسف في الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين مما كان مخطًطا له في بدايةنظًرا لالهتمام الذي يبديه المجتمع بشكل متزايد لالستفاد واالقتصادي. 
         األمر.                                                                                                                       
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 المساءلة تجاه السكان المتضررين -إشراك المجتمع المحلي  -ألغراض التنمية  االتصال

عدد األشخاص المشاركين في إجراءات اإلشراك من أجل  

 التغيير االجتماعي والسلوكي
 8,000,000 

10,227,589
26 

639,817    

 آلية االستجابة السريعة 

على عدد النازحين من الفئات الضعيفة الذين حصلوا  

 مجموعات مستلزمات آلية االستجابة السريعة
 27672,000 28417,466 83,125    

 

  

 
من الشخصيات الدينية القادرين على الوصول إلى أعداد كبيرة من المستفيدين من خالل التواصل    6,000يُعزى التفوق في اإلنجاز إلى توسيع نطاق اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع وحشد أكثر من    26

 الجماعي في المساجد والمدارس واللقاءات المجتمعية، وما إلى ذلك. 
 حيث تعمل اليونيسف وشركاؤها يًدا بيد للوصول إلى المزيد من األشخاص وتزويدهم بمجموعات مستلزمات آلية االستجابة السريعة.  2021د المستهدف ليعكس االستجابة التعاونية في ارتفع العد27
، 2021.  خالل الربع األخير فقط من عام  2019و    2020، كانت عمليات النزوح أقل من  2021ام  حَدد األعضاء المشتركين بين الوكاالت الهدف بناًء على اتجاهات النزوح السنوية السابقة، ولكن في ع  28

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

 

 المتطلبات القطاع

 فجوة التمويل التمويل المتوفر

الموارد الالزمة لألنشطة  

اإلنسانية التي تم  

 2021استالمها في عام 

المخصصات األخرى التي تساهم  

 29النتائج )بالدوالر( في تحقيق 

الموارد المتاحة من العام  

)المبالغ التي تم   2020

 ترحيلها( 

 % بالدوالر 

 % 82 100,959,510 11,430,984  11,070,306 123,460,800 الصحة 

 % 27 32,007,862 16,978,141  70,889,497 119,875,500 التغذية

حماية الطفل، العنف القائم على النوع  

االجتماعي في حاالت الطوارئ و  

والحماية من االستغالل واالعتداء  

 الجنسي

33,287,000 10,547,067 752,354 5,968,984 16,018,595 48 % 

 % 40 33,604,404 20,937,582 15,465,561 14,752,453 84,760,000 التعليم

المياه والصرف الصحي واإلصحاح  

 البيئي 
100,000,000 25,070,405 28,278,451 27,425,386 19,225,758 19 % 

 % 61 13,040,472 2,046,070  6,153,458 21,240,000 الحماية االجتماعية و الحواالت النقدية 

إشراك   -ألغراض التنمية  االتصال

المساءلة تجاه السكان  -المجتمع المحلي 

 المتضررين 

12,320,000 308,802  6,424,852 5,586,346 45 % 

 % 18 1,217,929 2,923,215  2,737,056 6,878,200 آلية االستجابة السريعة

 % 81 5,652,194 307,112  1,040,694 7,000,000 التنسيق بين الكتل 

  9,318,265-     9,318,265 - تخصيصه جاري 

 43 217,994,805 94,442,326 44,496,366 151,888,003 508,821,500 اإلجمالي 

 
 

 
كونها تشمل المكونات    2021صد أداء البرامج اإلنسانية للعام  وهذا يتضمن مساهمات إضافية من منظمات متعددة األطراف وجهات مانحة أخرى مما يركز على تعزيز النظام واسهامها في تحقيق نتائج خاصة بر  29

 الخاصة بالطوارئ. 


