
1 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2021اليمن  ©اليونيسف 

 الوضع في أرقام 

اوتشا: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة  )

 (2021على االحتياجات اإلنسانية لعام 

 
 مليون  11,3

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية  

 

 مليون  20,7

 إجمالي عدد األشخاص المحتاجين  

 

 مليون  1,58

 إجمالي عدد األطفال النازحين 

 
 

 

 

 @ 2020اليونيسف/ اليمن/ 

 أهم النتائج التي خلص إليها التقرير   
، وصل إجمالي عدد حاالت اإلصابة المؤكدة رسمياً بفيروس كورونا المبلغ 2021مايو    2  حتى  •

حالة تعافي، حيث بلغ معدل الوفيات   2,794حالة وفاة مصاحبة و  1,229حالة و   6,325عنها  

 في المائة 19,4المؤكدة 

فراد أبريل، تم إطالق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا والتي ركزت على تطعيم األ  20في   •

ما   تلقى  الشهر،  ذات  وفي  الصحية.  الرعاية  مجال  في  والعاملين  عالية  لمخاطر  المعرضين 
من كبار السن الذين تتراوح   5,715من العاملين في مجال الرعاية الصحية و 7,482مجموعه 

بين   وأكثر و  60أعمارهم  لديهم أمراض مزمنة وحاالت مرضية    3,620كذلك  عاماً  شخصاً 

 األولى من لقاح أسترازينيكا.  مصاحبة جرعتهم 
مجموعه    • ما  على  أبريل  شهر  خالل  هطلت  التي  الغزيرة  األمطار  شخصاً    34,465أثرت 

للنازحين وفي المجتمعات المضيفة التي تحتاج مساعدات في  ومخيما  موقعاً    265يعيشون في  

صرف الصحي جانب المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي.  في إطار تنسيق كتلة المياه وال
الترتيبات   في  اليونيسف  البيئي، شرعت  بإواالصحاح  الشراكات والخاصة  الموارد  حشد  قامة 

 لالستجابة لهذه االحتياجات. 
•  ً  ثمة تحديات الزالت تقف أمام إيصال المساعدات اإلنسانية إلى بعض المجتمعات األكثر ضعفا

غالبيتهم من مأرب والحديدة  شخصاً    29,512ابريل، نزح  شهر    حتىبالقرب من بؤر النزاع.  

وتعز والجوف، مع ازدياد النزوح الداخلي على صعيد المحافظة نحو مديريات أكثر أمناً أو نحو 

 . محافظات أخرى

 اليمن  -المكتب القُطري 

 تقرير الوضع اإلنساني

 

 2021أبريل  30 –1الفترة المشمولة بالتقرير: 
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 استجابة اليونيسف ووضع التمويل

 وضع التمويل

  2021نداء اليونيسف لعام 
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 نظرة عامة على التمويل والشراكات
، نداًء للحصول  2020، أطلقت أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن، والتي تتواءم حالياً مع خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 2021في العام 

.  لقد تم  2021انية لليمن لعام  مراجعة أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال لتتواءم مع خطة االستجابة اإلنس  وفي األثناء يتممليون دوالر.    576,9على  

مليون   94,5دمج االستجابة لمواجهة فيروس كورونا ضمن البرامج المخطط لها في إطار أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال. تم ترحيل ما مجموعه  

اليونيسف جهوداً كبيرة لجمع  فيه  تبذل    الذي  وفي الوقت.  1مليون دوالر إضافية من المساهمات األخرى   44,5إلى جانب    ،2020دوالر من مخصصات العام  

 مقابلأبريل،    30  حتى  اأمريكي   امليون دوالر  99,7  الحصول علىتم    ،2021نداء أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن لعام    لتغطيةاألموال  

مليون   338,2أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن. ومع هذا ستظل هناك فجوة تمويلية بمبلغ  لتغطية    مخصصةمليون دوالر أمريكي    238,7

لمشمولة  ا تقديم هذه التبرعات السخية خالل الفترة  اليمن. تمفي المائة من اجمالي المبالغ الالزمة لمواصلة أنشطة اليونيسف المنقذة للحياة في   59أو  - دوالر 

والنرويج وكندا والسويد وكذلك من صندوق اإلغاثة من المجاعة. باإلضافة إلى ذلك،    وموناكوكوريا    وجمهوريةبل حكومات الدنمارك واليابان  بالتقرير من ق

 تبرعات مالية من اللجان الوطنية التابعة لليونيسف في كٍل من المانيا والنمسا وسويسرا والمملكة المتحدة وأيرلندا والبرتغال.  استقبالتم 

 

 2نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية 
في المائة من إجمالي   71أي    - مليون شخص    20,7بعد مرور أكثر من ست سنوات على النزاع، ال يزال اليمن يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج  

شخصاً   138,000مليون طفل. كما أصبح  1,58المساعدة اإلنسانية. لقد أدَّى النزاع إلى تشريد ثالثة ماليين شخص، من بينهم  الحصول على –عدد السكان 

 شخص إلى طلب اللجوء في الخارج.  137,000في عداد المهاجرين في حين يسعى 

 

غذية الحاد الوخيم يصيب األطفال دون الخامسة. استمرت االحتياجات الغذائية  في الوقت الذي تواصل فيه اليونيسف تدخالتها المنقذة للحياة، ال يزال سوء الت 

مليون طفل من سوء التغذية الحاد    2,25طفالً من سوء التغذية الحاد الوخيم في اليمن ويعاني   395,195طوال شهر أبريل، حيث يعاني أكثر من    التزايدفي  

كما يؤدي نقص التمويل المخصص لتدخالت المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في حاالت الطوارئ  وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي.  

لى خدمات المياه والصرف الصحي  حصول عمليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة لل  15,4أصبح أكثر من    . لقداالستجابة المتكاملةجهود  إلى تقويض  

الخ  البيئي، حيثواإلصحاح   ب يرتبط غياب هذه  كما    مسبباتدمات  التغذية.  بفيروس كورونا  أسوء  اإلصابة  تفاقم خطر  إلى  الخدمات  في هذه  النقص  دى 

مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في مجال الرعاية الصحية، وال تزال النساء    20,1واألمراض المنقولة عبر المياه بما في ذلك الكوليرا.  هناك ما يقرب من  

في الحصول على الخدمات الصحية خالل    إلى المساعدةمليون طفل يحتاجون    10,2و ليون امرأة  م  4,8واألطفال يتأثرون بنسب متفاوتة، فقد تبيَّن أن هناك  

 الفترة المشمولة بالتقرير.

 

حالة    2,794حالة وفاة مصاحبة و   1,229حالة و  6,325وصل إجمالي عدد حاالت اإلصابة المؤكدة رسمياً بفيروس كورونا المبلغ عنها  ،  2021مايو  2  حتى

ت البالد موجة ثانية من حاالت اإلصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ منتصف فبراير. تم رصد ذروة هذه الموجة الثانية خالل كما شهد  تعافي.

تم اإلبالغ عن حوالي    ،2021أبريل    خاللالفترة المشمولة بالتقرير ولوحظ انخفاض مستمر في الحاالت المصابة والوفيات الجديدة حتى الثاني من شهر مايو.  

في المائة، وهذا يشير بقوة إلى عدم اإلبالغ عن   26حالة وفاة مصاحبة وبذلك وصل معدل وفيات الحاالت    290وحالة مصابة بفيروس كورونا    1,090

مرافق صحية ثابتة ومن خالل  محافظة جنوبية يتم تنفيذها في    13، انطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في  2021أبريل    20في    .معدالت اإلصابة

 استراتيجية توعية مؤقتة. 

 

طفل في محافظة صعدة خالل    95,369حقق الجانب الصحي نجاحاً في زيادة التغطية باللقاحات خالل الفترة المشمولة بالتقرير، حيث تم تحصين ما مجموعة  

وبذلك ارتفع العدد اإلجمالي لألطفال الذين حصلوا على اللقاحات المنقذة للحياة في    ،المرحلة األولى من الجولة الثانية من خدمات األنشطة اإليصالية المتكاملة

طفل خالل شهر أبريل.  تقوم اليونيسف بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان لضمان تنفيذ الجولة الثانية من    284,326جميع أنحاء البالد إلى  

في النصف الثاني   3و   2وتنفيذ الجوالت اإليصالية المتكاملة رقم    2021قل في المحافظات المستهدفة قبل حلول يونيو  األنشطة اإليصالية المتكاملة على األ

وفي ذات الوقت، ال تزال المناقشات جارية مع وزارة الصحة العامة والسكان بخصوص تنفيذ أنشطة االستجابة لمواجهة حاالت تفشي   .2021من العام  

حالة( ومدينة    1,181وهذا يستند إلى مدى توافر األموال. تم اإلبالغ عن تفشي مرض الحصبة في خمس محافظات بما في ذلك صعدة )الحصبة والدفتيريا،  

 حالة(.   213حالة( ومحافظة صنعاء ) 223حالة( وحجة ) 259حالة( وعمران )   414صنعاء )
 

حالة من    18حادثة انتهاك جسيم ضد األطفال، وجرى التحقق من    19لألمم المتحدة من توثيق  في أبريل، تمكن فريق العمل القُطري للرصد واإلبالغ التابع  

في المائة فتيات(    40تلك الحاالت، حيث ارتبطت معظم هذه االنتهاكات المؤكدة خالل هذا الشهر بسقوط ضحايا من األطفال، بما في ذلك مقتل خمسة أطفال )

حاالت( والحديدة   5( على أيدي أطراف النزاع المختلفة. وقعت معظم الحوادث الموثقة والمؤكدة في محافظات تعز )في المائة فتيات  25طفالً ) 25وتشويه  

حاالت(، مما يعكس استمرار القتال العنيف على طول الجبهات في هذه المناطق. وهذه هي األرقام التي تمكنت األمم المتحدة من   3حاالت( ومأرب )  4)

 اآلن وقد يكون العدد الفعلي للحوادث أعلى من ذلك. التحقق منها فقط حتى

 

 تحليل موجز عن استجابة البرنامج 
 

 االستجابة لمواجهة اإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا 
وفاة مصاحبة، أي  حالة مشتبه في إصابتها باإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا وحالتي    15,417، تم اإلبالغ عن  2021أبريل    21يناير وحتى    1خالل الفترة من  

الفترة في المائة من معدل وفيات الحاالت(. معظم الحاالت الُمبلغ عنها كانت في محافظتي صنعاء والحديدة. ويعد هذا انخفاضاً كبيراً مقارنة ب   0,01بنسبة  

من معدل وفيات الحاالت. وتظهر البيانات   في المائة  0,03حالة وفاة مصاحبة، أي بنسبة    26وحالة مشتبه بها    101,366الذي شهد    2020نفسها من العام  

 المتوفرة أن اتجاهات الكوليرا ال تزال مستقرة ومع ذلك ترصد اليونيسف عن كثب حاالت الكوليرا المشتبه بها والوفيات المصاحبة. 

 

 
 .  2021" تشمل "المخصصات األخرى" الموارد العادية األخرى مقابل أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن  1
  2021اني من أجل األطفال في اليمن لعام ". ستتم مراجعة أنشطة اليونيسف في جانب العمل اإلنس2021فيما يتعلق بأعداد األشخاص المحتاجين األرقام مأخوذة من تقرير "نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2

 خالل الربع الثاني لمواءمتها مع الخطة الجديدة لالستجابة اإلنسانية لليمن وتقرير نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية.



3 
 

للوقاية من اإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا.     التي تسعى  والحشد التوعوي المجتمعيواصل الشركاء المنفذون تقديم الدعم لتنفيذ التدخالت في مجال التواصل  

حول اإلسهال المائي    شخصاً برسائل توعوية وتدخالت  465,232نجح المتطوعون المجتمعيون والقيادات الدينية وأعضاء منتديات األمهات الوصول إلى  

المناسبات الم تنقذ حياة الطفل من خالل الزيارات من منزل إلى منزل وعقد االجتماعات /  التي  جتمعية وتنظيم  الحاد/ الكوليرا وأهم الممارسات األسرية 

 جلسات التوعية في المساجد.  

 

 الصحة والتغذية 
وتم إحالة   اليونيسف،في المائة اناث( للكشف عن فيروس كورونا في مراكز الفرز التي تدعمها  54حالة )  28,709 معاينة بالتقريرخالل الفترة المشمولة تم 

أبريل، تم إطالق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا    20في المائة إناث( للعالج في مراكز العزل في المحافظات الجنوبية. في    46حالة مشتبه بها )  716

المضادة    من اللقاحات، وصلت شحنة  2021م األفراد المعرضين لمخاطر عالية والعاملين في مجال الرعاية الصحية. وفي مارس  والتي ركزت على تطعي 

من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين    5,715و من العاملين في مجال الرعاية الصحية    7,482تلقى ما مجموعه    عدن حيثلفيروس كورونا إلى محافظة  

وأ  60 المحافظات    3,620كذلك  وكثر  عاماً  في  أسترازينيكا  لقاح  أمراض مزمنة وحاالت مرضية مصاحبة جرعتهم األولى من  يعانون من  ممن  شخصاً 

 الجنوبية.  
 

من مكثفات األكسجين    30واسطوانة أكسجين    400اليونيسف    كورونا، قدمتوبهدف دعم العمل الجاري في وحدات / مراكز العزل الخاصة بمرضى فيروس   

انة  لصالح ستة من مراكز العزل في خمس محافظات في الشمال )أم  تنفس اصطناعيجهاز    21ووالضالع(    ولحج وأبينفي أربع محافظات في الجنوب )عدن  

 (. والحديدةصعدة و  وذمارصنعاء محافظات  و العاصمة
 

 12ثالجة تعمل بنظام الطاقة الشمسية وذلك خالل شهر أبريل في    63تركيب ما مجموعه    اللقاحات تم للحفاظ على جودة إمدادات سلسلة التبريد لتخزين جميع  

للتحالف العالمي    المستقلة التابعةثالجة تعمل بنظام الطاقة الشمسية في البالد.  وافقت لجنة المراجعة    318، تم تركيب ما مجموعه  2021محافظة.  منذ يناير  

ثالجة تعمل بنظام الطاقة الشمسية على مستوى  86سلة التبريد في اليمن التابعة لمنظومة كوفاكس من خالل تركيب للقاحات والتحصين على دعم معدات سل

 المديريات، باإلضافة إلى غرفتي تبريد واسعتين على المستوى المركزي. 

 
هم في الخطة( بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها تم ادراج  20,000موظفاً )من إجمالي    8,629اليونيسف ما مجموعه    دربت  ،2021بحلول نهاية أبريل  

من مقدمي الرعاية الصحية    43,805عد ذلك قام هؤالء الموظفون بتدريب  ب من االستجابة للتصدي لفيروس كورونا.  و  الشخصية كجزء ومعدات الحماية  

بإنشاء ودعم    ذلك،محافظة. باإلضافة إلى    23مديرية في    286مرفق صحي موزعة على    3,376يعملون في   اليونيسف  منطقة فرز في أربع    64قامت 

ولحج والضالع    وأبين)عدن    جنوب اليمن  ومناطق باتجاهمحافظات   10منطقة فرز في    60ومحافظات في الشمال )أمانة العاصمة وذمار وعمران ومأرب( 

كز بسبب نقص األموال المتاحة للدعم التشغيلي اعتباراً من نهاية ( ومع ذلك، تم تعليق العمل في تلك المراوسقطرىوسيئون والمهرة    والمكال  وشبوةوتعز  

 أبريل.
 

 البالد،الى    واصلت اليونيسف دعم برنامج التحصين في اليمن من خالل توصيل اللقاحات. خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم ايصال شحنتان من اللقاحات 

اللقاح  جرعة من    610,130واأللمانية    والحصبةجرعة من اللقاح المضاد للحصبة    756,200  و  ؤالتكاف  جرعة من اللقاح الخماسي  950,000بما في ذلك  

جرعة من   776,400والمضاد لفيروس روتا    من اللقاحجرعة    910,500النشط وجرعة من لقاح شلل األطفال غير    267,150والمضاد للكزاز والدفتيريا  

 جرعة من لقاح شلل األطفال الفموي الثنائي التكافؤ.     3,149,400 وللسل  لقاح البي سي جي 
 

اتصال للبيانات في محافظتين )عمران وريمة(. يأتي    منسق  120لعدد    مقدمةدعمت اليونيسف أربع دورات تدريبية    الصحي،كجزء من دعم تعزيز النظام  

. وقد ركز التدريب على الخدمات الصحية  العامة والسكان مع وزارة الصحة المعلومات الصحية النظام الوطني بشأنذلك كجزء من تنفيذ خطة إنشاء وتنفيذ 

 . اإلنجابية والتغذية والصحةالموسع للتحصين  والبرنامجالرئيسية: اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة 
 

التغذية الحاد للتصدي لوضع سوء التغذية ال سيما على مستوى استمرت اليونسف وشركاؤها في دعم وتوسيع نطاق اإلدارة المجتمعية المتكاملة لبرنامج سوء  

، تم 2021ومنذ بداية    مديرية تم تحديدها على أنها متردية بحسب تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي األخير بشأن سوء التغذية الحاد.  209

ن الخامسة في كافة المرافق الصحية والتدخالت األخرى بما في ذلك الفرق طفالً دون س  1,193,585  سوء التغذية لما مجموعهعن  كشف  العمل فحص  

طفالً يعانون من سوء التغذية  68,162الصحية  استقبلت المرافق  المتنقلة، والمتطوعين في مجال الصحة والتغذية المجتمعية والخدمات اإليصالية التكاملية.  

طفل أقراص مكافحة    279,331في المائة. وبهدف منع حدوث حاالت سوء التغذية تلقى    88معدل الشفاء  الحاد الوخيم لتلقي العالج دون مضاعفات، حيث بلغ  

من األمهات   334,148تلقت    ذلك،على مكمالت فيتامين )أ(. باإلضافة إلى    طفالً   18,129  وحصلطفل جرع المغذيات الدقيقة،    367,898الديدان بينما تلقى  

 من األمهات على استشارات حول ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال.  518,430مكمالت حمض الفوليك وحصلت 
 

وتم إجراء فحوص    محافظة،  15فريقًا متنقاًل في    150  ، وإعدادفي إطار خطة التعجيل لمعالجة أزمة سوء التغذية، تم طلب جميع المستلزمات الضرورية 

ً برنامج  230ير إلنشاء  مديرية.  وصلت عملية التحض  24محيط منتصف أعلى الذراع في   ً عالجي   ا مراكز للتغذية العالجية    10وللعيادات الخارجية    اً جديد  ا

ً مرحلتها   مع خطة صندوق اإلغاثة من المجاعة.   النهائية تماشيا
 

حيث تم اعتماد خطة المسح والمصادقة عليها. من المقرر  "سمارت"  تم عقد اجتماع اللجنة التوجيهية بشأن مسح الرصد والتقييم الموّحد لإلغاثة والتحوالت 

 التغذية،علومات  كما وصلت مراجعة نظام م   وقلوبال سمارت.بدعم فني من منظمة العمل ضد الجوع    نوفمبر،أن تبدأ المسوحات في يونيو وتستمر حتى  

يو(. وفي مايو سيبدأ بدعم من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، مراحلها النهائية وتمت مشاركة التقرير األولي )سيتم نشر التقرير النهائي في أوائل ما

 .  سمارتدعم المقدم بالفعل لمسوحات ال التغذية لزيادة سمارت بشأن معلومات   الجوع وقلوبالدعم الموارد البشرية المخصص من منظمة العمل ضد 

 

العمل الفنية بشأن اإلدارة المجتمعية    األطفال، ومجموعات تم تشكيل المجموعة االستشارية االستراتيجية الجديدة التابعة لكتلة التغذية، وتغذية الرضع وصغار  

ف / برنامج األغذية المتكاملة لبرنامج سوء التغذية الحاد في كل من صنعاء وعدن من قبل األعضاء الدائمين لدى المجموعة االستشارية االستراتيجية )اليونيس

تعيين منظمات غير حكومية جديدة لتكون أعضاء في المجموعات    (،ة التغذيةالعالمي / منظمة الصحة العالمية / وزارة الصحة العامة والسكان/ فريق تنسيق كتل

هذه المدخالت األولية  على  وعملية التنسيق بين الكتل ورصد األداء في عدن، بناًء    2021المذكورة أعاله. تم االنتهاء من خطة العمل السنوية لكتلة التغذية  
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  بشأن   بالنتائج ة التغذية ورش العمل الخاصة بالتخطيط التنسيقي لالستجابة متعددة القطاعات، مسترشدة  التي قدمها الشركاء في صنعاء في مارس. قادت كتل

ورش العمل في فبراير، بينما  المركزي  عدن    مكتبكما استكمل     والحديدة.في محوري صنعاء    2020  لعام  تحليل سوء التغذية  - الوقاية من العدوى ومكافحتها

 ورش العمل في كٍل من إب وصنعاء في بداية شهر مايو.  اء مناالنتهمن المتوقع أن يتم 

 

 المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي  
ما مجموعه    ، حيث تأثرمحافظة  12رت األمطار التي هطلت األسبوع الماضي من شهر أبريل على األسر في المجتمعات المضيفة ومواقع النازحين في  أث  

والصرف الصحي واالصحاح    خدمات المياه  المساعدة في جانبأصبحوا بحاجة إلى  ، ووفي المجتمعات المضيفة  موقعاً للنازحين  265شخصاً في    34,465

والموار الشراكات  ترتيبات  وحشدت  تقييماً  اليونيسف  أجرت  البيئي،  واإلصحاح  الصحي  والصرف  المياه  كتلة  تنسيق  إطار  في  لالستجابة  البيئي.   لتلك  د 

 من خالل وحدة الطوارئ / الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، وائتالف الخير لإلغاثة اإلنسانية ومؤسسة طيبة في مواقع مختلفة.  االحتياجات

 

ت  التي استمرت في العمل في مأرب. وقد  اليونيسف فرق االستجابة لحاالت الطوارئ  بالتقرير، دعمت  الفترة المشمولة  م تجهيز هذه الفرق الخمسة  خالل 

 النزوح وتنقل الناس. الناجمة عناالحتياجات التغذوية وباإلمدادات والنقل والقدرات الفنية لتقديم االستجابة السريعة ألي احتياجات جديدة، من الكوليرا 

 

متعددة القطاعات، والتي استهدفت تسع مديريات ذات   كما انطلقت خالل شهر أبريل مكونات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي لالستجابة التغذوية

مجتمعات حضرية وريفية تعاني من أعلى حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم.  وقد    110أولوية في عدن )اثنتان( وحضرموت )ثالث( ولحج )أربعة( في  

ت تقدماً سريعاً في توزيع مجموعات المياه والصرف الصحي  وحقق  المياه،أسهمت تدخالت المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في زيادة إمدادات  

تم دعم كمية وقود تصل    بالتقرير،رسائل التغذية المتكاملة.  وخالل الفترة المشمولة    وإيصالواإلصحاح البيئي، وتعزيز النظافة العامة / الحشد المجتمعي  

المؤسسة المحلية للمياه والصرف    تتبعالمناطق الحضرية في عدن ولحج ومدينة المكال  لتر وتسليمها لصالح أربعة مرافق إمدادات المياه في    900,000إلى  

 الحضرية المتصلة بشبكة المياه العامة.    المناطقمن  60إمدادات المياه لـ إيصال ال الصحي مما عزز بشكل فع  

 

في المائة من    65.  ال زالت محافظة تعز تتصدر قائمة حاالت اإلصابة بالكوليرا )البالد  حالة اصابة بالكوليرا في جنوب  1,686تم اإلبالغ عن إجمالي   

 في المائة(   8في المائة، ولحج بنسبة   11في المائة والضالع  16إجمالي الحاالت، تلتها أبين 

 

دعم نقل المياه بالشاحنات ومعالجة المياه المنقولة بالشاحنات بالكلور ورصد نوعية المياه في جميع نقاط توزيع المياه،    وفي ذات اإلطار، واصلت اليونيسف

  360,000محافظة الجوف.  وقد تم تزويد  ب شخصاً في خمس مديريات مستهدفة )الحزم والمتون والغيل والمسلوب والخلق(    19,067والذي استفاد منها  

ي عمران وذمار بإمدادات المياه الصالحة للشرب وذلك بفضل الوقود المدعوم من اليونيسف )الكميات الموزعة في مارس(.   باإلضافة  شخص في محافظت 

 شخصاً في محافظتي الجوف وسقطرى من مصادر محسنة إلمدادات المياه بعد إعادة تأهيل أنظمة إمدادات المياه الحالية. تم تزويد   8,410استفاد    ذلك،إلى  

مريض كل يوم. كما تم توصيل ثالث مدارس للنازحين بإمدادات المياه في مخيمي   1,531  يستفيد منهااثنين من المرافق الصحية في مأرب بإمدادات المياه  

 في المائة فتيات(.   48طالب وطالبة ) 5,278منها  للنازحين ويستفيد والواديالجفينة 

 

اليونيسف دعم رصد جودة المياه في مصادر إمدادات المياه الحالية.  واستمرت نقاط توزيع المياه في مديريات وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت   

مجتمع مضيف   60,000شخصاً )  126,282  مأرب، استفادفي محافظة  أما  شخص.     13,434  يستفيد منهاالحزم والمتون والغيل والخلق بمحافظة الجوف  

 لمياه في مدينة مأرب ومديريات صرواح والوادي والجوبة.  نازح( من نقاط توزيع ا 66,282و

 

توزيع    تم  ذلك،  إلى  االستهالكية،    29,058باإلضافة  الصحية  النظافة  مستلزمات  أساسية،  2,500و مجموعات  نظافة صحية  الكلور    وأقراص  مجموعة 

سعة    1,162توزيع    وتملترات    10سعة    15,084المياه )ن  وصفائح بالستيكية لتخزي  جم(  1,67قرص مائي    76,011ملجم، و  33قرص مائي    139,945)

ع وحدة الطوارئ  لتراً( لتحسين معالجة مياه الشرب المنزلية وتخزينها، باإلضافة إلى تعزيز النظافة الصحية.  تم توزيع امدادات المياه هذه بالشراكة م  20

محافظتي تعز وإب وفرق االستجابة السريعة  في وزارة المياه والبيئة في الجنوب، وكذلك العديد من شركاء المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في  

طفالً، من توزيع مواد غير غذائية تدعمها اليونيسف في جانب المياه والصرف    148,242شخصاً، من بينهم   290,671في صعدة والجوف.  إجماالً استفاد 

 استخدامها.    وتشجيعالصحي واإلصحاح البيئي وتوزيع مواد النظافة الصحية  

 

شخصاً في    160,720المطهرات المنزلية، استفاد منها    مستلزمات  133,652كجزء من االستجابة للتصدي لوباء فيروس كورونا، دعمت اليونيسف توزيع  

سقطرى وحضرموت وتعز ومأرب(. كما دعمت اليونيسف مركز العزل في  والمهرة  والحديدة  وشبوة  والبيضاء  ولحج  و  أبينوالضالع  ومحافظة )عدن    12

 حية االستهالكية بهدف تعزيز ممارسة النظافة الصحية. ص مجموعات مستلزمات النظافة ال 7,000حيث تم توزيع  العاصمة،مستشفى زايد بأمانة 

 

 حماية الطفل  

 18,271بما في ذلك    األلغام،من خالل أنشطة التوعية بمخاطر    من النزاعشخص متضرر    47,075تم الوصول إلى    المستمرة، على الرغم من التحديات  

ً   28,804وفي المائة فتيات(    44طفالً )  ( في محافظات أبين وإب ومأرب وصنعاء.  وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم تنفيذ أنشطة  نساء في المائة    41)  بالغا

 فل وكذلك من خالل الحمالت المجتمعية مع االلتزام باإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا.التوعية بمخاطر األلغام في المدارس والمساحات الصديقة للط

 

بما في ذلك   شخصاً،  46,114  واالجتماعي لصالحقدمت اليونيسف خدمات الدعم النفسي    والمتنقلة،من خالل شبكة من المساحات الصديقة للطفل الثابتة   

محافظة )أبين والبيضاء والحديدة والجوف وعمران وذمار وحضرموت    12في المائة إناث( في    66بالغاً )  9,834و(  فتيات  في المائة   48طفاًل )  36,280

المجتمعية والدعم و  النفسيةمن األطفال ومقدمي الرعاية األولية في مأرب على خدمات الصحة    48,088  وحجة وإب وريمة وصعدة وصنعاء(. كما حصل

 النفسي واالجتماعي.

 

  مجاالت الصحة ي  وفي سياق برنامج إدارة الحاالت، واصلت اليونيسف تقديم الدعم لعمليات اإلحالة وتقديم الخدمات العاجلة لألطفال بما في ذلك الخدمات ف

مدراء الحاالت المدربون   تمكنالدعم النفسي واالجتماعي وتتبع األسرة ولم شملها والرعاية البديلة وغيرها من الخدمات المقدمة لألطفال.   وخدماتوالتعليم 

 تلقوا أكثر من خدمة من تلك الخدمات المذكورة.   فتيات( حيثفي المائة  42طفل )  1,335تحديد 
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األساسية الست  استمر مجال مسؤولية حماية الطفل في التركيز على تحسين مشاركة الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال حماية الطفل بما يتماشى مع الوظائف  

جال  الدائمة المشتركة بين الوكاالت.  وتضمنت أحد نقاط التركيز في الفترة المشمولة بالتقرير على دعم تقديم الخدمات لحماية الطفل. خضع م  تابعة للجنةال

منها في مايو. سيسهم ذلك أيضاً    في أنشطة الكتلة التي سيتم االنتهاء  المؤثرة مسؤولية حماية الطفل لعملية مراجعة العضوية لضمان المشاركة الفاعلة للعناصر  

سيتم استخدامها لتطوير استراتيجية مناصرة لمجال مسؤولية حماية الطفل.  من جانب   االستجابة والتيفي اإلبالغ عن تحليالت الفجوات واالحتياجات أثناء  

بهدف   ،ذلك التعليم والتغذية والصحة، من بين أمور أخرى آخر سيواصل مجال مسؤولية حماية الطفل اقامة الروابط مع القطاعات الرئيسية األخرى، بما في

 األخرى.    استجابات القطاعاتضمان دمج االستجابة الحتياجات األطفال في 

    

 التعليم 

االت اإلصابة  واصلت اليونيسف استراتيجيتها متعددة الجوانب لضمان استمرارية التعليم لجميع األطفال في اليمن.  وفي الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع ح

لمدارس في جميع أنحاء  لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للتعليم المباشر في االمشترك  بفيروس كورونا، واصلت اليونيسف ووزارة التربية والتعليم التعاون  

في المائة فتيات(. تم تحسين مرافق المياه   62طفالً )  323,538استفاد منها    العاصمة،مدرسة بأمانة    224اليمن. تم االنتهاء من توزيع مواد النظافة على  

حجة. وفي أبريل، تم اإلبالغ عن نتائج  في المائة فتيات( في إب وصعدة و  42)  طفالً   18,368لصالح  مدرسة    27والصرف الصحي واالصحاح البيئي في  

مدرسة تم تدريبها على بروتوكوالت المدارس اآلمنة بما في ذلك التدابير الوقائية والتباعد االجتماعي ورسائل التثقيف الصحي في    28  جانب  شهر مارس من

 في المائة اناث( من هذا التدخل.   39معلماً ) 902إب، حيث استفاد 

 

تمكنت اليونيسف من   وشبوة،مدرسة في محافظات أبين والضالع وعدن والبيضاء والجوف وعمران وحضرموت ولحج وصنعاء    42من خالل إعادة تأهيل   

في    40)  طفالً   74,068مدرسة في محافظة حجة لصالح    197سبورة بيضاء في    400في المائة فتيات(. كما تم توزيع    49طفالً )  39,990الوصول إلى  

 لمائة فتيات( من خالل توفير مساحات مواتية للتعليم.ا

 

تلقي الدعم بشأن    سهلت كتلة التعليم عقد اجتماعين مع شركاء الكتلة ووزارة التربية والتعليم في عدن وصنعاء خالل الفترة المشمولة بالتقرير للدعوة إلى

لآلثار الناجمة عن  استجابةً  وذلك  تم عقد العديد من االجتماعات التنسيقية لتعزيز وظيفة التنسيق الراسخة    ذلك،االختبارات الوزارية الرسمية. باإلضافة إلى  

 لنزاع المتصاعد والنزوح المتزايد في مأرب. ا

 

 الحماية واإلدماج االجتماعيين  
الثانية لمبادرة الحواالت النقدية اإلنسانية التي تأتي ضمن النموذج المتكامل للمساعدة االجتماعية   الصرفورة  أكملت اليونيسف بنجاح د  ،2021في أبريل  

أسرة من فئات المهمشين الذين يعيشون في أحياء    21,548أبريل واستهدف    27- 19التمكين. عملية الصرف النقدي تمت في الفترة ما بين  وواالقتصادية  

التي لديها أطفال من ذوي اإلعاقة. وشملت المناطق الجغرافية التي تغطيها المبادرة محافظات صنعاء وأمانة العاصمة وعدن )المهمشين   راألسفقيرة وشمل ذلك  

التحقق    المشروع بعداألسر المعيشية المسجلة في المشروع بعين االعتبار لالستفادة من هذا  أُخذت  التي لديها أطفال من ذوي اإلعاقة فقط(.    األسرفقط( وإب )

باستثناء األسر التي   أشهر،لكل حالة مستفيد مرة كل ثالثة    3لاير يمني  30,000للحصول على مبلغ    مستوفية للشروطمن هويتها بنجاح. معظم األسر كانت  

على المساعدات  أسرة مستفيدة    21,042  حصلت لكل حالة مستفيد مرة كل ثالثة أشهر.     4لاير يمني  45,000لهم استالم    لديها أكثر من طفل معاق، والذين يحق

  من خالل التنسيق والتعاون   المثمرةفي المائة من المستهدفين.  تم تحقيق هذه النتائج    97,7في انتظار التسوية النهائية( أي ما يعادل    األولية،النقدية )النتائج  

إشرافية    اتصاالت، تم إجراء  النقدي  صرفال.  أثناء عملية  النقدي  صرف الوجهات    الوثيقين مع صندوق الرعاية االجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين

 لضمان التسليم في الوقت المناسب. صرف الجهات منتظمة مع 

 

في المائة المتبقية    2,3  يشكلون نسبةستعمل اليونيسف مع صندوق الرعاية االجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين للوصول إلى باقي المستفيدين الذي  

دين من استالم مساعداتهم  لفهم األسباب و/ أو العراقيل التي حالت دون استالم مساعداتهم النقدية.  ستتمكن الحاالت المستوفية للشروط من هؤالء المستفي 

.  في نفس الشهر، تم استئناف إدارة الحاالت  عملية الصرفإلى جانب القسط الثاني من    ،2021النقدية خالل دورة الصرف القادمة المخطط لها في يوليو  

النموذجالتابعة   الربع األول من ع  لمشروع  والتمكين.  خالل  للمساعدة االجتماعية واالقتصادية  للقيام   ،2021ام  المتكامل  الحاالت  إدارة  تعليق مكون  تم 

الستخالص الدروس المستفادة وإعطاء صندوق الرعاية االجتماعية الوقت للحصول على التصاريح االزمة من السلطات    ،2020بمراجعة هذه التجربة لعام 

يشون في األحياء الفقيرة والذين يستهدفهم مشروع النموذج المتكامل من أفراد أسر المهمشين الذين يع  38,576المحلية.  نجح مدراء الحاالت من الوصول إلى  

الوقائية من فيروس كورونا    مدراء الحاالت للمساعدة االجتماعية واالقتصادية والتمكين. ركز   التدابير  على ايصال الرسائل الرئيسية ألفراد األسرة بشأن 

لومات مستحدثة في سجالت المستفيدين واإلبالغ عنها )بما في ذلك المواليد والوفيات وما إلى  والرسائل المتعلقة بالتغذية، فضالً عن ضمان تسجيل أي مع

كان لمدراء   أخيراً،ذلك( من أجل ادراجها في قاعدة بيانات المستفيدين فيما يخص مشروع النموذج المتكامل للمساعدة االجتماعية واالقتصادية والتمكين.  

التوعية وتسهيل أنشطة مبادرة الحواالت النقدية االنسانية التي تم تنفيذها خالل شهر أبريل واستهدفت المستفيدين الذين يقعون  الحاالت دوراً رئيسياً في جانب  

 ضمن مشروع النموذج المتكامل للمساعدة االجتماعية واالقتصادية والتمكين.  

 

 االتصال من أجل التنمية  
شخصاً بشأن الوقاية من   1,051,533التفاعل مع المجتمعات المحلية وتوعية  والقيادات الدينيةواصل المتطوعون المجتمعيون  بالتقرير،في الفترة المشمولة 

وجلسات نقاشية في منتديات األمهات،    منزل،فيروس كورونا من خالل عدة أنشطة مختلفة بشأن التواصل بين األشخاص، بما في ذلك الزيارات من منزل إلى  

الجمعة    خطبة صالةشخصاً( والمحاضرات التوعوية في المساجد، وباألخص أثناء    95,664ات المجتمعية والفعاليات االجتماعية النسائية )شارك فيها  والتجمع

لتي  شخص من خالل مجموعات الواتساب ا  88,000تم الوصول إلى حوالي    ذلك،شخصاً(. باإلضافة إلى    995,869إلى  )وايصال تلك الرسائل التوعوية  

 األمهات.  منتدياتوالمتطوعون المجتمعيون وأعضاء  القيادات الدينيةأنشأها 

 

  40,000واستمرت تدخالت التوعية بالمخاطر وإشراك المجتمع لدعم مبادرة الحماية المتكاملة في ثالث مديريات في محور عدن، وضمان تزويد السكان  

األفراد األكثر أسرة معرضة لمخاطر عالية بالمعلومات والمهارات العتماد ممارسات الوقاية من فيروس كورونا للحد من انتقال العدوى بين البشر وحماية  

رسائل توعوية حول مبادئ الحماية والتعقيم والوقاية من العدوى ومكافحتها على مستوى األسرة.    اً مستفيد  8,262عرضة لمخاطر اإلصابة بالعدوى. وتلقى  

 
 دوالراً  50ما يعادل حوالي   3
 دوالراً   75ما يعادل حوالي  4
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ية الطبية عندما تظهر على الشخص  كورونا والخدمات ذات الصلة، بما في ذلك إجراءات التماس الرعا  من فيروس كما تم تزويدهم بمعلومات بشأن الوقاية  

 أعراض المرض. كما تم نشر مواد توعوية حول فيروس كورونا تالئم الجانب الثقافي لتعزيز التواصل بين األشخاص.  

 

التدخالت من جانب وسائل اإلعالم تطوير مجموعة متنوعة من   التلفزيونيةتضمنت  تلفزيونية  المقاطع  التي تبث عبر ست قنوات  محطة    40و  واإلذاعية 

 برامج الحوارات النقاشية والمداخالت عبر الهاتف.   وكذلكإلى جانب إعالنات عامة   إذاعية،

 

منتديات األمهات المشاركة والتفاعل مع   وأعضاءكجزء من الدعم المقدم لالستجابة المتكاملة متعددة القطاعات لسوء التغذية في اليمن، واصل المتطوعون  

فيما واصلت وسائل اإلعالم تقديم الدعم لهذا التدخل عبر ،  يز ممارسات التغذية اإليجابية وزيادة الطلب على خدمات الصحة والتغذيةالمجتمعات المحلية لتعز

  4  محطة إذاعية مجتمعية قامت ببث رسائل التغذية من خالل مقتطفات مصورة وإعالنات عامة وبرامج الحوارات النقاشية، والتي وصلت إلى حوالي  23

 ماليين شخص خالل الفترة المشمولة بالتقرير. 

 

 آلية االستجابة السريعة
ال الوضع اإلنساني في مأرب يبعث على القلق، حيث ازدادت موجات العنف خالل شهر أبريل دون تغيير يذكر في خطوط السيطرة. واستمر نزوح  ال يز

ع كذلك في اآلالف من منازلهم ومن مواقع النزوح. استمرت وتيرة النزا  مع نزوححياة الناس تتأثر كل يوم بالقتال،    كما ال تزالالمواطنين في المديريات.   

 الحديدة وتعز والجوف. 

 

 ً شخصاً    29,512  ابريل، نزح  حتىالقريبة من بؤر النزاع.    ثمة تحديات الزالت تقف أمام إيصال المساعدات اإلنسانية إلى بعض المجتمعات األكثر ضعفا

أو نحو محافظات أخرى. استمرت    غالبيتهم من مأرب والحديدة وتعز والجوف، مع ازدياد النزوح الداخلي على صعيد المحافظة نحو مديريات أكثر أمناً 

  طوط األمامية ودعمهم بمجموعة الوصول إلى السكان النازحين في الخ  في  -   إلى جانب صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي  - اليونيسف  

شخصاً( مع توزيع مجموعة مستلزمات    39,207نازحة جديدة في مأرب )   أسرة  5,601االستجابة األولية. وصلت آلية االستجابة السريعة إلى    مستلزمات

مواد غذائية ومواد النظافة الشخصية األساسية  آلية االستجابة السريعة التي تضمنت أدوات النظافة الشخصية األساسية وغيرها من المستلزمات بما في ذلك  

رة منازلها بشكل لألسرة ومواد النظافة الشخصية للنساء. وقد لبت هذه المستلزمات االحتياجات الفورية األكثر أهمية لألسر النازحة التي اضطرت إلى مغاد

 مفاجئ.

 

 اإلمداد والخدمات اللوجستية 
دادات المقدمة من مخازن اليونيسف في شمال اليمن إلى جنوبه خالل الفترة المشمولة بالتقرير، حيث تخضع تحركات  ال تزال التحديات قائمة أمام حركة اإلم

 لموافقات استثنائية من المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية.  المؤن بانتظام

 
تأخر  تسبب في  الجنوبية والشمالية، مما  المناطق  بين  للعبور  تخليص جمركي مزدوج  تتطلب  الحدود  الموانئ/عبر  النقل في  تزال حركة  إيصال    فيما ال 

 اإلمدادات بشكل ملحوظ. 

 
إلى ميناء الحديدة والمتجهة إلى شمال اليمن اشترطت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة شحن جميع شحنات اإلمدادات الغذائية التي تصل  

األمر الذي زاد من تكلفة حاويات التبريد، مما يؤدي في النهاية إلى تأخير شحن إمدادات التغذية من صاللة إلى الحديدة. تعمل   ،باستخدام حاويات مبردة

 الموضع مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.   اليونيسف بشكل وثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان للوصول إلى اتفاق بشأن هذا

 

 القيادة والتنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني  
 واالستجابة كما ظلت خطة اليونيسف للتأهب  .2020وضع اإلنساني لشهر يناير  تقرير ال  وردت في  ما    بحسبال تزال إستراتيجية العمل اإلنساني هي نفسها  

فيما   مارس،. تم االنتهاء من خطة االستجابة اإلنسانية في  2020تقرير الوضع اإلنساني لشهر ابريل    في    لمواجهة فيروس كورونا كما هي على النحو المبين 

 . سيتم تحديث استراتيجية اليونيسف حسب الحاجة لتتماشى مع كليهما.2021يجري االنتهاء من تقرير نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 

 

https://unicef.sharepoint.com/teams/YEM/External%20Partners%20Library/UNICEF%20Yemen%20Situation%20Reports/YCO%20Situation%20Report%20-%202020/01%20-%20January%202020/Yemen%20Situation%20Report%20-%20Janury%202020_%20ِEnglish.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/YEM/External%20Partners%20Library/UNICEF%20Yemen%20Situation%20Reports/YCO%20Situation%20Report%20-%202020/01%20-%20January%202020/Yemen%20Situation%20Report%20-%20Janury%202020_%20ِEnglish.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/YEM/External%20Partners%20Library/UNICEF%20Yemen%20Situation%20Reports/YCO%20Situation%20Report%20-%202020/04%20-%20April%202020/UNICEF%20Yemen%20Sitrep%20-%20April%202020_English.pdf.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/YEM/External%20Partners%20Library/UNICEF%20Yemen%20Situation%20Reports/YCO%20Situation%20Report%20-%202020/04%20-%20April%202020/UNICEF%20Yemen%20Sitrep%20-%20April%202020_English.pdf.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/YEM/External%20Partners%20Library/UNICEF%20Yemen%20Situation%20Reports/YCO%20Situation%20Report%20-%202020/04%20-%20April%202020/UNICEF%20Yemen%20Sitrep%20-%20April%202020_English.pdf.pdf
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 اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني 

 تقديم خدمات الرعاية الصحية األساسية للمجتمعات الريفية في اليمنالوصول إلى السكان المحتاجين: 

 2021اليمن//ف ساليوني                      

 

الضعفاء  يهدف مشروع   لألطفال  األساسية  األولية  الصحية  الخدمات  تقديم  أجل  المتدهور من  اليمني  الصحي  النظام  تعزيز  إلى  الطارئ  والتغذية  الصحة 

 . وأسرهم

 

 على الرابط التاليلقراءة المزيد عن هذا التدخل يرجى النقر 

 

 اإلعالم الخارجي 

-لكوفيد م وتفريغ شحنة لقاح مضاد استال

 مقدمة من منظومة كوفاكس  19

 

 
 19- توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد

 
نتائج النشاطات اإليصالية المتكاملة المنفذة في 

2020 

 

   
 

  2021يونيو   30تقرير الوضع القادم: 

 www.facebook.com/unicefyemen صفحة اليونيسف اليمن على الفيسبوك:

 UNICEF_Yemen@ صفحة اليونيسف اليمن على تويتر:

 UNICEF_Yemen@ صفحة اليونيسف اليمن على انستجرام

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

 

 للمزيد من المعلومات 

 يمكن التواصل مع:  

 باستيان فينو 

 اليمن  -اليونيسف  نائب ممثل 

 صنعاء

 712223150 971+ تلفون: 

 bvigneau@unicef.org  :بريد الكتروني

 أليكس ريبول سالزي 

 رئيس قسم االتصال والمناصرة 

 اليمن  -اليونيسف 

 صنعاء

 7787 326 212 1+تلفون: 

 gareboulsalze@unicef.orبريدالكتروني: 

 ن لوبيل آ

   يونيسف اليمنال  مديرة قسم الشراكات في 

 عمان، األردن، من مقر 

 0402 835 79 962+تلفون: 

 alubell@unicef.orgبريدالكتروني.  

https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://web.facebook.com/unicefyemen/photos/a.140138722718846/4012522995480380/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARDImJ7v_0raIYYeMo_szzcZx5klDVgpLHNOoewXHDayRjnq5cwH_DJQ0MIqO-X7IhEWxaMJI11AdRgNBMvfMzG8LYgH_yFw7mF6eV72ZTQ3pD8jspGfoT_7jv_AD9FE92zc96h6mnKLQOKBctJL0Ax06zBkFYsbPcMvKy_8BnhAL2ZJgvPmd8QsYexZDiBH4YzPPbKmR5Nj2F8CRrg7dAy3nxOL3-X5NJPjTdyH3u2K9xXLZjthX2Z6xwI1va8jh_GD2RBonxZF901DC8RYaUYtA7Ce3gLSfhTN6VzeOyzKpd3ud1FFDQ&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/unicefyemen/photos/a.140138722718846/4012522995480380/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARDImJ7v_0raIYYeMo_szzcZx5klDVgpLHNOoewXHDayRjnq5cwH_DJQ0MIqO-X7IhEWxaMJI11AdRgNBMvfMzG8LYgH_yFw7mF6eV72ZTQ3pD8jspGfoT_7jv_AD9FE92zc96h6mnKLQOKBctJL0Ax06zBkFYsbPcMvKy_8BnhAL2ZJgvPmd8QsYexZDiBH4YzPPbKmR5Nj2F8CRrg7dAy3nxOL3-X5NJPjTdyH3u2K9xXLZjthX2Z6xwI1va8jh_GD2RBonxZF901DC8RYaUYtA7Ce3gLSfhTN6VzeOyzKpd3ud1FFDQ&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/unicefyemen/photos/a.140138722718846/4012522995480380/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARDImJ7v_0raIYYeMo_szzcZx5klDVgpLHNOoewXHDayRjnq5cwH_DJQ0MIqO-X7IhEWxaMJI11AdRgNBMvfMzG8LYgH_yFw7mF6eV72ZTQ3pD8jspGfoT_7jv_AD9FE92zc96h6mnKLQOKBctJL0Ax06zBkFYsbPcMvKy_8BnhAL2ZJgvPmd8QsYexZDiBH4YzPPbKmR5Nj2F8CRrg7dAy3nxOL3-X5NJPjTdyH3u2K9xXLZjthX2Z6xwI1va8jh_GD2RBonxZF901DC8RYaUYtA7Ce3gLSfhTN6VzeOyzKpd3ud1FFDQ&_rdc=1&_rdr
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1384796496705511426
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1384796496705511426
https://www.youtube.com/watch?v=AoPC_w8o9dc
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file:///C:/Users/isuarez/Documents/UNICEF/Sitreps/160731%20Sitrep/www.facebook.com/unicefyemen
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:%20bvigneau@unicef.org
mailto:%20bvigneau@unicef.org
mailto:%20bvigneau@unicef.org
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 الملحق )أ( 
5ملخص نتائج البرنامج 

 

 استجابة القطاع  اليونيسف وشركاء التنفيذاستجابة    

 القطاع 
االحتياج  

 الكلي 
 2021هدف 

مجموع  

 النتائج 

التغير منذ 

 آخر تقرير
 2021هدف 

مجموع  

 النتائج 

التغير منذ 

 آخر تقرير

 التغذية 

  59و 6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

التغذية الحاد الوخيم  والمصابين بسوءشهراً 

 الذين أدخلوا أقسام الرعاية العالجية 

325,000 289,402 68,162 23,479▲ 320,108 68,162 23,479▲ 

  59و 6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

شهراً والذين يتلقون مكمالت فيتامين أ كل ستة  

 أشهر

4,766,718 1,800,000 618,129 7,630 ▲ 
4,633,44

3 
18,129 7,630 ▲ 

 الصحة 

عدد األطفال دون السنة األولى من العمر الذين 

 ضد الحصبة   تطعيمهمتم 

20,100,000 

972,142 180,099 72,435▲    

  59و 6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 شهراً ممن تم تطعيمهم ضد شلل األطفال
5,535,816 -7 -    

عدد األطفال والنساء الذين يتلقون الرعاية 

الصحية األولية في المرافق التي تدعمها 

 اليونيسف 

2,500,000 757,953 
338,309

▲ 
   

العاملين في مرافق الرعاية الصحية عدد 

والعاملين الصحيين المجتمعيين الذين تم تزويدهم  

 بمعدات الحماية الشخصية 

25,000 10,763 -8    

 9المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي 

عدد األشخاص الذين يحصلون على كمية كافية  

من المياه اآلمنة للشرب والطبخ والنظافة 

 الشخصية 

15,400,000 

6,800,000 4,891,710 394,286  8,826,986 3,603,894 

 

1,181,253

▲ 

على امدادات المياه   حصلواعدد األشخاص الذين 

وخدمات الصرف الصحي واإلصحاح البيئي  

 الضرورية )بما في ذلك مواد النظافة( 

5,910,000 991,778 451,391 4,529,704 1,065,858 

 

526,472 ▲ 

عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف إنسانية  

حول  توعوية وتم الوصول إليهم برسائل

 ممارسات النظافة المناسبة 

5,910,000 782,408 290,671 5,767,919 10976,520 

 

391,184 ▲ 

عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف إنسانية  

ويمكنهم الوصول إلى وسائل آمنة للتخلص من 

 الفضالت 

3,400,000 1,426,281 -11    

 الجنسي  واالعتداء  االستغالل ومنعحماية الطفل، العنف القائم على أساس الجنس في حاالت الطوارئ 

عدد األطفال ومقدمو الرعاية الذين يحصلون على 

 خدمات الرعاية النفسية والدعم النفسي

8,600,000 

900,000 124,471 46,114▲ 990,000 133,338 48,088▲ 

والفتيات والفتيان الذين يمكنهم عدد النساء 

الحصول على تدخالت التخفيف والوقاية من 

مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي أو 

 التصدي له 

6,100,000 1246,786 46,786▲    

عدد األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى قنوات  

 آمنة لإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسي 
500,000 1346,786 46,786▲    

عدد األطفال الذين يحصلون على التوعية بشأن 

المخاطر المتعلقة باألسلحة المتفجرة والتدخالت  

 الخاصة بتقديم المساعدة للناجين 

2,160,00

0 
273,029 47,075▲    

 التعليم 

 
 2021أجل األطفال لعام تعكس هذه األرقام أنشطة العمل اإلنساني من  5
 .. 2021أبريل  حتىيتم توزيع فيتامين )أ( من خالل حمالت التطعيم ضد شلل األطفال، والتي لم تُنفذ  6
ومنظمة الصحة العالمية بمتابعة التنفيذ مع وزارة الصحة العامة يسف لم يتم إحراز أي تقدم بسبب تأخير وزارة الصحة العامة والسكان لحملة شلل األطفال المزمع تنفيذها في المحافظات الشمالية. تقوم اليون7

 والسكان 
 تقوم اليونيسف حالياً بمراجعة الوضع مع وزارة الصحة العامة والسكان لتحديد ما هو مطلوب.  2020لم يتم إحراز أي تقدم نظراً لوجود كميات فائضة من معدات الحماية الشخصية من عام  8
 ا تتجنب الحساب المزدوج. تلة لتعكس فقط األرقام المجمعة من الكتل المختلفة، وال تشمل األرقام التراكمية لليونيسف. وبالتالي ستظهر هذه أقل في البداية ولكنهتم تعديل ارقام الك9
 للحصول على الموافقات من السلطات للقيام بأنشطة في بعض المحافظات.  تبذل الجهود يتم إجراء تعزيز النظافة من قبل فرق االستجابة السريعة التي استؤنفت مؤخراً.  باإلضافة إلى ذلك،  10
 . اإلنجازات الخاصة بهذا المؤشر ستنخفض خالل األشهر الثالثة القادمة.2021تم تعليق الدعم المقدم من اليونيسف لمعالجة مياه الصرف الصحي منذ يناير، بينما سيبدأ بناء حمامات طارئة في مايو  11
   سرعة تنفيذ األنشطة من قبل الشركاء، مما جعل التقدم المحرز لتحقيق الهدف يسير بوتيرة بطيئة. انخفضت  هر رمضان،مع حلول ش 12
 . مع حلول شهر رمضان، انخفضت سرعة تنفيذ األنشطة من قبل الشركاء، مما جعل التقدم المحرز لتحقيق الهدف يسير بوتيرة بطيئة 13
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عدد األطفال الذين يتلقون التعليم الرسمي وغير 

 التعليم المبكر الرسمي، بما في ذلك 

8,100,000 

850,000 1440,885 16,413▲ 790,750 138,463 24,759▲ 

عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمواد تعليمية  

 لالستخدام الفردي 
850,000 100,271 52▲15 872,000 216,985 56,503▲ 

عدد المدارس التي تطبق بروتوكوالت المدارس 

 العدوى ومكافحتها(المأمونة )الوقاية من 
1,000 229 -16 4,600 462 6▲ 

 ▲ 365 9,142 181,603 ▲ 400 17400 160,000 عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز شهرية

 النقدية والحواالتالحماية االجتماعية  

عدد األسر التي تم الوصول إليها من خالل 

 الحواالت النقدية اإلنسانية عبر القطاعات
 

30,000 21,042 21,042▲    

عدد األشخاص المستفيدين من المساعدات 

 االجتماعية واالقتصادية الطارئة طويلة األجل 
150,000 101,570 38,576▲    

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

عدد األشخاص المشاركين في إجراءات 

 اإلشراك من أجل التغيير االجتماعي والسلوكي
 

8,000,00

0 

2,171,02

0 

1,051,53

3▲ 
   

 آلية االستجابة السريعة 

عدد النازحين من الفئات الضعيفة الذين حصلوا  

 على مستلزمات آلية االستجابة السريعة 
 500,000 101,892 39,207▲    

 

  

 
 يمكن أن يُعزى التقدم الضئيل إلى انقطاع العام الدراسي بسبب فيروس كورونا.  14
 . خالل العطلة الصيفية المدرسية، ستقوم اليونيسف بإعداد توزيع المواد التعليمية للعام الدراسي المقبل. تم االنتهاء من توزيع المواد التعليمية لألطفال لهذا العام الدراسي15
 بسبب إغالق المدارس في أبريل، لم يُحرز أي تقدم مقابل هذا المؤشر في أبريل 16
ذ البرامج األكبر بشأن حوافز المعلمين، والتي تشمل الصرف على أساس األداء، وكذلك المعلمات الريفيات. حيث سيبدأ  يمثل هذا الرقم نتائج المشروع الذي يتم تنفيذه في جنوب البالد فقط.  حتى اآلن لم تُنف 17

 تنفيذها في يونيو. 
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 18الوضع الخاص بتمويل العمل اإلنساني من أجل األطفال 

 

 قطاع النداءات 
العام   احتياجات

 )بالدوالر(   2021

األموال المستلمة 

مقابل نداء جمع 

 2021األموال 

 )بالدوالر( 

المبالغ المرحلة من   

  2020عام 

 19)بالدوالر( 

المخصصات   

األخرى التي تساهم  

في تحقيق النتائج 

 20)بالدوالر( 

 فجوة التمويل 

 % بالدوالر 

 %37 44,884,329  15,996,212 58,994,919 119,875,460 التغذية 

 %92 146,250,805  10,133,889 1,966,731 158,351,425 الصحة 

المياه والصرف  

الصحي واالصحاح  

 البيئي 

120,571,656 11,806,249 26,437,754 28,278,451 54,049,202 45% 

 %78 37,598,471 752,354 5,573,974 4,298,702 48,223,500 حماية الطفل 

 %56 51,645,646 15,465,561 20,178,156 5,422,637 92,712,000 التعليم 

 %38 4,251,263  1,953,509 5,095,228 11,300,000 االجتماعية السياسة 

االتصال من اجل  

 التنمية 
12,320,000 32,788 6,323,936  5,963,276 48% 

آلية االستجابة  

 السريعة 
6,500,000 1,899,423 2,801,112  1,799,465 28% 

 %96 6,700,237  249,773 49,990 7,000,000 التنسيق بين الكتل 

  14,876,852  4,725,151 10,151,701  جاري تخصيصه 

 %59 338,265,842 44,496,365 94,373,466 99,718,368 576,854,041 اإلجمالي 

 

 

 
تعتبر  يالقطاعات ‘الت  رهذا المبلغ تكاليف ’ عب لأخرى. يشموتتضمن إجمالي التمويالت المستلمة مقابل النداء الحالي باإلضافة إلى المبالغ المرحلة ومخصصات   2021أبريل  30 حتىمبالغ التمويل المتوفرة 18

تبرع التي تحتفظ بها  لالمستردة ‘لك فوالمواد المرئية(، فضالً عن ’ التكاليأساسية لدعم البرمجة في بيئة تشغيل عالية التكلفة مثل اليمن )بسبب الظروف المتعلقة باألمن والعمليات الميدانية والرصد واالتصاالت  
ك النظم الصحية لتلبية االحتياجات قصيرة وطويلة األجل، بما في اإلدارة العامة باليونيسف. ويجري حشد موارد أخرى إضافية لتعزيز نظم الحماية االجتماعية والمياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي وكذل

 نامج الحواالت النقدية الطارئ الذي يهدف إلى تخفيف أثر الصدمات اإلنسانية وغير اإلنسانية على فئات المجتمع.ذلك تلك الناشئة عن الحاالت اإلنسانية.  هذا يشمل بر
مخاطر العاملين    بدل )مثل    2021لعام  لتنفيذ األنشطة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، غير المدرجة في أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال    2020ال يشمل المبلغ المرحل األموال المستلمة في العام    19

 والمبالغ التكميلية للحواالت التقدية الطارئة.  الصحيين 
برصد أداء   ة وهي بذلك ستسهم نحو تحقيق النتائج الخاصةوهذا يتضمن مساهمات إضافية من منظمات متعددة األطراف وجهات مانحة أخرى والتي تركز على تعزيز النظام، ولكنها تحتوي على مكونات طارئ 20

 . 2021البرامج اإلنسانية للعام 


