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ةالمبالغ المستلم
مليون 23,6

دوالر

المبلغ المرحل
مليون 63,8

دوالر 

الفجوة التمويلية
مليون دوالر397

 أهم النتائج التي خلص إليها التقرير 
طفالً دون الخامسة للكشف عن سوء التغذية لديهم منذ بداية    432,379تم فحص ما مجموعه   •

  ممن يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم   طفل  21,598ومن بين هؤالء، تم تحديد   العام.
 واستقبالهم في برامج العالج في العيادات الخارجية. 

 

محافظة    12نفَّذت اليونيسف وشركاؤها الجولة األولى من حملة التطعيم ضد شلل األطفال في   •
  2,456,114ما مجموعه    شملت حيث    فبراير،  24إلى    19جنوبية وذلك خالل الفترة من  

شلل األطفال الفموي  اللقاحات المضادة لفي المائة منهم على    90لعاشرة، وحصل  طفل دون ا
 ثالثي التكافؤ.   

 

من المؤسسات المحلية  مؤسسة    36  لـ الوقود    توفير خالل شهر فبراير، واصلت اليونيسف دعم   •
توفير إمدادات المياه    على االستمرار فيمحافظة لمساعدتها    17للمياه والصرف الصحي في  

 مليون شخص.  2,48لحة للشرب لنحو الصا
 

من    العالمي،بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية    اليونيسف،تمكنت   •
أسرة نزحت حديثًا وذلك من خالل توزيع مجموعات مستلزمات آلية    7,376الوصول إلى  

غذائي  ومواد  األساسية  النظافة  مواد  على  تحتوي  التي  السريعة  ومجموعات  االستجابة  ة 
 مستلزمات النظافة األساسية لألسرة ومجموعات مستلزمات النظافة الشخصية للنساء. 

 اليمن  -المكتب القُطري 

 تقرير الوضع اإلنساني 
 

 2022فبراير  

 

 
 

 

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

 استجابة اليونيسف ووضع التمويل 
 

  الوضع في أرقام

وتشا: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، النظرة العامة على أ)

  (2021االحتياجات اإلنسانية لعام 
 

  مليون 11,3

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 

  مليون 20,7

 إجمالي عدد األشخاص المحتاجين 

)اوتشا: مكتب تنسيق الشؤون  

ة اإلنسانية  اإلنسانية، خطة االستجاب 

2021)    
 

 مليون 2

)اليونيسف، أنشطة    األطفال النازحين

العمل اإلنساني من أجل األطفال في  

 ( 2021اليمن لعام 

 
 

 
 

 

 

 

 وضع التمويل

 :2022نداء الحصول على تمويل لعام  

 مليون دوالر  484,4

 2022فبراير   28إلى   1بالتقرير: الفترة المشمولة 
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 التلقيح ضد الحصبة 

 وضع التمويل

 المقبولين لعالج سوء التغذية 

 وضع التمويل

 
 الدعم النفسي واالجتماعي

 وضع التمويل

 
 الوصول الى التعليم

 
 وضع التمويل

 
 األشخاص الذين يتوفر لهم مياه آمنة 

 
 وضع التمويل

 
 المساعدات االجتماعية واالقتصادية 

 
 وضع التمويل

 
 األشخاص الذين شملتهم الحمالت  

 وضع التمويل 

 
 نازحون تلقوا مستلزمات آلية االستجابة السريعة 

التمويلوضع   
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  نظرة عامة على التمويل والشراكات

، نداًء للحصول  2021تتواءم حالياً مع خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام  ، أطلقت أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن، والتي  2022في العام  

يتم التخطيط لبرامج اليونيسف اإلنسانية بطريقة تمكنها من الوصول إلى كافة أنحاء البلد واستهداف الفئات السكانية في المناطق   مليون دوالر.  484,4على  

 اإلنساني   العمل  أنشطة  إطار  في  لها  المخطط  البرامج  ضمن  كورونا  فيروس لمواجهة  االستجابة  مكون  دمج  نداءال  يشمل  كماذات االحتياجات األكثر إلحاحاً،  

مليون دوالر مقابل نداء أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن لعام    23,6ما مجموعه    ،022فبراير    28حتى  تلقت اليونيسف   .األطفال  أجل  من

في المائة من  81أو  دوالر،مليون  397مما أسفر عن فجوة تمويلية قدرها  ،2021مليون دوالر من مخصصات عام  63,8ترحيل ما مجموعه  موت  ،2022

مكتب مساهمات من    استقبالخالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم   إجمالي المبلغ المطلوب من أجل مواصلة عمل اليونيسف لألنشطة المنقذة للحياة في اليمن.

لمواجهة الطوارئ التابع   المساعدة اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وصندوق التمويل اإلنساني في اليمن وحكومة اليابان والصندوق المركزي

ال    السخية،وعلى الرغم من هذه المساهمات   يا.  لألمم المتحدة، واللجنة الوطنية السويسرية لليونيسف والوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية بألمان 

 . 2022عام الالستجابة خالل الربع الثاني من لزالت هناك فجوات تمويلية حرجة في 

 

 نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية

مديرية    50وقد تأثرت أكثر من   .1إلنسانية مليون شخص في اليمن بحاجة للحصول على المساعدات ا  20,7مع دخول النزاع في اليمن عامه الثامن، أصبح  

مليون شخص منذ اندالع النزاع حيث    4,2في جميع أنحاء اليمن بشــكل مباشــر بجبهات الخطوط األمامية المشــتعلة بالقتال، مما تسـبب بنزوح أكثر من  

  .2في المائة  79واألطفال تصل نسبة النساء  

 

مليون   16,2مجموعه    ماأصبح  االحتياجات اإلنسانية في جميع أنحاء البلد، حيث  تزايدت  بالتالي  استمرت حدة النزاع في التصاعد خالل شهر فبراير، و

وفي حين أن   مع مستويات طارئة من الجوع.  تحاول التكيفبحاجة للحصول على المساعدات الغذائية، في حين أصبحت نسبة متزايدة من السكان   3شخص 

يزال األطفال يعانون من أمراض   الالعالجية،  أكثر عرضةً لخطر الوفاة إذا لم يتلقوا مساعدات التغذية    الوخيم هماألطفال المصابين بسوء التغذية الحاد  

در بخمسة ماليين امرأة وفتاة ممن بلغن سن وهناك ما يق الطفولة الشائعة بما في ذلك االلتهاب الرئوي واإلسهال المائي الحاد وكذلك شلل األطفال المتحور.  

تسبب النقص المستمر في امدادات الوقود   مليون امرأة حامل ومرضعة ممن تقل أو تنعدم فرص حصولهن على خدمات الصحة اإلنجابية.    1,7اإلنجاب، و

 أن حيث    الحيوية،على تشغيل خدمات المياه والصرف الصحي  كما يؤثر نقص الوقود بشكل مباشر   بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع األساسية األخرى.

على الوقود إما لضخ المياه أو ضخ مياه المجاري ومياه الصرف الصحي.  تقلص االقتصاد اليمني تعتمد  معظم مؤسسات المياه والصرف الصحي المحلية  

،  42021نتائج مؤشر الفقر متعدد األبعاد العالمي لعام بحسب و الفقر. في المائة من الناس تحت خط   80يعيش أكثر من  و  ،2015بأكثر من النصف منذ عام 

 في المائة( من الفقر متعدد األبعاد.  51,6يعاني أكثر من نصف إجمالي سكان اليمن )

لكن لم يتم  .2021وديسمبر    2018في اليمن بين يونيو    2و    1مرتبطة بانتشار فيروس شلل األطفال المتحور من النمط   حالة  35تم اإلبالغ عن إجمالي  

حالة    11,774التراكمي لحاالت اإلصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها رسميًا    بلغ العدد  ،2022مارس    5حتى   مشابهة.  عن أي حاالت    2022اإلبالغ في عام  

في المائة(.  كانت جميع الحاالت تقريبًا التي تم اإلبالغ عنها من   18,1حالة وفاة مصاحبة )معدل وفيات الحاالت    2,135  وجود   معبداية تفشي هذا الوباء    منذ

المحافظات   محافظات حضرموت وعدن وأبين ولحج والضالع وشبوة والمهرة وتعز وسقطرة ومأرب. بالفيروس من  يتم اإلبالغ عن حاالت إصابة  ولم 

شخًصا    397,352ما مجموعه    حصل   ،رفبراي   28حتى  و استمرت حمالت التطعيم ضد فيروس كورونا في المحافظات الجنوبية.لصعيد،  على نفس ا الشمالية.

  الجرعات األولى من اللقاح. على شخصا  241,516 حصلكامل الجرعات المضادة لفيروس كورونا، فيما على في المحافظات الجنوبية 

 

 مج تحليل موجز عن استجابة البرنا 

  الصحة

نفَّذت اليونيسف بالتنسيق    2و    1النتشار فيروس شلل األطفال المتحور من النمط    وعلى صعيد التصدي واصلت اليونيسف تعزيز أنشطة التحصين في اليمن.

  2,456,114ما مجموعه    شملت فبراير، والتي    24إلى    19محافظة جنوبية في الفترة من    12مع شركائها الجولة األولى من حملة التطعيم ضد شلل األطفال في  

 شلل األطفال الفموي ثالثي التكافؤ.  قاحات المضادة لباللفي المائة(    90طفل )   2,208,579وتشير البيانات األولية إلى تطعيم ما مجموعه   طفل دون العاشرة.

في نفس المحافظات الجنوبية، وقد تم استالم ما    2022مارس    24إلى    19الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل األطفال في الفترة من    ذالمقرر تنفي ومن  

على الرغم من العدد المتزايد لحاالت   الجولة الثانية.  الستخدامها خاللي التكافؤ  األطفال الفموي ثالث   اللقاحات المضادة لشللجرعة من    2,909,000مجموعه  

باإلضافة   في المحافظات الشمالية.  بحسب التوصيات لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن تنفيذ حمالت ضد شلل األطفال    ،2شلل االطفال المتحور من النمط  

جرعة من لقاح شلل األطفال الفموي    3,149,400جرعة من اللقاحات المضادة للحصبة والحصبة األلمانية و    835,300سلمت اليونيسف لليمن    ذلك،إلى  

روس من في   لتوفير الحماية إلى المحافظات الجنوبية    أسترازينيكا  جرعة من لقاح  100,800تم تسليم   التحصين الروتيني.  أنشطة  الثنائي التكافؤ من أجل  

ثالجة تعمل مباشرة بالطاقة    37خالل تركيب    الروتينية منعَززت اليونيسف السعة التخزينية للقاحات من أجل تقديم جودة عالية من خدمات التطعيم   كورونا.  

  مرفقًا صحيًا. 37الشمسية في 

لصحة والتغذية األساسية في مرافق الرعاية الصحية األولية  استجابةً منها لمواجهة استمرار تفشي وباء فيروس كورونا، دعمت اليونيسف تقديم خدمات ا

تُعنى بصحة األمهات وحديثي الوالدة من خالل توجيه   التي  تعريف حالة فيروس    حول(  4,000عامل صحي ومتطوع )من أصل    1,200والمستشفيات 

 
  . 2022بعد إصدار تقرير النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام  2022من المتوقع إصدار البيانات المحدثة في مارس  1
 آخر مستجدات العمليات، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 2
 . 2022تصدر البيانات المحدثة في مارس  من المتوقع أن  ، و2020 تحليل التصنيف المرحلي المتكامل 3

4 https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/UNDP_OPHI_GMPI_2021_Report_Unmasking.pdf 
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معدات الحماية الشخصية بما في ذلك القفازات والكمامات ومعقمات  توزيع  كما جرى كورونا وإدارتها، و أفضل الممارسات للوقاية من العدوى ومكافحتها. 

  150مرفقًا للرعاية الصحية األولية ومستشفيات صحة األمهات وحديثي الوالدة في    415من مقدمي الرعاية الصحية يتوزعون على    4,300اليدين ألكثر من  

  مديرية على مستوى البلد. 

 

مرفقًا لفرز المرضى في تسع محافظات )عدن و تعز وأبين ولحج والضالع    60المشمولة بالتقرير في تقديم الدعم إلعادة تأهيل  خالل الفترة  استمرت اليونيسف  

 مرفقًا من تلك المرافق.   47وحتى اآلن تم االنتهاء من تأهيل  (،وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى

 

مالية لدعم استمرار تقديم خدمات الرعاية    اتمحافظة بمساعد  15مجال صحة المجتمع من  من العاملين الصحيين والعاملين في    7,649اليونيسف    زودت 

بين   ايجاد روابط  تقديم خدمات مجانية ولضمان  الصحية في  المرافق  استمرار  المجتمع والمرفق لضمان  المتكاملة على مستوى  المرافق الصحية األولية 

  الصحية والمجتمعات.   

 

  التغذية

بتوسيع برنامج    - مع وزارة الصحة العامة والسكان والشركاء المنفذين    بالشراكة  - استجابةً منها للتصدي لحاالت سوء التغذية في اليمن، قامت اليونيسف  

فتاة( دون الخامسة    218,202فتى و    214,177طفل )   432,379تم فحص ما مجموعه    العام،منذ بداية  ف اإلدارة المجتمعية المتكاملة لسوء التغذية الحاد.

بسوء التغذية الحاد الوخيم واستقبالهم   هم مصابونفتاة( ممن    12,033فتى،    9,565)  طفل  21,598ومن بين هؤالء، تم تحديد   للكشف عن سوء التغذية لديهم.

  في برامج العالج في العيادات الخارجية.

  40,875طفل )  82,655  وحصل   للديدان،أقراص دوائية مضادة  على  فتى(    21,105فتاة،    20,939طفل )  42,044ما مجموعه    حصل  ،2022منذ بداية عام  

باإلضافة   مكمالت فيتامين )أ(.  على  فتى(    3,649  فتاة،  3,402طفل )  7,051  كما حصل مسحوق سبرينكلز ذات المغذيات الدقيقة  على  فتى(    41,780فتاة و  

من األمهات الحوامل والمرضعات على    177,081مكمالت حمض الفوليك وحصلت  على  من األمهات الحوامل والمرضعات    95,037  حصلتإلى ذلك  

  .5المشورات حول ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال 

 

 المياه واإلصحاح البيئي 

في مواقع النازحين في محافظات حجة   6دعم تدخالت المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في الحاالت الطارئة   فبرايرخالل شهر  واصلت اليونيسف  

فرد من المجتمعات المضيفة لهم على إمدادات المياه   60,000نازح و    340,000حصول أكثر من  والجوف، لضمان    والحديدة ومأرب وتعز وعدن والضالع

ومن خالل المنظمات غير الحكومية الوطنية    ،وحدة الطوارئ  - خالت بالشراكة مع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والصرف الصحي  حيث نُِفذت التد اآلمنة.

  والمقاولين من القطاع الخاص. 

 

شخص من إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف    32,000واستفاد    مأرب،شخص من إنشاء انبوب ضخ بئر الفاو في مدينة    700,000استفاد ما مجموعه  

  مرفقًا صحيًا في مديريات مأرب والوادي وحريب والعبدية وبدبده ورحبة ومجزر.  12الصحي في 

 

اإلسهال المائي الحاد / حاالت االشتباه بالكوليرا وسوء التغذية من خالل تفعيل اللجان الدائمة لالستجابة    نتشارللتصدي الدعمت اليونيسف االستجابة المتكاملة  

حوالي   الى  الوصول  من  تمكنت  حيث  والجوف وصعدة،  وريمة  والمحويت  وحجة  الحديدة  محافظات  في  السريعة  االستجابة  وفرق  والكوارث  لألزمات 

بالكلور ، وتشجيع النظافة الصحية ومعالجة خزانات المياه  7ت توزيع إمدادات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئيشخص.   تضمنت التدخال  134,000

  14,770حصل   مأرب،  وفي إطار محافظة وقد استكملت هذه التدخالت بمراقبة جودة المياه ومعالجة مصادر إمدادات المياه بالكلور.    األسرة،مستوى    ىعل

  نازًحا على مواد النظافة وأقراص الكلور، كما نُظمت لهم جلسات لتشجيع ممارسة النظافة.

انتهت اليونيسف من برنامج مراقبة جودة المياه الذي استهدف مديرية مأرب الوادي    ، مأرببمحافظة    للمياه والصرف الصحي   العامة   المؤسسة  بالتنسيق مع

مديرية   46مراقبة جودة المياه في    بإجراءاتدعمت اليونيسف الهيئة العامة للموارد المائية فيما يتعلق    ذلك،باإلضافة إلى   وصرواح ومأرب المدينة.  والجوبة

وقد     ذية.بع محافظات إب وتعز والضالع وأمانة العاصمة وعمران وذمار وصنعاء، مع إعطاء األولوية للمديريات المتأثرة بأمراض الكوليرا وسوء التغتت 

لية وفحصها  ُجمعت عينات المياه من اآلبار الخاصة ومنظومات توزيع المياه العامة والينابيع والجداول ومحطات مياه الشرب المستخدمة لألغراض المنز

 ن شخص.  مليو 5,78الملوثات الفيزيائية والكيميائية والبكتيرية.، حيث يجري استخدام تلك المصادر المختلفة من قبل  وجود للتأكد من

محافظة لمساعدتها على االستمرار   17من المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في    36خالل شهر فبراير، واصلت اليونيسف دعم توصيل الوقود إلى  

  مليون شخص. 2,48في توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب لنحو 

الستخدامها    يالتقرير األول المعني برصد أداء التنسيق في الكتلة فضالً عن جمع محتويات    طالعاالست انتهت كتلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي من  

استكملت الكتلة بناء القدرات في مجال التخطيط نصف    ذلك،باإلضافة إلى   في عملية التحقق المشترك من شركاء المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي.  

 
5

متطوًعا فاعالً في مجال الصحة المجتمعية والتغذية )معدل    21,624التقارير الواردة من    المائة( وكذلكفي    79من برامج التغذية العالجية في العيادات الخارجية )معدل اإلبالغ    4,528تم جمع البيانات عبر   

 . رضع وصغار األطفالمساحة مخصصة لتغذية ال  2,457في المائة( والفرق المتنقلة و  48اإلبالغ 
المياه المنقولة بالشاحنات بالكلور وإعادة تأهيل وتركيب نقاط توزيع المياه وتوزيع األدوات األساسية واالستهالكية وبناء مراحيض    المياه ومعالجةتضمنت التدخالت نقل المياه بالشاحنات )الوايتات( ومراقبة جودة   6

 .جاهزة في الحاالت الطارئة وإزالة الحمأة من البيارات الممتلئة وتنفيذ حمالت النظافة وتشجيع النظافة الصحية
 ولوازم تخزين المياه )صفائح بالستيكية )دبَّات( وخزانات(.  الكالسيوم( النظافة االستهالكية واألساسية ومعقمات المياه )أقراص تنقية وتطهير المياه وهيبوكلوريت   تضمنت اللوازم ُحزم مستلزمات 7
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لتحديد مدى توافر التمويل للحاالت الطارئة وتوافر المواد غير الغذائية    الكتلة،من شركاء    14بدعم من    الطارئة،السنوي للتأهب واالستجابة في الحاالت  

ك إلعداد تدابير االستجابة في حاالت الطوارئ الحادة بما في ذلك السيول  المخصصة ألغراض المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي لكل محافظة وكذل

  المباغتة الموسمية.

 

 حماية الطفل 

الوعي حول المخاطر التي تشكلها األلغام والذخائر غير المنفجرة والمتفجرات من   المتفجرة لرفعنفَّذت اليونيسف وشركاؤها أنشطة التوعية بمخاطر الذخائر  

  50,809طفل )  105,083بمن في ذلك    وأبين،شخًصا متضرًرا من النزاع في محافظات عدن والحديدة    127,395تلك األنشطة    شملت حيث    الحرب،مخلفات  

للطفل وكذلك من خالل   الصديقةنُفذت هذه األنشطة في المدارس والمساحات    وقد(،  رجل11,126  امرأة،  11,186بالغ )  22,321فتى( و    54,274فتاة،  

  مجتمعية مع االلتزام باإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا.الحمالت ال

 

فتى( في عموم عشر محافظات )أبين    28,534فتاة،    27,520رجل،    2,404امرأة،    4,501)شخص    62,959قدمت اليونيسف الدعم النفسي واالجتماعي لـ  

ت هذه الخدمات األطفال في التغلب على اآلثار المباشرة والطويلة  ساعدوقد   وعدن والضالع والجوف والحديدة وعمران وحجة وحضرموت وريمة وتعز(

 األجل الناجمة عن تعرضهم للعنف. 

 

حيث عمل   عفاً،ومن خالل برنامج إدارة الحاالت، واصلت اليونيسف دعم اإلحالة وتوفير الخدمات ذات األهمية الحيوية ومساعدة الضحايا لألطفال األكثر ض

 فتى( تلقوا أكثر من خدمة واحدة. 530فتاة و    339طفل ) 869فتى(، من بينهم   532فتاة و   339طفل )  871الُمدََرِبين على تحديد ُمديري الحاالت 

 

فتى( وذلك من خالل   29,222فتاة و    28,249رجل و    2,506امرأة و    4,654شخص )  64,631وصلت كتلة مجال مسؤولية حماية الطفل إلى ما مجموعه  

  النفسية المجتمعية والدعم النفسي االجتماعي من قبل شركاء الكتلة.خدمات الصحة 

 

 التعليم 

تشغيل    استمرارتحسين حصول الفتيات والفتيان على التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع من خالل دعم  في  اليونيسف    استمرت جهود   ،2022في فبراير  

من المعلمين ومدراء   2,332دعمت اليونيسف تدريب    اليمن،التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء    2022- 2021وفي إطار خطة تدريب المعلمين   المدارس.  

اآلباء   وأعضاء مجالس  فيواألالمدارس  الفعَ   مهات  والتعليم  الدراسية  الفصول  إدارة  تدريبات حول  تلقوا  ولحج والضالع وشبوة، حيث  تعز  ال محافظات 

 وبروتوكول المدارس اآلمنة والتخطيط والقيادة المدرسية والدعم النفسي واالجتماعي.

 

محافظات عدن وأبين والبيضاء والضالع والحديدة وحضرموت    مدرسة في   1,502خالل الفترة المشمولة بالتقرير، وزعت اليونيسف منحا مدرسية على  

 في المائة فتيات(.    50طفل )   500,000وحجة وإب ولحج وريمه وصعدة وصنعاء وأمانة العاصمة وشبوة وتعز وذلك بهدف تحقيق الفائدة لما يقدر بنحو  

مويل تنفيذ خطط تحسين المدارس، والتي ستشمل دعم تحسين البيئة  دوالر( من إجمالي المخصصات من المنح لت   1,050في المائة )  70تلقت كل مدرسة  

ستُصرف بعد االنتهاء من رصد تنفيذ خطط    -في المائة    30  -أما الدفعة المتبقية   المدرسية وشراء المواد الترفيهية لألنشطة الالصفية ومواد التدريس والتعلم.  

 تحسين المدارس. 

 

دعم عودة الطالب  كما أعدَّت اليونيسف وأنتجت رسائل بشأن العودة الى المدرسة والتوعية الصحية التي تم بثها عبر المحطات اإلذاعية والتلفزيونية بهدف  

محافظة    14ألمور في  حيث تمكنت اليونيسف في هذا الخصوص من الوصول إلى أكثر من ثالثة ماليين طفل وأولياء ا إلى المدارس والتعلم بصورة آمنة.  

 شمالية. 

 

باإلضافة   فتى(.  6,285فتاة و    17,878طفل )  24,163بالفائدة على    يعود  ممالوح كتابة )سبورات( في محافظات أبين ومأرب وشبوة    370وزعت اليونيسف  

 مدرسة على مجموعات مستلزمات النظافة في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.  112حصلت  ذلك،إلى 

 

 

 اإلدماج االجتماعي والمساعدة النقدية 

نشرت اليونيسف بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي تحليل متعمق خاص بالتغيرات التي شهدتها أسعار الغذاء في اليمن خالل   فبراير،  خالل شهر

  حيث ، 2021و 2020و 2017و  2015وبحسب التحليل، فقد تعرض المواطن اليمني لموجات تضخم أكثر شدة خالل األعوام  .2021حتى 2015الفترة من 

ارتفعت   لذلك،ونتيجة   أضعاف معدل التضخم في الدول النامية وفي العالم على التوالي.    10و  4في المائة أي ما يقارب   47و  34تراوح معدل التضخم بين  

ليمن مع أسعار السلع األساسية بشكل كبير وتدهورت مستويات معيشة السكان خاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء. تزامن ارتفاع مستويات التضخم في ا

  ،2020دوالراً عام  585إلى  2014دوالراً عام  1,574انكماش حاد في متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية من حوالي 

 في المائة متسببًا بسقوط ماليين من الناس في براثن الفقر المدقع.  62,8بمعدل تراجع تراكمي بلغ  

 

أطلق صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بنجاح نظام إدارة معلومات البيانات    واإلدماج،بدعم فني من اليونيسف وكجزء من خطة الحماية االجتماعية المتكاملة  

 لصندوق. لخاص بإدارة الحالة، والذي سيتم استخدامه لتسهيل وإدارة تنفيذ إدارة الحالة و إحالة األطفال ذوي اإلعاقة في المناطق التي يغطيها اا
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 التحول االجتماعي والسلوكي والمساءلة أمام السكان المتضررين 

وفي هذا الخصوص بثت   التطعيم ضد فيروس كورونا في المحافظات الجنوبية.المجتمعي لدعم تدخالت  والحشدواصلت اليونيسف إجراء تدخالت االتصال 

قنوات تلفزيونية الرسائل التوعوية للحملة عبر ومضات وإعالنات الخدمة العامة والبرامج النقاشية المخصصة، حيث وصلت تلك    4محطة إذاعية و    27

 ماليين شخص.  5الوسائل اإلعالمية بانتظام إلى ما يقدر بأكثر من 

 

المجتمعي لحملة التلقيح ضد شلل األطفال وذلك من خالل الزيارات    بالحشدقام المتطوعون المجتمعيون والشخصيات الدينية    الجنوبية،المحافظات    وفي إطار

أنشطة االتصال    شملت كما   يون شخص. مل  2,5من منزل إلى منزل وعقد اللقاءات المجتمعية والجلسات التوعوية في المساجد، حيث وصلوا إلى ما يقدر بنحو  

مليون شخص في المحافظات المستهدفة من خالل استخدام واحد أو أكثر من نُُهج    6,5أكثر من    األطفالوالتعبئة المجتمعية المساندة لحملة التطعيم ضد شلل  

في المائة من الجولة   90وساهمت هذه الجهود في تحقيق تغطية  السيارات المتجولة(. اإلعالم،مواد االتصال، أنشطة وسائل  االفراد، االتصال )االتصال بين 

مركبة متنقلة مزودة بمكبرات الصوت لبث    122واستُكملت أنشطة االتصال بين األفراد بـ   األولى من الحملة كما هو موضح أدناه في قسم أنشطة الصحة.

ملصق توعوي تم وضعها في أماكن هامة إلى جانب توزيع    24,0000الفتة و    55,000وشملت المواد االعالمية   إعالنات الحملة في المديريات المستهدفة. 

إذاعية محلية قامت ببث رسائل    محطة  27قنوات تلفزيونية و   6كما دعمت وسائل اإلعالم الحملة عبر   بهدف تسليط الضوء على الحملة.   منشور   400,000

 ماليين شخص.  5يقدر بـ ما  شملتالحملة من خالل ومضات واعالنات الخدمة العامة وبرامج الحوارات النقاشية التي ركزت حول شلل األطفال، حيث  

 

وزارة الصحة العامة والسكان بشأن االستفسارات  من أجل تعزيز آلية المساءلة وآلية تلقي الملحوظات، واصلت اليونيسف دعم الخطوط المجانية التي تديرها  

ة لهم بشأن  حول فيروس كورونا، والتي من خاللها أجاب األخصائيون الصحيون على االستفسارات والمخاوف التي أثارها المتصلون وتقديم المشورات الطبي 

ت اليونيسف في دعم الخط المجاني المخصص للنازحين والذي من دماج وإشراك الفئات األكثر تهميًشا، استمرإمزيد من  الوبهدف ضمان   فيروس كورونا.

مكالمة تم تلقيها  3,980تم الرد على  ،2022فبراير   خالل شهر هم ومخاوفهم وملحوظاتهم حول الخدمات اإلنسانية المقدمة لهم. ي شكاو نقلخالله تمكنوا من 

شراك المجتمع بشأن فيروس كورونا والتدخالت الرامية الى زيادة إ عبر تلك الخطوط المجانية، حيث تم توجيه وإرشاد المتصلين حول اإلبالغ عن المخاطر و

  في إطار االستجابة للتصدي لفيروس كورونا.  الطلب على اللقاحات المضادة للفيروس باإلضافة إلى استعراض ومراجعة الرسائل والتدخالت 

 

 إلشراك المجتمع المحلي في المحافظات الواقعة في محور عدن وإب والحديدة،   متطوعا 1,583نظمت اليونيسف دورات تدريبية في مجال تنمية القدرات لـ 

مبادئ التحول االجتماعي والسلوكي إلجراء االتصال الفعال بين   تم تدريب المشاركين على في المائة.    80وبلغت نسبة اإلناث المشاركات في التدريب   

بما في ذلك أهم الممارسات المتعلقة بالصرف    للحياة،تم توجيه المشاركين أيضا نحو حزمة الممارسات المنقذة   األفراد وتنفيذ تدخالت التعبئة المجتمعية.

 الطفل، والممارسات المتبعة في تغذية الرضع وصغار األطفال. وكذلك أهم الممارسات المتعلقة بصحة األم و والنظافة،الصحي 

 

 االستجابة لمواجهة االسهال المائي الحاد/ الكوليرا 

تراقب اليونيسف    ذلك،ومع   لم يتم اإلبالغ رسميًا من قبل السلطات عن أي حاالت تأكد اصابتها بالكوليرا.    ،2022فبراير    28يناير حتى    1خالل الفترة من  

االستجابة    ولكن فرقمن التحذيرات بشأن حاالت الكوليرا،    قليال  اكما أطلقت بعض المحافظات عدد عن كثب حاالت الكوليرا المشتبه بها والوفيات المصاحبة.  

 ضمن النطاق المتوقع.  األرقام ن األمر في حين أكدت منظمة الصحة العالمية عدم وجود مخاطر مع بقاء السريعة تحققت م

 

دعم تدخالت االتصال والتعبئة المجتمعية للوقاية من اإلسهال المائي الحاد / الكوليرا وذلك من خالل المتطوعين المجتمعيين وأعضاء   المنفذونواصل الشركاء  

من أنشطة    دالعدي   عبر  شخًصا برسائل توعوية حول اإلسهال المائي / الكوليرا وأهم الممارسات المنقذة للحياة  543,220تم الوصول إلى    األمهات.نوادي  

 .  بين األفراد بما في ذلك الزيارات من منزل إلى منزل واللقاءات المجتمعية وتنظيم جلسات التوعية في المدارس االتصال

 

 آلية االستجابة السريعة

الغربي( بموجات من النزوح الداخلي  خالل شهر فبراير على طول عدة جبهات )بما في ذلك في مأرب وتعز ومناطق الساحل  تسببت االشتباكات المستمرة  

أسرة    7,000نزحت أكثر من    السريعة،وفقًا لكتلة آلية االستجابة   في إطار المحافظات المتضررة ونحو المديريات الفاصلة بينها في المحافظات المجاورة.

  ي إطار محافظة مأرب.خالل شهر فبراير وكانت أهم المديريات التي استضافتهم في محافظات الحديدة تعز والضالع وف

 

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

الفورية األكثر أهمية لألسر النازحة    تياجاتاالحوكان الهدف من توزيع مجموعات مستلزمات آلية االستجابة السريعة هو تلبية   بمجموعة االستجابة األولية. 

تضمنت هذه المستلزمات أدوات النظافة األساسية والمواد الغذائية ومجموعات مستلزمات النظافة األساسية   التي اضطرت إلى مغادرة منازلها على حين غرة.

 19مديرية تتبع    33شخص( في    51,632أسرة نزحت حديثًا )  7,376لألسرة ومجموعات مستلزمات النظافة الشخصية للنساء، حيث جرى توزيعها لصالح  

  محافظة. وتم الوصول الى أكبر عدد من النازحين في محافظات مأرب والحديدة وتعز والجوف.

 

بناًء على نتائج خطة االستجابة   ، تماشيًا مع اتجاهات النزوح.  2022نازح جديد على األقل طوال عام    588,000تهدف آلية االستجابة السريعة للوصول إلى  

ستشمل أنشطة آلية االستجابة السريعة مكون التعليم كجزء من خط االستجابة األول، لزيادة مدى وصول    ، 2022اإلنسانية الجديدة المتوقع إصدارها في أبريل  

  في حاالت الطوارئ. برنامج التعليماستجابة 
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 اإلمدادات والخدمات اللوجستية

   دوالر على شكل إمدادات، بما في ذلك اللقاحات ومعدات الحماية الشخصية ومجموعات   مليون  2,9، ما مجموعه  022خالل شهر فبراير    قدمت اليونيسف

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

 

التي    األسعارعلى    ال يزال تقلب أسعار صرف الريال اليمني يشكل العقبة الرئيسية أمام البائعين المحليين للمشاركة في المناقصات بسبب التحدي في اإلبقاء 

دهم األساسي على المخزون الحالي ألنهم  ومن بين التحديات التي يواجهها البائعون المحليون التقيد بالوقت الالزم للتسليم، نظراً العتما تقدموا بها دون تغيير.  

  غالبًا ما يكونون غير قادرين على عرض أصناف مطابقة لمواصفات اليونيسف بسبب التحديات العالمية التي تعترض سلسلة التوريد.

 

يث يتعين من اآلن فصاعداً اخضاعها للفحص في  ح وصنعاء،أنشأت الهيئة العليا لألدوية والمستلزمات الطبية آلية جديدة لجميع الشحنات القادمة إلى الحديدة 

تستمر الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في حظر استيراد اإلمدادات التي لم يتبَق سوى أقل   ، في حينالهيئة قبل وصولها إلى المستودعات 

  في المائة من فترة صالحيتها. 50من 

 

 واستراتيجية العمل اإلنساني القيادة والتنسيق  

وأولويات    والكتلنسانية  تتفق استراتيجية اليونيسف ألنشطة األعمال اإلنسانية في اليمن مع تقرير النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة اإل

ولى قيادة كتل المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي والتعليم حيث تت   اليمن،تواصل اليونيسف العمل بالتنسيق مع الفريق القطري اإلنساني في   البرامج.

كما أن اليونيسف أحد األعضاء الفاعلين في كتلة الصحة وتتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات   والتغذية ومجال مسؤولية حماية الطفل.

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

 

كما تتفق خطة االستجابة مع األولويات   .2020في سياق جائحة فيروس كورونا، أعدت اليونيسف خطة التأهب واالستجابة لمواجهة فيروس كورونا في أبريل  

الحاالت واإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع واستمرار البرامج الصحية خارج إطار  الثالث التي وضعتها األمم المتحدة والحكومة بشأن اليمن: إدارة  

وترتكز هذه الخطة على خطة التأهب واالستجابة الوطنية التي تقودها منظمة   حيث تتولى اليونيسف إدارة األولويتان األخيرتان. التصدي لفيروس كورونا،

واصلت اليونيسف استجابتها الخاصة بالتوعية باإلبالغ عن المخاطر   المستفادة من البلدان المتضررة األخرى.  الصحة العالمية وتأخذ بعين االعتبار الدروس

 الرقمية ورصد الشائعات. التواصل عبر الوسائل  استمراروإشراك المجتمع من خالل تنفيذ حمالت للتعاطي مع المعلومات المضللة حول هذا اللقاح، وكذلك 

 

تحت إشراف منسق الشؤون االنسانية   اليونيسف الشبكة المشتركة بين الوكاالت للحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي وتستضيف منسق الشبكة. تدعم  

ظمة عضو للتأكد  من التابع لألمم المتحدة في اليمن، تضم الشبكة والتي تشارك في قيادتها مفوضية شؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة جهات تنسيق من كل  

عن إعداد إجراءات التشغيل القياسية للتعامل مع ادعاءات االستغالل    ، فضالً 2022- 2021وقد أعدت الشبكة إستراتيجية وخطة عمل للفترة   من فعالية االلتزام.

في التقييمات التي    االزدواجمن أجل تجنب    تحدة،الموتطوير قدرات الشركاء المنفذين المتسق بين وكاالت األمم    الشبكة تقييم  أطلقتكما   واالعتداء الجنسي.

 تجريها منظمات المجتمع المدني التي لديها شراكات مع العديد من وكاالت األمم المتحدة.   
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 اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني 

 

 آخر المستجدات الميدانية: 

 تحسين المدارس يؤدي إلى نتائج تعليمية أفضل 

 

مدرسة، بما في ذلك مدرسة    23دعمت اليونيسف مجموعة مشاريع رئيسية إلعادة تأهيل  

طالب    22,000ما يزيد عن    من تلك المشاريع  حيث يستفيدالزيادي الواقعة بمحافظة لحج،  

 طالبة. و

 

  .على الرابط التالي لقراءة المزيد عن هذا التدخل يرجى النقر

 

 

 اإلعالم الخارجي 

 

الدعم الذي تقدمه اليونيسف للنازحين 

 بمحافظة مأرب 

 

  حملة التحصين ضد شلل األطفال  إطالق

 

# مشروع المساعدات المالية النقدية لتحسين 

 صحة االطفال 

  

 

 

 2022مارس  31 الوضع القادم:تقرير 

 

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

 UNICEF_Yemen@ على تويتر: اليمن -  صفحة اليونيسف

 UNICEF_Yemen@ اليمن على انستجرام -  صفحة اليونيسف

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

 

 

 للمزيد من المعلومات 

 يمكن التواصل مع: 

 فيليب دواميل 

 ممثل اليونيسف في اليمن

 صنعاء

 712223363 967+ تلفون:

 بريد الكتروني:

   pduamelle@unicef.org 

 محمد ابو النجا 

  رئيس قسم اإلعالم والمناصرة

 صنعاء اليمن، –اليونيسف 

 712223161 967+تلفون:

 :بريد الكتروني

maboelnaga@unicef.org 

  آن لوبيل

 اليمن - اليونيسف  خبيرة الشراكات في 

 من مقر عمان، األردن 

 8350402 79 962+ تلفون:

  alubell@unicef.orgبريد الكتروني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©

UNICEF/YEMEN/2022/Gabreez 

 

https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.youtube.com/watch?v=eqcyLkrEE0U
https://www.youtube.com/watch?v=eqcyLkrEE0U
https://www.youtube.com/watch?v=eqcyLkrEE0U
https://www.youtube.com/watch?v=eqcyLkrEE0U
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1495038824363315205
https://www.facebook.com/unicefyemen/posts/5022797551119581
https://www.facebook.com/unicefyemen/posts/5022797551119581
file:///C:/Users/isuarez/Documents/UNICEF/Sitreps/160731%20Sitrep/www.facebook.com/unicefyemen
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:pduamelle@unicef.org
mailto:alubell@unicef.org
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 الملحق )أ( 

 8ملخص نتائج البرنامج 

 

 استجابة القطاع  اليونيسف وشركاء التنفيذ    

 االحتياج الكلي  القطاع 
عام  هدف 

2022 

مجموع  

 النتائج 
  التغيير

هدف عام  
92022 

مجموع  

 النتائج 
  التغيير

 الصحة 

تلقوا  ممن  واحد  عام  دون  األطفال  عدد 

 اللقاح ضد الحصبة 

20,100,000 

972,142 23,006 7,586    

 6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  

شلل   59و   ضد  تطعيمهم  تم  ممن  شهراً 

 األطفال 

5,535,816 2,208,579 2,208,579    

عدد األطفال والنساء الذين يتلقون الرعاية 

فيالصحية   تدعمها   األولية  التي  المرافق 

 اليونيسف 

2,500,000 383,986 136,951    

الصحية  الرعاية  مرافق  في  العاملين  عدد 

تم  الذين  المجتمعيين  الصحيين  والعاملين 

 الحماية الشخصية تزويدهم بمعدات 

25,000 4,300 4300    

 التغذية 

 6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  

التغذية الحاد   والمصابين بسوءشهراً    59و  

الرعاية   تم استقبالهم في أقسامالوخيم الذين  

 العالجية 

 19,378 22,370 ال يوجد  18,606 21,598 366,358 400,000

 6تتراوح أعمارهم بين  عدد األطفال الذين  

شهراً والذين يتلقون مكمالت فيتامين   59و  

 )أ( كل ستة أشهر

 8,570 8,570 ال يوجد  7,051 7,051 5,023,627 104,766,718

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

الذين  الرعاية  ومقدمو  األطفال  عدد 

النفسية  الرعاية  خدمات  على  يحصلون 

 والدعم النفسي 

8,600,000 

900,000 112,367 62,959 1,218,253 115,406 64,631 

والفتيات والفتيان الذين يمكنهم عدد النساء  

والوقاية  التخفيف  تدخالت  على  الحصول 

النوع  على  القائم  العنف  مخاطر  من 

 االجتماعي أو التصدي له 

6,000,000 - 

 
110 

 

   

عدد األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى 

حاالت  عن  لإلبالغ  بسهولة  آمنة  قناة 

قبل عمال   منالجنسي  االستغالل واالعتداء  

 اإلغاثة 

1,900,000 - 120    

عدد األطفال الذين يحصلون على التثقيف  

بشأن المخاطر المتعلقة باألسلحة المتفجرة 

المساعدة  بتقديم  الخاصة  والتدخالت 

 للناجين 

2,010,000 263,930 127,395    

 التعليم

 
 .2022تعكس هذه األرقام نداء أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال الذي تم تحديثه واعتماده لعام 8
 صول على أهداف الكتلة في عملية التقييم لكنها غير متاحة بعد.يمكن الح  9

  . 2022سيتم تحديث هذا الرقم بعد االنتهاء من إعداد خطة االستجابة اإلنسانية لعام   10
 ستبين تقارير الوضع القادمة مستوى االنجاز. .شهد التنفيذ حاالت تأخير أثناء مرحلة التخطيط 11
ستبدأ دورة التحويالت النقدية في مارس   حيث يتم نشر رسائل الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي جنبًا إلى جنب مع حزمة زيادة الوعي. المشروطة،يعتمد هذا المؤشر بشكل كبير على دورة الصرف غير  12

 ل واالعتداء الجنسي المقرر اجراؤها في إطار أنشطة الصحة والتغذية قيد اإلعداد.ال تزال عملية رفع مستوى الوعي بالحماية من االستغال نفسه،.  في الوقت 2022
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عدد األطفال الحاصلين على التعليم  

الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك  

 التعليم المبكر 

8,100,000 

500,000 1,400 0 895,000 27,359 6,635 

عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمواد 

 تعليمية لالستخدام الفردي 
800,000 4,950 0 1,200,000 23,082 1,851 

عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز 

 شهرية
15,000 

 

2,142 

 

2,142 100,000 2,549 

 

2,549 

 

 المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي

عدد األشخاص الذين يحصلون على كمية 

كافية من المياه النظيفة واآلمنة للشرب  

 واالستهالك المنزلي 

15,400,000 

 14- - ال يوجد  13- 2,940,794 6,800,000

عدد األشخاص الذين تم الوصول اليهم  

المياه وخدمات الصرف الصحي  بإمدادات

  واإلصحاح البيئي الضرورية

5,910,000 179,000 

 

-15 

 

 16- - ال يوجد 

عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف  

إنسانية وتم الوصول إليهم برسائل حول 

 ممارسات النظافة المناسبة 

 18- - ال يوجد  17- 179,000 5,910,000

عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف  

إنسانية ويمكنهم الوصول إلى وسائل آمنة 

 للتخلص من الفضالت 

3,400,000 1,418,550 -19    

 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 4,065 3,478    

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

عدد األشخاص المشاركين في إجراءات 

االجتماعي  التحولاإلشراك من أجل 

 والسلوكي 

 8,500,000 845,678 543,220    

 االستجابة السريعة آلية 

عدد النازحين من الفئات الضعيفة الذين 

حصلوا على مجموعات مستلزمات آلية  

 االستجابة السريعة 

 588,000 129,927 51,632    

 

  

 
 البيانات غير متوفرة بعد 13
 نفس المصدر  14
 نفس المصدر  15
 نفس المصدر  16
 نفس المصدر  17
 نفس المصدر  18
 نفس المصدر  19
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 الملحق )ب( 

 وضع التمويل * 

 

  المتطلبات  القطاع

  فجوة التمويل  التمويل المتوفر

الموارد الالزمة  

اإلنسانية  لألنشطة 

التي تم استالمها في  

 2022عام 

** 

الموارد األخرى التي 

تم استخدامها في  

 2022عام 

الموارد المتاحة من  

)المبالغ   2021العام 

  التي تم ترحيلها(

  %  بالدوالر

 %95 118,616,415 5,139,422  1,244,163 125,000,000 الصحة 

 %86 103,630,339 8,847,584  7,522,077 120,000,000 التغذية 

حماية الطفل، العنف القائم  

على أساس النوع االجتماعي  

في حاالت الطوارئ و منع 

 االستغالل واالعتداء الجنسي 

37,000,000 1,136,384  6,280,602 29,583,014 80% 

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

المياه والصرف الصحي  

 واالصحاح البيئي 
100,000,000 6,444,160  11,444,435 82,111,405 82% 

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

 -ألغراض التنمية  االتصال

  -إشراك المجتمع المحلي 

المساءلة تجاه السكان  

 المتضررين 

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

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

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

   7,399,714  5,889,136  جاري تخصيصه 

 %82 397,062,182 63,767,801  23,570,017 484,400,000  اإلجمالي

 

رامج  مساهمات إضافية من منظمات متعددة األطراف وجهات مانحة أخرى مما يركز على تعزيز النظام واسهامها في تحقيق نتائج خاصة برصد أداء الب  يتضمن هذا*   

   كونها تشمل المكونات الخاصة بالطوارئ. 2022اإلنسانية للعام 

تعتبر أساسية لدعم البرمجة في بيئة تشغيل عالية التكلفة مثل اليمن )على سبيل المثال    يالت   القطاعات‘  رالتكاليف ’عب  2022فبراير    28**تشمل المبالغ المتاحة حتى  
المستردة‘ لكل تبرع التي تحتفظ بها اإلدارة العامة    ف’التكالي   (، فضاًل عناالعالمي  والحضور  واالتصالنتيجة الظروف المتعلقة باألمن والعمليات الميدانية والرصد  

لتلبية االح فباليونيس  النظم الصحية  البيئي وكذلك  الحماية االجتماعية والمياه والصرف الصحي واإلصحاح  لتعزيز نظم  تياجات  ويجري حشد موارد أخرى إضافية 
يف أثر الصدمات اإلنسانية وغير  هذا يشمل برنامج الحواالت النقدية الطارئ الذي يهدف إلى تخف قصيرة وطويلة األجل، بما في ذلك تلك الناشئة عن الحاالت اإلنسانية.

 اإلنسانية على فئات المجتمع. 

 

 

 


