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 أهم النتائج التي خلص إليها التقرير
هناك    تال زال مبادرات االستجابة في جميع أنحاء البلد.وتأخير  يستمر نقص التمويل في إعاقة   •

ألنشطة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي وفي  تقديم أموال عاجلة، خصوصاً  ل ضرورة  
 مجال الصحة والتغذية. 

شخص اضافي قد نزحوا في أكتوبر بسبب    12,000أفادت كتلة آلية االستجابة السريعة أن   •
  احتدام النزاع الدائر في عدة جبهات.

مجموعه   • ما  إلى  الوصول  من    4,632,037تم  بالنزاع  المتضررين  من  رعاية  ومقدم  طفل 
 خالل أنشطة التوعية بمخاطر األلغام. 

ما مجموعه   • التي    11,336تم فحص  الفرز  داخل مرافق  فيروس كورونا  للكشف عن  حالة 
في المائة من األطفال    14,6في المائة من النساء و  55,2تدعمها اليونيسف في شهر أكتوبر )
  13,2ة من النساء و  في المائ  43,3حالة مشتبه بها )  286دون سن الخامسة(، بينما تم إحالة  

حالة    27حيث أُدخلت   في المائة من األطفال دون سن الخامسة( إلى مراكز العزل لتلقي العالج، 
 إلى مراكز العزل لتلقي مزيد من العالج.  286من أصل 

)  62,441استفاد   • و    27,332طفل  )مجموعات    35,109فتاة  التعليمية  المواد  من  فتى( 
 وات "مدرسة في صندوق"( في محافظات إب وعدن ولحج.الحقائب المدرسية ومجموعات أد

فتى( من إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف   7,885فتاة و   7,537طالب ) 15,422استفاد  
 مدرسة.  22الصحي واإلصحاح البيئي في 

 
 

  الوضع في أرقام

اوتشا: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة على )

  (2021ام االحتياجات اإلنسانية لع
 

  مليون 11,3

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 

  مليون 20,7

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

  (2021اإلنسانية 

 

 

 مليون 2

اليونيسف، أنشطة العمل  ) األطفال النازحين

اإلنساني من أجل األطفال في اليمن لعام  

2021 ) 

 اليمن –المكتب القُطري 

 

 تقرير الوضع اإلنساني 

 2021اكتوبر  31 -1 الفترة المشمولة بالتقرير:  
 

 
 

 

 
 

 
 

 2021اليمن/ -© اليونيسف 

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

 وضع التمويل

نداء الحصول على تمويل للعام 

 مليون دوالر أمريكي  508,8 :2021

 التمويل* استجابة اليونيسف ووضع  

مخصصات  

 أخرى 

مليون   44,5

 دوالر 

 

  موارد 

  العملأنشطة 

 اإلنساني 

146,3  

 مليون دوالر 

 

 

المبلغ  

المرحل   

94,5  

 مليون دوالر 

 

 

الفجوة  

التمويلية  

223,5  

 مليون دوالر 

 

 

الوخيم الحاد التغذية سوء عالج لتلقي المقبولين  

واالجتماعي النفسي الدعم  

 وضع التمويل

 
التعليم  إلى الوصول  

 وضع التمويل

 
واالقتصادية  االجتماعية المساعدات  

 وضع التمويل

الحمالت  شملتهم الذين األشخاص  

 وضع التمويل

السريعةاالستجابة   مستلزمات ألية تلقوا  الذين  النازحون  

 وضع التمويل                                        

 وضع التمويل

 

آمنة مياه لهم يتوفر الذين األشخاص  

 وضع التمويل

الحصبة ضد التلقيح  
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 نظرة عامة على التمويل والشراكات

والنداءات الصادرة للحصول    2021مع خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام    2021تتوائم أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن المعتمدة في مايو  

ويتم تخطيط البرامج اإلنسانية لليونيسف بطريقة تمكنها من الوصول إلى كافة أنحاء البلد واستهداف الفئات السكانية   مليون دوالر.  508,8  تمويل بمقدار  على

 لمواجهة فيروس كورونا.ودمج استجابة كل قطاع في أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال مع االستجابة   ،في المناطق ذات االحتياجات األكثر إلحاحا  

  2021أكتوبر    31، فقد حصلت حتى  2021ومع استمرار اليونيسف في العمل بنشاط على جمع األموال لنداء أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام  

مليون دوالر من المساهمات    44,5، باإلضافة إلى  2020مليون دوالر من مخصصات عام    94,5وقد تم ترحيل ما مجموعه   مليون دوالر.   146,3على  

مليون    285,3مبلغ وقدره    2021وبذلك يصير مجموع األموال التي تم حشدها لتنفيذ أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام   .1التي تم استالمهااألخرى  

الي المبلغ المطلوب كي تواصل اليونيسف أعمالها الالزمة  في المائة من إجم  44مليون دوالر، أو    223,57دوالر، إالا أنه هناك فجوة تمويلية قائمة بمبلغ  

 وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، وردت مساهمات سخية من اللجنة الوطنية النرويجية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية.  إلنقاذ األرواح في اليمن.

 

  نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية

في المائة    71أي    –مليون شخص    20,7سنوات على النزاع، ال يزال اليمن يشكل واحدا  من أسوأ األزمات اإلنسانية في العالم، حيث يحتاج  بعد مضي سبع  

جهة  ، استمرت التدخالت التي تنفذها اليونيسف من أجل إنقاذ األرواح في موا2021وفي شهر أكتوبر   إلى المساعدة اإلنسانية.  –من إجمالي عدد السكان  

األمطار    ترب وتسبب تحديات كبيرة تتمثل في اآلتي: التحديات التي تحد من إمكانية الوصول إلى الفئات السكانية األكثر ضعفا  واشتداد القتال في محافظة مأ

ية الحاد الوخيم واضطرار المناطق التي  المهددة للبنية التحتية واستمرار ارتفاع معدالت حاالت سوء التغذ  النازحين، والمخاطر الغزيرة في تدمير أماكن إيواء  

، ال يزال أربعة ماليين شخص، بمن فيهم مليوني طفل، في عداد 2021وحتى نهاية أكتوبر   مزقتها النزاعات إلى إجبار العائالت على الفرار من ديارها. 

 90إذ أن أكثر من   الجئ وطالب لجوء.  177,600اجر و  مه  138,000، استضاف اليمن ما يقرب من  2020باإلضافة إلى ذلك، حتى أواخر عام   النازحين.  

 .2في المائة من المهاجرين هم من أصل أثيوبي وهم في الغالب يقصدون دول الخليج عبر اليمن بحثا  عن فرص كسب العيش 

 

انتهاك جسيم ضد األطفال، وجرى التحقق    حادثة  16، تمكن فريق العمل القُطري للرصد واإلبالغ التابع لألمم المتحدة من توثيق  2021خالل شهر أكتوبر  

طفال  على   18فتى( وتشويه    17فتيات و    8حيث ارتبطت معظم هذه االنتهاكات المتحقق منها هذا الشهر بسقوط ضحايا من األطفال ) بالمائة منها،   88من  

وكانت معظم الحوادث الموثقة والمتحقق منها قد وقعت   لطبية.كما وقعت حالتان من الهجمات على المستشفيات/ ضد الكوادر ا أيدي أطراف النزاع المختلفة. 

 وهذه هي األرقام التي تمكنت األمم المتحدة من التحقق منها فقط حتى اآلن وقد يكون العدد الفعلي للحوادث أعلى من ذلك. (.3( ومأرب )6في محافظتي تعز )

 

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

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

  20,1حوالي  ه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في حاالت الطوارئ إلى تقويض االستجابة المتكاملة.كما يؤدي نقص التمويل المخصص لتدخالت الميا

مليون امرأة   4,8وكان تأثر النساء واألطفال على نحو غير متناسب، فقد تبيان أن هناك  مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة للوصول إلى الخدمات الصحية.

وفي حال عدم   في الحصول على الخدمات الصحية.  إلى المساعدةمليون رجل يحتاجون    2,1ن شخص من ذوي اإلعاقة و  مليون طفل وثالثة ماليي   10,2و  

أر األساسية إلنقاذ  الصحية  الخدمات  انقطاع  إلى  بدوره  يؤدي  مما  المستشفيات  دعم  الصحية، عندئٍذ سيتوقف  للرعاية  الالزمة  األموال  األطفال  تلقي  واح 

ا إلى نقص معدات الحماية الشخصية الضرورية آلالف من   الدة، باإلضافة إلى تعريض حياتهم ورفاههم للخطر.واألمهات وحديثي الو وسيؤدي ذلك أيض 

وبالمثل، في حال عدم تلبية  مقدمي الرعاية الصحية وهذا سيؤثر على فحوصات الكشف عن الحاالت المصابة بفيروس كورونا لمئات اآلالف من اليمنيين.

وسيؤثر   تياجات الضرورية لخدمات التغذية، سيتعرض ماليين األطفال اليمنيين لخطر اإلصابة بسوء التغذية الحاد الوخيم وسوء التغذية الحاد.تمويل االح

فيها لقاحات شلل األ بما  للحياة،  المنقذة  اللقاحات  التي تتضمن أكثر من عشرة أنواع من  التبريد سلب ا على برامج التحصين  فال والحصبة  طانقطاع سلسلة 

 وفيروس كورونا.

 

حالة وفاة مصاحبة،    16حالة مشتبه في إصابتها باإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا و   40,227، تم اإلبالغ عن  2021أكتوبر    31يناير وحتى    1خالل الفترة من  

المشمولة بالتقرير األخير، وكان عدد الحاالت أقل بكثير مقارنة   وظلت البيانات ثابتة دون تغيير منذ الفترة في المائة من معدل وفيات الحاالت.  0,04أي بنسبة  

وعلى الرغم من اتجاه   في المائة من معدل وفيات الحاالت(.  0,03حالة وفاة مصاحبة، بنسبة    63حالة مشتبه بها و    198,971) 2020بالفترة ذاتها من عام  

 موجودة، حيث تواصل اليونيسف مراقبة وضع الكوليرا عن كثب.الكوليرا نحو االنخفاض، إالا أن المخاطر المتبقية ال تزال 

 

حالة وفاة مصاحبة،    1,889حالة، مع    9,791، تم اإلبالغ عن إجمالي عدد حاالت اإلصابة المؤكدة رسمي ا بفيروس كورونا التي بلغت  2021أكتوبر    31وحتى  

الحاالت التي تم اإلبالغ عنها تقريبا  من محافظات حضرموت وعدن وأبين ولحج والضالع وكانت معظم   في المائة من معدل وفيات الحاالت.  19,3بنسبة  

 . 2020واستمر عدم اإلبالغ عن الحاالت في المحافظات الشمالية باستثناء الحاالت األربع األولى المبلغ عنها خالل عام  وشبوة والمهرة وتعز ومأرب.

 

 تحليل موجز عن استجابة البرنامج 

 

 الصحة والتغذية 

التي تشمل القفازات والكمامات والصدريات    –وكجزء من االستجابة لمواجهة فيروس كورونا، تم تزويد معدات الحماية الشخصية    2021أكتوبر    31بحلول  

مديرية   330مرفق صحي داخل    3,644الذين يعملون في   من مقدمي الرعاية الصحية  15,863لعدد    –واألقنعة الواقية للوجه والنظارات الواقية وغيرها  

 
 .  2021" تشمل "المخصصات األخرى" الموارد العادية األخرى مقابل أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام  1
 2021التحليل القطري المشترك الذي أجرته األمم المتحدة في اليمن، سبتمبر  2
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فرد ضمن العدد المخطط له )بما في ذلك العاملين    20,000مقدم رعاية صحية من أصل    12,723حيث جرى توعية ما مجموعه   محافظة،  22موزعة في  

ل مشارك بمعلومات واضحة حول  وتم تزويد ك في المجال الصحي والقابالت المجتمعيات والمتطوعين المجتمعيين( حول الوقاية من العدوى ومكافحتها.

مكافحتها على  الوقاية من العدوى ومكافحتها والتعرف على الحاالت المصابة بفيروس كورونا وطرق انتقاله، وتقديم أفضل الممارسات للوقاية من العدوى و

 مستوى المجتمع المحلي والمرفق الصحي.   

 

في المائة من األطفال دون سن الخامسة( للكشف عن فيروس كورونا داخل مرافق   14,6اء و في المائة من النس  55,2حالة )  11,336تم فحص ما مجموعه 

في المائة من األطفال دون    13,2في المائة من النساء و    43.3حالة مشتبه بها )  286الفرز التي تدعمها اليونيسف في المحافظات الجنوبية، بينما تم إحالة  

وخالل الفترة المشمولة بالتقرير،  إلى مراكز العزل لتلقي مزيد من العالج.  286حالة من أصل    27حيث أُدخلت   العالج،سن الخامسة( إلى مراكز العزل لتلقي  

مرفق ا صحي ا في سبع محافظات )أبين ولحج والضالع وشبوة    38قدمت اليونيسف أيضا  الدعم الالزم إلعادة تأهيل مناطق الفرز وغرف العزل المؤقتة في  

  وحضرموت والمهرة وسقطرى(.

 

ا( لقاح   49  -   15امرأة ممن بلغن سن اإلنجاب )  17,500طفل دون سن عام واحد جرعتهم الثالثة من اللقاح الخماسي، وتلقات    53,947تلقى ما مجموعه   عام 

 الكزاز والدفتيريا من خالل برنامج التطعيم الروتيني.

 

  3,938وتشير البيانات األولية إلى أن ما مجموعه   صعدة.لجولة الثالثة من جوالت التوعية المتكاملة في محافظة  وأُنجزت خالل الفترة المشمولة بالتقرير ا

طفل جرعاتهم األولى من اللقاح المحتوي    3,424تلقى   طفل جرعتهم الثالثة،  2,884طفل دون سن عام واحد تلقوا جرعتهم األولى من اللقاح الخماسي، وتلقى  

  طفل دون سن الخامسة من اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة في صعدة.  22,705باإلضافة إلى استفادة  ة.على عالج الحصب 

 

يم وتقديم العالج عملت الفرق المتنقلة في مأرب خالل الفترة المشمولة بالتقرير على تنفيذ تدخالت التغذية التي تتضمن الكشف عن سوء التغذية الحاد الوخ

امرأة حامل ومرضعة حول ممارسات تغذية    2,065وتم تقديم المشورة لما مجموعه   طفل دون سن الخامسة بمسحوق المغذيات الدقيقة.  5,926الالزم وتزويد  

والوالدة  امرأة حامل ومرضعة خدمات الصحة اإلنجابية، بما في ذلك رعاية ما قبل الوالدة ورعاية ما بعد الوالدة    1,757الرضع وصغار األطفال، كما تلقت  

امرأة ممن بلغن سن   620طفل دون سن عام واحد بالجرعة الثالثة من اللقاح الخماسي، بينما تلقت    548وتم تطعيم ما مجموعه   اآلمنة بمساعدة القابالت.

وبشكل عام، كجزء من االستجابة  .طفل دون سن الخامسة خدمات اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة  5,862اإلنجاب لقاح الكزاز والدفتيريا وتلقى ما مجموعه  

طفال  مصاب ا بسوء التغذية الحاد الوخيم لبرامج  223طفل دون سن الخامسة للكشف عن سوء التغذية مع إحالة  7,502المقدمة في محافظة مأرب، تم فحص 

العيادات الخارجية، وتزويد   الدقيقة، وتلقى    1,340العالج في  أق   1,010طفل بمسحوق المغذيات  للديدان، وتلقت  طفل  امرأة حامل    2,153راص مضادة 

امرأة حامل،    1,676باإلضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات رعاية ما قبل الوالدة إلى ما مجموعه   ومرضعة المشورة حول تغذية الرضع وصغار األطفال. 

طفل دون سن    7,420كما تلقى  جاب لقاح الكزاز والدفتيريا.امرأة ممن بلغن سن اإلن  1,846امرأة على خدمات رعاية ما بعد الوالدة، وتلقت  447وحصلت  

 طفل دون سن عام واحد بالجرعة الثالثة من اللقاح الخماسي في محافظة مأرب.  742وتم تطعيم  الخامسة خدمات اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة،

 

مليون    2,2تم تسليم ما مجموعه  

لقاح   من  الحصبة  جرعة 

والحصبة األلمانية، باإلضافة إلى  

لقاح    600,000 من  جرعة 

المكورات الرئوية إلى صنعاء في  

وسيتم  .2021أكتوبر    28

استخدام هذه اللقاحات في أنشطة  

األمراض   لمواجهة  االستجابة 

المتفشية في المديريات المعرضة  

لمخاطر عالية وكذلك في برنامج 

 التطعيم الروتيني.

 

وتسجيل  تم   فحص  من  االنتهاء 

بنظام   100 مباشرة  تعمل  ثالجة 

 ثالجة في محافظة البيضاء. 20وفي شهر أكتوبر، تم تركيب ما مجموعه  ويجري حالي ا توزيعها وتركيبها في المرافق الصحية. الطاقة الشمسية في صنعاء،

  جة في جميع أنحاء البلد.ثال 719، تم تركيب ما مجموعه  2021أكتوبر  31يناير و  1وخالل الفترة بين 

 

  3,181,302فتاة و    3,139,877طفل دون سن الخامسة للكشف عن سوء التغذية )  6,321,179، تم فحص  2021أكتوبر    31يناير و    1وخالل الفترة بين  

فتاة و    138,192العالج في العيادات الخارجية )طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم وإحالتهم إلى برامج   242,136ومن بين هؤالء، تم تحديد   فتى(.

طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم مع   26,059باإلضافة إلى استقبال   في المائة من الهدف السنوي.  76فتى(، حيث بلغت نسبة اإلنجاز    103,944

  فتى(. 12,521فتاة و  13,538مضاعفات لتلقي العالج في مراكز التغذية العالجية )

 

 2021اليمن/ -© اليونيسف 
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في المائة من الهدف    95فتى(، حيث بلغت نسبة اإلنجاز    1,259,997فتاة،    1,217,224طفل أقراص مضادة للديدان )   2,477,221ل الفترة ذاتها، تلقى  خال

في    105فتى(، حيث بلغت نسبة اإلنجاز    1,504,264فتاة و    1,459,455طفل مسحوق سبرينكلز المتعدد المغذيات الدقيقة )   2,963,719وتلقى   السنوي.

فيتامين )أ( إلى   المائة من الهدف السنوي. تقديم مكمالت  تم  الروتينية    1,593,768فتاة و    1,560,316طفل )  3,154,084كما  البرامج  فتى( من خالل 

في المائة من الهدف   68جاز  باإلضافة إلى حملة شلل األطفال ومكمالت فيتامين )أ( التي تم تنفيذها في المحافظات الشمالية من البلد )حيث بلغت نسبة اإلن 

  2,584,023في المائة من الهدف السنوي(، وتلقت    154من األمهات مكمالت حمض الفوليك )نسبة اإلنجاز    1,893,446باإلضافة إلى ذلك، تلقت   السنوي(.

  في المائة من الهدف السنوي(. 150من األمهات المشورة حول تغذية الرضع وصغار األطفال )نسبة اإلنجاز 

 

وتم تنفيذ ثالث جوالت توعوية، باإلضافة إلى األنشطة الموسعة األخرى في   محافظة.   17( في  المواكتم تنفيذ حمالت قياس محيط منتصف أعلى الذراع )

طفل بمكمالت   23,000طفل مع إجراء فحص الكشف عن سوء التغذية، وتزويد أكثر من    447,520وصلت هذه الجوالت إلى   محافظة.  20مجال التغذية، في  

من األمهات بالمشورة    128,047وتم تزويد   طفل بمكمالت مضادة للديدان.  99,758طفل بمكمالت مسحوق المغذيات الدقيقة، و    72,212فيتامين )أ(، و  

 من األمهات مكمالت حمض الفوليك. 137,609حول تغذية الرضع وصغار األطفال، وتلقت 

 

والتي سيتم دمجها في خطة العمل العالمية بشأن  لحكومية في عدن وصنعاء خطة عمل معالجة األطفال من الهزال في اليمن،أكتوبر أقرت السلطات ا  31وفي  

 . 2021هزال األطفال، ومن ثم مشاركتها مع الجهات المانحة خالل قمة التغذية من أجل النمو المنعقدة في اليابان في ديسمبر 

 

فقد تم استكمال استطالعين في المحافظات الجنوبية وال يزال   لموحدان ألعمال اإلغاثة واالنتقال في جميع أنحاء البلد،تستمر استطالعات الرصد والتقييم ا

 وبالنسبة للمحافظات الشمالية، فقد تم الشروع في أربعة استطالعات خالل األسبوع األخير من الفترة المشمولة بالتقرير. العمل مستمرا  في ثالثة استطالعات. 

وستكون جميع بيانات الرصد والتقييم الموحدان ألعمال  .2021سيتم إجراء االستطالعات اإلحدى عشر المتبقية على دفعات في شهري نوفمبر وديسمبر  و

 .2022اإلغاثة واالنتقال متاحة إلجراء تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي، المقرر إجراؤه اآلن في منتصف يناير 

 

 الطفل  حماية

طفل ومقدم رعاية من المتضررين بالنزاع من خالل أنشطة التوعية بمخاطر األلغام، بمن فيهم  4,632,037خالل الفترة المشمولة بالتقرير الوصول إلى تم 

حيث   فظات،رجل( في جميع المحا   1,048,598امرأة و    1,020,376بالغ )  2,068,974فتى( و    1,312,109فتاة و    1,250,954طفل )  2,563,063

مجتمعية مع تطبيق جرى تقديم التوعية بمخاطر األلغام في المدارس واألماكن المالئمة لألطفال وعبر التلفزيون والرسائل النصية وكذلك من خالل الحمالت ال

لألطفال والبالغين ذوي اإلعاقة السمعية  وقد تضمنت حمالت التوعية بمخاطر األلغام عبر التلفزيون توفير التوعية  تدابير الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

 والنطقية بمساعدة النصوص ولغات اإلشارة. 

 

شخص في إحدى عشرة محافظة    41,117إلى  –لألطفال   الصديقةمن خالل شبكة من األماكن الثابتة والمتنقلة  –قدمت اليونيسف الدعم النفسي واالجتماعي 

فتى( و    18,696فتاة و    17,627طفل )  36,323ة وريمة وصعدة وصنعاء ومأرب( بمن فيهم  )أبين وعدن والحديدة والجوف وحضرموت ولحج وحج

  رجل(. 1,522امرأة و  3,272بالغ ) 4,794

 

  حيث عمل مديري الحاالت  دعم اإلحالة إلى الخدمات ذات األهمية الحيوية وتوفيرها لألطفال األكثر ضعفا ،  ةواصلت اليونيسف من خالل برنامج إدارة الحال 

 فتى( تلقوا أكثر من خدمة واحدة.   821فتاة و  471طفل ) 1,292فتى(، من بينهم  824فتاة و  471طفل )  1,295الُمدََرِبين على تحديد 

 

شخص،   42,495تم تزويد خدمات الصحة النفسية المجتمعية والدعم النفسي واالجتماعي من قبل الشركاء في مجال مسؤولية حماية الطفل إلى ما مجموعه 

وفي إطار تعزيز نظام إدارة الحاالت في   رجل(.  1,601امرأة و    3,462مقدم رعاية أولية )   5,063فتى( و    19,318فتاة و   18,114طفل )   37,432منهم  

حيث   األطفال، أكتوبر بالتنسيق مع منظمة أنقذوا 20إلى   18بحماية الطفل ورشة عمل في الفترة من إدارة االختصاص المعنية المحافظات الجنوبية، نظمت 

وكان الهدف من   نفذت الورشة عملية حصر للخدمات التي تم إجراؤها في عدن والتي تجمع معلومات حول خدمات حماية الطفل والتغذية والرعاية الصحية. 

سية ومسارات اإلحالة المتعلقة  الورشة يتمثل في تحديد الطريق الذي يتعين سلوكه بشكل جماعي للمضي قدما  في وضع خريطة شاملة لمواقع الخدمات األسا 

  وشارك ممثلون من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية والسلطات المحلية في ورشة العمل وأيدوا إعداد خرائط لمواقع  بحماية الطفل.

 دارة الحاالت. وسيتم إنشاء مجموعة العمل الفني للقيام بتصميم مسار اإلحالة في إطار تعزيز نظام إ الخدمات.

 

 التعليم 

وكان من أبرز األحداث عقد   ، واصلت اليونيسف تنفيذ استراتيجيتها المتعددة الجوانب لضمان استمرارية تعليم جميع األطفال في اليمن.2021في أكتوبر  

حيث   والتعليم ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي،ورشة عمل في عدن حول تعليم الفتيات والتي نظمتها اليونيسف باالشتراك مع نائب وزير التربية  

وكان الهدف الرئيسي يتمثل في  محافظة )إدارات تعليم الفتاة( في هذا الحدث الُمَنظام.  13شارك موظفو وزارة التربية والتعليم من مختلف اإلدارات وشاركت  

  ل عملية لتقليص الفجوة الفاصلة بين معدالت تسجيل الفتيان والفتيات في المدارس.معالجة معدالت التسرب المرتفعة بين الفتيات في اليمن، واقتراح حلو

فتى( من المواد التعليمية )مجموعات    35,109فتاة و    27,332طفل )  62,441استفاد   وفيما يلي اإلنجازات األخرى التي جرى تحقيقها في شهر أكتوبر: 

فتى( من إعادة   7,885فتاة و    7,537طالب )   15,422ق"( في محافظات إب وعدن ولحج، واستفاد  الحقائب المدرسية ومجموعات أدوات "مدرسة في صندو

مقعد مدرسي في محافظات لحج    990في الحديدة(؛ كما تم توزيع    6في ريمة و    16في حجة و    10مدرسة )   22تأهيل مرافق المياه واإلصحاح البيئي في  

ويُعد توزيع المستلزمات من أحد المكونات المهمة لضمان استمرارية التعلم،  فتى(.  15,903فتاة و    13,797طفل )  29,700والضالع وأبين، يستفيد منها  

 خاصة لألطفال النازحين.
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أكتوبر بهدف  27شارك منسقو كتلة التعليم في االجتماع التنسيقي لمركز عدن، برئاسة وزارة التربية والتعليم في عدن، وجرى عقد ورشة عمل مصغرة في  

التي تحدد الخطوط العريضة لالستجابة المتكاملة لتلبية االحتياجات   وتمت صياغة إستراتيجية كتلة التعليم بشأن المخصصات القياسية الثانية زيز آلية التنسيق.تع

 الماسة للسكان النازحين في اليمن.    

 

 المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي 

تحقيق تقدم مطرد في أنشطة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي   –ات التي تواجهها في مجال التمويل  على الرغم من التحدي   –واصلت اليونيسف  

شخص على المياه الصالحة للشرب من خالل: توزيع الوقود على محطات ضخ المياه في كل من    4,371,052حيث حصل   خالل الفترة المشمولة بالتقرير،

  والجنوبية، وإعادة تأهيل شبكات المياه وإنشاء نقاط توزيع المياه وتوفير المياه المنقولة بالشاحنات )الوايتات( وتوفير قطع الغيار.المحافظات الشمالية 

 

يث بلغت  بإعادة تأهيل خطوط أنابيب المياه الرئيسة في مدينة مأرب، ح  –للمياه والصرف الصحي في مأرب    الوطنية  الهيئةبالتنسيق مع    –بدأت اليونيسف  

نقطة توزيع مياه في مديريتي مجزر   15وأكملت اليونيسف أيضا  تركيب   مليون شخص.   1,7في المائة من السكان المستهدفين البالغ عددهم    40نسبة اإلنجاز  

ا واستجابت الحتياجات    3,290وماهلية في مأرب، حيث استفاد منها   ا من خالل نقل المياه الصالحة للشر  12,612نازح  وتدعم اليونيسف  ب بالشاحنات.نازح 

ومن المتوقع أن تشمل   تقييم االحتياجات الفنية للصرف الصحي في اليمن بغرض استيعاب الوضع الحالي للصرف الصحي وتحديد االستراتيجيات المحتملة.

لصرف الصحي المتكامل والترويج للصرف الصحي  االستراتيجية الخاصة بالقطاع الصرف الصحي المتكامل بقيادة المجتمع ونُهج المجتمعات المحلية ازاء ا

ونيسف الدعم  من خالل االستجابة المستمرة لحاالت الطوارئ وإعادة التأهيل واستئناف توفير خدمات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي.  وتقدم الي 

وهذا يشمل تعزيز النظافة العامة   ة الحمأة من الحفر والبيارات الممتلئة.لبناء دورات المياه المستخدمة في حاالت الطوارئ وإعادة تأهيلها باإلضافة إلى إزال 

  التغوط مع التركيز على استخدام وإدارة مرافق الصرف الصحي إلتاحة إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي األساسية ووضع نهاية لممارسات  

وقدمت اليونيسف الدعم في المناطق   العالمية المعنية بتنسيق أعمال المخيمات وإدارتها.في العراء وخصوصا  داخل المخيمات، وذلك بالتنسيق مع المجموعة 

باإلضافة   الحضرية وشبه الحضرية إلعادة تأهيل أنظمة الصرف الصحي الحالية ومحطات معالجة النفايات وكذلك مرافق الصرف الصحي المنزلية القائمة.

حيث جرى التخطيط لجميع األنشطة الرامية   بقيادة المجتمع في سياق فترة النزاع مستمرة في الحديدة،  تجربة الصرف الصحي المتكامل  تستمرإلى ذلك،  

 في العراء.  التغوطلتحسين وضع الصرف الصحي، وال سيما للمساعدة في وضع نهاية لممارسات 

 

وظل اتجاه انتشار الكوليرا ثابتا  في أجزاء كثيرة   وليرا في اليمن.، واصلت اليونيسف االستجابة لمواجهة حاالت اإلسهال المائي الحاد/ الك2021في أكتوبر  

منها في   6مديريات تضررا  في المحافظات الجنوبية، يوجد  10فمن بين أكثر  من المحافظات الجنوبية، باستثناء محافظة تعز التي أظهرت اتجاه ا تصاعدي ا،

الكوليرا من خالل تنفيذ أنشطة المعالجة بالكلور وبرنامج إدارة جودة المياه، اللذين تم تنفيذهما بشكل متزامن فرقة استجابة سريعة لحالة    125واستجابت   تعز.

حيث تضمنت االستجابة توزيع مجموعات مستلزمات النظافة الصحية االستهالكية  في نفس المديريات التي أبُلغ فيها عن ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بالكوليرا،

وقررت اليونيسف توسيع دور فرق االستجابة السريعة لتقديم دعم االستجابة  لور ومسحوق الكلور وصفائح بالستيكية )دباات( لتخزين المياه.وأقراص الك

ت اليونيسف  وبالتعاون مع وحدة الطوارئ التابعة للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والصرف الصحي ومع فرع الهيئة في مأرب، واصل  لمواجهة سوء التغذية.

  201,319األنشطة  أنشطة المعالجة بالكلور في المناطق األشد تضررا  بالكوليرا وسوء التغذية في مأرب وأمانة العاصمة وعمران وذمار، حيث استفاد من هذه  

ا.   شخص 

 

متضررة التي يقطنها النازحون في مديرية بروم  للمجتمعات األكثر ضعف ا في المواقع ال   –كجزء من االستجابة لمواجهة الفيضانات    – قدمت اليونيسف الدعم  

وشمل هذا الدعم توزيع مجموعات مستلزمات النظافة وأقراص الكلور وتركيب المراحيض الجاهزة وعقد جلسات   ميفع، الكائنة في محافظة حضرموت.

  أسرة( في محافظة حضرموت. 200فرد )  1,500توعوية لحوالي 

 

  70,000الة الحمأة في محطة معالجة الصرف الصحي ونظام الصرف الصحي العام في عمران، حيث استفاد من ذلك  وقدمت اليونيسف الدعم لتنظيف وإز 

فرد من   200,000كما عملت اليونيسف على تقديم خدماتها لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الحديدة التي استفاد منها أكثر من   شخص.

 النازحين والمجتمعات المضيفة. 

 

ة المحلية  واصلت اليونيسف تنفيذ أنشطة االستجابة لحاالت الطوارئ في مأرب بالتعاون مع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والصرف الصحي والمؤسس

النظافة وتنظيم   مرحاضا  جاهزا  وتوزيع مجموعات مستلزمات  672من خالل مراقبة جودة المياه وأنشطة المعالجة بالكلور وتركيب   للمياه والصرف الصحي،

 جلسات تعزيز النظافة للنازحين، والكشف عن الحاالت المشتبه في إصابتها بالكوليرا، ومراعاة األسر المتضررة من سوء التغذية. 

 

والهيئة الوطنية للموارد    قدمت كتلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي الدعم لتنسيق ورشة عمل إدارة الموارد المائية التي عقدتها وزارة المياه والبيئة

وتم تنظيم اجتماع فريق الخبراء   مشارك شخصيا .  100مشاركا  عبر اإلنترنت بدعم من الكتلة، بينما حضرها أكثر من    35حيث حضرها أكثر من   المائية،

أعضاء الفريق على ضمان تقديم الدعم للمياه والصرف  وقد وافق جميع   االستشاري االستراتيجي بمشاركة وزارة المياه والبيئة في عدن وصنعاء للمرة األولى،

تم استئناف اإلحاطة ربع السنوية للجهات المانحة التي جرى فيها مشاركة مشروع الصيغة األولية   الصحي واإلصحاح البيئي للسكان المتضررين في البلد.

إلجراء المزيد من المشاورات والمناقشات مع   2022ذات األولوية في عام الستراتيجية استجابة كتلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي والمجاالت 

 الشركاء وأصحاب المصلحة. 
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 الحماية االجتماعية واإلدماج 

  دنية، حصل ما كجزء من مشروع النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي، وبالتعاون الوثيق مع برنامج حماية الطفل ومصلحة األحوال الم

 فتى( من فئة المهمشين على شهادات الميالد في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.  1,272فتاة ؛   988طفل )  2,260مجموعه 

 

العاصمة  من الذكور( من شباب رواد التغيير المجتمعي في أمانة    33من اإلناث و    37شخص من اليافعين الُمدََرِبين )  70وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، نفذ  

  261وجاءت المبادرات في إطار النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي ووصلت إلى حوالي   مبادرات توعوية في مجتمعاتهم المحلية، 7

الفترة المشمولة بالتقرير   وخالل  من الذكور( مع توجيه الرسائل التوعوية حول سالمة المياه وغسل اليدين وأهمية التوعية.  126من اإلناث و    135طفل )

بعنوان "أزمة    61العدد رقم   أيضا ، واصلت اليونيسف تقديم الدعم لوزارة التخطيط لصياغة وإصدار نشرة المستجدات االجتماعية واالقتصادية في اليمن،

في معدل استهالك المياه، وبلغ معدل تغطية مياه الشرب في المائة  10ويُشير "تهديد األمن المائي في المستقبل" إلى وجود انخفاض بنسبة  المياه في اليمن".

 في المائة من اليمنيين ال يحصلون على مياه شرب آمنة ونظيفة.  49في المائة، وتبين أن   54المحسنة 

 

األولى إلى معالجة قضية ارتفاع معدالت  حيث هدفت المبادرة   استمرت المبادرات المجتمعية التي ترعاها اليونيسف من خالل منظمات المهمشين المجتمعية،

وهدفت المبادرة الثانية   حقيبة مدرسية على الطالب األشد فقرا  في األحياء العشوائية األربعة المستهدفة.  100التسرب من المدارس وعمالة األطفال وتم توزيع  

واستفاد من المبادرتين اآلخرتين  نازل المتضررة في مديرية شعوب.غطاء بالستيكي على الم  30إلى حماية المواطنين من برودة الطقس، حيث تم توزيع  

كما تم إصالح مجاري الصرف الصحي التالفة في أحد األحياء العشوائية،  شخص، من خالل الرسائل التوعوية الموجهة.  1,070أسرة، تتكون من    150حوالي  

  أسرة بشكل مباشر. 200لتستفيد منها 

 

بتنظيم حمالت في أمانة العاصمة    –بدعم من صندوق الرعاية االجتماعية    –شطون المجتمعيون وشباب رواد التغيير المجتمعي  وفي شهر أكتوبر، قام النا

  ومحافظة صنعاء على النحو المبين في الجدول اآلتي:

 

 النتائج وعدد المستفيدين  أنواع المبادرات  المحافظة 

 12,169 عدد المستفيدين:  حملة. 57تم إجراء  حملة نظافة  أمانة العاصمة 

تُركز الفصول الدراسية المجتمعية على تعليم  

   والرياضياتأساسيات القراءة  

عدد المستفيدين  فصل دراسي على صعيد المجتمعات المحلية: 29تم افتتاح 

  طالبا  من المهمشين.  448 الذين تم الوصول إليهم:

فتى( إلى المدرسة في مديريتي دار سلم   18فتيات و   7طفل ) 25إعادة   العودة إلى المدرسة صنعاء 

 وبني حشيش. 

تتزامن حملة غسل اليدين والنظافة الشخصية مع 

 اليوم العالمي لغسل اليدين

 فتى(  63فتاة و  87طفل )  150تم الوصول إلى 

 من اإلناث(  1,073من الذكور و  1,012بالغ ) 2,175و 

من اإلناث و  440) 1,000 حملة نظافة.  عدد المستفيدين: 16إجراء تم   حمالت نظافة

  من الذكور( 560

تُركز الفصول الدراسية المجتمعية على تعليم  

 أساسيات القراءة والحساب  

فصال  دراسيا  على صعيد المجتمعات المحلية، وبلغ عدد  113تم فتح 

فتاة  750طالبا  من المهمشين )  1,130 المستفيدين الذين تم الوصول إليهم:

 فتى(   560و 

 

تخطيط المساعدة  كجزء من الدعم المقدم من اليونيسف لألطفال ذوي اإلعاقة وبالتنسيق مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، تم عقد ورشة عمل لمناقشة نتائج  

وكان الغرض  اعلة الدولية والمحلية في مجال التنمية والعمل اإلنساني.من الجهات الف  50حيث شارك فيها حوالي   المتاحة لألطفال ذوي اإلعاقة في اليمن،

مات المشاركة  الرئيسي من الورشة يكمن في مناقشة وضع األطفال ذوي اإلعاقة في اليمن، والدعوة إلشراك األطفال  ذوي اإلعاقة في برامج/ تدخالت المنظ

أخصائي في    15كما شارك   خاص ذوي اإلعاقة بشكل عام واألطفال ذوي اإلعاقة بشكل خاص. وإعداد آلية تنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة لدعم األش

وتمثلت النتيجة الرئيسة لورشة العمل في وضع الصيغة النهائية لدليل تصنيف اإلعاقات باعتبارها خطوة   ورشة العمل هذه لمراجعة دليل تصنيف اإلعاقات.

  ق رعاية وتأهيل المعاقين.نحو تعزيز نظام إدارة الحاالت الخاص بصندو

 

 االتصال من أجل التنمية 

مخيما  للنازحين في خمس مديريات داخل    147تم دعم حملة التطعيم ضد شلل األطفال والحصبة والحصبة األلمانية وجرعة من فيتامين )أ( التي استهدفت  

متطوعا  مجتمعيا  للقيام بزيارات منزلية مباشرة تستهدف األمهات ومقدمي   150حيث تم حشد   محافظة مأرب من خالل أنشطة االتصال والحشد المجتمعي،

وتم دعم هذه الزيارات المباشرة من خالل استخدام المركبات المتجولة المزودة   الرعاية من أجل تعزيز االستفادة من الخدمات المقدمة في مخيمات النازحين.

نجحت أنشطة حملة االتصال والحشد المجتمعي هذه في الوصول إلى   مات ولتوجيه الرسائل الرئيسية.بأنظمة مكبرات الصوت لإلعالن عن نقاط تقديم الخد

 أسرة.  34,000حوالي 

 

بما في ذلك الرسائل   13واستمرت تدخالت االتصال والحشد المجتمعي لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في   باستخدام وسائل متعددة  محافظة جنوبية 

ويتمثل دعم وسائل اإلعالم للتوعية بحملة التطعيم في بث رسائل الحملة من خالل ومضات وإعالنات الخدمة العامة   لمشاركة المجتمعية.اإلعالمية وأنشطة ا

 مليون شخص عبر تلك األنشطة.  5ويُقدار أنه تم الوصول إلى  محطة إذاعية وست قنوات تلفزيونية، 25والبرامج النقاشية المخصصة عبر  
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 ة تلقي الردود، دعمت اليونيسف الخطوط المجانية التي تديرها وزارة الصحة العامة والسكان، والتي من خاللها يُجيب األخصائيون الصحيون لتعزيز أنظم

المكالمات   من أجل تلقي  يٍ مجان   كما دعمت شبكة التواصل من أجل التنمية توفير خطٍ  على األسئلة والمخاوف ويقدموا االستشارات الطبية حول فيروس كورونا.

مكالمة    3,170وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم الرد على   من النازحين بهدف تمكينهم من رفع شكاواهم ومخاوفهم بشأن الخدمات اإلنسانية المقدمة لهم.

بمن فيهم الشخصيات الدينية وأعضاء   –  لالتصال المتبادل، أنشأ بعض المتطوعين المجتمعيين  إضافيٍ   ومن أجل توفير منبرٍ  من خالل تلك الخطوط المجانية.

 شخص في أرجاء البلد.  85,200مجموعات واتسآب للتفاعل مع مجتمعاتهم المحلية وقد تمكنوا من الوصول إلى  –منتديات األمهات 

 

 االستجابة لمواجهة االسهال المائي الحاد/ الكوليرا 

إشراك جميع أقسام البرنامج لضمان    الكوليرا، معاستكملت اليونيسف تحديث الخطة المتكاملة المتعددة القطاعات لمواجهة    بالتقرير،خالل الفترة المشمولة  

 تغطية جميع الجوانب التي لها صلة بالتدخل للعام المقبل.

 

 الرامية للوقاية من اإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا من خالل الترويج لها والتعبئة المجتمعية.    دعم التدخالتوفي جانب االتصال، واصل الشركاء المنفذون  

ا برسائل توعوية حول اإلسهال المائي الحاد/  356,635نجح المتطوعون المجتمعيون والشخصيات الدينية وأعضاء منتديات األمهات والوصول إلى  شخص 

التي تنقذ حياة الطفل من خالل الزيارات من منزل إلى منزل وعقد اللقاءات المجتمعية والمناسبات وتنظيم جلسات التوعية  الكوليرا وأهم الممارسات األسرية  

ية نظم المتطوعون المجتمعيون فعاليات في المدارس واألماكن العامة المفتوحة لزيادة الوعي بأهم  اليدين،احتفاال  باليوم العالمي لغسل   في المساجد والمدارس.  

في حين تم إشراك اإلذاعات المحلية إلحياء هذه المناسبة والتركيز على الرسائل التوعوية بشأن    كورونا،  وفيروسغسل اليدين بالصابون للوقاية من الكوليرا  

 االجراءات الوقائية.  

 

 آلية االستجابة السريعة 

ا في محافظة مأرب.  خالل شهر أكتوبر، احتدم النزاع على امتداد عدة جبهات في البلد، وخصو ، 2021منذ تصاعد القتال في محافظة مأرب في فبراير   ص 

وان ومدغل  وصرواح ورحبة وحريب وجبل  غاستمرت عمليات النزوح، حيث وصل النازحون بشكل رئيسي من مديريات صرواح وماهلية ومدغل ور 

شخص من أعمال العنف في جميع أنحاء المحافظة خالل    12,000أكثر من    للهجرة، فروفق ا لمصفوفة تتبع النزوح الخاصة بالمنظمة الدولية   مراد والجوبة.  

ر سر في إطار المحافظة نفسها ووصلت إلى مدينة مأرب والمناطق المجاورة وهم من بين الفئات األكث نزحت بعض األ وفي محافظة مأرب   شهر أكتوبر فقط.  

  يصلون إلى مواقع تعُّج أصال  بالنازحين والمجتمعات المضيفة. تهم  كما أن غالبي  ومنهم من اضطر إلى النزوح مرتين أو ثالث مرات.  ضعف ا،

  

مامية ودعمهم  في الوصول إلى السكان النازحين في الخطوط األ  –إلى جانب صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي    – استمرت اليونيسف  

وقد   مديرية.    20على    شخص( تتوزع  95,403أسرة نازحة جديدة )   13,629وصلت آلية االستجابة السريعة إلى   االستجابة األولية.    مستلزمات   بمجموعة

السريعة في محافظتي حجة ومأرب   آلية االستجابة  أكبر عدد من مجموعات مستلزمات  توزيع  للسيول(   )بماتم  النظافة  تضمنت مواد    في ذلك االستجابة 

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

 مفاجئ.  اضطرت إلى مغادرة منازلها بشكل  لألسر التيلّبت مجموعة المستلزمات هذه االحتياجات الفورية األكثر أهمية 

 

مليون دوالر أمريكي لشراء إمدادات لعدد الحاالت    1,6وبالنسبة لخطة االستجابة الخاصة بمحافظة مأرب، تحتاج آلية االستجابة السريعة التابعة لليونيسف إلى  

  أربعة أشهر.  على مدىأسرة  65,000التي من المتوقع أن تصل 

 

  اإلمدادات والخدمات اللوجستية

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

ت المصنعة ووزارة  بالتحديد في حاويات مبردة على الرغم من توصيات الشركا  األغذية العالجية الجاهزة لالستعمال  تشترط شحنال زالت الهيئة   صالحيتها.  

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

 الحثيثة التي تبذلها اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي.  المناصرةال يزال قيد المراجعة نتيجة جهود 

 

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

ري في المحافظات الجنوبية ال يزال السوق التجا الحكومية، األمر الذي سيحد من االستعانة بالموردين واجراءات اختيارهم بصورة تنافسية في شمال اليمن.

ولضمان توافر اإلمدادات األساسية، يجري استقصاء القدرة التنافسية   محدودا  ويعتمد بشكل كبير على الموردين الذين يتخذون مقارهم في المناطق الشمالية.

 من حيث األسعار والتوقيت المناسب لمواعيد الشراء من األسواق شبه اإلقليمية.

 

 والتنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني القيادة 

 وأولويات البرامج.    والكتلوخطة االستجابة اإلنسانية    االحتياجات اإلنسانيةتتفق استراتيجية اليونيسف اإلنسانية في اليمن مع تقرير النظرة العامة على  

مجال مسؤولية حماية  تواصل اليونيسف العمل بالتنسيق مع الفريق القطري اإلنساني في اليمن حيث تقود كتل المياه واالصحاح البيئي والتعليم والتغذية وكذلك  

المتحدة األخرى   الصحة وتتعاون مع وكاالت األمم  باعتبارها عضو نشط في كتلة  لتق  والمنظماتالطفل،  الحكومية  ديم اإلمدادات والخدمات  الدولية غير 

  األساسية المنقذة للحياة بكفاءة في المناطق المتأثرة بتصاعد العنف المسلح.

 

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

ا األمم المتحدة والحكومة بشأن اليمن: إدارة الحاالت واإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع واستمرار البرامج الصحية خارج  األولويات الثالث التي وضعته
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وترتكز هذه الخطة على خطة التأهب واالستجابة الوطنية التي تقودها  تتولى اليونيسف إدارة األولويتان األخيرتان.  كورونا حيثإطار التصدي لفيروس  

تنسيقا  وثيقا  مع التحالف   2021شهد النصف األول من عام   الصحة العالمية وتأخذ بعين االعتبار الدروس المستفادة من البلدان المتضررة األخرى.  منظمة

واصلت   كوفاكس.الصحة العالمية إلطالق حملة نشر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في اليمن المقدمة من منظومة    والتحصين ومنظمة العالمي للقاحات 

اللقاح، وكذلك  اليونيسف استجابتها الخاصة بالتوعية باإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع من خالل تنفيذ حمالت للتعاطي مع المعلومات المضللة حول هذا  

 لمواصلة المشاركة الرقمية ورصد الشائعات.

 

 اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني 
 الميدانيةآخر المستجدات 

 سوء التغذية: خطر مستمر يتهدد األطفال في اليمن 

اليونيسف   تدعم  اليمن،  في  األطفال  تغذية  سوء  ألزمة  منها  استجابة  

 مراكز الرعاية الصحية األولية 

 على الرابط التاليلقراءة المزيد عن هذا التدخل يرجى النقر 

 

 

 

 

 

 

 اإلعالم الخارجي 
 

ي أمانة  
مركز التغذية العالجية ف 

 العاصمة

توزي    ع أقراص الكلور للمجتمعات 

ي تعز 
 المحلية ف 

وع الحواالت  11دورة الرصف ال   من مشر

 النقدية الطارئة  

 

 

  

 2021نوفمبر  30 تقرير الوضع القادم:
 

  www.facebook.com/unicefyemen:فيسبوكاليمن على  - صفحة اليونيسف 

 UNICEF_Yemen@ :اليمن على تويتر -  صفحة اليونيسف

 UNICEF_Yemen@ اليمن على انستجرام - صفحة اليونيسف 

  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

  واإلتصال  اإلعالم 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 

 

 

 2021اليمن/ -© اليونيسف 

 

https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.youtube.com/watch?v=h8n3QXq0TRM
https://www.youtube.com/watch?v=h8n3QXq0TRM
https://web.facebook.com/unicefyemen/posts/4583776228355051?__xts__%5b0%5d=68.ARDCQ74SEW49jZBdgG1AX-HPz4xLcGzu3ycJbwah_2nZzb6ACanXZEGuDn41bA0tHvvJwRzetu7TaVuFXFAgxMI4ErP6MxUzM94DSRF6bgw13EP5GRoI4Svij-xo9Errht34M12opumd6oegWQzJ-s0tIA-CBrjAT7I3zuuAP4ONQ7mTHIDg_uPxR9w6jKvLtMJzHxesPUhU825olxsqc7whhMaObY0jxgAlM4XPqBeqt3MSGY3ItzMNGbheq0ruRZo-uEwJSWS5ep3ck1vuvLWjKOstb2_etrqPlQ7nYFs2GuBgjdwQVg&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/unicefyemen/posts/4583776228355051?__xts__%5b0%5d=68.ARDCQ74SEW49jZBdgG1AX-HPz4xLcGzu3ycJbwah_2nZzb6ACanXZEGuDn41bA0tHvvJwRzetu7TaVuFXFAgxMI4ErP6MxUzM94DSRF6bgw13EP5GRoI4Svij-xo9Errht34M12opumd6oegWQzJ-s0tIA-CBrjAT7I3zuuAP4ONQ7mTHIDg_uPxR9w6jKvLtMJzHxesPUhU825olxsqc7whhMaObY0jxgAlM4XPqBeqt3MSGY3ItzMNGbheq0ruRZo-uEwJSWS5ep3ck1vuvLWjKOstb2_etrqPlQ7nYFs2GuBgjdwQVg&_rdc=1&_rdr
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1454357409778913288
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1454357409778913288
http://www.facebook.com/unicefyemen
https://twitter.com/UNICEF_Yemen
https://twitter.com/UNICEF_Yemen
https://twitter.com/UNICEF_Yemen
https://instagram.com/unicef_yemen
https://instagram.com/unicef_yemen
https://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( 

 3ملخص نتائج البرنامج 
 

 استجابة القطاع  اليونيسف وشركاء التنفيذ    

 2021هدف  االحتياج الكلي القطاع 
مجموع 

 النتائج

التغير 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 

972,142 653,676 71,558    

 59و  6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 شهراً ممن تلقوا اللقاح ضد شلل األطفال 
5,535,816 3,800,313 40    

عدد األطفال والنساء الذين يتلقون الرعاية الصحية 

 المرافق التي تدعمها اليونيسف األولية في
2,500,000 2,316,889 219,057    

عدد العاملين في مرافق الرعاية الصحية والعاملين  

الصحيين المجتمعيين الذين يتم تزويدهم بمعدات  

 الحماية الشخصية

15,000 15,873 50    

 6التغذية 

شهر   59و  6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم الذين أدخلوا  

 ألقسام الرعاية العالجية

321,558 320,108 216,126 831 320,108 216,126 831 

شهر   59و  6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 فيتامين أ كل ستة أشهرالذين يتلقون مكمالت 
4,766,718 4,633,443 3,139,492 418 4,633,443 3,139,492 418 

 حماية الطفل، العنف القائم على أساس النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ و منع اإلستغالل واإلعتداء الجنسي 

عدد األطفال ومقدمو الرعاية الذين يحصلون على 

 والدعم النفسي خدمات الرعاية النفسية 

8,600,000 

900,000 7416,428 41,117 990,000 8439,298 42,495 

عدد النساء والفتيات والفتيان الذين يمكنهم الحصول 

على تدخالت التخفيف والوقاية من مخاطر العنف  

 القائم على النوع االجتماعي أو التصدي له

6,100,000 4,133,897 

 
9910,821 

 

   

األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى قنوات آمنة  عدد 

 لإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسي 
500,000 1,400,000 100    

عدد األطفال الذين يحصلون على التثقيف بشأن 

المخاطر المتعلقة باألسلحة المتفجرة والتدخالت  

 الخاصة بتقديم المساعدة للناجين

2,160,000 
5,537,257  

11 
4,632,037    

 التعليم

 
 . 2021ه لعام تعكس هذه األرقام نداء أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال الذي تم تحديثه واعتماد3
 نُظمت الحملة األولى في شهر مايو، ومن المتوقع إجراء الحملة الثانية في الربع األخير من العام.  لم يُحرز أي تقدم خالل شهر سبتمبر حيث من المقرر تحقيق هذا المؤشر من خالل الحمالت الوطنية. 4
بناًء على   في المائة. 6كما أن إمدادات اليونيسف المتاحة من معدات الحماية الشخصية تخطت الهدف بنسبة  وزارة الصحة العامة والسكان. يعتمد هذا المؤشر على اإلمدادات المتاحة والطلبات المقدمة من 5

 فق الرعاية الصحية.   ي مرامناقشة بين منظمة اليونيسف ووزارة الصحة العامة والسكان، طلبت األخيرة توزيع اإلمدادات المتاحة من معدات الحماية الشخصية على موظف
 ادم.  يُعزى احراز تقدم بوتيرة بطيئة إلى نقص البيانات المقدمة من الشركاء، ومن المتوقع أن يتم مشاركة البيانات وإدراجها في التقرير الق  6
يد التفعيل مما سيساعد في الوصول إلى الناس عن بعد من خالل تقديم المشورة  ال يزال الخط الساخن التابع لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل ق واجه الشركاء تحديات في تنفيذ أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي.    7

 في جانب الدعم النفسي االجتماعي.
 تأخرت سرعة الشركاء في تنفيذ األنشطة، مما بطء من سير التقدم نحو تحقيق الهدف 8
بقة بناًء على أحدث البيانات في مؤشر المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي الذي يساهم في مؤشر العنف القائم على النوع  ُحدثت بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي والتقدم المحرز في األشهر السا 9

 االجتماعي.
تمد هذا المؤشر بشكل كبير على دورة الصرف المقدمة من وحدة  يع في المائة كما هو موضح في آخر تحديث في يونيو.  280تم تحقيق هدف هذا المؤشر وكانت النتيجة اإلجمالية تحقيق التفوق في االنجاز بنسبة    10

 إدارة المشروع في الربع األخير. 
 في المائة من الهدف.    256استكمالهما خالل شهر اكتوبر، وتم الوصول إلى  متم تأجيل حملتين وطنيتين حتى نهاية سبتمبر وت 11
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عدد األطفال الحاصلين على التعليم الرسمي وغير  

 الرسمي، بما في ذلك التعليم المبكر 

8,100,000 

500,000 12567,618 0 790,750 703,435 530,699 

عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمواد تعليمية لالستخدام  

 الفردي
800,000 13209,265 62,441 872,000 14339,797 84,852 

عدد المدارس التي تطبق بروتوكوالت المدارس اآلمنة  

 )الوقاية من العدوى ومكافحتها( 
1,000 15229 0 4,600 16730 20 

 86,000 عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز شهرية

 
172,162 

 

0 181,603 186,175 

 

46 

 

 واالصحاح البيئيالمياه والصرف الصحي 

عدد األشخاص الذين يحصلون على كمية كافية من 

المياه النظيفة واآلمنة للشرب والطبخ والنظافة 

 الشخصية

15,400,000 

6,800,000 
7,363,745  

19 
43,977 8,826,986 7,544,626 20324,159 

على امدادات المياه   احصلوعدد األشخاص الذين 

وخدمات الصرف الصحي واإلصحاح البيئي 

 الضرورية )بما في ذلك مواد النظافة( 

5,910,000 
4,880,495  

21 

 

478,526 

 

4,529,704 5,441,806 22534,285 

عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف إنسانية وتم  

 الوصول إليهم برسائل حول ممارسات النظافة المناسبة 
5,910,000 4,880,495  478,526 5,767,919 5,937,733 614,611 

عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف إنسانية  

ويمكنهم الوصول إلى وسائل آمنة للتخلص من 

 الفضالت 

3,400,000 4,137,076  
23 

7,622    

 الحماية االجتماعية والحواالت النقدية 

خالل الحواالت  عدد األسر التي تم الوصول إليها من 

 النقدية اإلنسانية عبر القطاعات 

 

40,000 2430,784 0    

عدد األشخاص المستفيدين من المساعدات االجتماعية 

 واالقتصادية الطارئة طويلة األجل 
150,000 153,925 0    

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

عدد األشخاص المشاركين في إجراءات اإلشراك من 

 أجل التغيير االجتماعي والسلوكي
 8,000,000 

9,587,772  
25 

675,048    

 آلية االستجابة السريعة 

 
تقوم   طفل على مواصلة تعليمهم الرسمي. 600,000، األمر الذي يساعد على حوالي 2021ألساسية والثاني عشر من المرحلة الثانوية بنجاح في يوليو اختتمت االمتحانات الوزارية للصف التاسع من المرحلة ا 12

 وزارة التربية والتعليم حاليًا بمراجعة التقرير النهائي، لذلك لم يطرأ أي تغيير في الفترة المشمولة بالتقرير.  
، الذي بدأ في منتصف أغسطس  2022-2021ومن المتوقع توزيع المواد التعليمية في بداية العام الدراسي  كانت مغلقة خالل العطلة الصيفية، لم يتم احراز أي تقدم فيما يتعلق بالمواد التعليمية. بما أن المدارس  13

2021 . 
، الذي بدأ في منتصف أغسطس  2022-2021ومن المتوقع توزيع المواد التعليمية في بداية العام الدراسي  ما يتعلق بالمواد التعليمية.بما أن المدارس كانت مغلقة خالل العطلة الصيفية، لم يتم احراز أي تقدم في  14

 أُجريت عملية تنقية البيانات، نتج عنها أرقام سالبة لشهر سبتمبر. .2021
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  15

 . 2021عن هذا المؤشر في أقرب وقت ممكن خالل الربع األخير من عام  سيتم اإلبالغ  المبادرة التدريب على تنفيذ ومتابعة بروتوكوالت المدارس اآلمنة.
 نظراً ألن المدارس كانت مغلقة أثناء العطلة الصيفية حتى منتصف شهر أغسطس، لم يتم اإلبالغ عن أي تقدم حتى اآلن.   16
اليونيسف وشركاؤها في بذل جهود   تستمر  2020/2021ز المعلمين المؤقتين. لكن لم تتوفر األموال للعام الدراسي االنتهاء من مشروع دفع حوافز المعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم، ومشروع حواف  17

في   2022- 2021عام الدراسي سيتم إعادة بدء الصرف القائم على األداء للمعلمين لل .2021تم االنتهاء من دورات الصرف لمعلمات المدارس الريفية في أغسطس  المناصرة على مستوى عاٍل لحشد األموال.

 (. 2021ية المدنية )من المتوقع سداد أقرب دفعة في نوفمبر / ديسمبر إطار مشروع البنك الدولي في جانب المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم ومشروع مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحما
 في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، مما يبرر االنخفاض.  تبين أن أحد شركاء اليونيسف قد ارتكب خطأ   18
 قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بناًء على ذلك.  تلقى قسم المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي بيانات متأخرة من الشركاء لكال المؤشرين اللذين يمثالن األشهر السابقة. 19
 قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بناًء على ذلك.  قى قسم المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي بيانات متأخرة من الشركاء لكال المؤشرين اللذين يمثالن األشهر السابقة.تل 20
 قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بناًء على ذلك.  تلقى قسم المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي بيانات متأخرة من الشركاء لكال المؤشرين اللذين يمثالن األشهر السابقة. 21
 قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بناًء على ذلك.  من الشركاء لكال المؤشرين اللذين يمثالن األشهر السابقة.تلقى قسم المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي بيانات متأخرة  22
ليونيسف وتشمل صيانة خطوط أنابيب الصرف الصحي المنهارة، يُعزى التفوق في اإلنجاز إلى العدد الكبير من األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل تدخالت في حاالت الطوارئ التي تدعمها ا 23

 باإلضافة إلى تنظيف وإزالة الحمأة من أنظمة الصرف الصحي في المدن مثل صنعاء. 
 يعزى ضعف االنجاز إلى نقص التمويل.  24
من الشخصيات الدينية القادرين على الوصول إلى أعداد كبيرة من المستفيدين من خالل التواصل   06,00يُعزى التفوق في اإلنجاز إلى توسيع نطاق اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع وحشد أكثر من  25

 الجماعي في المساجد والمدارس واللقاءات المجتمعية، وما إلى ذلك. 
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على عدد النازحين من الفئات الضعيفة الذين حصلوا 

 مجموعات مستلزمات آلية االستجابة السريعة
 26672,000 27334,341 95,403    

 

 الملحق )ب( 

 وضع التمويل 
 

 المتطلبات القطاع

 فجوة التمويل التمويل المتوفر

الموارد الالزمة لألنشطة  

اإلنسانية التي تم  

 2021استالمها في عام 

المخصصات األخرى التي تساهم  

 28النتائج )بالدوالر( في تحقيق 

الموارد المتاحة من العام  

)المبالغ التي تم   2020

 ترحيلها( 

 % بالدوالر 

 % 84 103,826,339 11,430,984  8,203,477 123,460,800 الصحة 

 % 29 34,635,164 16,978,141  68,262,195 119,875,460 التغذية

حماية الطفل، العنف القائم على  

االجتماعي في حاالت  أساس النوع 

الطوارئ و منع االستغالل  

 واالعتداء الجنسي 

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

 % 40 33,601,540 20,937,582 15,465,561 14,755,316 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 % 

  والحواالتالحماية االجتماعية 

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

إشراك   -ألغراض التنمية  االتصال

المساءلة تجاه   - المجتمع المحلي 

 السكان 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 

 %44 223,486,073 94,442,326 44,496,366 146,396,735 508,821,500 اإلجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زيد من األشخاص وتزويدهم بمجموعات مستلزمات آلية االستجابة السريعة. حيث تعمل اليونيسف وشركاؤها يًدا بيد للوصول إلى الم 2021ارتفع العدد المستهدف ليعكس االستجابة التعاونية في 26
ستجابة يعتمد مستوى االنجاز الذي يبدو متدنياً على الهدف الذي حددته الكتلة في خطة اال ترتبط تدخالت هذا المؤشر بأنماط النازحين الُجدد وعملية التحقق الخاصة بشركاء الكتلة وتأتي االستجابة وفقًا لذلك.   27

 (. 2020و  2019اإلنسانية، حيث جرى تحديده بناًء على السنوات السابقة )اتجاهات النزوح في 
كونها تشمل   2021رصد أداء البرامج اإلنسانية للعام وهذا يتضمن مساهمات إضافية من منظمات متعددة األطراف وجهات مانحة أخرى مما يركز على تعزيز النظام واسهامها في تحقيق نتائج الخاصة  28

 المكونات الخاصة بالطوارئ.  


