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المبالغ 
المستلمة 

مليون  29,7
دوالر

المبلغ المرحل 
مليون  63,8

دوالر 

الفجوة 
التمويلية 
390,9 

مليون دوالر

  أهم النتائج التي خلص إليها التقرير 
 19,5    11,4في حين أن    اآلمنةفي المائة من اليمنيين ال يحصلون على المياه    61مليون أو  

(تقييم األمن    42مليون شخص أو   لديهم صرف صحي مالئم  السكان ليس  المائة من  في 
تلبية االحتياجات الملحة للسكان المتضررين،  بهدف  ).2022الغذائي وسبل العيش، مارس 

من المؤسسات المحلية للمياه والصرف    37الوقود إلى    ابريل   خالل شهر  قدمت اليونيسف
  2,48محافظة لمساعدتها على االستمرار في توفير إمدادات المياه اآلمنة لـ    17الصحي في  

  مليون شخص.          
   اليونيسف الغذ  -تستمر  للسكان وبرنامج  المتحدة  في    - العالمي   اء إلى جانب صندوق األمم 

ا السكان  إلى  االستجابة  الوصول  بمجموعات  ودعمهم  النزاع  من  المتضررين  لنازحين 
آلية االستجابة السريعة إلى    مستلزمات   تقديم مجموعات   2022أبريل    خالل شهر تم   األولية.
 شخص). 31,437أسرة نزحت حديثًا ( 4,491

   شخص بجرعة واحدة على األقل من اللقاح المضاد لفيروس    661,286تم الوصول إلى
، وهو ما يمثل  للفيروسشخص كامل جرعات اللقاح المضاد    420,391ا تلقى  كورونا، فيم

 في المائة من سكان المحافظات الجنوبية. 4
  ّاليونيسف  سل و   1,011,000مت  السل،  لقاح  من  اللقاح    750,000جرعة  من  جرعة 

و   المستودعات    361,050الخماسي  أحد  إلى  النشط  غير  األطفال  شلل  لقاح  من  جرعة 
   المركزية في صنعاء.

  اليمن  -المكتب القُطري 

  تقرير الوضع اإلنساني 
 

  2022أبريل 
 

  

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

  استجابة اليونيسف ووضع التمويل
 

   الوضع في أرقام
(اوتشا: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تقرير النظرة العامة 

   )2022على االحتياجات اإلنسانية لعام 
 

   مليون 11,3

  طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 

   مليون 20,7

  إجمالي عدد األشخاص المحتاجين
 
 

  مليون  1,8

  اجمالي األطفال النازحين 

 

 

 

 

  وضع التمويل
  

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

  2022ابريل  30-1الفترة المشمولة بالتقرير: 

@UNICEF/Yemen/2022/ Al-Basha  

 التلقيح ضد الحصبة

ضع التمويلو  

 المقبولين لعالج سوء التغذية

 وضع التمويل

 وضع التمويل

 وضع التمويل

 وضع التمويل

 وضع التمويل

 وضع التمويل

 وضع التمويل

 الدعم النفسي واالجتماعي

 الوصول الى التعليم 

 األشخاص الذين يتوفر لهم مياه آمنة

واالقتصادية المساعدات االجتماعية   

 األشخاص الذين شملتهم الحمالت 

 نازحون تلقوا مستلزمات آلية االستجابة السريعة
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  التمويل والشراكاتنظرة عامة على 

،  2021، أطلقت أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن، والتي تتواءم حالياً مع خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام  2022في العام  
يتم تخطيط البرامج اإلنسانية التي تدعمها اليونيسيف بطريقة تمكنها من الوصول إلى كافة أنحاء  مليون دوالر.  484,4نداًء للحصول على  

واستهداف الفئات السكانية في المناطق ذات االحتياجات األكثر إلحاحاً، وإصدار نداء يدمج االستجابة لمواجهة فيروس كورونا ضمن   البالد
مليون دوالر في إطار   29,7، تلقت اليونيسف  2022أبريل    30وحتى   نساني من أجل األطفال.البرامج المخطط لها في إطار أنشطة العمل اإل

، مما 2021مليون دوالر من عام    63,8تم ترحيل  .  2022  األطفال لعامالنداء للحصول على تمويل لتنفيذ أنشطة العمل اإلنساني من أجل  
في المائة من المبلغ المطلوب لمواصلة أنشطة اليونيسف المنقذة لألرواح في   81مليون دوالر، أو    390,94أسفر عن فجوة تمويلية قدرها  

المشمولة   اليمن. الفترة  الوطنية في وردت تبرعات سخية من    بالتقرير،خالل  اليونيسف  النمسا والنرويج وجمهورية كوريا والمملكة   لجان 
   .2022تمويلية حرجة في جانب االستجابة خالل الربع الثاني من عام    وعلى الرغم من هذه التبرعات السخية، تبرز فجوات العربية السعودية.

 

  نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية 
باإلضافة إلى   شهر رمضان المبارك. الذي صادف أوائلأبريل  2التنفيذ في وتمتد لشهرين حيز  األمم المتحدة فيها توسطت دخلت الهدنة التي 

هام تمثل في توقيع السلطات في صنعاء على خطة عمل مع األمم المتحدة لحماية األطفال ومنع االنتهاكات الجسيمة تم تحقيق إنجاز    الهدنة،
عاًما    18تتضمن الخطة التزامات من قبل السلطات والقوات التابعة لها لتحديد جميع األطفال دون   ضدهم في سياق النزاع المسلح في اليمن.

وحماية   وتشويههم،لضمان اتخاذ تدابير لمنع قتل األطفال    مجتمعاتهم،وإعادة دمجهم في  المجندين  األطفال    تسريحلتسهيل    الجيش،في صفوف  
    1المرافق الصحية والتعليمية وموظفيها. 

 

والتي تشمل   اليمن،  سكانتفاصيل عن أهم التحديات التي يواجهها    2022يقدم تقرير النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام  
عام  باإلضافة إلى ذلك التقرير، تُرشد خطة االستجابة اإلنسانية لليمن ل انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية والمياه والصرف الصحي والحماية.

تتضمن خطة االستجابة   مليون شخص محتاج.  17,9التي نُشرت في أبريل االستجابة المطلوبة للوصول إلى المستهدفين البالغ عددهم    2022
 ومنع  الصمود،وتحسين مستويات المعيشة والتكيف على    والوفيات،اإلنسانية ثالثة أهداف إستراتيجية: الحد من معدالت اإلصابة باألمراض  

مع زيادة التركيز على التحديات متعددة    لها،المتعلقة بالحماية التي يواجهها المتضررون من األزمات والتخفيف من حدتها واالستجابة    المخاطر
   االستجابة، يتم اعطاء األولوية الحتياجات الفئات األكثر ضعفاً والسكان النازحين.تقديم وعند  القطاعات.

 

).  أحد العوامل 2022(خطة االستجابة اإلنسانية    2022من المتوقع أن يتفاقم وضع انعدام األمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في اليمن في عام  
زالت وفي المحافظات الجنوبية ال   من التدهور.  اً والذي من المتوقع أن يشهد مزيد  اليمني،التي تؤثر على انعدام األمن الغذائي هو االقتصاد  

في المائة    90على استيراد ما نسبته    كون اليمن تعتمدسيؤدي ذلك إلى زيادة انعدام األمن الغذائي  ، حيث  قيمة اللایر اليمني آخذة في االنخفاض
وافع الرئيسة  الد   يشكالن، ال يزال النزاع ورداءة ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال  االقتصادباإلضافة إلى تدهور   من احتياجاتها الغذائية.

 النعدام األمن الغذائي الحاد وسوء التغذية. 

  90حوادث انتهاك جسيم ضد األطفال، وجرى التحقق من    10تمكن فريق العمل القُطري للرصد واإلبالغ التابع لألمم المتحدة من توثيق  
فتيان في    9فتيان) وتشويه    2  بما في ذلك مقتل ثالثة أطفال (فتاة و  األطفال،انتهاك بسقوط ضحايا من    12التحقق من    وتتضمن  منهابالمائة  

باإلضافة إلى    اإلنسانية،تم اإلبالغ عن ثالث حوادث تمثلت في عدم السماح بإيصال المساعدات   الغالب نتيجة حوادث الذخائر غير المتفجرة.
وقد وقعت غالبية الحوادث الموثقة والمتحقق منها في محافظتي  ألغراض غير تعليمية من قبل أحد أطراف النزاع.استخدام احدى المدارس  

   صعدة (أربع حوادث) ولحج (حادثتان).

  2,149يقدر عدد الوفيات المصاحبة   حالة إصابة بـالفيروس.    11,819تم اإلبالغ عن    ،2019منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا في عام  
في المائة من معدل وفيات الحاالت التراكمي.   وكانت معظم الحاالت التي تم اإلبالغ عنها تقريباً من محافظات حضرموت   18,2وهو ما يعادل  

  . والمهرة وتعز وسقطرى ومأرب والضالع وشبوة وعدن وأبين ولحج
 

  تحليل موجز عن استجابة البرنامج 
   الصحة

استجابةً منها للتصدي الستمرار انتشار فيروس كورونا، واصلت اليونيسف ضمان توفير خدمات الصحة والتغذية األساسية في مرافق الرعاية   
توزيع معدات الحماية الشخصية بما في    خالل الفترة المشمولة بالتقريرتم   الصحية األولية، ودعم مستشفيات صحة األمهات وحديثي الوالدة.  

من مرافق الرعاية الصحية    1,000من مقدمي الرعاية الصحية يتوزعون على    2,000ذلك القفازات والكمامات ومعقمات اليدين ألكثر من  
   محافظات. 10األولية ومستشفيات صحة األمهات وحديثي الوالدة في 
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خالل الفترة   وس كورونا واالستفادة من تجربتها في إشراك المجتمعات المحلية في نشر هذا اللقاح.واصلت اليونيسف دعم خط اإلمداد بلقاح فير
وحتى نهاية شهر  شهر رمضان.    نظراً لحلول المشمولة بالتقرير، كان نسبة انتشار اللقاح (الذي شمل فقط المحافظات الجنوبية) منخفًضا للغاية  

شخص    8,454من بينهم    كورونا،شخص بجرعة واحدة على األقل من لقاح فيروس    661,286تم الوصول إلى ما مجموعه    ، 2022أبريل  
شخص بكامل الجرعات المضادة للفيروس، إما بجرعة واحدة من    8,107تم تطعيم    وفي نفس الفترة،أبريل.     خالل شهر  إليهمتم الوصول  

المجموع التراكمي لألشخاص الذين حصلوا على كامل الجرعات    لقاح جونسون آند جونسون أو جرعتين من لقاح استرازينيكا، وبذلك يصل
  87,390انتهت صالحية ما مجموعه   في المائة من سكان المحافظات الجنوبية.  4وهو ما يمثل   .420,391المضادة للفيروس في اليمن إلى  

   نظًرا لقلة اقبال الناس عليه.  2022جرعة من لقاح استرازينيكا في نهاية أبريل 

  20مستشفى يقدم خدمات في هذا الجانب في  46من أجل دعم توسيع نطاق جودة خدمات صحة األمهات وحديثي الوالدة، تم تزويد أكثر من 
عات من إمدادات صحة األمهات وحديثي الوالدة بما في ذلك األدوية والحاضنات وشاشات المالحظة  محافظة على المستوى الوطني بمجمو

  ومكثفات األكسجين.        الوالدة،الحنجرة ونظام التدفئة لحديثي  وأجهزة تنظيروأجهزة مضخة المحاليل وأجهزة مضخة الحقن الوريدي 

مديرية عالية الخطورة في المحافظات   74تم وضع استجابة لتفشي المرض في    ،2022بعد تفشي مرض الحصبة في وقت سابق من عام  
حالة مشتبه في   1,379إجمالي  ، تم اإلبالغ عن  2022حتى نهاية شهر أبريل   .2022ومن المقرر أن تنطلق الحملة في مايو    الجنوبية،

في المائة من المديريات   71مديرية (  98حالة وفاة مصاحبة، فيما بلغ عدد المناطق المتأثرة    15الة مؤكدة و  ح  89اصابتها بمرض الحصبة و  
  في المحافظات الجنوبية). الواقعة 

جرعة من لقاح شلل األطفال    361,050جرعة من اللقاح الخماسي و    750,000و    السل،جرعة من لقاح    1,011,000سلمت اليونيسف  
تحسين معدات سلسلة    منصةى أحد المستودعات المركزية في صنعاء الستخدامها ألنشطة التحصين الروتيني. في إطار مشروع غير النشط إل

ثالجة تعمل مباشرة بنظام الطاقة الشمسية لتوزيعها   401التبريد الذي يدعمه التحالف العالمي للقاحات والتحصين، سلمت اليونيسف ما مجموعه  
  ق صحي في جميع أنحاء البالد.  مرف 401وتركيبها في 

   .2022إلى مارس   2021من العاملين الصحيين بحوافز مالية تغطي الفترة من يونيو  370دعم ما مجموعه  أبريلخالل شهر تم 

حالة، وبهذا   44، حيث تم اإلبالغ عن  2التقرير، استمر تزايد حاالت اإلصابة بفيروس شلل األطفال المتحور من النمط  مشمولة بخالل الفترة ال
مليون جرعة من لقاح شلل األطفال الفموي ثالثي التكافؤ   1,5. تم نقل ما مجموعه  2021حالة منذ نوفمبر    71يصل العدد التراكمي اإلجمالي  

قت الحق  من صنعاء إلى عدن الستخدامها خالل الجولة الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل األطفال.  لكن تم رفض استخدام هذه اللقاحات في و
تم تخزين هذه اللقاحات في منشأة خاصة في الجنوب في  عدة محاوالت من الجهود المبذولة مع وزارة الصحة العامة والسكان في عدن. رغم

وقدم تم اإلبالغ عن هذا األمر إلى المبادرة العالمية للقضاء على شلل األطفال من خالل الفريق  ظل درجات الحرارة الموصى بها للتخزين.
  اإلقليمي المعني بدعم إدارة الحوادث. 

 

   التغذية
فتاة)، فيما   99,156فتى و    99,110طفل (  198,266خالل الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت اليونيسف أقراص عالجية مضادة للديدان لـ  

  7,607فتى و    8,557طفل (  16,163مسحوق المغذيات الدقيقة وحصل  على  فتاة)    148,003فتى و    149,328طفل (  297,331حصل  
من األمهات    913,146من األمهات مكمالت حمض الفوليك وحصلت    417,709باإلضافة إلى ذلك تلقت   فتاة) على مكمالت فيتامين (أ).

من برامج العالج في العيادات الخارجية (معدل اإلبالغ    4,528عبر  تم جمع البيانات     على المشورات حول تغذية الرضع وصغار األطفال.
في المائة)   57اإلبالغ  متطوًعا فاعالً في مجال الصحة المجتمعية والتغذية (معدل    21,624فضالً عن التقارير الواردة من    )،في المائة  89

  مساحة مخصصة لتغذية الرضع وصغار األطفال. 2,457والفرق المتنقلة و 
 

 خدمات عاليةوفير  الضوء على الحاجة الملحة لت  2022يسلط تقرير النظرة العامة على االحتياجات االنسانية و خطة االستجابة االنسانية لعام  
من أجل االستجابة ألزمة التغذية التي  مليون شخص في اليمن.  6,6الجودة في مجال التغذية الوقائية والمنقذة للحياة في الوقت المناسب إلى  

مليون امرأة   1,8و  مليون فتاة    2,3مليون فتى و    2,5مليون دوالر لتقديم خدمات التغذية إلى    442تشهد تدهوراً، يلزم توفير ما يقدر بنحو  
ستعالج كتلة التغذية اشتداد الحاجة للتغذية بين األمهات واألطفال من خالل نهج    القطاعات،من خالل استجابة متعددة    .22022خالل العام  

  لألسر القتصادية ستهدف االستجابة متعددة القطاعات إلى تحسين الحالة ا .2022شامل لمعالجة ومنع سوء التغذية الحاد والمزمن خالل العام 
باإلضافة إلى برمجة القسائم النقدية لتحسين مخرجات التغذية وبناء القدرة على الصمود بما يتماشى   المجتمع،من خالل نهج متكامل قائم على 

  مع الصلة القائمة بين العمل اإلنساني والسالم والتنمية.
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  واإلصحاح البيئي والصرف الصحي المياه 

من أجل توفير خدمات   مطلوبةدوالر    82,005,850يواجه قسم المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي لدى اليونيسف فجوة تمويلية تبلغ  
فرع من فروع المؤسسة المحلية للمياه   37المنقذة للحياة.  في أبريل، استمر توصيل الوقود إلى    البيئي  المياه وللصرف الصحي واإلصحاح

الصحي أجل    17في    والصرف  من  توفيرمحافظة  في  إلى    االستمرار  اآلمنة  المياه  (  2,48إمدادات  شخص  و     520,800مليون  امرأة 
   فتى).  719,200فتاة و  768,800رجل و   471,200

المياه في مأرب   في القيام بمراقبة جودة  المائية  للموارد  العامة  الهيئة  دعم  اليونيسف  الجرثومي والكيميائي    من أجلواصلت  التلوث  رصد 
  23ويشمل ذلك جمع عينات من اآلبار العامة / الخاصة في المجتمعات المضيفة وشاحنات نقل المياه / نقل المياه بالشاحنات في   الفيزيائي.

  نازح وكذلك أبناء المجتمعات المضيفة. 126,000ا للنازحين، مما يعود بالفائدة على موقعً 

من مجموعات مستلزمات النظافة    2,000وشمل ذلك توزيع   واصلت اليونيسف استجابتها المتكاملة لحاالت الطوارئ في محافظة الحديدة.
  2,660امرأة و    2,490شخص (  14,000الوصول إليها والتي استفاد منها    تدخالت العيادة المتنقلة في المناطق التي يصعب  عبراالستهالكية  

كما جرى توزيع عدداً من المواد غير الغذائية المتعلقة بالمياه والصرف   فتى).  4,060فتاة و    4,340طفل (  8,400بمن في ذلك    )،رجل
  21,242مستلزمات النظافة االستهالكية و    مجموعات  10,000مجموعات مستلزمات النظافة األساسية،    131الصحي واإلصحاح البيئي (

  لحديدة. موقعًا للنازحين في محافظة ا 23أسرة تتواجد في   5,131  لصالحصفائح بالستيكية) 

متر مكعب من المياه   369  توفير  نازح من خالل  7,000دعم    -الشركاء المنفذين    أحد  -واصلت اليونيسف مع الهيئة العامة للموارد المائية  
مرحاض مؤقت في مساحتين   12في مخيم السميعة، قامت اليونيسف بتركيب  وموقعًا للنازحين في مأرب.     13كل يوم عبر الشاحنات في  

قامت اليونيسف بإعادة تأهيل خمسة   بالشاحنات،كجزء من استراتيجية االنسحاب من نشاط توصيل المياه   طفل.  600للتعلم يستفيد منها    مؤقتتين
  شخص.   12,593والتي تستهدف   )،مشاريع لشبكات المياه الريفية في محافظة ذمار (مديريات جهران والحدا وآنس

اليونيسف في تقد البيئي في حاالت الطوارئ للنازحين في  في شهر أبريل، استمرت  المياه والصرف الصحي واإلصحاح  يم الدعم لتدخالت 
وتضمنت التدخالت توفير امدادات المياه الصالحة للشرب من خالل   محافظات حجة والحديدة ومأرب وتعز وعدن وعمران والضالع والجوف.

قولة بالشاحنات بالكلور، وإعادة تأهيل نقاط توزيع المياه وتركيبها وتوزيع مجموعات نقلها بالشاحنات ومراقبة جودة المياه ومعالجة المياه المن
مستلزمات النظافة األساسية ومجموعات مستلزمات النظافة االستهالكية، وبناء المراحيض المستخدمة في حاالت الطوارئ، وتنظيف وإزالة  

واجراء حمالت النظافة وتعزيز النظافة العامة بالشراكة مع الهيئة العامة لمشاريع   الحمأة من البيارات الممتلئة، وجمع المخلفات والتخلص منها
مليون نازح   2,9وقد استفاد من هذه التدخالت أكثر من   مياه الريف والصرف الصحي والمنظمات المحلية غير الحكومية والقطاع الخاص.

نازح في المحورين الشمالي والجنوبي من تدخالت إزالة    75,000فاد أكثر من  است  ذلك،باإلضافة إلى   وأفراد من المجتمعات المحلية المضيفة.
  الحمأة وبناء مراحيض متنقلة في حاالت الطوارئ. 

أكملت كتلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي تحليل االحتياجات لخدمات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي ومدى الحاجة  
 . 2022وقد تم ادراج هذا التحليل في تقرير النظرة العامة عن االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام  المحتاجين، عدد األشخاص  الحتسابلها 

وتقييم الموقع متعدد   2022تم استخالص البيانات بناًء على تقييمين على الصعيد الوطني بما في ذلك تقييم األمن الغذائي وسبل العيش للعام  
تلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي خطة استجابة تحدد السكان المستهدفين ومتطلبات التمويل الواردة  كما طورت ك .2022الكتل  

   .2022في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 
 

  حماية الطفل 

الى   الوصول  تم  أبريل،  فيهم    20,879خالل شهر  بمن  المتفجرة،  الذخائر  مخاطر  من  التوعية  أنشطة  طفل    10,867شخص من خالل 
حيث تم تنفيذ تلك األنشطة  رجل) في محافظات أبين ومأرب وتعز.    6,426امرأة و    3,586بالغ (  10,012فتى) و    6,119فتاة و    4,748(

   من قبل معلمين مدربين ومتطوعين من المجتمع. للطفل ةالصديقفي المدارس والمساحات 

 
شخص    29,941من خالل شبكة من الوسائل الثابتة والمتنقلة واألساليب المعتمدة عن بُعد، قدمت اليونيسف الدعم النفسي واالجتماعي إلى  

تم تنفيذ استجابة اليونيسف هذه  جل).ر  1,971امرأة و    4,193بالغ (  6,164فتى) و 11,717فتاة و    12,060طفل (  23,777بمن فيهم  
في عشر محافظات شملت أبين والضالع والجوف والمهرة والحديدة والمحويت وحجة ومأرب وريمة وصعدة.  ساعدت هذه الخدمات األطفال  

  في التغلب على اآلثار المباشرة والطويلة األجل الناجمة عن تعرضهم للعنف. 
 

فتاة   12,287طفل ( 24,168شخص بمن في ذلك   30,352ا اجتماعيًا للصحة العقلية المجتمعية إلى قدمت اليونيسف وشركاؤها دعًما نفسيً 
  رجل).  1,972امرأة و  4,212بالغًا من مقدمي الرعاية األولية ( 6,184فتى) و   11,881و 

 
عمل    ضعفًا، حيثمن خالل برنامج إدارة الحاالت، واصلت اليونيسف دعم اإلحالة وتقديم الخدمات الحيوية ومساعدة الضحايا لألطفال األكثر  

من  فتى) تلقوا أكثر  637فتاة و   369(طفل   1,006فتى)، من بينهم   650فتاة و  381( طفل  1,013مديرو الحاالت الُمَدَربِون على تحديد 
  خدمة إضافية واحدة.  
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  التعليم

المدرسية  .2022- 2021تم االنتهاء من األنشطة في المدارس للعام الدراسي   المدرسية (الحقائب  تضمنت األنشطة توفير التعليم واللوازم 
للتعلم  وبناء وإعادة تأهيل المساحات المخصصة    )،ا إلى ذلكوم  الشخصية، والطاوالت والكراسي المدرسية واللوازم المتعلقة بمعدات الحماية  

والمساحات المؤقتة للتعلم) وتدريب المعلمين وحمالت   المدارس، والمياه ومرافق الصرف الصحي في    والكبيرة،أعمال إعادة التأهيل الصغيرة  (
  العودة للتعلم.   

 

سيتم دعم ما يقدر   اليونيسف،من خالل دعم  ي من المقرر اجراؤها في مايو.الت  12و  9واصلت اليونيسف دعم االمتحانات الوزارية للصفين  
   طفل في المحافظات الجنوبية خالل فترة االمتحانات.  100,000طفل في المحافظات الشمالية وحوالي  500,000بنحو 

 

قدمت اليونيسف التدريب إلى  تيان في اليمن. تواصل اليونيسف تحسين ُسبل الوصول إلى التعليم الجيد وعلى نحو منصف وشامل للفتيات والف
التربية    1,628 الوطني، وموظفي مكتب  المستوى  وأعضاء مجالس اآلباء واألمهات   والمشرفين،  والمعلمين،  والتعليم،مدربًا رئيسيًا على 

والمشاركة   الدراسية، والتقييم وإدارة الفصول    الطفل،واألساليب التي تركز على    اآلمنة،امرأة) على بروتوكوالت المدارس    668  رجل،  960(
  عدن وأبين وحضرموت.   تمحافظاالمجتمعية وتشجيع ممارسات النظافة والدعم النفسي واالجتماعي وذلك في 

 

مدرسة في    108ن خالل إعادة تأهيل  فتى) م  36,815فتاة و    39,863طفل (  76,678قامت اليونيسف بتحسين البيئات التعليمية لـ  كما  
  1,485طفل (  3,378طاولة وكرسي مدرسي يستفيد منها    1,126تم توزيع    صنعاء، فقدفي  أما   عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة والجوف.

  فتى).  400فتاة و   400طفل ( 800مساحة تعلم مؤقتة يستفيد منها  40تم توزيع  مأرب،في و فتى). 1,893فتاة و 

 

إلى أهداف التعليم والمؤشرات المحددة في تقرير النظرة العامة عن االحتياجات اإلنسانية و خطة    للوصول كاء كتلة التعليم في التنفيذ  بدأ شر
   وقد اغلقت المدارس في أبريل مراعاة لشهر رمضان الكريم.  االستجابة اإلنسانية. 

 

  اإلدماج االجتماعي والمساعدة النقدية

بدأت اليونيسف بالتعاون مع صندوق الرعاية االجتماعية جولة جديدة من   واالقتصادي،متكامل للدعم والتمكين االجتماعي في إطار النموذج ال
بني الحارث، شعوب، الثورة  الوحدة     معين،مجتمعات المهمشين في محافظة أمانة العاصمة (مديريات    ألبناءالتدخالت التي تُعنى بإدارة الحالة  

حالة  أسرة/  4,372تم الوصول إلى    العاصمة،في أمانة  ف صنعاء القديمة) ومحافظة صنعاء (سنحان، همدان، بني حشيش، الحيمة الخارجية).
حددت اليونيسف    لك،ذعالوة على   اناث) برسائل توعوية حول أفضل ممارسات النظافة والوقاية من فيروس كورونا.  3,959ذكور و    413(

  لقاحات، فتاة) بحاجة إلى    357فتى و    392طفل (   749و    التغذية،فتاة) يعانون من مشاكل سوء    83فتى و    68طفل (  151ما مجموعه  
الت وقد أُحيلت تلك الحا امرأة حامل ومرضعة ممن هن في حاجة ماسة إلى التغذية وخدمات الرعاية الصحية األولية.  719باإلضافة إلى تحديد  

   بعد تحديدها إلى الخدمات الصحية والتغذوية التي تدعمها اليونيسف وكذلك الشركاء الحكوميين والمراكز الصحية.

 

  17فتاة و    28يافعًا (  45تدريب    واالقتصادي، تمالمتكامل للدعم والتمكين االجتماعي    أنشطة النموذجكجزء من المشاركة المجتمعية في إطار  
ات فتى) باستخدام النهج القائم على تعليم األقران في محافظة صنعاء بهدف تنشيط العمل الذاتي في المجتمعات من أجل المحافظة على الممارس

من ذكور)   67إناث و    88فيد (مست  155تلقى ما مجموعه    لذلك،وبالتالي تعزيز احداث تغيير ايجابي ألنفسهم ومجتمعاتهم.  نتيجة    الجيدة،
رجل    40امرأة و    50مستفيد (  144رسائل حول تغيير السلوك االجتماعي المتعلقة بسيول األمطار واالستجابة في حاالت الطوارئ، وتلقى  

فتاة    17ل و  رج   13امرأة و    6مستفيد (  59فتى) رسائل حول المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي وغسل اليدين وتلقى    20فتاة و    34
  فتى) رسائل حول التثقيف المالي في محافظة صنعاء. 23و 

 

واصلت اليونيسف دعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي لصياغة واصدار نشرة المستجدات االجتماعية واالقتصادية في اليمن، وجاء آخر عدد  
مليون شخص استفادوا   3,46ات".  كشف التقرير أن ما مجموعه  تحت عنوان "دعم سبل العيش: المفهوم..الوضع الراهن.. التقييم.. المقترح

زراعة  من برامج سبل العيش التي تنفذها اليونيسف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة األغذية وال
في المائة من تلك    22راء النزاع ، و  جفي المائة من هذه المساعدات، بحسب التقرير، ذهبت لألسر التي تضررت من    72.    3في اليمن 

المساعدات    تالمساعدات ذهب بلغت نسبة  المناخية، في حين  التغيرات  المتضررين من  انتشا  لألشخاصلألشخاص  وباء    رالمتضررين من 
التقرير الضوء على العديد من التوصيات للمضي قدًما ، بما في ذلك دعم األصول ، ودعم التدريب   سلطكما  في المائة.     6فيروس كورونا  

 
3enar-2021-december-67-issue-update-economic-socio-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen     
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صول  المهني والفني ودعم البرامج المنقذة للحياة في حاالت الطوارئ والكوارث ، ودعم سبل المعيشة للنساء وتحسين البنية التحتية لضمان الو 
  المادي إلى األسواق. 

 

  السكان المتضررينتجاه عي والسلوكي والمساءلة التحول االجتما

عززت اليونيسف مشاركتها في المساجد واللقاءات المجتمعية خالل شهر    )،بالشراكة مع وزارة األوقاف واإلرشاد (أئمة المساجد والمرشدين
ورونا باإلضافة إلى أهم ممارسات  لتوعيتهم بتدابير الوقاية األساسية من فيروس ك  شخص،مليون    1,25وصلت إلى    المبارك، حيثرمضان  

   النظافة والصرف الصحي. 

 

الجنوبية، استمرت تدخالت االتصال   التطعيم ضد فيروس كورونا ووصلت إلى ما يقدر بنحو    ةالمجتمعي  والتعبئةوفي المحافظات   4بشأن 
محطة اذاعية رسائل حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خالل ومضات وإعالنات الخدمة العامة والبرامج   12ماليين شخص. وقد بثت 

قي المخصصة.  النقاشية بهدف  فيروس كورونا  بشأن  التقييمات  الخامسة من  الجولة  انطلقت  عن  وقد  والتصورات  المعارف والتوجهات  اس 
وتولى ادارة هذا التقييم الشركاء في كافة المحافظات   اللقاح المضاد لهذا الفيروس.  تلقيالمخاطر واعتماد الممارسات الوقائية وكذلك الترّدد في  

المجانية إلى جانب المعلومات الواردة من الخطوط تم تحليل البيانات االجتماعية المتاحة عبر اإلنترنت  باستخدام المنهجيات النوعية والكمية. 
وسيتم االسترشاد بنتائج التقييم في  وإلثراء نتائج التقييم بشكل أكبر.  أوسعمن أجل منظور    كورونا،لتلقي المكالمات حول فيروس   المخصصة

بال الناس على أخذ اللقاحات المضادة للفيروس مراجعة االستراتيجيات وتوجيه الرسائل وتنفيذ التدخالت المتعلقة فيروس كورونا وزيادة اق
  وجهود اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع. 

   

التثقيف   اليونيسف برنامج إذاعي مكون من    الصحي، بالشراكة مع وزارة اإلعالم ومركز  حلقة الستكمال أنشطة التواصل غير    30أعدت 
بما   والتغذية،يث تم التركيز على أهم الممارسات المتعلقة بصحة األم والطفل  محطة إذاعية ح  11  عبر وقد بثت حلقات البرنامج   الشخصي.  

مي (رسوم متحركة) حول الممارسات التي  يطورت اليونيسف سلسلة أن  ذلك،باإلضافة إلى   في ذلك ممارسات التغذية للرضع وصغار االطفال.
  والتي تم بثها على ست قنوات تلفزيونية خالل النصف الثاني من شهر رمضان.  األرواح،تنقذ 

 

أطلقت اليونيسف حملة على وسائل التواصل االجتماعي على منصتي فيسبوك وإنستغرام للترويج للتحصين    العالمي،احتفاالً بأسبوع التحصين  
   ليون انطباع على منصتي التواصل االجتماعي. م 2,4سجلت الحملة  حيثأطفالهم، وتشجيع مقدمي الرعاية على تطعيم 

 

واصلت اليونيسف دعم الخطوط المجانية المخصصة لتلقي الملحوظات بشأن فيروس كورونا وشلل األطفال التي تديرها وزارة الصحة العامة  
األخصائيين الصحيين الذين يجيبون    إلىوتوفر هذه الخطوط المجانية امكانية الوصول   والسكان من أجل زيادة تعزيز أنظمة التغذية الراجعة.

، وتقديم المشورات الطبية حول فيروس كورونا واللقاحات المضادة له وكذلك اللقاحات المضادة لفيروس ومخاوفهم  على استفسارات المتصلين 
هم ومخاوفهم حول الخدمات كما استمرت اليونيسف في دعم الخط المجاني المخصص للنازحين، والذي يمثل منصة لرفع شكاوا شلل األطفال.

  مكالمة.  5,612وخالل الشهر، أجابت الخطوط المجانية على  اإلنسانية المقدمة لهم.

 

في قيادة مجموعة العمل المعنية بالمشاركة المجتمعية والمساءلة أمام السكان   اإلنسانية تشارك اليونيسف مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون  
ة العمل المشتركة بين الوكاالت بإعادة صياغة إطارها المرجعي وأعادت تنظيم عضويتها لدعم الوكاالت والشركاء وقامت مجموع المتضررين.

ستقوم مجموعة العمل المعنية  .2022لتعزيز المساءلة أمام السكان المتضررين والمشاركة المجتمعية في الجهود اإلنسانية المبذولة خالل العام  
مساءلة أمام السكان المتضررين بوضع اللمسات األخيرة على خطة العمل لدعم تنمية قدرات الشركاء وإجراء عمليات وال  بالمشاركة المجتمعية

اإلنسانية اعتباًرا    ةإطار االستجابتقييم لتقدير االداء الوظيفي للمنصات وفاعليتها فيما يخص الملحوظات التي يبديها المستفيدون والمشاركة في  
  . 2022من مايو 

 

  االستجابة لمواجهة االسهال المائي الحاد/ الكوليرا 
تواصل اليونيسف مراقبة الوضع عن كثب فيما يخص اإلسهال المائي الحاد / الكوليرا وذلك بالتنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية على  

جلت أكبر عدد من الحاالت تعز وأبين و  وشملت المحافظات التي س .2022الرغم من اإلبالغ عن انخفاض في االتجاهات خالل شهر مارس  
واصلت اليونيسف   لحج و عدن و الضالع و مأرب و البيضاء و حضرموت و الحديدة و إب و شبوة و المهرة و الجوف و ذمار و عمران.

الوقاية من اإلسهال المائي المجتمعية بشأن أهم الممارسات المنقذة للحياة بما في ذلك ممارسات    االتصال والتعبئةوالشركاء المنفذون تدخالت  
مليون شخص من خالل    1,9وصل المتطوعون المجتمعيون والشخصيات الدينية وأعضاء منتديات األمهات إلى    أبريل،في  الحاد / الكوليرا.



7  
 

عية وجلسات التوعية األنشطة المتعددة في مجال التواصل بين األشخاص بما في ذلك الزيارات من منزل إلى منزل واللقاءات / الفعاليات المجتم 
  في المساجد. 

 

  آلية االستجابة السريعة

 أسرة نزحت مؤخراً خالل شهر أبريل.  5,600حيث تم تسجيل أكثر من    والحديدة، استمرت عمليات نزوح المدنيين في مأرب وتعز وحجة  

   وتركزت المديريات التي استضافتهم في محافظات الحديدة وتعز ومأرب.

 

ضافة إلى صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي، الوصول إلى السكان النازحين المتأثرين إما بالنزاع  تواصل اليونيسف، باإل
  20مديرية في    102وتم تقديم آلية االستجابة السريعة في عموم   أو بتغير المناخ من خالل تزويدهم بمجموعات لوازم استجابة الخط األول.

مستوى لوصول اليونيسف في محافظات الحديدة ومأرب   أكبرحيث تم تحقيق   شخص).  31,437أسرة نازحة جديدة (  4,491محافظة و  
وتعز وحجة والبيضاء، من خالل توفير مجموعات مستلزمات آلية االستجابة السريعة التي تشمل مستلزمات النظافة األساسية ومستلزمات  

لقد لبّت مجموعات   ت النظافة األساسية لألسرة ومجموعات مستلزمات النظافة الشخصية للنساء.أخرى مثل المواد الغذائية ومجموعات مستلزما
  المستلزمات هذه االحتياجات الفورية واألكثر أهمية لألسر كونها اضطرت إلى مغادرة منازلها بشكل مفاجئ.

 

نازح جديد من خالل نهج   588,000لوصول إلى أكثر من  تخطط كتلة آلية االستجابة السريعة ا  لليمن،كجزء من خطة االستجابة اإلنسانية  
  التعليم، متكامل نحو االحتياجات المنقذة للحياة في جانب المواد الغذائية والمياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي وحماية الطفل واحتياجات 

  مليون دوالر.  20حيث تُقدر متطلبات التمويل أكثر من 

 

  يةاإلمدادات والخدمات اللوجست 

تقلب أسعار صرف اللایر اليمني من بين أكبر العقبات التي تعترض مشاركة البائعين المحليين في المناقصات بسبب التحدي في اإلبقاء   ال يزال
ادهم بشكل  كما يواجه البائعون المحليون تحديات تتمثل في التقيد بالُمهل الزمنية للتسليم نتيجة اعتم على االسعار التي تقدموا بها دون تغيير.

غالبًا ما يكونون غير قادرين على عرض أصناف مطابقة لمواصفات اليونيسف بسبب التحديات العالمية   ألنهمالحالي،  أساسي على المخزون  
تأخير عملية   تعترض سلسلة التوريد.  التي إلى مزيد من  للمواصفات  تأكيد مطابقته  عملية إعادة  غالبًا ما تؤدي  بديل،  منتج  بمجرد عرض 

   شراء.ال

 

  القيادة والتنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني 
نسانية  تتفق استراتيجية اليونيسف ألنشطة األعمال اإلنسانية في اليمن مع تقرير النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة اإل

حيث تتولى قيادة كتل المياه والصرف    اليمن،تواصل اليونيسف العمل بالتنسيق مع الفريق القطري اإلنساني في   والكتلة وأولويات البرامج.
كما أن اليونيسف أحد األعضاء الفاعلين في كتلة الصحة وتتعاون  الصحي واإلصحاح البيئي والتعليم والتغذية ومجال مسؤولية حماية الطفل. 

المناطق   مع وكاالت األمم المتحدة األخرى لتقديم اإلمدادات والخدمات األساسية المنقذة للحياة بكفاءة في  الحكومية  والمنظمات الدولية غير 
   المتأثرة بتزايد العنف المسلح.

 

للفيروس من قبل    ة المضادتعمل اليونيسف مع منظمة الصحة العالمية على تسهيل وتشجيع اخذ اللقاحات    كورونا،في سياق جائحة فيروس  
السن وأولئك الذين يعانون من حاالت مرضية مزمنة والنازحين والمهاجرين   األمامية وكبارلين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط  العام

  والالجئين على مستوى المجتمع والمرفق الصحي.  
 

تحت   استضافة موظف منسق الشبكة.  كما تدعم اليونيسف الشبكة المشتركة بين الوكاالت للحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي من خالل
مم إشراف منسق الشؤون االنسانية التابع لألمم المتحدة في اليمن، تضم الشبكة والتي تشارك في قيادتها مفوضية شؤون الالجئين التابعة لأل

  ، فضالً 2022-2021للفترة   وقد أعدت الشبكة إستراتيجية وخطة عمل المتحدة جهات تنسيق من كل منظمة عضو للتأكد من فعالية االلتزام.
وتطوير قدرات   الشبكة تقييم  أطلقتمن جانب آخر،   عن إعداد إجراءات التشغيل القياسية للتعامل مع ادعاءات االستغالل واالعتداء الجنسي.

تمع المدني التي لديها من أجل تجنب ازدواج في التقييمات التي تجريها منظمات المج   المتحدة،الشركاء المنفذين المتسق بين وكاالت األمم  
  شراكات مع العديد من وكاالت األمم المتحدة.  

 

، لعضوية   2022سيتم إعادة تنشيط مجموعة العمل المعنية بالمشاركة المجتمعية والمساءلة أمام السكان المتضررين في الربع الثاني من عام 
ستواصل اليونيسف ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية المشاركة   ساني األوسع.شاملة من الفريق القطري المعني باألعمال اإلنسانية والمجتمع اإلن 

قيادة مجموعة   المجتمع    العمل،في  الكافية مع جميع مكونات  المعلومات  العمل وضمان مشاركة  اجتماعات منتظمة لمجموعة  وتسهيل عقد 
  اإلنساني األوسع في اليمن.
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  اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني 
 

  آخر المستجدات الميدانية:

مراكز التغذية العالجية: شريان حياة لألطفال المصابين بسوء التغذية الحاد  
  الوخيم

 

   .على الرابط التالي لقراءة المزيد عن هذا التدخل يرجى النقر

  
 

  
 
 

  اإلعالم الخارجي 
 

استخدام الطاقة الشمسية يوفر مياه آمنة في  
  أرجاء اليمن  مختلف 

حمالت التحصين ضد شلل األطفال: لحظات  
  حاسمة لحماية أطفال اليمن 

تحسين طرق التدريس من خالل تطوير  
  مهارات التعليم الحسابية والقرائية 

  

  2022يوليو  30 تقرير الوضع القادم:
 

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

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

 

  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 - خبيرة الشراكات في اليونيسف 

  األردن من مقر عمان، 
 8350402 79 962+ تلفون:

 بريد الكتروني:
alubell@unicef.org  

 

    

 ©UNICEF/YEMEN/2022/Gabreez  

@ UNICEF/UN0618957/Al-Haj  
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  الملحق (أ) 

  4ملخص نتائج البرنامج 
 

  استجابة القطاع  اليونيسف وشركاء التنفيذ     

  االحتياج الكلي  القطاع
هدف عام  

2022  
مجموع 

  النتائج
التغيير منذ 

  تقرير آخر 
هدف عام  

52022  
  مجموع النتائج

التغيير منذ 
  آخر تقرير 

  الصحة

عدد األطفال دون سن عام واحد ممن تلقوا اللقاح ضد  
  الحصبة

20,100,000  

972,142  

 
172,535  

 
39,451     

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

5,535,816  

 
2,254,810  

 
-6         

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

2,500,000  

 
793,500  

 
165,764      

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

25,000  

 
13,905  

 
2,000      

  التغذية

شهراً   59و  6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
التغذية الحاد الوخيم الذين أدخلوا أقسام   والمصابين بسوء 
  الرعاية العالجية

400,000  366,358  
            

49,974   
 

  1,633  49,974  ال يوجد  1,633

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

  8409  10,851  ال يوجد  409  10,851  5,023,627  74,766,718

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

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

8,600,000  

900,000  
            

 181,836  
 

29,941  1,218,253  187,176  30,352  

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

  النوع االجتماعي أو التصدي له 
6,000,000  -  

 
90  
 

   

عدد األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى قناة آمنة بسهولة  
قبل   الجنسي منلإلبالغ عن حاالت االستغالل واالعتداء 

  عمال اإلغاثة 
1,900,000  1,426,030  1,426,030     

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

  المساعدة للناجين
2,010,000  352,204  20,879     

  التعليم

عدد األطفال الذين يحصلون على التعليم الرسمي وغير  
  الرسمي، بما في ذلك التعليم المبكر 

8,100,000  500,000  104,403  1080,856  895,000  159,301  93,359  

 
  . 2022نداء أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال الذي تم تحديثه واعتماده لعام  تعكس هذه األرقام  4
  يمكن الحصول على أهداف الكتلة في عملية التقييم لكنها غير متاحة بعد.  5
  سيتضح التقدم الُمحرز في شهر مايو نتيجة التأخير في رفع التقارير.   6
   .  2022د خطة االستجابة اإلنسانية لعام  سيتم تحديث هذا الرقم بعد االنتهاء من إعدا  7
  تأخر الشريك المنفذ في رفع التقارير.   8
  ستبين تقارير الوضع القادمة مستوى االنجاز.  شهد التنفيذ حاالت تأخير أثناء مرحلة التخطيط. 9

  .  شهر يناير اآلن بسبب تأخر الشريك في رفع التقارير عنتم تحديث التقدم المحرز  10
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لالستخدام  عدد األطفال الذين يتم تزويدهم بمواد تعليمية 
  الفردي 

800,000  13,147  -11  1,200,000  42,051  1,275  

  2,289  5,183  100,000  1,629  3,771  15,000  عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز شهرية 

  المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي 

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

15,400,000  

6,800,000  3,008,783  1267,989  7,484,406   134,806,108  4,806,108  

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

  14-  -  ال يوجد  3,322  435,779  5,910,000

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

  15-  -  ال يوجد  -   367,712  5,910,000

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

3,400,000  1,527,418   -     

  االجتماعية و الحواالت النقدية الحماية 

النقدية   الحواالتعدد األسر التي تم الوصول إليها من خالل  
  اإلنسانية متعددة األغراض الممولة من اليونيسف 

 

50,000   -16  -     

عدد األشخاص المستفيدين من المساعدات االجتماعية 
  واالقتصادية الطارئة طويلة األجل 

160,000  178,279  3,067     

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

عدد األشخاص المشاركين في إجراءات اإلشراك من أجل  
  التغيير االجتماعي والسلوكي

 8,500,000  3,119,821  1,916,667     

  آلية االستجابة السريعة 

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

 588,000  191,006  13,437     

 

    

 
   .2022-2021ن العام الدراسي  اكتمل اآل 11
  مستفيد تم الوصول إليهم.   2,940,794يتم اضافة مستفيدين جدد كل شهر باإلضافة إلى   12
  التقدم المحرز.   حول، وفي الوقت الراهن يتم اعداد التقارير 2022تمت إضافة أهداف الكتلة استناداً إلى خطة االستجابة اإلنسانية لعام   13
  المصدر نفسه  14
  المصدر نفسه  15
  ، ومن ثم سيتم تحديث المؤشر كجزء من رصد أداء البرامج اإلنسانية عن شهر يونيو. 2022بسبب التأخير في الحصول على التصاريح، سيتم إجراء دورة الصرف في يونيو  16
  ا بسبب تأخر الشريك في اإلبالغتم تحديث النتائج اإلجمالية لتشمل البيانات المحدثة حول التقدم المحرز خالل شهر يناير، ولم يتم ادراجها سابقً  17
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  الملحق (ب) 
  وضع التمويل *

    المبالغ المطلوبة   القطاع

    فجوة التمويل  المتاحالتمويل 
الالزمة لألنشطة  الموارد 

اإلنسانية التي تم استالمها في 
  2022عام 

**  

الموارد األخرى  
التي تم استخدامها 

  2022في عام 

الموارد المتاحة من العام  
(المبالغ التي تم  2021

   ترحيلها)
  %   بالدوالر

  % 93  116,866,032  5,439,422   2,694,545  125,000,000  الصحة 

  % 82  97,842,945  8,847,584   13,309,471   120,000,000  التغذية

حماية الطفل، العنف القائم على  
النوع االجتماعي في حاالت  

من   الطوارئ والحماية
  االستغالل واالعتداء الجنسي 

37,000,000  2,030,103   6,280,602  28,689,295  78 %  

  % 61  33,648,270  21,801,730   -  55,450,000  التعليم

الصحي  المياه والصرف  
  % 82  82,005,850  12,809,255   6,549,715  100,000,000  واالصحاح البيئي

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

  -التنمية  من أجل االتصال
  -إشراك المجتمع المحلي 

المساءلة تجاه السكان  
  المتضررين 

12,500,000  479,263   285,600  11,735,137  94 %  

  % 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 

   10,092853-  5,434,894   3,293,139   جاري تخصيصه 

  %81  390,941,866  63,767,800   29,690,333  484,400,000    لمجموع ا

 

 

  


