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 * مؤشرات االستجابة تعكس فقط بعض من أنشطة االقسام بينما وضع التمويل يعكس كامل أنشطة األقسام 
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  2021اليمن/ -© اليونيسف 

  2021يوليو  31 -1 الفترة المشمولة بالتقرير:    

  الوضع في أرقام   

  مليون 11,3
 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 
  مليون 20,7

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

 ( 2021اإلنسانية 
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 أهم النتائج التي خلص إليها التقرير 
الناجمة عنها أثرت على حوالي    • الغزيرة والسيول  التقارير أن األمطار  في    4,146أفادت  أسرة 

في محافظتي مأرب    ت لألسر النازحة كان  األضراريوليو، وأن أكبر    30حتى    البالدجميع أنحاء  
والمحويت   وتعز.   الحديدة  فيها  بمن  أخرى،  محافظات  في  سيول  حدوث  عن  اإلبالغ  تم  كما 

وصنعاء والمهرة وشبوة وأبين وعدن ولحج والضالع والساحل الغربي، ووقوع خسائر في األرواح  
 والممتلكات. 

للمياه والصرف   • المحلية  المؤسسة  لفروع  الدعم  اليونيسف  قدمت  السيول،  أزمة  مواجهة  في سبيل 
الصحي    الصحي  الصرف  الطارئة ألنابيب  الصيانة  أعمال  في صنعاء وعمران وذمار من خالل 

بما   الكبرى،  المدن  في  الصحي  الصرف  أنظمة  من  الحمأة  وإزالة  تنظيف  إلى  باإلضافة  المنهارة 
من   أكثر  على  بالفائدة  المؤسسة   شخص.   600,000يعود  لفروع  الدعم  اليونيسف  قدمت  كما 

والصرف   للمياه  وعمران  الصحي  المحلية  صنعاء  الطارئة  في  الصيانة  أعمال  خالل  من  وذمار 
أمانة   في  الصحي  الصرف  أنظمة  من  الحمأة  وإزالة  وتنظيف  المنهارة  الصحي  الصرف  ألنابيب 

 شخص، على التوالي.   112,640 و   70,000 و   423,000  والتي استفاد منهاالعاصمة، 
عن    31حتى   • رسمية  بصورة  اإلبالغ  تم  كورونا    7,131يوليو،  بفيروس  مصابة  مؤكدة  حالة 

الحاالت    1,384و وفيات  معدل  وبلغ  مصاحبة،  وفاة  المائة.    19,4حالة  جميع   في  ووردت 
المحافظات   في  حاالت  عن  اإلبالغ  يتم  لم  بينما  الجنوبية،  المحافظات  من  عنها  المبلغ  الحاالت 

عام   خالل  عنها  أُبلغ  حاالت  أربع  أول  بخالف  حيث  2020الشمالية  الوباء  ،  هذا  يتم  أن  ال 
 .  البالد به في شمال  االعتراف 

 

 

 

 

                                       التمويل ووضع اليونيسف استجابة 

 وضع التمويل 
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 نظرة عامة على التمويل والشراكات 
مع خطة االستجابة اإلنسانية لليمن    لتتواءم، تم مراجعة أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن والموافقة عليها  2021خالل مايو  

وتستهدف السكان    البالدومن المقرر أن تصل برامج اليونيسف اإلنسانية كافة أنحاء   مليون دوالر.   508,8ويبلغ النداء الحالي   ،2021لعام  

ويجمع النداء مكون االستجابة لمواجهة فيروس كورونا ضمن البرامج المزمع تنفيذها في إطار    في أمس الحاجة لها،في المناطق التي هي  

ه اليونيسف جهوداً كبيرة لجمع األموال بشأن نداء أنشطة العمل اإلنساني من  في الوقت الذي تبذل في  أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال.

مليون دوالر من    94,5تم ترحيل ما مجموعه   .2021يوليو  30مليون دوالر حتى    134,8  الحصول علىتم    ، 2021أجل األطفال لعام  

مليون دوالر مقابل    273,7ليصل المجموع    ,1مليون دوالر إضافية وردت من مساهمات أخرى   44,5إلى جانب    ، 2020مخصصات عام  

العمل اإلنساني من أجل األطفال. بمبلغ   أنشطة  تمويلية  أو    235,1ومع هذا ستظل هناك فجوة  المائة من اجمالي    46مليون دوالر،  في 

اليمن.  في  للحياة  المنقذة  اليونيسف  أنشطة  لمواصلة  الالزمة  م المبالغ  من  سخية  مساهمات  تلقي  تم  يوليو،  المفوضية  في    األوروبية كتب 

والحماية   اإلنسانية  واإلمارات    من  وكذلك  المدنية،للمساعدات  والسويد  وبولندا  وماليزيا  وأيرلندا  وإندونيسيا  أستراليا  في  الوطنية  اللجان 

 العربية المتحدة. 

 

 نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية 
أي    -مليون شخص    20,7أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج  يشهد  زال اليمن  ال ي   النزاع،بعد مضي ما يقرب من ست سنوات على  

السكان    71 عدد  إجمالي  من  المائة  اإلنسانية.  -في  المساعدة  يوليو   إلى  تدخالت  2021خالل  أمام  قائمة  تزال  ال  كانت  تحديات  ثمة   ،

البنية التحتية، وكذلك سوء    وتهديدسببت في تدمير أماكن إيواء النازحين  بما في ذلك هطول األمطار الغزيرة التي ت   للحياة،اليونيسف المنقذة  

نتيجة   الدراسي  العام  انتهاء  قبل  المدارس  وإغالق  الوخيم  الحاد  من    كورونا،فيروس    تفشيالتغذية  منازلها  ترك  على  األسر  واضطرار 

كما أصبح ما     مليون طفل.   1,58بما في ذلك   شخص، مليون    3بلغ عدد النازحين    ،2021حتى نهاية يوليو  النزاعات.   تمزقها المناطق التي  

 شخص إلى طلب اللجوء في الخارج.  137,000شخصاً في عداد المهاجرين في حين يسعى  138,000يربوا على 

 
يوليو   توثيق  2021خالل  من  المتحدة  لألمم  التابع  واإلبالغ  للرصد  القُطري  العمل  فريق  تمكن  األطفال،  حاد  19،  جسيم ضد  انتهاك  ثة 

حيث ارتبطت معظم هذه االنتهاكات التي جرى التحقق منها بسقوط ضحايا من األطفال، بما في ذلك   بالمائة منها،  95وجرى التحقق من  

مدارس في  كما وقع هجوم على إحدى ال في المائة فتيات( على أيدي أطراف النزاع المختلفة.   17آخرين )  18مقتل أربعة أطفال وتشويه  

تعز ) محافظة مأرب وحادثة اختطاف.  الموثقة والمؤكدة في محافظات  الحوادث  (، مما يعكس  3( والحديدة )3( ومأرب )5وقعت معظم 

وهذه هي األرقام التي تمكنت األمم المتحدة من التحقق منها فقط حتى اآلن،   استمرار القتال العنيف على طول الجبهات في هذه المناطق.

 ون العدد الفعلي للحوادث أعلى من ذلك. لكن قد يك

 
  ، كما طفل سوء التغذية الحاد  2,25طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم، فيما يواجه ما مجموعه    400,000يعاني حوالي  

الب   15,4أصبح أكثر من   المياه والصرف الصحي واإلصحاح  للوصول إلى خدمات  إلى مساعدة عاجلة  يئي، حيث  مليون شخص بحاجة 

كما يؤدي نقص التمويل المخصص لتدخالت المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في   يرتبط غياب هذه الخدمات بدوافع سوء التغذية.

المتكاملة.  االستجابة  تقويض  إلى  الطوارئ  تأمين    حاالت  نهاية    المبالغأمكن  حتى  المياه  ضخ  لمحطات  الوقود  توفير  تضمن  التي 

ذلك    يتسبب  .2021وفمبرن  في  بما  المياه  عبر  المنقولة  واألمراض  كورونا  بفيروس  اإلصابة  خطر  تفاقم  إلى  الخدمات  هذه  في  النقص 

الصحية،مليون شخص    20,1  حواليهناك   الكوليرا. الرعاية  مجال  في  المساعدة  إلى  بنسب   بحاجة  يتأثرون  واألطفال  النساء  تزال  وال 

إذا لم يتم   إلى المساعدة في الحصول على الخدمات الصحية.   ممن هم بحاجةمليون طفل    10,2ومليون امرأة   4,8  وجودمتفاوتة، فقد تبيَّن  

المقدم    الحصول على  الدعم  يستمر  لن  لحياة    وبالتالي   ات،للمستشفي األموال،  المنقذة  األساسية  الصحية  الخدمات  واألمهات    األطفال انقطاع 

كما سيتسبب هذا األمر في انعدام معدات الحماية الشخصية لآلالف من مقدمي   وحديثي الوالدة وبالتالي تعريض حياتهم ورفاهيتهم للخطر، 

فيروس   الكشف عن  فحوصات  التأثير على  جانب  إلى  الصحية  اليمنيين.الرعاية  من  اآلالف  لمئات  سيؤدي   كورونا  التبريد  سلسلة  توقف 

المنقذة   اللقاحات  من  أنواع  عشرة  من  أكثر  تشمل  التي  الجرعات  ماليين  فاعلية  انتهاء  إلى  األطفال    للحياة،بدوره  شلل  لقاح  ذلك  في  بما 

 والحصبة واللقاح المضاد لفيروس كورونا. 

 
  استقر عندلم يتغير العدد اإلجمالي لحاالت اإلسهال المائي الحاد / حاالت الكوليرا المشتبه فيها منذ الشهر السابق حيث    ، 2021في يوليو  

إلى جانب اإلبالغ عن    15,863 بنسبة   حاالت وفاة مصاحبة.    3حالة،  إلى معدل وفيات  المائة،    0,02ويشير ذلك  انخفاضاً    ويمثلفي 

 (.  معدل وفيات الحاالت  في المائة 0,04وحالة وفاة مصاحبة   49وحالة اشتباه    246,403)  2020سها من عام  ملموساً مقارنة بالفترة نف

البيانات المتوفرة أن اتجاهات   تصدرت محافظتي صنعاء والحديدة العدد األكبر من الحاالت المبلغ عنها.   تزال مستقرة    الكوليرا ال تُظهر 

 مة الصحة العالمية عن كثب حاالت الكوليرا المشتبه فيها والوفيات المصاحبة.  ومع ذلك ترصد اليونيسف إلى جانب منظ

 
تحديات كبيرة كانت ال تزال قائمة أمام تدخالت اليونيسف المنقذة للحياة، بما في ذلك هطول األمطار  ثمة  خالل الفترة المشمولة بالتقرير،  

النازحين وتهدي  إيواء  تدمير أماكن  تسببت في  التي  انتهاء  الغزيرة  قبل  المدارس  الوخيم وإغالق  التغذية الحاد  التحتية، وكذلك سوء  البنية  د 

وفي هذا الصدد بلغ عدد   واضطرار األسر ترك منازلها من المناطق التي تمزقها النزاعات.    كورونا،فيروس    تفشي العام الدراسي نتيجة  

نهاية   حتى  ذلك    شخص،مليون    3  يوليوالنازحين  في  على   طفل. مليون    1,58بما  يربوا  ما  أصبح  عداد    138,000كما  في  شخصاً 

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

 

 
 .  2021" تشمل "المخصصات األخرى" الموارد العادية األخرى مقابل أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام  1
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 تحليل موجز عن استجابة البرنامج 

 الصحة والتغذية 

القفازات   بما في ذلك  الشخصية  الحماية  توفير معدات  تم  بالتقرير وكجزء من االستجابة لمواجهة فيروس كورونا،  المشمولة  الفترة  خالل 

إلى   وتقديمها  الواقية  والنظارات  للوجه  الواقية  واألقنعة  والصدريات  في    50,863والكمامات  يعملون  الذين  الصحية  الرعاية  مقدمي  من 

داخل  مرفقاً    3,643 المحافظات    330صحياً  جميع  في  موزعة  عددها  والمناطق  مديرية  البالغ  مجموعه   .23اليمنية  ما  توعية  وتم 

من مقدمي الرعاية الصحية، بمن في ذلك العاملين في المجال الصحي والقابالت    20,000من إجمالي العدد المخطط له البالغ    10,681

، تم تزويد كل مشارك  التوعوية  وخالل الجلسات عيين فيما يتعلق بالوقاية من العدوى ومكافحتها. في المجتمعات المحلية والمتطوعين المجتم

العدوى   من  للوقاية  المستخدمة  الممارسات  وأفضل  انتقاله  ووسائل  كورونا  فيروس  عن  الكشف  حالة  تعريف  حول  واضحة  بمعلومات 

باإلضاف الصحي،  والمرفق  المحلي  المجتمع  مستوى  على  يتلقون  ومكافحتها  الذين  وأقاربهم  مرضاهم  وتوعية  إلرشاد  الُسبل  أفضل  إلى  ة 

 الخدمات الروتينية. 

 
في المائة من األطفال دون سن الخامسة( لتلقي العالج في مراكز    10,4في المائة من اإلناث و  57,5حالة )  10,791تم إحالة ما مجموعه  

في المائة من األطفال دون سن الخامسة( لتلقي العالج في مراكز    9,11المائة من اإلناث وفي    50)  2حالة مشتبه بها  191وأُحيلت   العزل.

داخل   العزل، المصابين  المرضى  فرز  مناطق  إنشاء  نطاق    60وتم  في  صحي  البالدمحافظات    10مرفق  ولحج    جنوب  وأبين  )عدن 

 والضالع وتعز وشبوة وحضرموت الساحل وحضرموت الوادي والمهرة وسقطرى(. 

 
الجنوبية، المحافظات  في  كورونا  فيروس  ضد  التطعيم  حملة  من  الثانية  المرحلة  تنفيذ  استكمال  مجموعه   تم  ما  استخدام  جرى  حيث 

الفاقد    311,483 لقاح )نسبة  ما    7جرعة  تطعيم  وتم  المائة(،  )تلقى    311,483مجموعه  في  األولى    298,161شخصاً  الجرعة  فرداً 

 فرداً الجرعة الثانية(.  13,322في المائة وتلقى   94 وصلت  بتغطية

 
مرفق صحي، باإلضافة إلى    60من الموظفين العاملين في مناطق الفرز داخل   400خالل يوليو، تم تقديم الدعم بحوافز بدل المخاطر لعدد  

الصحة   10 مكاتب  نطاق    من  في  الساحل    10بالمحافظات  وحضرموت  وشبوة  وتعز  والضالع  ولحج  وأبين  )عدن  جنوبية  محافظات 

 وحضرموت الوادي والمهرة وسقطرى(. 

 
وباالستناد إلى هذه البيانات األولية فقد   الجولة األولى من جوالت التوعية المتكاملة في تسع محافظات جنوبية،  2021وأُنجزت في يونيو  

طفل على جرعتهم األولى من    20,973وفي يوليو، حصل   طفل على جرعتهم الثالثة من اللقاح الخماسي،  16,774موعه  حصل ما مج

 عاماً( لقاح الكزاز.  49 -  15امرأة ممن بلغن سن اإلنجاب ) 35,143لقاح الحصبة، وتلقت ما مجموعه 

 
تنفيذ خدمات التحصين الروتينية من خالل النقاط الثابتة والميدانية لتقديم  وإلى جانب جولة التوعية المتكاملة المذكورة أعاله، تم االستمرار ب 

طفل دون سن    94,664وتلقى   طفل دون سن عام واحد جرعتهم الثالثة من اللقاح الخماسي.  79,570الخدمات، حيث تلقى ما مجموعه  

 عاماً( على لقاح الكزاز.   49 - 15نجاب )امرأة ممن بلغن سن اإل 40,282عام واحد الجرعة األولى من لقاح الحصبة، وحصلت 

 
الشمسية )  88تم تركيب ما مجموعه   الطاقة  بنظام  المستمرة   مرفق صحي،   88( داخل  SDDثالجة تعمل  الجهود  من  يمثل جزءاً  وهذا 

اللقاحات في درجة الحرارة المثلى.  يصل مجموع ما تم  وبشكل عام،   لتوسيع وتعزيز جودة التخزين بسالسل التبريد لضمان الحفاظ على 

 . 2021منذ يناير   570بالطاقة الشمسية في اليمن إلى التبريد تركيبه من أنظمة 

 
سوء  تستمر اليونيسف وشركاؤها في تقديم الدعم لتوسيع نطاق برنامج اإلدارة المجتمعية المتكاملة لسوء التغذية الحاد وذلك استجابةً لحالة  

مديرية من المديريات المتدهورة التي تم تصنيفها في تحليل سوء التغذية الحاد للتصنيف المرحلي    209ككل والسيما في    البالدالتغذية في  

مؤخراً. الصادر  الغذائي  لألمن  المرافق   المتكامل  في  اإلبالغ  معدل  بالتقرير، وصل متوسط  المشمولة  الفترة  نهاية  وحتى  العام  بداية  منذ 

إلى   الوطني  الصعيد  على  المائة    87الصحية  المتنقلة  في  والفرق  المجتمعية  والتغذية  الصحة  متطوعي  من  الواردة  البالغات  )باستثناء 

)أ(   فيتامين  ومكمالت  األطفال  وصغار  الرضع  تغذية  ومراكز  التوعية  وجوالت  )المواك(  الذراع  أعلى  منتصف  محيط  قياس  وحمالت 

طفل دون سن الخامسة للكشف عن مستويات سوء    3,814,541وتم فحص ما مجموعه   المقدمة خالل حملة التطعيم ضد شلل األطفال(.

استقبال   تم  األطفال  هؤالء  بين  ومن  التدخالت،  جميع  خالل  لديهم  بدون    139,587التغذية  الوخيم  الحاد  التغذية  بسوء  مصاب  طفل 

إلى   العالج، حيث وصل معدل شفائهم  لتلقي  استقبال    87مضاعفات  المائة. وتم  التغ  9,734في  الوخيم مع طفل مصاب بسوء  الحاد  ذية 

 مضاعفات لتلقي العالج في مراكز التغذية العالجية. 

 
تلقى   الوقائي،  بالجانب  يتعلق  وتلقى    1,355,099وفيما  الديدان،  أقراص مكافحة  فيما    1,423,489طفل  الدقيقة،  المغذيات  طفل جرع 

وتيني، تم تنفيذ حملة شلل األطفال ومكمالت فيتامين ومن خالل برنامج اليونيسف الر طفل على مكمالت فيتامين )أ(.  3,120,468حصل  

 طفل.   3,068,869 وشملت البالد)أ( في المحافظات الشمالية من 
 

من األمهات على المشورات    1,385,057من األمهات على مكمالت حمض الفوليك وحصلت    1,018,824باإلضافة إلى ذلك، حصلت  

 بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال. 

 
لية  تسعى اليونيسف إلى دعم الشركاء في اتباع نهج التحسين المستمر للجودة فيما يتعلق باإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد من خالل عم

 
 .  تتوافق حاالتهم مع التعريف السريري للحالة ولكنها لم تؤكد بعد عن طريق الفحص 2
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المانحة.  والجهات  والشركاء  المتحدة  األمم  ووكاالت  والسكان  العامة  الصحة  وزارة  مع  التصّورات   تشاور  مذكرة  مسودة  وجرى صياغة 

ــ  "نهج التحسين المستمر للجودة فيما يتعلق باإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد" بإسهامات من وزارة الصحة العامة والسكان    الخاصة ب

وسيركز نهج التحسين المستمر للجودة على بناء القدرات على المستوى المركزي   وفريق العمل الفني لإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد. 

ة العامة والسكان ومكاتب الصحة بالمحافظات ومكاتب الصحة بالمديريات في مجال التطبيق العام لإلشراف الداعم والتدريب  لوزارة الصح

ومن المقرر   أثناء العمل على مستويات تقديم الخدمات من خالل تكوين رصيد من الدروس المستفادة من خالل ورش العمل المزمع عقدها.

 ة في شهري أغسطس وسبتمبر لمراجعة مذكرة التصّورات ونهج التدريب أثناء العمل والحزم ذات الصلة. أيضاً عقد ورش عمل استشاري 

 
لعام   القياسية  المخصصات  من  أمواالً  اليونيسف  لتوفير    2021تلقت  اإلمداد  خطوط  دعم  بهدف  لليمن  اإلنساني  التمويل  صندوق  من 

األ للمديريات  المقترحة  القطاعات  المتعددة  األولوية، وهي:االستجابة  وبيت   ربع ذات  )البيضاء( وحي عبس )حجة( وحيس  السوادية  حي 

)الحديدة(. لتغطية   الفقيه  األساسية  الغذائية  اإلمدادات  توافر  في ضمان  النشاط  لهذا  الرئيسية  األهداف  أحد  طفل دون سن    7,500ويتمثل 

 ات األولوية. الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في تلك المناطق ذ

 
  10وتم اختيار ما مجموعه  من صندوق التمويل اإلنساني لليمن، 2021مليون دوالر من المخصصات القياسية لعام  4,5تلقت كتلة التغذية 

لليمن في   التمويل اإلنساني  لتنفيذ مشاريع صندوق  الفنية  المراجعة  التغذية من خالل عملية  أولويات   مديرية.  13من شركاء كتلة  وتتمثل 

في: اإلعاقة(.  1  المشروع  ذوو  األشخاص  المثال:  سبيل  )على  الضعيفة  األقليات  فئات  على  التركيز  لدعم  2(  المتكاملة  النُهج  استخدام   )

 ( التركيز على النازحين والنازحين الجدد والالجئين والمهاجرين. 3المجتمعات الضعيفة المحرومة أو التي يصعب الوصول إليها. 

 
الحاجة إلى تعزيز أنشطة المناصرة التي تنفذها كتلة التغذية واحدة من القضايا الرئيسية التي ورد تحديدها في رصد أداء التنسيق في    لتمث 

وفي يوليو، قامت الكتلة بوضع االختصاصات المناطة بفريق العمل المعني بالمناصرة والتي راجعها الفريق االستشاري   . 2020الكتلة لعام  

 حيث يُتوقع أن يسلط هذا الفريق الضوء على قضايا المناصرة المتعلقة بشركاء كتلة التغذية على مختلف المستويات العليا.  اتيجي،االستر

 

 حماية الطفل 

طفالً    7,584شخصاً من المتضررين بالنزاع من خالل أنشطة التوعية بمخاطر األلغام، بمن فيهم    13,807خالل يوليو، تم الوصول إلى  

حيث جرى تقديم التوعية بمخاطر األلغام   في المائة من النساء( في محافظتي عدن وإب،   36بالغاً )  6,223ي المائة من الفتيات( وف  40)

 في المدارس واألماكن المالئمة لألطفال وكذلك من خالل الحمالت المجتمعية مع تطبيق التدابير الوقاية من عدوى فيروس كورونا. 

 

واالجتماعي   النفسي  الدعم  اليونيسف  لألطفال    –قدمت  المالئمة  والمتنقلة  الثابتة  األماكن  من  شبكة  خالل  شملت  –من    40,545  والتي 

طفالً    35,162شخصاً في عشر محافظات )عدن والحديدة والجوف وعمران وذمار وحضرموت وحجة وإب وريمة وتعز( بما في ذلك  

 في المائة من النساء(.  70بالغاً ) 5,383في المائة من الفتيات( و  46)

 

  قامحيث   واصلت اليونيسف من خالل برنامج إدارة الحاالت دعم اإلحالة إلى الخدمات ذات األهمية الحيوية وتوفيرها لألطفال األكثر ضعفاً،

ِبين   في المائة من الفتيات( تلقوا أكثر    35)  طفل  1,201في المائة من الفتيات(، من بينهم    35طفالً )  1,220تحديد  ب مدراء الحاالت الُمد ر 

 من خدمة واحدة. 

 
طفل ومقدم رعاية أولية بخدمات الصحة النفسية المجتمعية والدعم النفسي واالجتماعي من قبل الشركاء في   43,010تم تزويد ما مجموعه  

العنف القائم على النوع االجتماعي، قامت كتلة    في إطار تحسين استجابة اليونيسف لفئة األطفال الناجين من  مجال مسؤولية حماية الطفل. 

االجتماعي   النوع  القائم على  العنف  الطفل من  بحماية  الخاص  المسؤولية  كتلة مجال  بالتعاون مع  الطفل  بحماية  الخاص  المسؤولية  مجال 

رة إلى تحسين كل من اإلحالة والخدمات  وتهدف هذه المباد ولجنة اإلنقاذ الدولية بإطالق مبادرة الناجين من األطفال والمراهقين في عدن.

الناجين.  لعدد   لألطفال  التعلم  برنامج  من  الثانية  المرحلة  في  المشروع  بتنفيذ  االستمرار  اآلن  الشؤون    35ويجري  وزارة  من  مشاركاً 

وأربع   حكومية  غير  دولية  منظمات  وأربع  المتحدة  األمم  وكاالت  من  ووكالتين  والعمل  محليةاالجتماعية  لتعزيز  غير حكومية    منظمات 

 قدرات الجهات الفاعلة على االستجابة بصورة مشتركة الحتياجات األطفال الناجين. 

 
 التعليم 

اليمن   ألطفال  التعليمية  العملية  في  ضحايا  أكبر  من  أصبحت  والمستمر  المدمر  عن    حيث   ،البالدالنزاع  المنقطعين  األطفال  عدد  تجاوز 

الدراسة في الوقت الراهن مليوني طفل من الفتيان والفتيات ممن هم في سن التعليم، حيث يتسبب الفقر والنزاع وانعدام الفرص التعليمية  

  2015عن الدراسة عام    ويعادل هذا الرقم ضعف عدد األطفال الذين كانوا منقطعين وتفشي جائحة فيروس كورونا في توقفهم عن الدراسة.

التعليم: تقريراً وفي يوليو، أطلقت اليونيسف   عندما بدأ النزاع. بعنوان "عندما يتعرقل   تأثير النزاع على تعليم األطفال في اليمن".  جديداً 

اتخاذها   الالزم  العاجلة  واإلجراءات  الدراسة،  عن  انقطاعهم  حال  األطفال  يواجهها  التي  والتحديات  المخاطر  على  نظرة  التقرير  ويلقي 

 لحمايتهم.

 
مليون   3,6ويتسبب عدم دفع رواتب المعلمين لفترات طويلة إلى تعريض عملية تعليم نحو  منتصف أغسطس. سيبدأ العام الدراسي في اليمن 

ولمعالجة هذا الوضع، دعت اليونيسف مراراً وتكراراً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة والسعي إلى   محافظة شمالية.  11طفل للخطر، خاصة في  

المعلمين. لدفع رواتب  المنعقدة على  لم   إيجاد حلول مستدامة  المشاورة  منذ  المعلمين  أجل صرف حوافز  مالية ضخمة من  مبالغ  تلقي  يتم 

، التي نظمتها الشراكة العالمية من أجل التعليم بمشاركة كبار ممثلي الجهات المانحة والمنظمات المتعددة  2021الصعيد العالمي في يونيو  

دوالراً شهرياً    50األداء بقيمة  ب   المرتبطةدفعة من المدفوعات    12,000تمويل لـ  تم تأمين الحد األدنى من ال األطراف والمجتمع المدني. 

https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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دوالراً    50معلم خالل العام الدراسي الحالي، باإلضافة إلى بدالت رواتب قدرها    1,000للمعلمين خالل األعوام الدراسية الثالث القادمة، و

مليون دوالر    70ومع ذلك، تُشير التقديرات إلى أنه يلزم نحو   الثالث القادمة. معلمة مدارس ريفية لألعوام الدراسية    2,152شهرياً لعدد  

 معلم ومعلمة )لمدة عام دراسي واحد، أو سبعة أشهر(.  171,600لتغطية 

 
ادة  في المائة من الفتيات(، وتم إع  4طالباً )  365تم استكمال إعادة تأهيل مدرستين كبيرتين في محافظتي لحج وحضرموت، استفاد منها  

وزعت اليونيسف   فتاة.   92تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في مدرسة واحدة داخل محافظة صعدة، استفادت منها  

في المائة من الفتيات( في    40طفل )  6,225  استفاد منهاطاولة مدرسية    2,140والمستلزمات على المدارس بما في ذلك  المدرسي  األثاث  

كما قدمت اليونيسف الدعم   في المائة من الفتيات( في محافظة أبين.  45طفل ) 7,000  استفاد منهاسبورة    175لضالع، و  محافظتي أبين وا

بنحو   يقدر  ما  منها  واستفاد  واألمان،  بالنجاح  انجازها  تكلل  التي  الثانوي  والثالث  التاسع  للصفين  الوزارية  االمتحانات  إلجراء  الالزم 

 لدعم باألهمية ألن الصفين التاسع والثالث الثانوي يمثالن مرحلتان انتقاليتان حاسمتان بالنسبة للطالب. ويتسم هذا ا طفل.  600,000

 
استئناف   المدارس على  تشجيع  أجل  من  رواتبهم  المنقطعة  للمعلمين  حوافز  توفير  الدعم عن طريق  تقديم  في  الكتلة  أولوية شركاء  تتمثل 

 . 2021الدراسي الجديد الذي سيبدأ في منتصف أغسطس نشاطها بنجاح واستقبال العام 
 

 المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي 

في سبيل مواجهة أزمة السيول، قدمت اليونيسف الدعم لفروع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في صنعاء وعمران وذمار من  

المنهارة باإلضافة إلى تنظيف وإزالة الحمأة من أنظمة الصرف الصحي في المدن  خالل أعمال الصيانة الطارئة ألنابيب الصرف الصحي  

كما قدمت اليونيسف الدعم لفروع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي   شخص.   600,000الكبرى، بما يعود بالفائدة على أكثر من  

إزالة الحمأة من أنظمة الصرف الصحي في أمانة العاصمة،  من خالل أعمال الصيانة الطارئة ألنابيب الصرف الصحي المنهارة وتنظيف و

 شخص، على التوالي.  112,640و  70,000و  423,000بما يعود بالفائدة على 

 
اليونيسف   دعمت  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  )  127خالل  نازحة  المهمشين    1,610عائلة  ذلك  في  بما  ضعفاً،  األكثر  الفئات  من  أسرة( 

في ذمار من خالل اللجان الدائمة    الجدادنازحاً في مخيم    56النازحين المتضررة في محافظة صنعاء، باإلضافة إلى    النازحين في مخيمات

حيث شمل الدعم توزيع مجموعات لوازم النظافة الصحية وأقراص الكلور وتنظيم جلسات التوعية، بما في   لالستجابة لألزمات والكوارث، 

 سل اليدين وتعقيم المياه وسالمة الغذاء(. ذلك تعزيز النظافة الصحية )مثل غ 

 
توصيل   استمر  التغذية،  سوء  أزمة  لمواجهة  القطاعات  المتعددة  االستجابة  من  وكجزء  المجاعة  إغاثة  وصندوق  الدولي  البنك  من  وبدعم 

 بار المياه وضخ المياه،محافظة لكفالة استمرار تشغيل آ  15فرع من فروع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في    34الوقود إلى  

برنامجاً من برامج عالج المرضى    60مليون شخص يومياً وربط    3,6حيث ضمن هذا الدعم توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب لنحو  

، وتوزيع  متراً مكعباً من المياه لبرامج عالج المرضى الخارجيين  1,389وتم توفير حوالي   بشبكات المياه العامة.  في العيادات الخارجية 

مستفيداً في مديريات الريدة وقصيعر والشحر ومدينة المكال    34,168متراً مكعباً من المياه إلى المجتمعات المحلية، لتصل إلى    10,868

والبريقة.  سعد  اليو ودار  تنفذها  التي  القطاعات  المتعددة  االستجابة  إطار  في  األهمية  بالغ  أمراً  للشرب  الصالحة  المياه  توفير  نيسف  ويُعد 

 . التغذيةلمواجهة أزمة 

 
عدد  حالة مقارنة ب   743شهد شهر يوليو انخفاض ما يقرب من نصف عدد جميع حاالت الكوليرا في جميع المحافظات الجنوبية بإجمالي  

(  في المائة  68)أو    508حيث واصلت محافظة تعز تسجيل أعلى عدد من الحاالت خالل شهر يوليو لتصل إلى   حالة في يونيو،  1,295

تليها محافظة الضالع بعدد   بالكوليرا،  ( حاالت  4( حالة، وحضرموت الساحل )62( حالة، ولحج )57حاالت، وأبين )  110حالة إصابة 

 وعدن )حالتان(. 

 
شخصاً في    378,190ما مجموعه    ليستفيد منهاوفي نفس الفترة، دعمت اليونيسف االستجابة للتصدي لوباء الكوليرا وحاالت سوء التغذية  

توزيع  م ذلك  في  بما  السريعة،  االستجابة  وفرق  والكوارث  لألزمات  لالستجابة  الدائمة  اللجان  أنشطة  تنفيذ  خالل  من  المحافظات  ختلف 

 ملغ( وتنظيم جلسات تعزيز النظافة.  33مجموعات لوازم النظافة الصحية وصفائح بالستيكية لتخزين المياه وأقراص الكلور )

 
ا اليونيسف، كجزء من  بالشاحنات    النازحين، ستجابتها الحتياجات  استمرت  المياه  نقل  للشرب من خالل  المياه الصالحة  إمدادات  توفير  في 

شخصاً في مديريات   123,144حيث بلغ عدد المستفيدين  )الوايتات( مع معالجتها بالكلور، ورصد جودة المياه في جميع نقاط توزيع المياه،

 ريتي الزهرة والقناوص في محافظة الحديدة. عبس وكعيدنة وأسلم في محافظة حجة ومدي 

 

المياه في  ب  الساحل(  المركزي  عدن    مكتبدأت أنشطة رصد جودة  لتشمل ست محافظات )عدن ولحج والضالع وأبين وتعز وحضرموت 

خدمات اإلمداد بالمياه من  واستهدفت مصادر المياه بما فيها آبار مياه الشرب الخاصة وخزانات المساجد وخزانات المياه الخاصة ومقدمي  

ويقوم فريق رصد جودة المياه في المناطق المستهدفة بإعداد قائمة جرد   القطاع الخاص وآبار المياه الحكومية/ العامة وخزانات مياه السبيل. 

ا المناطق  في  المياه  لعينات  وبيولوجية  وكيميائية  فيزيائية  تحليالت  وإجراء  المائية،  بالموارد  بيانات  عن  وقاعدة  فيها  أبُلغ  التي  لمتضررة 

مديرية باستخدام عدد حاالت الكوليرا    63مصدر مياه في    809ويجري استهداف   ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بالكوليرا ومعاودة ظهورها.

حضرموت و  مديرية في   11مديرية في لحج و    15مديريات في عدن و    8وتستهدف عملية رصد جودة المياه   بمثابة أحد معايير االختيار.

واستمرت وحدة الطوارئ التابعة للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف،   مديرية في أبين.  11مديريات في الضالع و    6مديرية في تعز و    12

في   المياه  جودة  برصد  اليونيسف،  من  تغطي    622المدعومة  مياه  توزيع  والحديدة،    115نقطة  حجة  في  للنازحين  منها مخيم  ليستفيد 

 أسرة نازحة.  17,634
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بالكوليرا، اإلصابة  حاالت  عدد  ارتفاع  عن  فيها  أبُلغ  التي  المديريات  نفس  في  بالكلور  المعالجة  نشاط  تنفيذ  حالياً  تستهدف   يجري  حيث 

في   المصادر  بالكلور  و    8المعالجة  في عدن  و    15مديريات  لحج  في  و    11مديرية  في حضرموت  و    12مديرية  تعز  في    6مديرية 

مليون لتر حتى اآلن في المناطق المستهدفة    25وقام فريق مشروع المعالجة بالكلور بتطهير   مديرية في أبين.  11الضالع و  مديريات في  

 شخصاً ممن يأخذون المياه من المصادر المعالجة بالكلور.  417,301 منها حيث استفاد

 
 المستجداتوفقاً لتقرير   لمدة عامين.  2021حكومية في يوليو  تم تعيين جمعية "قطر الخيرية" كمنسق مشارك جديد لكتلة المنظمات غير ال

اإلبالغ   تم  اإلنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  عن  الصادر  السيول  الصحي  حول  والصرف  للمياه  االستجابة  احتياجات  عن 

وقد   واإلصحاح البيئي في محافظات الجوف ومأرب وحضرموت وتعز والحديدة وحجة ولحج بسبب األمطار الغزيرة والسيول المباغتة.

 يع في المناطق المتضررة. التنسيق الوثيق مع فرق التنسيق اإلقليمية لترتيب عمليات التقييم السرعلى مستوى المحافظات ُطلب من الكتل 

 

 الحماية االجتماعية واإلدماج
اإلعاقة   ذوي  األطفال  وأسر  المهمشين  لألشخاص  يتسنى  حتى  يوليو  في شهر  اإلنسانية  النقدية  الحواالت  مبادرة  تنفيذ  اليونيسف  واصلت 

في ذلك فيروس كورونا وأزمة سوء التغذية،    الحصول على الدعم المالي لتمكينهم من التعامل مع اآلثار المصاحبة لألزمات المتعددة بما

بالنموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي )المساعدة االجتماعية(، وتم الوصول   وذلك كجزء من الركيزة األولى المتمثلة 

 في عدن وأمانة العاصمة وإب.   في المائة من أسر األطفال ذوي اإلعاقة( خالل دورة الصرف الثالثة  43أسرة )   28,567إلى ما مجموعه  

وقد سبقت مبادرة الحواالت النقدية اإلنسانية أنشطة التوعية   من أسر األطفال ذوي اإلعاقة. 12,351أسرة مهمشة و  16,216ويشمل ذلك 

 وتأهيل المعاقين.  والتسهيل التي أجراها فريق إدارة الحاالت التابع لصندوق الرعاية االجتماعية وفريق التوعية التابع لصندوق رعاية 

 
لعدد   الشهرية  التنسيق  اجتماعات  ُعقدت  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  المبادرات    19لجنة مجتمعية )  84خالل  لتقييم  اإلناث(  المائة من  في 

المتطوعين    المجتمعية في شهر يوليو وصياغة مبادرات مجتمعية جديدة بشأن االستجابة للسيول المباغتة، فضالً عن اجتماعات التنسيق مع
المحليين إلعدادهم من أجل توعية وتثقيف مجتمعات المهمشين حول مخاطر السيول المباغتة في محافظة صنعاء حيث أن موسم األمطار ال  

مبادرة مجتمعية في إنشاء صناديق ادخار في أمانة العاصمة، واستمرت في زيادة مستوى    18باإلضافة إلى ذلك، ساهمت   زال مستمراً. 
ف  مدخراتهم. الوعي  من  استراتيجية  استفادة  لتحقيق  محافظة صنعاء  داخل  المهمشين  مجتمعات  أوساط  بدأت   ي  لذلك،  امرأة    180ونتيجة 

رجالً بشراء الماشية، وتلقى خمسة رجال    46وقام   مهمشة أعماالً تجارية صغيرة في مجال إنتاج وبيع البخور والعطور واإلكسسوارات،
 ة وقاموا بزراعتها لتحسين مستوى معيشتهم، وافتتح رجالن بقالة صغيرة لكل منهما في مجتمعاتهم المحلية. شتلة بُن من مكتب الزراع   35

 حملة نظافة خالل شهر يوليو في األحياء العشوائية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.  47باإلضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 

 
إجر تم  لليونيسف،  التابع  الطوارئ  فريق  مع  العشوائية. وبالتنسيق  األحياء  في  المباغتة  السيول  حول  سريعين  تقييمين  هذا   اء  ولمعالجة 

لـ   العاصمة  أمانة  العشوائية في  النظيفة لألحياء  المياه  بتوفير  توزيع    700الوضع، يجري االستمرار  إلى  باإلضافة  حزمة من    70أسرة، 
أرحب  في  المهمشين  لعائالت  االستهالكية  النظافة  مستلزمات  باألمطار.   مجموعات  كثيراً  تأثرت  مجتمعية   والتي  مبادرات  ثالث  تنفيذ  تم 

وشراء طرابيل بالستيكية للعائالت المتضررة في بني حشيش مع حفر قنوات/ مجاري السيول المباغتة بعيداً عن منازلهم وضخ المياه من  
 األحياء العشوائية وإصالح الصرف الصحي قدر اإلمكان. 

 
من   كجزء  عمل  وأخيراً،  ورشة  عقد  تم  واالقتصادي،  االجتماعي  والتمكين  للدعم  المتكامل  بالنموذج  المتمثل  االقتصادي  التمكين  عنصر 

مشاركاً من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق الرعاية االجتماعية    20لمراجعة منهج التدريب في مجال األعمال التجارية مع  
ئيسية التي خرجت بها ورشة العمل في قيام وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بمراجعة واعتماد منهج وتمثلت النتيجة الر واليونيسف. 

الذي    العملتم إعداد هذا المنهج كأداة تدريب خاصة للفئات األشد فقراً وتهميشاً، بناًء على تقييم سوق   التدريب في مجال األعمال التجارية.
إلى احتياجاتهم التدريبية الخاصة، حيث يهدف التدريب إلى تعزيز قدرات المراهقين والشباب من فئة  أُجرى في األحياء العشوائية اس تناداً 

  المهمشين على التوظيف.  

 

 االتصال من أجل التنمية 
مع الناس في   وفيما يتعلق باإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمعات المحلية لمواجهة فيروس كورونا، واصلت الشخصيات الدينية االنخراط 

 . المساجد وكذلك في اللقاءات والفعاليات المجتمعية لتوعيتهم حول ممارسات الوقاية من فيروس كورونا وااللتزام بإرشادات التباعد الجسدي 
،  شخص عبر اللقاءات المجتمعية والمناسبات االجتماعية النسائية وجلسات التوعية في المساجد  797,666وبشكل عام، تم الوصول إلى  
الجمعة. خطبة  خالل  بإشراك   خاصة  المجتمعيون  المتطوعون  قام  ذلك،  إلى  المتعلقة    263,693باإلضافة  الرسائل  إيصال  في  شخص 

وعمل المتطوعون المجتمعيون أيضاً   بالوقاية من فيروس كورونا من خالل إجراء زيارات من منزل إلى منزل وعقد جلسات مع األمهات.
مركزاً للنازحين في عدن    24في اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي لمواجهة فيروس كورونا في  على إشراك األفراد واألسر  

وأبين. المجتمعيين   وحضرموت  المتطوعين  بعض  أنشأ  للحوار،  إضافي  منبر  توفير  أجل  وأعضاء    –ومن  الدينية  الشخصيات  فيهم  بمن 
 شخص.  92,000اتهم المحلية وقد تمكنوا من الوصول إلى مجموعات واتسآب للتفاعل مع مجتمع –منتديات األمهات 

 
بدأت الجولة الرابعة من التقييم السريع لفيروس كورونا بهدف قياس المعارف والمواقف وتصورات المخاطر واعتماد الممارسات الوقائية  

أغسطس،  أواخر  في  كورونا  فيروس  لقاح  أخذ  في  الترّدد  تول وكذلك  الذي  التقييم،  استخدم  في  حيث  الشركاء  إدارته  محافظة،    22ى 
 ومن المتوقع صدور نتائج التقييم في أواخر سبتمبر.  المنهجيات الكمية والنوعية. 

 
لتعزيز أنظمة التغذية الراجعة والمساءلة، دعمت كتلة االتصال من أجل التنمية إنشاء خطوط ساخنة تعمل بمثابة آليات للنازحين من أجل  

محافظة. كما    13مركزاً للنازحين في    35شخص في    36,000اوى، حيث تستهدف الخطوط الساخنة أكثر من  إثارة المخاوف وتقديم الشك
الخبراء في مجال   يُجيب  المحلية حيث  المستمعين عبر محطات اإلذاعة  لمكالمات  المفتوحة  البرامج  التنمية  دعمت كتلة االتصال من أجل 

المرتبطة   المتصلين  ومخاوف  استفسارات  على  كورونا،الصحة  في   بفيروس  المستفيدين  من  الواردة  والشكاوى  الراجعة  التغذية  وتتعلق 
ويتم إحالة هذه الشكاوى إلى   الغالب بإمكانية الوصول إلى الخدمات اإلنسانية التي تقدمها الوكاالت اإلنسانية ونوعيتها وكميتها وما إلى ذلك.

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-flash-update-3-humanitarian-impact-flooding-12-august-2021-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-flash-update-3-humanitarian-impact-flooding-12-august-2021-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-flash-update-3-humanitarian-impact-flooding-12-august-2021-enar


7  

 جبر الضرر وتصحيح الخلل. الوكالة/ اإلدارة المعنية التخاذ اإلجراءات الالزمة ل

 
والمتطوعين  األمهات  منتديات  أعضاء  حشد  تم  اليمن،  في  التغذية  سوء  لمواجهة  القطاعات  المتعددة  المتكاملة  االستجابة  من  كجزء 

ودعم التغذية  مجال  في  اإليجابية  الممارسات  تعزيز  في  المحلية  المجتمعات  إلشراك  الدينية  الشخصيات  إلى  باإلضافة  إحالة    المجتمعيين 
إلى   الوصول  وتم  والتغذية،  الصحة  خدمات  على  الطلب  وزيادة  التغذية  سوء  رعاية.  146,120حاالت  اإلعالم   مقدم  وسائل  دعم  وتم 

التدخل عبر   الخدمة    25للتثقيف بشأن هذا  التغذية على أساس يومي من خالل مقتطفات وإعالنات  إذاعية عملت على بث رسائل  محطة 
 مليون شخص.  5ارية، والتي وصلت إلى ما يُق دَّر بنحو  العامة والبرامج الحو

 

 االستجابة لمواجهة االسهال المائي الحاد/ الكوليرا
اليونيسف دعم   الكوليرا، واصلت  الحاد/  المائي  االسهال  لمواجهة  المتكاملة  االستجابة  الجفاف    278كجزء من  من مراكز معالجة  مركزاً 

الفموية( و   من م  26)اإلماهة  في  مركزاً  الكوليرا  لعالج  الالزمة  بالمستلزمات  اإلسهال  داخل    68راكز عالج  كما   محافظة.   11مديرية 
منظمة صحية حكومية بمحاليل    23دعمت اليونيسف بصورة غير مباشرة مراكز عالج اإلسهال/ مراكز معالجة الجفاف من خالل دعم  

الكوليرا.  لعالج  الالزمة  والمستلزمات  الفموية  ا اإلماهة  الكوليرا،  وعلى  الحاد/  المائي  اإلسهال  في حاالت  المبلغ عنه  االستقرار  لرغم من 
 تواصل اليونيسف تقديم الدعم ورصد الوضع. 

 

 آلية االستجابة السريعة 
القتال في  وقد ظلت اتجاهات النزاع في مأرب دون تغيير تقريباً. ومع ذلك، فقد احتدم   استمر النزاع عبر عدة جبهات في اليمن طوال يوليو.

 الجبهات األمامية المحيطة بمحافظات الحديدة وشبوة والبيضاء. 

 
بتوقع هطول األمطار على معظم مناطق    25وفي   لذلك، شهدت عدة   . البالديوليو، أصدر المركز الوطني لألرصاد الجوية تحذيراً  وطبقاً 

وعلى نطاق محاورها الخمسة، لدى اليونيسف خطة   ة.محافظات منها مأرب والجوف أمطار متفاوتة في حدتها ومصحوبة بعواصف رعدي 
وقامت بتوفير اإلمدادات الكافية وتخزينها مسبقاً مع الشركاء المنفذين،   تأهب متعددة القطاعات من أجل االستجابة لمواجهة السيول الجارية، 

ذلك للحيلولة دون زيادة تفشي مرض اإلسهال  باإلضافة إلى زيادة التوسع في مجاالت المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي والصحة و
أسرة    346وأفادت الوحدة التنفيذية في محافظة الجوف عن حدوث سيول في مديرية خب والشعف، مما أثر على   المائي الحاد/ الكوليرا.

  10(، مما أثر على  السايلة ن )وفي مدينة مأرب، تأثر مخيم واحد فقط للنازحي  فرداً( في مخيمات الريان والغران للنازحين.   1,282نازحة )
يوليو، أفادت التقارير أن ما يقدر    30وحتى   ومن المتوقع أن يستمر هطول األمطار وقد تؤدي إلى تأثير كبير على السكان المدنيين. أسر. 
  . البالدقد تأثرت باألمطار الغزيرة والسيول الناجمة عنها في جميع أنحاء  3أسرة  4,146بنحو 

 

كما تم اإلبالغ عن حدوث سيول في محافظات أخرى، بمن فيها   أن أكبر تأثير حدث لألسر النازحة كان في مأرب وتعز.  أفادت التقارير
الحديدة والمحويت وصنعاء والمهرة وشبوة وأبين وعدن ولحج والضالع والساحل الغربي مما تسبب، حسبما تفيد التقارير، بوقوع خسائر في  

 األرواح والممتلكات. 
 

تده الصيانة  وقد  أعمال  إلى  الغالب  في  ذلك  ويرجع  األخيرة،  األمطار  بسبب  إب  محافظة  في  والثانوية  الرئيسية  المعبدة  الطرق  ورت 
صنعاء أصبحت معرضة بشكل كبير لمزيد من التدهور خالل فصل األمطار    –المتأخرة. فبعض الطرق الرئيسية بما في ذلك طريق إب  

بدورها على تحر تؤثر  التي  السفر واآلثار  الموسمية  يستغرقها  التي  المدة  بما في ذلك طول  المجال اإلنساني،  المدنيين والعاملين في  كات 
ذلك. على  المترتبة  اليونيسف   اللوجستية  العالمي    –وتواصل  األغذية  وبرنامج  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  جانب  الجهود    –إلى  بذل 

الج في  النازحين  السكان  إلى  الوصول  إلى  األول. الرامية  الخط  استجابة  لوازم  مجموعات  تقديم  مع  األمامية  االستجابة   بهات  آلية  وصلت 
فرد( في شهر يوليو مع توزيع مجموعات لوازم آلية االستجابة السريعة، بما في ذلك    19,320أسرة نازحة جديدة )  2,760السريعة إلى  

األس الصحية  النظافة  مواد  تشمل  والتي  السيول  لمواجهة  األساسية  االستجابة  النظافة  ولوازم  الغذاء  وتشمل  المستلزمات  من  اسية وغيرها 
لقد لّبت مجموعات لوازم آلية االستجابة السريعة االحتياجات العاجلة واألكثر أهمية   لألسر ومجموعات لوازم النظافة الشخصية النسائية.
 للعائالت النازحة التي اضطرت لترك منازلها فجأة. 

 

 اللوجستية اإلمدادات والخدمات 
في الحديدة، واصلت  و ال تزال عملية نقل شحنات اإلمدادات بين المحافظات الشمالية والجنوبية تخضع لرقابة صارمة من قبل السلطات.

في المائة من فترة صالحيتها    50الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حظر استيراد الواردات التي لم يتبقى سوى أقل من  
وتستمر الهيئة في اشتراط شحن األغذية العالجية الجاهزة   ض شروط صارمة بشأن تجهيز اإلمدادات المشحونة من بعض بلدان المنشأ.وفر

في   نقلها  يلزم  بأنه ال  والسكان  العامة  الصحة  المصنعة ووزارة  الشركات  توصيات  الرغم من  في حاويات مبردة على  تحديداً  لالستعمال 
في المائة، إالَّ أن هذا الشرط ال يزال قيد المراجعة نتيجة    200سبب هذا الشرط تزداد تكاليف الشحن بنسبة تصل إلى  لكن ب  حاويات مبردة. 

 جهود التواصل الحثيثة التي تبذلها اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي. 

 
الحكومية   الدولية غير  المنظمات  المتحدة/  الشؤون اإلنسانية فرض شروط جديدة على األمم  المجلس األعلى إلدارة وتنسيق  وقد استحدث 
تتضمن التعاقد بشكل حصري مع الموردين المسجلين لدى المجلس األعلى، األمر الذي سيحد من االستعانة بالموردين واجراءات اختيارهم  

ال يزال السوق التجاري في المحافظات الجنوبية محدوداً ويعتمد بشكل كبير على الموردين الذين   ي المحافظات الشمالية.  بصورة تنافسية ف 
الشمالية.  المناطق  في  مقارهم  والتوقيت   يتخذون  األسعار  حيث  من  التنافسية  القدرة  استقصاء  يجري  األساسية،  اإلمدادات  توافر  ولضمان 

 الشراء من األسواق دون اإلقليمية. المناسب لمواعيد 
 

 
 

 
   .ما زالت عملية التحقق جارية تحت قيادة اإلدارة المجتمعية المتكاملة للحاالت 3
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 القيادة والتنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني 
تهدف إستراتيجية   . 2020في سياق جائحة فيروس كورونا، أعدت اليونيسف خطة التأهب واالستجابة لمواجهة فيروس كورونا في أبريل  

، بما في ذلك المشاركة الرقمية ورصد  مخاطر وإشراك المجتمع المحلياإلبالغ عن ال( تعزيز  1اليونيسف التي تدعم الخطة الوطنية إلى:  

( توفير المستلزمات الطبية والوقائية في جانب المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي، باإلضافة إلى تحسين خدمات المياه  2الشائعات.  

البيئي.   واإلصحاح  الصحي  واأل 3والصرف  النساء  فرص حصول  توفير  استمرار  دعم  الضعيفة على خدمات  (  المجتمعية  والفئات  طفال 

( العمل بصفة مستمرة على توفير فرص الحصول على  4المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي األساسية، بما في ذلك إدارة الحاالت.  

وتتسق خطة االستجابة أيضاً   تماعي.الخدمات التعليمية والحماية االجتماعية وحماية الطفل وخدمات الحماية من العنف القائم على النوع االج

المحلي   المجتمع  وإشراك  المخاطر  الحاالت واإلبالغ عن  إدارة  اليمن:  بشأن  المتحدة والحكومة  األمم  التي وضعتها  الثالث  األولويات  مع 

ترتكز هذه الخطة على خطة  و واالستجابة في مجال الوقاية خارج إطار فيروس كورونا، حيث تتولى اليونيسف إدارة األولويتان المتبقيتان.

شهد   التأهب واالستجابة الوطنية التي تقودها منظمة الصحة العالمية وتأخذ بعين االعتبار الدروس المستفادة من البلدان المتضررة األخرى.

العالمية    2021النصف األول من عام   للقاحات والتحصين )جافي( ومنظمة الصحة  العالمي  التحالف  مع  وثيقاً  إلطالق حملة نشر  تنسيقاً 

جرعة لقاح مضاد    360,000، تسلمت اليمن  2021في مارس   اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المقدمة من منظومة كوفاكس في اليمن.

الحياة.  يهدد  الذي  الفيروس  هذا  من  الوقاية  لدعم  كوفاكس  منظومة  من  كورونا  بالتوعية   لفيروس  الخاصة  استجابتها  اليونيسف  واصلت 

من خالل تنفيذ حمالت لصد المعلومات المضللة حول هذا اللقاح، وكذلك لمواصلة المشاركة  غ عن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي  اإلبالب 

 الرقمية ورصد الشائعات.  
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 اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني
  المياه الطارئة: استعادة صحة وكرامة السكان األكثر ضعفاً في اليمندورات  آخر المستجدات الميدانية:

 /اليمن 2021اليونيسف/                                                  
 
 

يونيسف والوكالة  البنية التحتية األساسية للصرف الصحي للمنازل، ساعدت ال وإعداد من خالل تحسين الحصول على إمدادات المياه المأمونة والكافية 
 السويدية للتنمية الدولية مجتمعات بأكملها على تبني ممارسات النظافة الصحية اإليجابية. 

 
 على الرابط التالي لقراءة المزيد عن هذا التدخل يرجى النقر 

 

 اإلعالم الخارجي 

 

 في اليمن  بيان صحفي حول التعليم
 

 

دعم مشروع الصحة والتغذية الطارئ في  
 محافظة حضرموت 

 

 

 

 دعم المرافق الصحية 
 باألدوية

 

 

 

 2021سبتمبر  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:2021أنشطة اليونيسف للعمل اإلنساني من أجل األطفال لعام 
 
 

 للمزيد من المعلومات 
 يمكن التواصل مع:  
 

 فيليب دواميل 
 ممثل اليونيسف في اليمن، صنعاء  

 967712223363+ تلفون:

بريد الكتروني:  
pduamelle@unicef.org 

 محمد ابو النجا 
 رئيس قسم االتصال والمناصرة 

 اليمن، صنعاء   –اليونيسف 
 967712223161+ تلفون:

 :بريد الكتروني
maboelnaga@unicef.org 

 آن لوبيل 
 اليمن  -اليونيسف  في  شراكاتخبيرة ال

 من مقر عمان، األردن  
 0402 835 79 962+ تلفون:

 بريد الكتروني:
alubell@unicef.org 

https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.unicef.org/yemen/press-releases/number-children-facing-education-disruption-yemen-could-rise-6-million-unicef-warns
https://www.unicef.org/yemen/press-releases/number-children-facing-education-disruption-yemen-could-rise-6-million-unicef-warns
https://web.facebook.com/watch/?v=4381848338568265
https://web.facebook.com/watch/?v=4381848338568265
https://web.facebook.com/watch/?v=858899791407467
https://web.facebook.com/watch/?v=858899791407467
http://www.facebook.com/unicefyemen
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:pduamelle@unicef.org
mailto:maboelnaga@unicef.org
mailto:maboelnaga@unicef.org
mailto:alubell@unicef.org
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 الملحق )أ( 
 4ملخص نتائج البرنامج

 
 استجابة القطاع اليونيسف وشركاء التنفيذ  

 
 القطاع

 

االحتياج 
 الكلي

 
هدف 

2021 
 

 

مجموع 
 النتائج

التغير منذ  
 آخر تقرير 

 
هدف 

2021 
 

 

مجموع 
 النتائج

التغير منذ  
 آخر تقرير 
 

 الصحة

 

عدد األطفال دون السنة األولى من العمر الذين تم تلقيحهم  
 ضد الحصبة 

 
 
 
 
 

 
20,100,000 

 
972,142 

 
5386,973 

 
86,487 

   

 

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

 
5,535,816 

 

3,800,313 
6 

 
-14,002 

   

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

 
2,500,000 

 
1,415,022 

 
243,359 

   

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

 الشخصية 

 
15,000 

 
10,763 

 
-7 

   

 التغذية

شهراً    59و 6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
  وتم استقبالهم فيالتغذية الحاد الوخيم  والمصابين بسوء 

 أقسام الرعاية العالجية

 
325,000 

 
320,108 

 
8139,587 

 
29,887 

 
320,108 

 
9140,052 

 
30,352 

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

 
4,766,718 

 
4,633,443 

 

3,107,610 
10 

 
5,554 

 
4,633,443 

 

3,109,638 
11 

 
7,852 

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

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

 
 
 
 
 

8,600,000 

 
900,000 

 
12213,892 

 
40,545 

 
990,000 

 
13231,030 

 
43,010 

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

 القائم على النوع االجتماعي أو التصدي له 

 
6,100,000 

 
1,904,274 

 

1,677,692 
14 

   

عدد األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى قنوات آمنة 
 االستغالل واالعتداء الجنسي لإلبالغ عن 

 
500,000 

 
1,400,000 

 
1,353,214 

   

 
 . 2021تعكس هذه األرقام نداء أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال الذي تم تحديثه واعتماده لعام   4
فقد أجرت اليونيسف مع شركاء الصحة عملية تنقية البيانات المقدمة من فبراير حتى    ، البالدبما أن بيانات هذا المؤشر يتم جمعها من آالف المرافق الصحية ومئات الفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء    5

 مجموع نتائج المؤشر.  ولم يحدث تغير ملحوظ في وبناًء على ذلك، تم تعديل التقدم المحرز. يونيو.
فقد أجرت اليونيسف مع شركاء الصحة عملية تنقية البيانات المقدمة من فبراير حتى    ،البالدالصحية ومئات الفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء  بما أن بيانات هذا المؤشر يتم جمعها من آالف المرافق    6

 ولم يحدث تغير ملحوظ في مجموع نتائج المؤشر.  وبناًء على ذلك، تم تعديل التقدم المحرز. يونيو.
 تقوم اليونيسف حالياً بمراجعة الوضع مع وزارة الصحة العامة والسكان لتحديد ما هو مطلوب.  .2020يتم إحراز أي تقدم نظراً لوجود كميات فائضة من معدات الحماية الشخصية من عام  لم 7
 فقد أجرت اليونيسف مع شركاء الصحة عملية تنقية البيانات المقدمة من فبراير حتى يونيو.  ،البالدالصحية ومئات الفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء  ف المرافق  بما أن بيانات هذا المؤشر يتم جمعها من آال  8

 وبناء على ذلك، تم تعديل التقدم المحرز ليعكس األرقام الدقيقة. 
 فقد أجرت اليونيسف مع شركاء الصحة عملية تنقية البيانات المقدمة من فبراير حتى يونيو.  ،البالدالصحية ومئات الفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء  ف المرافق  بما أن بيانات هذا المؤشر يتم جمعها من آال  9

 وبناء على ذلك، تم تعديل التقدم المحرز ليعكس األرقام الدقيقة. 
فقد أجرت اليونيسف مع شركاء الصحة عملية تنقية البيانات المقدمة من فبراير حتى   ،البالدالصحية ومئات الفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء  ف المرافق  بما أن بيانات هذا المؤشر يتم جمعها من آال  10

 وبناء على ذلك، تم تعديل التقدم المحرز ليعكس األرقام الدقيقة.  يونيو.
فقد أجرت اليونيسف مع شركاء الصحة عملية تنقية البيانات المقدمة من فبراير حتى   ،البالدالصحية ومئات الفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء  بما أن بيانات هذا المؤشر يتم جمعها من آالف المرافق    11

 وبناًء على ذلك، تم تعديل التقدم المحرز ليعكس األرقام الدقيقة.  يونيو.
واالجت  12 النفسي  الدعم  خدمات  أنشطة  لتنفيذ  الحكومية  السلطات  قبل  التصاريح من  بمنح  تتعلق  المحلية صعوبات  الحكومية  المنظمات غير  الشؤون   ماعي.واجهت  لوزارة  التابع  الساخن  الخط  يزال  ال 

 يم المشورة في جانب الدعم النفسي االجتماعي.االجتماعية والعمل قيد التفعيل والذي سيساعد في الوصول إلى الناس عن بعد من خالل تقد
 مما جعل التقدم المحرز لتحقيق الهدف يسير بوتيرة بطيئة.  الشركاء،كان هناك بطء في سرعة تنفيذ األنشطة من قبل  13
 لتقدم المحرز ليعكس األرقام الدقيقة. وعليه تم تعديل ايونيو  30حتى  1,514,188الرقم قد وصل عملية تنقية البيانات التي أجريت في يوليو أن   أظهرت  14
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عدد األطفال الذين يحصلون على التثقيف بشأن المخاطر 
المتعلقة باألسلحة المتفجرة والتدخالت الخاصة بتقديم  

 المساعدة للناجين

  
2,160,000 

 
375,760 

 
1513,807 

   

 التعليم

الرسمي وغير الرسمي،  عدد األطفال الذين يتلقون التعليم 
 بما في ذلك التعليم المبكر 

 
 
 
 
 

 
8,100,000 

 
500,000 

 
620,885 

 
16580,000 

 
790,750 

 
266,347 

 
4,374 

 

عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمواد تعليمية لالستخدام  
 الفردي 

 
800,000 

 
105,431 

 
-17 

 
872,000 

 
18229,449 

 
56 

بروتوكوالت المدارس المأمونة عدد المدارس التي تطبق 
 )الوقاية من العدوى ومكافحتها( 

 
1,000 

 
229 

 
-19 

 
4,600 

 
20703 

 
1 

 

 عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز شهرية 
 

86,000 
 

200 
 

-21 
 
181,603 

 
9,627 

 
171 

 المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي 

كافية من المياه  عدد األشخاص الذين يحصلون على كمية 
 اآلمنة للشرب والطبخ والنظافة الشخصية 

 
 
 
 
 

 
15,400,000 

 
6,800,000 

 
5,226,422 

 
34,168 

 
8,826,986 

 
4,255,456 

 
022 

الذين   األشخاص  المياه    احصلوعدد  امدادات  على 
البيئي  واإلصحاح  الصحي  الصرف  وخدمات 

 الضرورية )بما في ذلك مواد النظافة(

 
5,910,000 

 

1,603,355 
23 

 
191,171 

 
4,529,704 

 

1,768,892 
24 

 
455,526 

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

 المناسبة

 
5,910,000 

 

1,790,374 
25 

 
378,190 

 
5,767,919 

 

2,382,899 
26 

 
714,529 

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

 الفضالت 

 
3,400,000 

 

3,008,281 
27 

 
183,671 

   

 النقدية  والحواالتالحماية االجتماعية 

األسر التي تم الوصول إليها من خالل  عدد  
 الحواالت النقدية اإلنسانية عبر القطاعات 

  
40,000 

 
28,567 

 
287,525 

   

 
 نتيجة ية بمخاطر األلغام إلى ضعف اإلنجاز مقارنة بالهدف المحدد.تتسبب اللوائح الطويلة واإلضافية التي وضعها البرنامج الوطني للتعامل مع األلغام التي يتم تطبيقها مع أي وكالة تعمل في إطار التوع 15

 في المائة من الهدف.  60تم تأجيل حملتين وطنيتين حتى نهاية سبتمبر لتصل إلى  من العام.تأخر تدريب المعلمين وإغالق المدارس، سيتم إحراز تقدم في الربع األخير 
 تعليمهم الرسمي.   طفل في تلقي  600,000، األمر الذي يسمح باستمرار حوالي 2021التاسع من المرحلة األساسية والثاني عشر من المرحلة الثانوية بنجاح في يوليو  الوزارية للصف تم االنتهاء من االمتحانات  16

 لمشمولة بالتقرير القادم. في الوقت الراهن تقوم وزارة التربية والتعليم بمراجعة التقرير النهائي، واألرقام التي تم تقديمها استرشادية وقد تتغير في الفترة ا
في منتصف أغسطس    بدأ، الذي  2022-2021ومن المتوقع توزيع المواد التعليمية في بداية العام الدراسي   عليمية.نظراً إلغالق المدارس خالل العطلة الصيفية، لم يتم احراز أي تقدم فيما يتعلق بالمواد الت  17

2021  . 
في منتصف أغسطس    بدأ، الذي  2022-2021دراسي  ومن المتوقع توزيع المواد التعليمية في بداية العام ال نظراً إلغالق المدارس خالل العطلة الصيفية، لم يتم احراز أي تقدم فيما يتعلق بالمواد التعليمية.  18

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  19

 . 2021سيتم اإلبالغ عن هذا المؤشر في أقرب وقت ممكن خالل الربع األخير من عام   ومتابعة بروتوكوالت المدارس اآلمنة. المبادرة التدريب على تنفيذ 
 نظراً ألن المدارس مغلقة أثناء العطلة الصيفية، لم يتم اإلبالغ عن أي تقدم حتى اآلن.  20
 تستمر اليونيسف وشركاؤها في بذل جهود المناصرة على مستوى عاٍل لحشد األموال.   .2020/2021قتين. لم تتوفر أي أموال للعام الدراسي  تم االنتهاء من مشاريع حوافز المعلمين وحوافز المعلمين المؤ  21

األداء للمعلمين للعام  ب  المرتبط . سيتم استئناف الصرف  (2021س  بالنسبة لمعلمات المدارس الريفية، تم االنتهاء من دورات الصرف باستثناء الصرف بأثر رجعي لعدد قليل )من المتوقع أن يتم ذلك في أغسط 

المتو  2022-2021الدراسي   المدنية )من  للمساعدات اإلنسانية والحماية  المراقبة والتقييم ومكتب المفوضية األوروبية  البنك الدولي في جانب  تقريباً خالل نوفمبر /    صرف قع  في إطار مشاريع  الدفعة األولى 

 (. 2021ديسمبر 
 المشمولة بالتقرير.   خالل الفترة 34,168ويمثل هذا زيادة قدرها   . 5,226,422يونيو بلغ  30كد أن الرقم التراكمي حتى أجريت عملية تنقية البيانات، وتأ 22
لصرف الصحي واإلصحاح البيئي ومع ذلك، استؤنفت تدخالت فرق االستجابة السريعة بشأن توزيع إمدادات المياه وا يُعزى هذا اإلنجاز المتدني إلى تأخر بدء تشغيل فرق االستجابة السريعة.  23

 من المتوقع تحقيق مزيد من التقدم خالل الشهرين المقبلين.  وأنشطة تعزيز النظافة الصحية إلى حٍد كبير في المحافظات الجنوبية ونسبياً في المحافظات الشمالية.
 يل التقدم المحرز ليعكس األرقام الدقيقة. تم تعد .1,569,412يونيو بلغ  30تنقية البيانات، وتأكد أن الرقم حتى أجريت عملية  24
ومع ذلك، استؤنفت تدخالت فرق االستجابة السريعة بشأن توزيع إمدادات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي  يُعزى هذا اإلنجاز المتدني إلى تأخر بدء تشغيل فرق االستجابة السريعة. 25

 من المتوقع تحقيق مزيد من التقدم خالل الشهرين المقبلين.  المحافظات الجنوبية ونسبياً في المحافظات الشمالية.وأنشطة تعزيز النظافة الصحية إلى حٍد كبير في 
 تم تعديل التقدم المحرز ليعكس األرقام الدقيقة.  .1,924,416يونيو بلغ  30تنقية البيانات، وتأكد أن الرقم التراكمي حتى أجريت عملية  26
 تم تعديل التقدم المحرز ليعكس األرقام الدقيقة.  .2,826,281يونيو بلغ  30تنقية البيانات، وتأكد أن الرقم التراكمي حتى أجريت عملية  27
 وصل هذا الرقم خالل شهر يوليو.  أسرة، حيث 28,567معادلة هذا المؤشر عبارة عن دورة صرف الحواالت النقدية وليست رقماً تراكمياً، وبالتالي فإن الحد األقصى هو  28
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عدد األشخاص المستفيدين من المساعدات االجتماعية 
 29واالقتصادية الطارئة طويلة األجل 

  
150,000 

 
113,108 

 
2,212 

   

 30 المساءلة تجاه السكان المتضررين -إشراك المجتمع المحلي  -التنمية  من أجلاالتصال 

عدد األشخاص المشاركين في إجراءات اإلشراك 
 من أجل التغيير االجتماعي والسلوكي 

  
8,000,000 

 
7,598,407 

 
1,061,359 

   

 آلية االستجابة السريعة 

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

  
31672,000 

 
32158,368 

 
19,320 

   

 

 

المحلق )ب( وضع  
 التمويل* 

 

 
 القطاع

 
 المتطلبات

 فجوة التمويل التمويل المتوفر
الموارد الالزمة لألنشطة  

اإلنسانية التي تم  
 2021استالمها في عام 
 

المخصصات األخرى التي تساهم  
 33في تحقيق النتائج 

 

الموارد المتاحة من عام  
)المبالغ التي تم   2020

 ترحيلها( 
 

 

 بالدوالر 
 

% 

 5,974,570 123,460,800 الصحة 
 

11,430,984 106,055,246 86 % 

 65,725,798 119,875,460 التغذية
 

16,978,141 37,171,561 31 % 

حماية الطفل، العنف القائم على أساس  
النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ  

 االستغالل واالعتداء الجنسي ومنع

33,287,000 10,636,654 752,354 5,968,984 15,929,008 48 % 

 % 40 33,644,820 20,937,582 15,465,561 14,712,036 84,760,000 التعليم

واإلصحاح  المياه والصرف الصحي 
 البيئي 

100,000,000 17,906,369 28,278,451 27,425,386 26,389,794 26 % 

  والحواالتالحماية االجتماعية 
 6,147,284 21,240,000 النقدية 

 
2,046,070 13,046,646 61 % 

 -ألغراض التنمية  االتصال
  -إشراك المجتمع المحلي 
المساءلة تجاه السكان  

 المتضررين 

12,320,000 88,101 
 

6,424,852 5,807,047 47 % 

 آلية االستجابة السريعة
6,878,200 2,729,871 

 
2,923,215 1,225,114 18 % 

 1,024,816 7,000,000 التنسيق بين الكتل 
 

307,112 5,668,073 81 % 

 9,840,928 - تخصيصه جاري 
  

- 9,840,928 
 

 %46 235,096,380 94,442,326 44,496,366 134,786,428 508,821,500 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كانية توظيف اليافعين(.  يشمل برنامج النقد واإلحالة عمليات اإلحالة إلى الخدمات واالتصال من أجل التنمية وأنشطة المهارات الحياتية والتمكين االقتصادي )ام  29

 ت.  في استجابة القطاعات والتدخال المتضررين، بما في ذلك المساءلة أمام السكان  التنمية،يتم دمج االتصال ألغراض   30

 حيث تعمل اليونيسف وشركاؤها معاً للوصول إلى المزيد من األشخاص الذين يتلقون مجموعات لوازم آلية االستجابة السريعة.  2021زاد العدد المستهدف ليعكس االستجابة التعاونية في   31

يُعزى مستوى االنجاز الذي يبدو متدنياً إلى الهدف الذي حددته الكتلة في خطة االستجابة اإلنسانية، حيث تم   الكتلة لالستجابة وفقا لذلك. ترتبط تدخالت هذا المؤشر بأنماط النازحين الُجدد وعملية التحقق التي يحتفظ بها شركاء 32

 (.  2020و 2019تحديده بناًء على السنوات السابقة )اتجاهات النزوح في 

اإلنسانية   هات مانحة أخرى تركز على تعزيز النظام، ولكنها تحتوي على مكونات طارئة وهي بذلك ستسهم نحو تحقيق النتائج الخاصة برصد أداء البرامجمتعددة األطراف وجالمنظمات ال وهذا يتضمن مساهمات إضافية من  33

 . 2021 لعام


