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 2021مايو  31-1الفترة المشمولة بالتقرير: 

 

 اليمن  -المكتب القُطري 

 تقرير الوضع اإلنساني 

 

 أهم النتائج التي خلص إليها التقرير

اإلنساني من أجل األطفال بما يتماشى مع خطة االستجابة  تم مراجعة أنشطة اليونيسف للعمل   •
لعام   ت   -  2021اإلنسانية  الراهن ما مجموعه    بلغوالتي  الوقت  مليون دوالر    508,8في 

 في المائة.    52مليون دوالر(. وتبلغ نسبة الفجوة في التمويل    576,9في السابق  بلغت  )
رف الصحي واإلصحاح البيئي في  كما يؤدي نقص التمويل المخصص لتدخالت المياه والص

تقويض   إلى  الطوارئ  المتكاملة.أنشطة  حاالت  إلى وقف     االستجابة  اليونيسف  ستضطر 
سبتمبر إذا لم يتم حشد التمويل بشكل عاجل  شهر  الوقود لمحطات ضخ المياه في  مادة  توفير  

 لدعم هذا النشاط الحيوي. 

شخص( من    14,700تضم  أسرة )  2,100خالل الفترة المشمولة بالتقرير حوالي  نزحت   •
مأرب والحديدة وأبين والجوف، حيث كانت غالبية موجات النزوح باتجاه أمانة  محافظات  

من المرجح أن يستمر الوضع اإلنساني والوضع المتعلق   ب.  العاصمة والحديدة والبيضاء وإ 
يزال القتال    ال  بالحماية في التدهور ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في األسابيع المقبلة. 

أثر  وقد ت غرب مدينة مأرب،  -غرب وغرب وجنوب -مستمٌر في مأرب ويتركز في شمال
 في مديرية صرواح أكثر من غيرهم. السكان

  2,381، وصلت آلية االستجابة السريعة التابعة لليونيسف إلى  الفترة المشمولة بالتقريرخالل   •
ع مجموعة مستلزمات آلية  شخص( وقد تم توزي   16,667نازحة جديدة في مأرب )  أسرة 

النظافة الشخصية األساسية بما في    وأدواتاالستجابة السريعة التي تضمنت المواد الغذائية  
 ذلك مواد النظافة الشخصية األساسية لألسر ومواد النظافة الشخصية للنساء. 

 الوضع في أرقام 

: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة على االحتياجات  اوتشا)

 ( 2021اإلنسانية لعام  

 

  مليون 11,3

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 

  مليون 20,7

 األشخاص المحتاجين إجمالي عدد 

 

 مليون 1,58

 إجمالي عدد األطفال النازحين 
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 وضع التمويل 
 دوالر مليون  508,8: 2021نداء العام  

 

 

 مخصصات أخرى 
مليون   44,5

 دوالر 

 الفجوة التمويلية
مليون   263,5

المرحل   المبلغ دوالر   
مليون   94,4

 دوالر 

موارد العمل  
 اإلنساني 
مليون   106,4

 دوالر 



2 

 

 نظرة عامة على التمويل والشراكات
مواءمتها مع خطة االستجابة اإلنسانية في   بهدفأنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن  خطة  مراجعة    م2021تم في شهر مايو  

مليون   576,9نداًء للحصول على    أطلقتو  2020مع خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام  سابقا  تمت موائمتها  أن    بعد،  2021اليمن لعام  
السكان في المناطق التي هي في أمس الحاجة    من أجل استهدافلتصل إلى جميع أنحاء البالد،    يتم التخطيط لبرامج اليونيسف اإلنسانية دوالر.  
  508,8  بمبلغ    النداء الحاليطالب  وي يعكس النداء متطلبات اليونيسف لالستجابة اإلنسانية المستمرة واالستجابة لمواجهة فيروس كورونا.   لها.  

االستجابة لمواجهة فيروس كورونا مدمج ضمن البرامج المخطط لها في إطار أنشطة العمل اإلنساني ال يزال مكون   .2021  لعاممليون دوالر  
مليون دوالر إضافية من المساهمات   44,5، إلى جانب  2020  عاممليون دوالر من مخصصات    94,4تم ترحيل ما مجموعه   من أجل األطفال.

  استالمتم    ،2021مع األموال بشأن نداء أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام  في الوقت الذي تبذل فيه اليونيسف جهوداً كبيرة لج.  1
في المائة من اجمالي المبالغ    52أو    -مليون دوالر    263,5ومع هذا ستظل هناك فجوة تمويلية بمبلغ   مايو.  31  دوالر حتىمليون    106,4

هذه المساهمات السخية التي وردت خالل الفترة المشمولة بالتقرير من   وقُدمت الالزمة لمواصلة أنشطة اليونيسف المنقذة للحياة في اليمن.
 حكومة أستراليا واللجان الوطنية التابعة لليونيسف في سويسرا وتركيا.

 
 نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية

إلى المساعدة    -في المائة من إجمالي عدد السكان    71أي    -مليون شخص    20,7ال يزال اليمن يشكل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج  
كما أصبح ما يربوا على   مليون طفل.  1,58لقد أدَّى النزاع، الذي دخل عامه السابع، إلى تشريد ثالثة ماليين شخص، بما في ذلك   اإلنسانية.

 خارج. شخص إلى طلب اللجوء في ال 137,000شخصاً في عداد المهاجرين في حين يسعى  138,000
 

 والمخيمات المؤقتة للنازحين.   مراكز اإليواءحيث تتسبب السيول في تدمير    األطفال،تشكل األمطار الغزيرة مزيًدا من المخاطر التي تهدد حياة  
تزال   ال كما ستزداد الصعوبة في الوصول إلى األطفال مع هطول األمطار القادمة، ناهيك عن األزمة الحرجة في الجانب الصحي والتغذية.  

الذي ال يزال يصيب األطفال دون    الوخيم،االحتياجات في جانب التغذية آخذة في االرتفاع طوال شهر مايو، إلى جانب سوء التغذية الحاد  
مليون    2,25يواجه   يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، بينماممن  طفل في هذه الفئة العمرية    400,000أكثر من  ، حيث يوجد  الخامسة
كما يؤدي نقص التمويل المخصص لتدخالت المياه والصرف الصحي   سوء التغذية الحاد وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي.طفل  

ستضطر اليونيسف إلى وقف توفير الوقود لمحطات ضخ المياه في   واإلصحاح البيئي في حاالت الطوارئ إلى تقويض االستجابة المتكاملة.
مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة    15,4أصبح أكثر من    لقد التمويل بشكل عاجل لدعم هذا النشاط الحيوي.  حشدم  سبتمبر إذا لم يت

كما ادى النقص في هذه  يرتبط غياب هذه الخدمات بدوافع سوء التغذية.والبيئي،  للوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي واإلصحاح  
مليون شخص    20,1هناك ما يقرب من   اإلصابة بفيروس كورونا واألمراض المنقولة عبر المياه بما في ذلك الكوليرا.الخدمات إلى تفاقم خطر  

  10,2ومليون امرأة    4,8وال تزال النساء واألطفال يتأثرون بنسب متفاوتة، فقد تبيَّن أن هناك   بحاجة إلى المساعدة في مجال الرعاية الصحية،
 في الحصول على الخدمات الصحية خالل الفترة المشمولة بالتقرير.  مساعدةإلى ال بحاجةمليون طفل 

 
الكوليرا وثالث   / الحادحالة مشتبه في إصابتها باإلسهال المائي    15,863تم اإلبالغ عن    ،2021يونيو    6يناير وحتى    1خالل الفترة من  

  عامويعد هذا انخفاضاً كبيراً مقارنة بالفترة نفسها من    المؤكدة  في المائة من معدل وفيات الحاالت  0,02حاالت وفاة مصاحبة، أي بنسبة  
عدد من    تم اإلبالغ عن أكبر معدل وفيات الحاالت(.  المائة منفي    0,03حالة وفاة مصاحبة بنسبة    38وحالة مشتبه فيها    140,528)  2020

ويعزى هذا إلى عدم    بالتقرير،لم يتم توفير أي بيانات من المحافظات الجنوبية خالل الفترة المشمولة   الحاالت في محافظتي صنعاء والحديدة.
تواصل   العام.ومع ذلك، تظهر البيانات المتاحة أن اتجاهات اإلصابة بالكوليرا ال تزال مستقرة منذ بداية   وجود آلية واضحة لتقديم التقارير.  

 رصد حاالت الكوليرا المشتبه فيها والوفيات المصاحبة. عن كثب اليونيسف 
 

حالة وفاة    1,329وحالة مؤكدة بفيروس كورونا بشكل رسمي    6,787تم تسجيل    ،2021يونيو    7  وحتى  2020أبريل    20خالل الفترة من  
موجتين متتاليتين من فيروس كورونا، كان آخرها في الفترة   انتشاربعد   في المائة.    19,6معدل وفيات الحاالت إلى    يرتفع   بذلكومصاحبة،  

كانت جميع الحاالت المبلغ عنها   ، انخفض عدد الحاالت المبلغ عنها والوفيات المصاحبة إلى مستويات متدنية.  2021من فبراير حتى مايو  
 ما لم يتم اإلبالغ عن حاالت في المحافظات الشمالية حيث ال يوجد بها نظام فعّال لإلبالغ. في المحافظات الجنوبية، بين

 
حادثة انتهاك جسيم ضد األطفال،    19خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تمكن فريق العمل القُطري للرصد واإلبالغ التابع لألمم المتحدة من توثيق  

ارتبطت معظم هذه االنتهاكات المؤكدة خالل هذا الشهر بسقوط ضحايا من األطفال، بما في ذلك  حيث   بالمائة منها،  95وجرى التحقق من  
كما وقع هجوم واحد على   في المائة فتيات( على أيدي أطراف النزاع المختلفة.  21طفالً )  23في المائة فتيات( وتشويه    33مقتل ستة أطفال )

(، مما 3( ومأرب )3( والجوف )3( والحديدة )4الحوادث الموثقة والمؤكدة في محافظات تعز )وقعت معظم   مدرسة في محافظة الضالع. 
وهذه هي األرقام التي تمكنت األمم المتحدة من التحقق منها فقط حتى اآلن  يعكس استمرار القتال العنيف على طول الجبهات في هذه المناطق.

 وقد يكون العدد الفعلي للحوادث أعلى من ذلك. 
 

 
 .  2021" تشمل "المخصصات األخرى" الموارد العادية األخرى مقابل أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال 1 
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 تحليل موجز عن استجابة البرنامج 
 المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي

مؤسسة محلية    34الوقود لصالح  مادة  ن المجاعة، توفير  ، واصلت اليونيسف، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق اإلغاثة م2021في مايو  
المياه وضخ    15للمياه والصرف الصحي في   آبار  المياه الصالحة    األمرالمياه،  محافظة لدعم تشغيل  الذي من شأنه ضمان توفير إمدادات 

عاجل لدعم هذا النشاط   التمويل بشكل    حشدومع ذلك، سيتوقف هذا الدعم الضروري في سبتمبر إذا لم يتم   مليون شخص.  3,6للشرب لنحو  
 الحيوي.

 
االستجابة  فرق  نشر  خالل  من  الكوليرا  لمواجهة  االستجابة  اليونيسف  دعمت 

الشمالية.   المحافظات  في  من   السريعة  حزمة  السريعة  االستجابة  فرق  قدمت 
مجموعات   429تدخالت المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي بما في ذلك  

  81ومجم(    33  قرصاً من الكلور )حجم   6,270ومستلزمات النظافة االستهالكية  
لتخزين  صفيحة )سعة    بالستيكية  جانب    10المياه  إلى  ممارسات لتر(    تشجيع 

شخص( من الحاالت المصابة   7,443أسرة )  1,260النظافة الصحية لصالح  
، دعمت فرق  في جانب التغذيةكجزء من االستجابة   المحيطة.بالكوليرا واألسر  

السريعة   وتعقيم    3,756االستجابة  الكلور  أقراص  توزيع  خالل  من  شخصاً 
المنازل،   مستوى  على  المياه  النظافة    2,555وخزانات  مستلزمات  مجموعات 

النظافة الصحية.  االستهالكية، إلى ما مجموعه  وتشجيع ممارسات  تم الوصول 
ع من خالل أنشطة  آخرين في محافظة الضال  14,406وشخصاً في إب    36,750

االستهالكية  النظافة  مستلزمات  مجموعات  )توزيع  السريعة  االستجابة  فرق 
النظافة الصحية(.  عالوة على ذلك،   وأقراص مائية وجلسات تشجيع ممارسات 

مجموعه   ما  استفاد  اليونيسف،  من  فرق    50,164وبدعم  أنشطة  من  شخصاً 
لليونيسف لعام   التابعة  العاصمة  م  2021االستجابة السريعة  أمانة  وزعين على 

  6,134ومحافظات ذمار وصنعاء وعمران ومأرب والبيضاء من خالل توزيع  
قرصاً من اقراص الكلور    140,000  ومجموعات مستلزمات النظافة األساسية  

النظافة    صفيحة  1,825  و إلى جانب تشجيع ممارسات  المياه  لحفظ  بالستيكية 
 الصحية.  

المياه بالكلور في محافظات   ومعالجةير، تم إطالق أنشطة رصد جودة المياه في مصادر إمدادات المياه الحالية  خالل الفترة المشمولة بالتقر
في الوقت الراهن، وربط تلك األنشطة بتلك التي تنفذها فرق    فيهاذمار والبيضاء وعمران، التي تشهد أكبر عدد من حاالت الكوليرا المشتبه  

 االستجابة السريعة.
 

ياه بالشاحنات ومعالجة المياه المنقولة بالشاحنات  وفي إطار االستجابة للمياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي، واصلت اليونيسف دعم نقل الم
شخص في مديريات عبس وكعيدنة وأسلم بمحافظة   125,500والذي استفاد منها   بالكلور ورصد نوعية المياه في جميع نقاط توزيع المياه،

يريات عمران والقفلة وخمر وحوث  شخص في مد 6,164 من تلك الخدمات، كما استفاد حجة، ومديريتي الزهرة والقناوص بمحافظة الحديدة
شخص في محافظة الجوف من مصادر   27,300استفاد  ذلك،باإلضافة إلى  شخص في محافظتي لحج وعدن. 13,872وبمحافظة عمران، 

 محسنة إلمدادات المياه بعد إعادة تأهيل أنظمة إمدادات المياه الحالية وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.  
 

مرشحات   2,580ومجموعات مستلزمات النظافة األساسية    4,080ومجموعات مستلزمات النظافة االستهالكية    4,193تم توزيع حوالي  
المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي   وشركاء  البالدالمياه الخزفية وذلك بالشراكة مع وحدة الطوارئ لدى وزارة المياه والبيئة في جنوب  

طفالً، من توزيع هذه   26,439شخصاً، من بينهم    51,841إجماالً استفاد   االستجابة السريعة في صعدة.   فرقوفي صنعاء وذمار وعمران  
 تعزيز استخدامها.  إلى جانب المواد غير الغذائية في جانب المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي التي تدعمها اليونيسف 

 
 التعليم 

واصلت   ،المدرسيةخالل العطلة الصيفية  لضمان استمرارية التعليم لجميع األطفال في اليمن. واصلت اليونيسف استراتيجيتها متعددة الجوانب
الجديد. الدراسي  العام  التعليم في  إلى  للعودة اآلمنة  التحضيرية  المياه والصرف الصحي في   اليونيسف األنشطة    16تم إعادة تأهيل مرافق 

باإلضافة إلى ذلك، تم تنفيذ ترميمات   في المائة فتيات(.  46طفالً )  11,272في حجة( سيستفيد منها    10وفي لحج  1في عدن و  5مدرسة )
لدعم استمرارية   تادون هذه المدارس.في المائة فتيات( ير  50طفالً )  3,121في صعدة( يستفيد منها    1في تعز و  4رئيسية في خمس مدارس ) 

 في أبين(. 15وفي صعدة  55خيمة كمساحات مؤقتة للتعليم ) 70التعليم في المناطق المتضررة من النزاع، تم توفير 
 

للتحضير   مكثفة  التعليم والشركاء جهوداً  اليمن  بذل فريق كتلة  التمويل اإلنساني في  المقدمة من صندوق  المعيارية  المخصصات  لعام  بشأن 
في    60مشاريع مقترحة )  10وتركز   بما في ذلك من خالل إعداد مذكرة استراتيجية وصياغة التحليالت وتحديد الثغرات الرئيسية.  ،2021

تكون المخصصات قد   والنازحين والمناطق األكثر تضرراً من النزاع.  المائة من المنظمات غير الحكومية الوطنية( على األطفال ذوي اإلعاقة
 المناطق األكثر تضرراً.  أكبر إلىالفرصة الوحيدة للوصول بشكل  المعيارية هي
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 الصحة والتغذية
طفل    3,791,511، وتم تطعيم ما مجموعه  في الشمالمحافظة    14في    2021مايو    31  حتى  29نُفِّّذت حملة شلل األطفال في الفترة من  

  59-6طفالً تتراوح أعمارهم بين    3,068,869كما تلقى   في المائة من العدد المستهدف(.  89دون سن الخامسة ضد شلل األطفال )تغطية  
مديرية عالية    13ا تم إجراء التطعيمات الوقائية ضد الحصبة في  كم في المائة من الهدف اإلجمالي(.  79شهراً مكمالت فيتامين أ )تغطية  

شهراً لقاح الحصبة والنكاف والحصبة    59-6طفالً تتراوح أعمارهم بين    11,607ثالث محافظات، وتلقى ما مجموعه    موزعة على الخطورة  
 األلمانية. 

 
فيروس كورونا في   التطعيم ضد  البالدمحافظة    13استمرت عمليات  بالتقريرخال  جنوب  المشمولة  الفترة  ما مجموعه ، حيث  ل  تم تطعيم 

آخرين بما في ذلك المصابين بأمراض    102,559وعاماً    60مسناً فوق    23,614وعامل صحي    14,694شخصاً، بما في ذلك    140,867
سيتم استخدام حوالي   جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في اليمن.  205,850يضم  هناك مخزون   .2021مايو    31  حتى مزمنة

  10,000  توزيعخالل شهر رمضان، فيما سيتم    حصلوا على الجرعة األولى ثانية لألشخاص الذين  من أجل إعطاء الجرعة الجرعة    25,000
ة للمجموعات المستهدفة بما في ذلك العاملين الصحيين  سيستمر استخدام الجرعات المتبقي جرعة أخرى في شمال البالد للعاملين الصحيين.

مرفق   72ثالجة تعمل بنظام الطاقة الشمسية في    72تم تركيب ما مجموعه   عاماً والذين يعانون من أمراض مزمنة.  60وكبار السن فوق  
كجزء من االستجابة  رارة المثلى.محافظات لضمان الحفاظ على جودة سلسلة التبريد لتخزين اللقاحات في درجة الح  9صحي موزعة على  

الطبية في   المستلزمات  من  اليونيسف حزماً  فيروس كورونا، وزعت  الحماية  محافظات جنوبية.  10لمواجهة  الحزم: معدات  هذه  وشملت 
إلى  واألدوية  والمواد  الشخصية   المرضى    60والمواد االستهالكية  ا مؤسسات صحية حكومية.  10ومن مرافق فرز  الفترة  لمشمولة خالل 

محافظات جنوبية   8حالة الكتشاف فيروس كورونا في مرافق فرز المرضى التي تدعمها اليونيسف في   11,934بالتقرير، تم فحص إجمالي 
في المائة من هذه الحاالت من النساء    63,4حوالي   وسقطرى وحضرموت الساحل وحضرموت الوادي(.  والمهرة  وتعزوشبوة    ولحج)أبين  

في المائة أطفال دون سن    6,5وفي المائة نساء    53,7)  فيهاحالة مشتبه    519تم إحالة   من األطفال دون سن الخامسة.  في المائة   18,2و
قامت اليونيسف    ،2021بحلول نهاية مايو   حالة من تلك الحاالت في وحدات العزل.  135  استقبالالخامسة( للعالج في مراكز العزل، وتم  

( بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها 20,000البالغ  والمخطط له    جماليموظفاً )من أصل العدد اال  8,655بتعريف وتثقيف ما مجموعه  
 من االستجابة للتصدي لفيروس كورونا.  الشخصية كجزءومعدات الحماية 

 

ية المتكاملة لبرنامج سوء التغذية الحاد للتصدي لحاالت سوء التغذية على  استمرت اليونسف وشركاؤها في دعم وتوسيع نطاق اإلدارة المجتمع
مديرية تم تصنيفها على أنها في حالة متردية بحسب تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية   209الصعيد الوطني وكذلك على مستوى  
في المائة من متوسط معدل اإلبالغ في المرافق الصحية على مستوى   85  منذ بداية العام وبناًء على .  2021الحاد الذي تم اصداره في مارس  
ومن بين هؤالء، تم   طفالً دون الخامسة للكشف عن سوء التغذية من خالل جميع التدخالت.    1,536,150الدولة، تم فحص ما مجموعه  

في المائة،    88,5ن مضاعفات، حيث بلغ معدل الشفاء  العالج دو  الوخيم لتلقيمن األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد    88,163استقبال  
طفالً   320,656وعلى صعيد الوقاية، تلقى  طفالً ظهرت عليهم مضاعفات سوء التغذية في مراكز التغذية العالجية. 7,139بينما تم استقبال 

الديدان، فيما حصل   الدقيقة    طفالً   436,224أقراص التخلص من  المغذيات  أ.   طفالً   25,965  وحصلعلى جرع   على مكمالت فيتامين 
من األمهات على استشارات حول ممارسات   758,430من األمهات مكمالت حمض الفوليك وحصلت    482,827باإلضافة إلى ذلك تلقت  

ألولوية، لقد تحقق الكثير في جانب إعداد وتنفيذ مشروع صندوق اإلغاثة من المجاعة   داخل المديريات ذات ا تغذية الرضع وصغار األطفال.
التغذية العالجية والفرق المتنقلة، وتدريب المتطوعين المجتمعيين   ومراكزبما في ذلك إنشاء برامج جديدة للتغذية العالجية للمرضى الخارجيين  

القائمة على قياس محيط منتصف أعلى الذراع   التغذية  الجانب الصحي والتغذية، وتنفيذ حمالت  ال)المواك(  في  مغذيات واإلحالة ومكمالت 
سيركز صندوق اإلغاثة من المجاعة على توسيع نطاق الخدمات  الدقيقة وتقديم االستشارات حول ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال.  

أعلى زيادة في سوء لوحظ فيها  مديرية    209من األطفال وأسرهم المعرضين لخطر سوء التغذية في    2,252,696الوقائية والعالجية لتشمل  
 طفالً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.   55,000في المائة، حيث بلغ حجم الحاالت اإلضافية   25التغذية بنسبة 

 
عقدت حلقة عمل البروتوكول في شمال البالد حيث تمت الموافقة    "،وفيما يخص مسح الرصد والتقييم الموحد لإلغاثة والتحوالت "سمارت

 روتوكوالت المحافظات باستثناء محافظة إب حتى اآلن. على جميع ب
 

 االستجابة لمواجهة االسهال المائي الحاد/ الكوليرا
( مركزاً من مراكز عالج الجفاف 321)من أصل    276في نطاق االستجابة المتكاملة لمواجهة اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا، دعمت اليونيسف  

ال يزال عدد حاالت  محافظة.   11مديرية موزعة على    68( مركزاً من مراكز عالج اإلسهال في  234)من أصل    26و)اإلماهة الفموية(  
 . 2020اإلسهال المائي الحاد/االشتباه بالكوليرا المبلغ عنها منخفضاً مقارنةً بنفس الفترة المشمولة بالتقرير في عام 

 

 مجال التواصل والتعبئة االجتماعية الرامية للوقاية من اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا.واصل الشركاء المنفذون تقديم الدعم لتنفيذ التدخالت في  
الدينية وأعضاء منتديات األمهات   المجتمعيون والقيادات  المتطوعون  إلى  في  نجح  ت  1,8الوصول  وعوية  عريفية وتمليون شخص برسائل 

األسرية التي تنقذ حياة الطفل من خالل الزيارات من منزل إلى منزل وعقد    وتدخالت حول اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا وأهم الممارسات
 االجتماعات/المناسبات المجتمعية وتنظيم جلسات التوعية في المساجد. 



5 

 

 حماية الطفل 
بما في ذلك   األلغام،شخص متضرر من النزاع من خالل أنشطة التوعية بمخاطر    62,436، تم الوصول إلى  الفترة المشمولة بالتقريرخالل  

بالمائة نساء( في خمس محافظات شملت البيضاء وإب ومأرب وصعدة وصنعاء.   35بالغاً )  33,528وبالمائة فتيات(    41طفالً )  28,908
المدارس والم األلغام في  التوعية بمخاطر  إجراء  االلتزام باإلجراءات تم  المجتمعية مع  الحمالت  للطفل، وكذلك من خالل  الصديقة  ساحات 

 الوقائية من فيروس كورونا. 
 

  شخصاً،   15,678  واالجتماعي لصالحمن خالل شبكة من المساحات الصديقة للطفل الثابتة والمتنقلة خدمات الدعم النفسي  قدمت اليونيسف  
محافظات )الحديدة والجوف وعمران وذمار    10في    (،في المائة نساء  64بالغاً )  1,083والمائة فتيات(  في    46طفالً )  14,595بما في ذلك  

 وحضرموت وحجة وإب وريمة وصعدة وتعز(. 
 

استطاع  حيث   عبر برنامج إدارة الحاالت تقديم الدعم لعمليات اإلحالة وتقديم الخدمات الضرورية لألطفال األكثر ضعفاً،واصلت اليونيسف  
أكثر من خدمة من الخدمات    طفال  782في المائة(، ومن بين أولئك األطفال تلقى    28طفل )نسبة الفتيات    838مدراء الحاالت المدربون تحديد  

 المذكورة.
 

في مجال الصحة  من األطفال ومقدمي الرعاية األولية الدعم    18,920مسؤولية حماية الطفل، تلقى ما مجموعه   للكتلة الفرعية في مجال وفقاً  
مسؤولية حماية الطفل اقامة الروابط    جانبمن جانب آخر سيواصل   المجتمعية والدعم النفسي واالجتماعي من قبل شركاء حماية الطفل.  النفسية

األطفال   مع القطاعات الرئيسية األخرى، بما في ذلك التعليم والتغذية والصحة، من بين أمور أخرى بهدف ضمان دمج االستجابة الحتياجات
 األخرى. استجابات القطاعاتفي 

 

 الحماية واإلدماج االجتماعيين
 المقرر إجراؤها في أوائل يوليو.    اإلنسانية،خالل الفترة المشمولة بالتقرير، استمر التحضير لدورة الصرف الثالثة لمبادرة الحواالت النقدية  

أسرة، وهو ما يمثل زيادة عن العدد المستهدف في   30,000الستهداف ما مجموعه  أسرة إضافية    9,000في المائة من    80سجلت اليونيسف  
لاير يمني لكل حالة    30,000ويحق لمعظم األسر المسجلة لدورة الصرف الثالثة استالم مبلغ   أسرة.  21,548دورة الصرف الثانية البالغ  

وسيسبق دورة الصرف الثالثة   لاير لكل حالة مستفيد. 45,000ا استالم ، باستثناء األسر التي لديها أكثر من طفل معاق، حيث يحق لهةمستفيد
 لتي يقودها صندوق الرعاية االجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين. والتعريف ا التوعيةأنشطة 

 

الصرف الثانية لمبادرة الحواالت النقدية خالل الفترة المشمولة بالتقرير نتائج أولية من مؤسسة رصد مستقلة بشأن تنفيذ دورة  تلقت اليونيسف  
  97,6النقدية )  الحواالتمستفيد    21,041خالل دورة الصرف الثانية، تسلم   .2021أبريل    27-19  اإلنسانية، والتي تمت في الفترة ما بين

باإلضافة إلى ذلك، أفاد   .2واالت النقديةوقد تلقى كافة المستفيدين الذين تمت مقابلتهم المبلغ الصحيح من الح في المائة من العدد المستهدف(.
في المائة من المستفيدين الذين تمت مقابلتهم أنهم تلقوا معاملة مناسبة من جهات الصرف. وقد عبر جميع المستفيدين تقريباً الذين تمت    100

ن الذين تمت مقابلتهم أفاد المستفيدو في المائة راضون.  57و  بشكل كاملفي المائة منهم راضون    42  المشروع، وكانمقابلتهم عن رضاهم عن  
في المائة من مواقع الصرف تقدم خدمات ذات أولوية للنساء الحوامل والمرضعات واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار   98في مواقع الصرف أن  

 السن. 
 

ورات االقتصادية  من تقرير المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن والذي حمل عنوان "التط  56دعمت اليونيسف صياغة واصدار العدد  
يغطي هذا العدد من التقرير التطورات االقتصادية الكلية باإلضافة إلى األزمات األخرى التي حدثت  .3" 2020واإلنسانية وأهم قضايا العام  

األسعار معدل تضخم  ومثل أزمة المشتقات النفطية وتداعياتها، وانعدام األمن الغذائي وخطر المجاعة وأسعار صرف العملة    ،2020خالل  
 في التمويل الدولي.  كورونا والفجواتاالستهالكية وتأثير جائحة فيروس 

 
ً   57كما صدر العدد   يشير إلى أن نسبة اليافعين والشباب إلى إجمالي    حيث"،  بعنوان "اليافعون والشباب وُسبل تمكينهم اقتصادياً واجتماعيا

في المائة    6,4كما أن   في المائة.   51عاماً إلى اجمالي السكان    25في المائة، بينما تصل نسبة السكان دون سن    32السكان في اليمن تصل 
يبلغ معدل البطالة   خاصة على قروض.في المائة من المؤسسات ال  9لديهم حسابات بنكية، وحصلت    25من المواطنين اليمنيين دون سن  

 في المائة.  32اإلجمالي في اليمن  
 

 االتصال من أجل التنمية 
ئة خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم دعم حملة التطعيم ضد شلل االطفال في المحافظات الشمالية وذلك من خالل المناصرة واالتصال والتعب

المجتمعيون االجتماعية.   المتطوعون  إلى    تمكن  الوصول  ً   2,032,998من  خالل    شخصا منزل،    411,733من  إلى  منزل  من  زيارة 
اجتماعات   20,161وكذلك    يةدين  شخصياتدها  المجتمعية التي عق  اللقاءاتمن    22,908شخصاً من خالل    2,934,652إلى  والوصول  

 جلسة توعية في المرافق الصحية.  4,794إلى   جلسات التوعية في المساجد باإلضافة 10,195ونسائية 
 

 مستفيد. 21,041من أصل  860عينة المستفيدين الذين تمت مقابلتهم  شملت 2
3English%20version.pdf-56-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YSEU  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YSEU-56-English%20version.pdf
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 اً من المجتمعات المهمشة. فرد  80,777ونازح  56,577وضم جمهور المستفيدين  
 

أكثر من   باستخدام  األفراد  بين  أنشطة االتصال  تم دعم  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  الصوت في    397وخالل  مركبة متنقلة مزودة بمكبرات 
قنوات تلفزيونية    8وتمثل الدعم المقدم من وسائل اإلعالم في   المناطق التي تستهدفها الحملة لبث إعالنات الخدمة العامة حول شلل األطفال.

 مليون شخص.  13محطة إذاعية والتي بثت رسائل الحملة التي وصلت إلى حوالي  15و
 

التواصل بين األشخاص مع  المنفذون تدخالت  الشركاء  قاد  فيروس كورونا،  المحلي حول  المجتمع  بالمخاطر وإشراك  التوعية  وفي جانب 
في التواصل مع الناس في المساجد وكذلك   ةالديني ت الشخصيات  استمر االلتزام بالتباعد الجسدي وتدابير الوقاية األخرى من فيروس كورونا.

بشكل عام، تم الوصول   ممارسات الوقاية من فيروس كورونا وإرشادات التباعد الجسدي.  لتوعيتهم حولأثناء اللقاءات والفعاليات المجتمعية  
عبر اللقاءات المجتمعية والمناسبات االجتماعية النسائية والمحاضرات التوعوية في   ةالدينيالشخصيات  شخص من قبل    2,114,242إلى  

توعوية شخصاً برسائل    185,632باإلضافة إلى ذلك، وصل المتطوعون المجتمعيون إلى   المساجد وباألخص أثناء خطبتي صالة الجمعة.  
كما تواصل المتطوعون المجتمعيون مع   من منزل إلى منزل وجلسات نقاشية في منتديات األمهات.    زياراتخالل الحول فيروس كورونا  

مراكز للنازحين في كل  من عدن    8  كورونا فياألفراد واألسر في جانب التوعية بالمخاطر وإشراك المجتمع المحلي ذات الصلة بفيروس  
 وأبين.

 
المتطوع  13في   التطعيم ضد فيروس  محافظة جنوبية، تم حشد  الدينيين لدعم تدخالت  ين المجتمعيين وأعضاء منتديات األمهات والزعماء 

 شخص من خالل مختلف أنشطة التواصل بين األفراد.  732,200كورونا، حيث تم الوصول إلى 
 

  50,000ولوحة إعالنية    12ا في ذلك  خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم توزيع المواد االعالمية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، بم
مرور عالية مثل الطرق المتقاطعة ومراكز التسوق واألسواق، كما جرى وضع    تشهد حركةتعليقها في األماكن التي    وتمالفتة،    900وملصق  

 ملصق على السلع االستهالكية تحمل رسائل بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا.   20,000
 

حملة من خالل  قنوات تلفزيونية بثت وعرضت رسائل ال  6ومحطة إذاعية  23وتمثل الدعم المقدم من وسائل اإلعالم لحملة التطعيم من خالل  
  5,5والتي وصلت إلى حوالي  كورونا،لقطات مصورة وإعالنات الخدمة العامة وبرامج الحوارات النقاشية المخصصة حول لقاحات فيروس 

 شخصاً عبر مجموعات تطبيق واتساب.   6,100مليون شخص. كما تم الوصول إلى 
 

 آلية االستجابة السريعة 
ظلت اتجاهات النزاع في مأرب دون تغيير تقريباً، حيث تركز القتال في شمال غرب  ن طوال شهر مايو.  استمر النزاع في عدة جبهات في اليم
وقد أشارت الجهات الفاعلة اإلنسانية، بما في ذلك  أثر الناس في مديرية صرواح أكثر من غيرهم.حيث توغرب وجنوب غرب مدينة مأرب، 
النزوح مثير للقلق بسبب تدهور الوضع اإلنساني والوضع المتعلق بالحماية، ومن المتوقع هطول أمطار  آلية االستجابة السريعة، إلى أن معدل 

المقبلة. أنواع   غزيرة في األسابيع  المحتمل عدم قدرة  النازحين )ومعظمها عبارة عن خيام( تحمل    اإليواءومن  في بعض مواقع استضافة 
بحسب أداة تتبع النازحين  الفجوات في المأوى والمياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي.  العواصف الشديدة، ويتوقع الشركاء زيادة اتساع

من مأرب والحديدة وأبين والجوف وذلك خالل    وغالبيتهم  (، شخص  14,700أسرة )  2,100نزحت حوالي    السريعة، الخاصة بآلية االستجابة  
 جبهاتالالوصول إلى السكان النازحين في    في  -كان وبرنامج األغذية العالميإلى جانب صندوق األمم المتحدة للس  -استمرت اليونيسف   مايو.  

إلى   األمامية ودعمهم بمجموعة االستجابة األولية. الوصول  آلية االستجابة   16,667أسرة نازحة جديدة )  2,381وتم  شخص( من خالل 
يعة أدوات النظافة الصحية وغيرها من المستلزمات بما في ذلك  تضمنت مجموعة مستلزمات آلية االستجابة السر .  الفترة نفسهاالسريعة خالل  

وتلبي هذه المستلزمات االحتياجات الفورية األكثر أهمية لألسر  مواد غذائية ومواد النظافة الشخصية لألسرة ومواد النظافة الشخصية للنساء.
 4النازحة التي اضطرت إلى مغادرة منازلها بشكل مفاجئ.

 
 والخدمات اللوجستية اإلمداد 

السلطات. قبل  لرقابة صارمة من  )والعكس( تخضع  الجنوب  إلى  الشمال  القادمة من  الشحنات  تزال  اليمنية   ال  الهيئة  الحديدة، واصلت  في 
 طشروفي المائة من فترة صالحيتها وفرض    50استيراد اإلمدادات التي لم يتبق سوى أقل من    الجودة حظرللمواصفات والمقاييس وضبط  

 لإلمدادات المشحونة من بعض بلدان المنشأ. مشددة تخليص
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 دوالر.   6,878,200حيث تم تخفيض مستوى التمويل المطلوب إلى    ،2021آللية االستجابة السريعة إلى مراجعة أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في عام  المرتفعيرجع التمويل  4
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 القيادة والتنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني 
كما ظلت خطة اليونيسف للتأهب  .2020ضع اإلنساني لشهر يناير تقرير الو وكما وردت في  دون تغييرال تزال إستراتيجية العمل اإلنساني 

تم االنتهاء من خطة االستجابة  .2020تقرير الوضع اإلنساني لشهر ابريل    في واالستجابة لمواجهة فيروس كورونا كما هي على النحو المبين
م تحديث استراتيجية اليونيسف حسب  سيت .2021فيما يجري االنتهاء من تقرير نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية    مارس،اإلنسانية في  
 .وائم مع التقريرينالحاجة لتت

 
 اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني

   النظام التعليمي يمر بأزمة حالة الطوارئ الخفية في اليمن: آخر المستجدات الميدانية:

   

 
 جيد.  تتبع اليونيسف اليمن نهجاً استراتيجياً متعدد الجوانب لتعزيز قدرة نظام التعليم على دعم أطفال اليمن في الحصول على فرص التعليم ال

 على الرابط التالي لقراءة المزيد عن هذا التدخل يرجى النقر  

 اإلعالم الخارجي 

 

 حملة التطعيم في محافظة  
 لمحويت ا

 

 

 قصائد من أجل السالم 
 

 

 

األنشطة اإليصالية المتكاملة التي  نتائج
 جرى تنفيذها 

 2020في العام 
 
 

 
 
 

 2021يوليو  31 تقرير الوضع القادم:

  www.facebook.com/unicefyemenاليمن على الفيسبوك: - 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 

 2021 © اليونيسف/اليمن

 

https://unicef.sharepoint.com/teams/YEM/External%20Partners%20Library/UNICEF%20Yemen%20Situation%20Reports/YCO%20Situation%20Report%20-%202020/01%20-%20January%202020/Yemen%20Situation%20Report%20-%20Janury%202020_%20ِEnglish.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/YEM/External%20Partners%20Library/UNICEF%20Yemen%20Situation%20Reports/YCO%20Situation%20Report%20-%202020/01%20-%20January%202020/Yemen%20Situation%20Report%20-%20Janury%202020_%20ِEnglish.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/YEM/External%20Partners%20Library/UNICEF%20Yemen%20Situation%20Reports/YCO%20Situation%20Report%20-%202020/04%20-%20April%202020/UNICEF%20Yemen%20Sitrep%20-%20April%202020_English.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/YEM/External%20Partners%20Library/UNICEF%20Yemen%20Situation%20Reports/YCO%20Situation%20Report%20-%202020/04%20-%20April%202020/UNICEF%20Yemen%20Sitrep%20-%20April%202020_English.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/YEM/External%20Partners%20Library/UNICEF%20Yemen%20Situation%20Reports/YCO%20Situation%20Report%20-%202020/04%20-%20April%202020/UNICEF%20Yemen%20Sitrep%20-%20April%202020_English.pdf
https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.facebook.com/unicefyemen/posts/4188994851166526
https://www.facebook.com/unicefyemen/posts/4188994851166526
https://www.facebook.com/unicefyemen/posts/4188994851166526
https://www.facebook.com/unicefyemen/posts/4188994851166526
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1392842067995369476
https://www.youtube.com/watch?v=AoPC_w8o9dc
http://www.facebook.com/unicefyemen
https://twitter.com/UNICEF_Yemen
https://twitter.com/UNICEF_Yemen
https://www.instagram.com/unicef_yemen/
https://www.instagram.com/unicef_yemen/
https://www.instagram.com/unicef_yemen/
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
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 للمزيد من المعلومات 
 يمكن التواصل مع:  
 

 فيليب دواميل 
  ممثل اليونيسف 
 ، صنعاء  اليمن ف 

 967712223363+ تلفون: 
  :  

ون  بريد الكتر
pduamelle@unicef.org 

 حمد ابو النجا م
 رئيس قسم االتصال والمنارصة 

 صنعاء   ،اليمن –اليونيسف 
 0191 592 34 905+ تلفون: 
: بريد   

ون    maboelnaga@unicef.orgالكتر

 آن لوبيل
اكات ة الشر    خبتر
 اليمن   -اليونيسف  ف 

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

 :  
ون    alubell@unicef.orgبريد الكتر

 

 

mailto:pduamelle@unicef.org
mailto:maboelnaga@unicef.org
mailto:maboelnaga@unicef.org
mailto:alubell@unicef.org
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 الملحق )أ( 

نامج  5  ملخص نتائج البر

 
 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 

 
6202,828 

 
22,729 

   

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

 
5,535,816 

 

3,791,511 
7. 

 
3,791,511 

   

2,500,000 983,117 225,164 

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

   

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

 بمعدات الحماية الشخصية

 
25,000 

 
10,763 

 
08 

   

   

 التغذية 

 59و 6عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
شهراً والمصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم الذين 

 تم استقبالهم في أقسام الرعاية العالجية 

 
325,000 

 
320,108 

 
88,163 

 
20,001 

 
320,108 

 
88,163 

 
20,001 

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

 أشهر 

 
4,766,718 

 
4,633,443 

 
3,094,834 

 
3,076,705 

 
4,633,443 

 
3,094,834 

 
3,076,705 

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

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

 
 
 
 
 

 
8,600,000 

 
900,000 

 
9140,149 

 
15,678 

 
990,000 

 
152,258 

 
18,920 

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

 التصدي له

 
6,100,000 

 
10226,582 

 
179,796 

   

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

 
500,000 

 
46,786 

 
011 

   

عدد األطفال الذين يحصلون على التوعية بشأن 
المخاطر المتعلقة باألسلحة المتفجرة والتدخالت  

 المساعدة للناجينالخاصة بتقديم 

 
2,160,000 

 
12335,465 

 
62,436 

   

 التعليم

 

 
 .2021تعكس هذه األرقام نداء أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال الذي تم تحديثه واعتماده لعام  5
 وكذلك التغطية المنخفضة خالل شهر رمضان.  بالتقرير،ضعف اإلنجاز إلى عدم اكتمال البيانات خالل الفترة المشمولة   يُعزى 6
 محافظة.  14كانت بفضل حملة شلل األطفال التي نُفذت في  2021 خالل مايواإلنجازات الكبيرة التي تحققت  7

 تقوم اليونيسف حالياً بمراجعة الوضع مع وزارة الصحة العامة والسكان لتحديد ما هو مطلوب.  .2020عدات الحماية الشخصية من عام م فائضة منيتم إحراز أي تقدم نظراً لوجود كميات  لم 8
ال يزال الخط الساخن التابع لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل   واجهت المنظمات غير الحكومية المحلية مسائل تتعلق بمنح التصاريح مع السلطات الحكومية لتنفيذ أنشطة خدمات الدعم النفسي واالجتماعي. 9

 ورة في جانب الدعم النفسي االجتماعي.قيد التفعيل والذي سيساعد في الوصول إلى الناس عن بعد من خالل تقديم المش
 خالل شهر رمضان، كان هناك تباطؤ في تنفيذ األنشطة من قبل الشركاء، مما جعل التقدم المحرز لتحقيق الهدف يسير بوتيرة بطيئة.  10
 هدف يسير بوتيرة بطيئة. خالل شهر رمضان، كان هناك تباطؤ في تنفيذ األنشطة من قبل الشركاء، مما جعل التقدم المحرز لتحقيق ال 11 

بسبب   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 12
 في المائة من الهدف.   60تم تأجيل حملتين وطنيتين حتى نهاية سبتمبر لتصل إلى  از تقدم في الربع األخير من العام.تأخر تدريب المعلمين وإغالق المدارس، سيتم إحر
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عدد األطفال الذين يتلقون التعليم الرسمي وغير 
 الرسمي، بما في ذلك التعليم المبكر 

 
 
 
 
 

 
8,100,000 

 
500,000 

 
40,885 

 
013 

 
790,750 

 
238,959 

 
100,496 

 
عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمواد تعليمية 

 لالستخدام الفردي 

 
800,000 

 
103,871 

 
3,600 

 
872,000 

 
222,417 

 
5,432 

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

 
1,000 

 
229 

 
014 

 
4,600 

 
689 

 
227 

 
عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز 

 شهرية 

 
86,000 

 
200 

 
15200- 

 
181,603 

 
9,347 

 
205 

 المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي

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

       

  6,800,000 4,979,672 87,962 8,826,986 7,368,739 3,764,845 
        

عدد األشخاص الذين يمكنهم الحصول على امدادات  
المياه وخدمات الصرف الصحي واإلصحاح البيئي 

الضرورية )بما في ذلك مواد النظافة الصحية(  
 والخدمات 

15,400,000 

 
5,910,000 

 

1,156,138 
16 

 
164,360 

 
4,529,704 

 
1,239,766 

 
173,908 

بحاجة عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف 
إنساني وتم الوصول إليهم برسائل حول  لدعم 

 ممارسات النظافة المناسبة

 

5,910,000 1,156,138 
17 

 

373,730 
 

5,767,919 
 

1,545,566 
 

569,046 

احتياج  عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف 
 الوصول إلى وسائل آمنةإنساني ويمكنهم 

 للتخلص من الفضالت 

  
3,400,000 

 
1,426,281 

 
018 

   

 الحماية االجتماعية والحواالت النقدية 

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

  
40,000 

 
21,042 

 
019 

   

عدد األشخاص المستفيدين من المساعدات  
 20االجتماعية واالقتصادية الطارئة طويلة األجل 

 
150,000 

 
101,570 

 
021 

   

 22المساءلة تجاه السكان المتضررين  -إشراك المجتمع المحلي  -االتصال ألغراض التنمية 

  عدد األشخاص المشاركين في إجراءات
اإلشراك من أجل التغيير االجتماعي 

 والسلوكي 

  
8,000,000 

 
4,766,117 

 
2,595,097 

   

 آلية االستجابة السريعة 

 

 

ومع ذلك، تدعم اليونيسف األنشطة التي سيتم تنفيذها مباشرة قبل بداية العام الدراسي المقبل والتي ستسهم في هذا   ألن المدارس مغلقة أثناء العطلة الصيفية، لم يتم اإلبالغ عن أي تقدم حتى اآلن.  اً نظر 13
 المؤشر. 

سيتم تنفيذ أنشطة التدريب على بروتوكوالت المدارس اآلمنة قبل بداية العام الدراسي المقبل والذي سيتم اإلبالغ عنها في  ي تقدم حتى اآلن. ألن المدارس مغلقة أثناء العطلة الصيفية، لم يتم اإلبالغ عن أ اً نظر 14
 األشهر التالية.

من أجل منع الحساب المزدوج، لم   العمل الذي انجزوه خالل هذه الفترة بأكملها.يتقاضى المعلمون بشكل عام رواتب كل ثالثة أشهر مقابل  سيتم اإلبالغ عن هذا المؤشر فقط في الشهر الذي تم فيه الصرف. 15
 يتم اإلبالغ عن أي تقدم محرز حيث يتم صرف رواتب المعلمين أنفسهم وفقاً لهذا المؤشر. 

تعزيز الصرف الصحي   إلشراك المنظمات غير الحكومية الوطنية فييرتبط بطء التقدم المحرز في هذا المؤشر بالتأخير في بدء عمل آلية االستجابة السريعة في المحافظات الشمالية، ونقص األموال الالزمة  16

 والنظافة وتوزيع إمدادات المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي.
 تعزيز الصرف الصحي والنظافة.  ية الوطنية فيء التقدم المحرز بالتأخير في بدء عمل آلية االستجابة السريعة في شمال البالد، وانعدام األموال الالزمة إلشراك المنظمات غير الحكوم يرتبط بط 17
 اإلنجازات الخاصة بهذا المؤشر ستنخفض خالل الشهرين المقبلين. . 2021بناء حمامات طارئة في مايو تم تعليق الدعم المقدم من اليونيسف لمعالجة مياه الصرف الصحي منذ يناير، بينما بدأ العمل في  18
 ومن المتوقع أن ينطلق التوزيع النقدي بداية شهر يوليو.  في مايو، أعدت اليونيسف دورة الصرف الثالثة، والتي ال تزال جارية، وبالتالي لم يتم اإلبالغ عن أي تقدم محرز.  19
 وظيف اليافعين(. نامج النقد واإلحالة عمليات اإلحالة إلى الخدمات واالتصال من أجل التنمية وأنشطة المهارات الحياتية والتمكين االقتصادي )امكانية تيشمل بر 20
سيتم اإلبالغ عن التقدم المحرز في يونيو حيث سيتم صرف   النقدية الطارئة. من المقرر تنفيذ النموذج المتكامل للمساعدة االجتماعية واالقتصادية والتمكين بالتوازي مع دورة الصرف الخاصة بالحواالت   21

 الحواالت النقدية الطارئة. 

 يتم دمج االتصال ألغراض التنمية، بما في ذلك المساءلة أمام السكان المتضررين، في استجابة القطاعات والتدخالت.  22
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ين حصلوا على عدد النازحين من الفئات الضعيفة الذ
 مستلزمات آلية االستجابة السريعة

  
23672,000 

 
24118,559 

 
16,667 

   

 

 الملحق )ب( 

ي من أجل األطفال 
 
   25الوضع الخاص بتمويل العمل اإلنسان

 
 
 

 القطاع

 

 
 المتطلبات 

 فجوة التمويل  التمويل المتوفر

الموارد الالزمة لألنشطة  

اإلنسانية التي تم  

استالمها في العام  

2021 

المخصصات األخرى التي  

 تساهم في تحقيق النتائج
 26)بالدوالر(

الموارد المتاحة من العام  

)المبالغ التي تم   2020

 ترحيلها( 

 
 بالدوالر 

 
% 

 % 89 109,849,755 10,177,124  3,433,921 123,460,800 الصحة 

 % 36 42,719,922 16,028,942  61,126,636 119,875,460 التغذية

حماية الطفل، العنف القائم على أساس  
الجنس في حاالت الطوارئ ومنع  

 االستغالل واالعتداء الجنسي

 

33,287,000 5,705,623 15,465,561 5,587,140 21,241,883 20 % 

 % 36 43,613,907 20,203,469 28,278,451 5,477,063 84,760,000 التعليم

والصرف الصحي واإلصحاح  المياه 
 البيئي 

 
100,000,000 11,877,030 752,354 27,415,674 32,428,845 60 % 

 الحماية االجتماعية والحواالت النقدية 

 21,240,000 5,101,861  1,956,594 14,181,545 67 % 

إشراك   -االتصال ألغراض التنمية 
المساءلة تجاه السكان  -المجتمع المحلي 

 المتضررين 

 

12,320,000 40,020  6,327,300 5,952,680 49 % 

 آلية االستجابة السريعة

 6,878,200 1,903,239  2,802,887 2,172,074 32 % 

 % 95 6,653,580 251,684  94,736 7,000,000 التنسيق بين الكتل 

  -15,292,150 3,622,651  11,669,499 0 جاري تخصيصه 

 %52 263,522,041 94,373,466 44,496,366 106,429,628 508,821,500 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حيث تعمل اليونيسف وشركاؤها معاً للوصول إلى المزيد من األشخاص الذين يتلقون مجموعات لوازم آلية االستجابة السريعة.  2021زاد العدد المستهدف ليعكس االستجابة التعاونية في  23
 .118,559فترة المشمولة بالتقرير لما مجموعه مستلزمات إلى هذه ال اتمجموع 39,207بسبب التأخير في تقديم البيانات لشهر أبريل، تمت إضافة  24
التي تعتبر   يشمل هذا المبلغ تكاليف ’عبر القطاعات‘ وتتضمن إجمالي التمويالت المستلمة مقابل النداء الحالي باإلضافة إلى المبالغ المرحلة ومخصصات أخرى.   2021مايو  31مبالغ التمويل المتوفرة حتى  25

ن ’ التكاليف المستردة ‘لكل تبرع التي تحتفظ بها ئة تشغيل عالية التكلفة مثل اليمن )بسبب الظروف المتعلقة باألمن والعمليات الميدانية والرصد واالتصاالت والمواد المرئية(، فضالً عأساسية لدعم البرمجة في بي
والمياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي وكذلك النظم الصحية لتلبية االحتياجات قصيرة وطويلة األجل، بما في ويجري حشد موارد أخرى إضافية لتعزيز نظم الحماية االجتماعية  اإلدارة العامة باليونيسف. 

 هذا يشمل برنامج الحواالت النقدية الطارئ الذي يهدف إلى تخفيف أثر الصدمات اإلنسانية وغير اإلنسانية على فئات المجتمع.  ذلك تلك الناشئة عن الحاالت اإلنسانية.
، ولكنها تحتوي على مكونات طوارئ وهي بذلك ستسهم نحو تحقيق النتائج الخاصة برصد أداء  النظمويتضمن مساهمات إضافية من منظمات متعددة األطراف وجهات مانحة أخرى والتي تركز على تعزيز  62 

 . 2021البرامج اإلنسانية للعام 

  


