المكتب القُطري  -اليمن
تقرير الوضع اإلنساني

الفترة المشمولة بالتقرير 31 -1 :أغسطس 2021

أهم النتائج التي خلص إليها التقرير

الوضع في أرقام

•

(اوتشا :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،نظرة عامة على
االحتياجات اإلنسانية لعام )2021

 11,3مليون

•

طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 24,3مليون
إجمالي عدد األشخاص المحتاجين
(اوتشا :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،خطة االستجابة
اإلنسانية )2021

 1,7مليون
إجمالي عدد األطفال النازحين

وضع التمويل
نداء عام  508,8 :2021مليون دوالر

استجابة اليونيسف ووضع التمويل*
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الدعم النفسي واالجتماعي
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وضع التمويل
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المساعدات االجتماعية واالقتصادية
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األشخاص الذين شملتهم الحمالت
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النازحون الذين تلقوا مستلزمات…
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* تعكس مؤشرات االستجابة بعض من أنشطة االقسام فقط بينما يعكس وضع التمويل مستوى التمويل الكلي لألقسام.

آلية
السياسة االتصال من االستجابة
االجتماعية أجل التنمية السريعة

المبلغ المرحل
 94,4مليون دوالر
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الوصول إلى التعليم

التغذية
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المقبولين لتلقي عالج سوء التغذية الحاد…

الصحة

الفجوة
التمويلية
235,1
مليون دوالر

•

بدأ العام الدراسي الجديد في  14أغسطس في المحافظات الشمالية وفي  15أغسطس في
المحافظات الجنوبية ،فيما تواصل اليونيسف جهودها لجمع التبرعات لتغطية حوافز 171,600
معلم ومعلمة بصورة مستدامة.
أفادت كتلة آلية االستجابة السريعة بنزوح أكثر من  50,000شخص إضافي بسبب النزاع
المستمر خالل شهر أغسطس .وقد تم اإلبالغ عن أكبر عدد من النزوح في مأرب ولحج
والحديدة .وخالل الفترة نفسها ،وصلت آلية االستجابة السريعة إلى  6,846أسرة نازحة جديدة
( 47,922شخص) ،مع توزيع مجموعات مستلزمات آلية االستجابة السريعة التي تضمنت مواد
النظافة األساسية ومواد غذائية ومجموعات مستلزمات النظافة األساسية لألسرة ومجموعات
مستلزمات النظافة الشخصية للنساء.
من الصعب تنفيذ التدخالت المخطط لها في الوقت المناسب نتيجة الفجوة القائمة في التمويل والتي
تصل إلى  235مليون دوالر ( 46في المائة من إجمالي الميزانية) .ورغم تحديات التمويل،
يشهد جانب المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي تقدما ً جوهريا ً وقد حقق بالفعل هدفا ً رئيسا ً
يتمثل في حصول ( )6,839,772شخصا ً على مياه الشرب المأمونة من خالل توزيع الوقود
على محطات ضخ المياه في المحافظات الشمالية والجنوبية .وخالل شهر أغسطس فقط ،تمكنت
اليونيسف من الوصول إلى ما يقرب من  3ماليين شخص بفضل دعم صندوق اإلغاثة من
المجاعة لالستجابة متعددة القطاعات للتصدي لسوء التغذية

المياه
والصرف
الصحي
واإلصحاح
البيئي حماية الطفل

مخصصات
أخرى
 44,5مليون
دوالر
موارد أنشطة
العمل اإلنساني
 134,8مليون
دوالر
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نظرة عامة على التمويل والشراكات
خالل شهر مايو  ، 2021تم مراجعة أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن والموافقة عليها لتتوائم مع خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام
 ،2021حيث يبلغ نداء عام  508,8 ،2021مليون دوالر .ومن المقرر أن تصل برامج اليونيسف اإلنسانية كافة أنحاء البلد وتستهدف السكان في المناطق
التي هي في أمس الحاجة إلها ،ويجمع النداء مكون االستجابة لمواجهة فيروس كورونا ضمن البرامج المزمع تنفيذها في إطار أنشطة العمل اإلنساني من
أجل األطفال .تستمر اليونيسف في جمع األموال ألنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام  ،2021وحتى  31أغسطس  2021تم استالم ما مجموعه
 134,8مليون دوالر أمريكي .تم ترحيل ما مجموعه  94,5مليون دوالر من مخصصات عام  ،2020إلى جانب  44,5مليون دوالر إضافية وردت من
مساهمات أخرى ,1ليصل المجموع  273,7مليون دوالر من األموال مقابل أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال .ومع هذا ستظل هناك فجوة تمويلية
بمبلغ  235,1مليون دوالر ،أو  46في المائة من اجمالي المبالغ الالزمة لمواصلة أنشطة اليونيسف المنقذة للحياة في اليمن .خالل أغسطس ،تضمنت
المساهمات السخية التي تم الحصول عليها خالل الفترة المشمولة بالتقرير أمواالً من اللجان الوطنية في كندا وفرنسا وأيرلندا.

نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية
بعد مضي ما يقرب من ست سنوات على النزاع ،ال يزال اليمن يشكل أسوأ أزمة إنسانية في العالم ،حيث يحتاج  24,3مليون شخص  -أي  71في المائة
من إجمالي عدد السكان  -إلى المساعدة اإلنسانية .واجهت تدخالت اليونيسف المنقذة للحياة خالل أغسطس  2021عدة تحديات بما في ذلك هطول األمطار
الغزيرة التي تسببت في تدمير أماكن إيواء النازحين وتهديد البنية التحتية ،وكذلك سوء التغذية الحاد الوخيم وإغالق المدارس قبل انتهاء العام الدراسي نتيجة
جائحة فيروس كورونا ،والمناطق التي مزقتها النزاعات وأُجبرت األسر على ترك منازلها .وفي هذا الصدد بلغ عدد النازحين حتى نهاية أغسطس  4مليون
شخص ،بمن فيهم  1,7مليون طفل .حتى أواخر عام  ،2020بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا اليمن حوالي  138,000مهاجر و 177,600من الالجئين
وطالبي اللجوء .وتبلغ نسبة الالجئين األثيوبيين أكثر من  90في المائة من المهاجرين وهم في الغالب يقصدون دول الخليج عبر اليمن بحثا ً عن فرص كسب
2
العيش.
خالل أغسطس  ،2021تمكن فريق العمل القُطري المعني بالرصد واإلبالغ التابع لألمم المتحدة من توثيق  9حوادث انتهاك جسيم ضد األطفال ،وجرى
التحقق من  89بالمائة منها ،حيث ارتبطت كافة هذه االنتهاكات التي وقعت خالل شهر أغسطس وجرى التحقق منها بسقوط ضحايا من األطفال ،بما في
ذلك تشويه  11طفالً ( 10فتيان وفتاة واحدة) على أيدي أطراف النزاع المختلفة .وقعت معظم الحوادث الموثقة والمؤكدة في محافظات تعز ( )2والحديدة
( ،)2مما يعكس استمرار القتال العنيف على طول الجبهات في هذه المناطق .وهذه هي األرقام التي تمكنت األمم المتحدة من التحقق منها فقط حتى اآلن
وقد يكون العدد الفعلي للحوادث أعلى من ذلك بكثير.
من بين حوالي  2,3مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ،ال يزال حوالي  400,000طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم.
لقد أصبح أكثر من  15,4مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة للوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي ،حيث يرتبط غياب
هذه الخدمات بدوافع سوء التغذية .كما يؤدي نقص التمويل المخصص لتدخالت المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في حاالت الطوارئ إلى تقويض
االستجابة المتكاملة .حيث أصبح حوالي  20,1مليون شخص بحاجة إلى مساعدة للوصول إلى الخدمات الصحية .وال تزال النساء واألطفال يتأثرون بنسب
متفاوتة ،فقد تبيَّن أن هناك  4,8مليون امرأة و 10,2مليون طفل بحاجة إلى المساعدة في الحصول على الخدمات الصحية .إذا لم يتم تلقي التمويالت،
فسينوقف الدعم المقدم للمستشفيات ،وهذا يعني انقطاع الخدمات الصحية األساسية المنقذة لحياة األطفال واألمهات وحديثي الوالدة وبالتالي تعريض حياتهم
ورفاههم للخطر ،كما سيتسبب هذا األمر في انعدام معدات الحماية الشخصية لآلالف من مقدمي الرعاية الصحية إلى جانب التأثير على فحوصات الكشف
عن فيروس كورونا لمئات اآلالف من اليمنيين .توقف سلسلة التبريد سيؤدي بدوره إلى انتهاء صالحية ماليين جرعات اللقاح التي تشمل أكثر من عشرة
أنواع من اللقاحات المنقذة للحياة ،بما في ذلك اللقاحات المضادة لشلل األطفال والحصبة وفيروس كورونا.
خالل الفترة من  1يناير وحتى  31أغسطس  ،2021تم اإلبالغ عن إجمالي  26,891حالة مشتبه في إصابتها باإلسهال المائي الحاد /الكوليرا و 17وفاة
مصاحبة ،أي بنسبة  0,06في المائة من معدل وفيات الحاالت .وتظهر تلك األرقام انخفاضا ً كبيرا ً مقارنة بالفترة نفسها من عام  188,265( 2020حالة
مشتبه بها و 59حالة وفاة مصاحبة بنسبة  0,03في المائة من معدل وفيات الحاالت) .أبلغت جميع المحافظات تقريبا ً عن حاالت اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا
باستثناء مأرب وسقطرى .تصدرت محافظة تعز أكبر عدد من الحاالت المبلغ عنها بنسبة  25في المائة من إجمالي الحاالت المبلغ عنها ،تلتها الحديدة (13
في المائة) ،وصنعاء ( 12,8في المائة) .وفيما تظهر البيانات المتوفرة أن اتجاهات الكوليرا ال تزال مستقرة ،ترصد اليونيسف عن كثب حاالت الكوليرا
المشتبه بها والوفيات المصاحبة.
تم اإلبالغ بصورة رسمية عن إجمالي  8,230حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا و 1,541حالة وفاة مصاحبة ،وبلغ معدل وفيات الحاالت  18,7في
المائة .كانت جميع الحاالت التي تم اإلبالغ عنها تقريبا ً من محافظات حضرموت وعدن وأبين ولحج والضالع وشبوة والمهرة وتعز ومأرب والبيضاء
وسقطرى .لكن لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت من المحافظات الشمالية باستثناء الحاالت األربع األولى التي تم اإلبالغ عنها خالل عام .2020

تحليل موجز عن استجابة البرنامج
الصحة والتغذية
في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير وكجزء من االستجابة لمواجهة فيروس كورونا ،تم توفير معدات الحماية الشخصية (بما في ذلك القفازات والكمامات
والصدريات واألقنعة الواقية للوجه والنظارات الواقية ،وما إلى ذلك) وتقديمها إلى  50,873من مقدمي الرعاية الصحية الذين يعملون في  3,644مرفقا ً
صحيا ً داخل  330مديرية موزعة في  22محافظة .وتم توعية ما مجموعه ( 10,681من إجمالي العدد المخطط له البالغ  )20,000من مقدمي الرعاية
الصحية ،بمن في ذلك العاملين في المجال الصحي والقابالت المجتمعيات والمتطوعين المجتمعيين فيما يتعلق بالوقاية من العدوى ومكافحتها .وخالل
الجلسات التوعوية ،تم تزويد كل مشارك بمعلومات واضحة حول تعريف حالة الكشف عن فيروس كورونا ووسائل انتقاله وأفضل الممارسات المستخدمة
للوقاية من العدوى ومكافحتها على مستوى المجتمع المحلي والمرفق الصحي .عالوة على ذلك ،تم تدريب المشاركين حول كيفية تثقيف فئتين من الناس:
1
2

" تشمل "المخصصات األخرى" الموارد العادية األخرى مقابل أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام .2021
التحليل القطري المشترك الذي أجرته األمم المتحدة في اليمن ،سبتمبر 2021

2

المستفيدون المباشرون (المرضى) وأقارب المرضى الذين يأتون معهم ويكونون على اتصال وثيق بهم في المنزل أو بعد خروجهم من مراكز أو وحدات
العزل .وركزت هذه الدورات التدريبية على الوقاية من العدوى ومكافحتها وممارسات العزل المنزلي للحاالت المشتبه بها والمؤكدة التي ال يتطلب نقلها
إلى المستشفى.
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في شهر أغسطس ،تم تقديم الدعم بحوافز بدل المخاطر لعدد  400من الموظفين العاملين في مناطق الفرز داخل  60مرفق صحي في  10محافظات
جنوبية (عدن وأبين ولحج والضالع وتعز وشبوة وحضرموت الساحل وحضرموت الوادي والمهرة وسقطرى).
وخالل الفترة ما بين يونيو  2020ونهاية شهر أغسطس  ،2021تم فحص ما مجموعه  13,172حالة للكشف عن فيروس كورونا داخل مرافق الفرز
المدعومة من اليونيسف ( 62,9في المائة نساء و 22,2في المائة أطفال دون سن الخامسة) ،وإحالة  322حالة مشتبه بها ( 53,2في المائة من النساء
و 18في المائة من األطفال دون سن الخامسة) لتلقي العالج في مراكز العزل .كما تم طباعة  30,000نسخة من كتيبات إرشادية للوقاية من فيروس
كورونا ،ويجري نقلها حاليا إلى مكاتب الصحة.
وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تم تسليم شحنات من اللقاحات المختلفة إلى الدولة لتقديم خدمات التحصين الروتيني تتضمن ما مجموعه 992,374
جرعة من اللقاح الخماسي و 611,300جرعة من لقاح الكزاز والدفتيريا و 776,400جرعة من لقاح السل.
تم االستمرار بتنفيذ خدمات التحصين الروتينية من خالل النقاط الثابتة والخدمات اإليصالية .تلقى ما مجموعه  45,361طفل دون سن عام واحد الجرعة
الثالثة من اللقاح الخماسي ،وتلقى  41,367طفل الجرعة األولى من لقاح الحصبة ،فيما تلقت  19,803امرأة ممن بلغن سن اإلنجاب لقاح الكزاز
والدفتيريا.
نُفذت الجولة الثانية من التوعية المتكاملة في  17محافظة خالل الفترة ما بين يوليو وأغسطس ،حيث تلقى ما مجموعه  24,167طفل الجرعة الثالثة من
اللقاح الخماسي ،كما تلقى  23,998طفل دون سن الثانية الجرعة األولى من لقاح الحصبة .باإلضافة إلى ذلك ،تلقت  38,190امرأة ممن بلغن سن
اإلنجاب (تتراوح أعمارهن بين  15و 19عاماً) لقاح الكزاز والدفتيريا .وفي الوقت نفسه ،استفاد  158,599طفل دون سن الخامسة من اإلدارة المتكاملة
ألمراض الطفولة ،واستفادت  33,145من األمهات الحوامل والمرضعات من خدمات رعاية األمهات والصحة اإلنجابية.
تم تركيب ما مجموعه  95ثالجة تعمل بنظام الطاقة الشمسية داخل  95مرفق صحي ،وبالتالي يرتفع عدد الثالجات التي تعمل بنظام الطاقة الشمسية التي
تم تركيبها في اليمن منذ يناير  2021إلى  665ثالجة ،وهذا بدوره يسهم في تحسين تخزين سلسلة التبريد في البلد.
استمرت اليونيسف وشركاؤها في دعم توسيع نطاق برنامج اإلدارة المجتمعية المتكاملة لسوء التغذية الحاد وذلك استجابةً لوضع سوء التغذية في أنحاء البلد
والسيما في  209مديرية تم تصنيفها على أنها في حالة متردية بحسب تحليل سوء التغذية الحاد للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي الصادر مؤخرا ً
في مارس  .2021منذ بداية العام ،كان متوسط معدل اإلبالغ في المرافق الصحية على الصعيد الوطني يصل إلى  90في المائة إلى جانب البالغات الواردة
من متطوعي الصحة والتغذية المجتمعية والفرق المتنقلة وحمالت قياس محيط منتصف أعلى الذراع (المواك) وجوالت التوعية ومراكز تغذية الرضع
وصغار األطفال ومكمالت فيتامين (أ) المقدمة خالل حملة التطعيم ضد شلل األطفال .وتم فحص ما مجموعه  5,131,689طفل دون سن الخامسة الكتشاف
مستويات سوء التغذية لديهم خالل جميع التدخالت ،ومن بين هؤالء األطفال ،تم استقبال  177,595طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم بدون مضاعفات
لتلقي العالج من خالل برامج العالج في العيادات الخارجية ،وكان معدل الشفاء  88في المائة .وتم استقبال  18,094طفل مصاب بسوء التغذية الحاد
الوخيم مع مضاعفات لتلقي العالج في مراكز التغذية العالجية.
وفيما يتعلق بالجانب الوقائي ،تلقى  2,285,376طفل أقراص مكافحة الديدان ،وتلقى  2,731,340طفل جرع المغذيات الدقيقة ،كما تم تقديم مكمالت
فيتامين (أ) إلى  3,128,521طفل خالل البرامج الروتينية باإلضافة إلى حملة شلل األطفال ومكمالت فيتامين (أ) التي تم تنفيذها في المحافظات الشمالية
من البلد .باإلضافة إلى ذلك تلقت  1,345,677من األمهات مكمالت حمض الحديد  -الفوليك وحصلت  1,746,969من األمهات على استشارات حول
ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال.
وحتى اآلن لم تمنح السلطات الوطنية التصريح بإجراء مسوحات الرصد والتقييم الموحدان ألعمال اإلغاثة والتحوالت ( .)SMARTفي جنوب البلد ،تم
االنتهاء من هذا المسح في محافظة أبين ،والخطط جارية اآلن إلجراء المسوحات المتبقية خالل شهري سبتمبر وأكتوبر.
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في أغسطس ،وجهت السلطات في الشمال بإدراج قياس محيط منتصف أعلى الذراع (المواك) في تقييم األمن الغذائي وسبل العيش ،وطلبت من اليونيسف
دعم ذلك ،إلى جانب وزارة الصحة العامة والسكان والجهاز المركزي لإلحصاء .ستدعم اليونيسف وتشرف على التدريب بشأن قياس محيط منتصف أعلى
الذراع في شمال البلد وستدعم تحليل البيانات.
في إطار مجموعة العمل الفنية المعنية بمعلومات التغذية التي ترأسها اليونيسف ،يجري العمل على إطار رصد المخاطر المرتبطة بسوء التغذية الحاد ،كما
يجري وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مراجعة نظام معلومات التغذية .تم تعيين منسق الكتلة الجديد الذي انضم إلى الكتلة في نهاية
أغسطس.

حماية الطفل

خالل شهر أغسطس ،تم الوصول إلى  32,227شخصا ً من المتضررين بالنزاع من خالل أنشطة التوعية بمخاطر األلغام ،بمن فيهم  20,868طفالً
( 9,146فتاة و 11,722فتى) و 11,359بالغا ً ( 4,571امرأة و 6,788رجل) في ثالث محافظات (عدن والحديدة وحجة) .حيث جرى تنفيذ أنشطة
التوعية بمخاطر األلغام في المدارس والمساحات الصديقة للطفل وكذلك من خالل الحمالت المجتمعية مع االلتزام باإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
من خالل شبكة من المساحات الصديقة للطفل الثابتة والمتنقلة ،قدمت اليونيسف خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لصالح  48,276شخصاً ،بمن في ذلك
 44,961طفالً ( 21,599فتاة و 23,362فتى) و 3,315بالغا ً ( 1,633امرأة و 1,682رجل) في  11محافظة (عدن والحديدة والجوف وعمران وذمار
ولحج وحجة وريمة وصعدة وصنعاء وتعز).
ومن خالل برنامج إدارة الحاالت ،واصلت اليونيسف دعم اإلحالة وتوفير الخدمات ذات األهمية الحيوية لألطفال األكثر ضعفاً ،حيث عمل ُمدراء الحاالت
ال ُمد ََر ِبين على تحديد  1,263طفالً ( 512فتاة و 751فتى) ،من بينهم  1,243طفل ( 497فتاة و 746فتى) تلقوا أكثر من خدمة واحدة.
تم تزويد ما مجموعه  281,276شخص بمن فيهم  242,618طفل ( 114,490فتاة و 128,128فتى) بخدمات الصحة النفسية المجتمعية والدعم النفسي
واالجتماعي من قبل الشركاء في مجال مسؤولية حماية الطفل .وفي محافظة عدن نظم مجال مسؤولية حماية الطفل دورات تدريبية حول المعايير اإلنسانية
وحقوق الطفل والنهج الذي تتبعه كتل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت وحماية الطفل واإلعالم والتوثيق ،بدعم من أعضاء الكتلة والكتل األخرى .في
إطار تحسين الدعم لفئة األطفال الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي ،قامت كتلة مجال مسؤولية حماية الطفل بالتعاون مع كتلة مجال العنف القائم
على النوع االجتماعي بإطالق مبادرة األطفال واليافعين الناجين في عدن .تهدف هذه المبادرة إلى تحسين خدمات اإلحالة وتلك المقدمة للناجين من األطفال
بين الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي .ويستمر المشروع في الوقت الراهن مستهدفا ً  35مشاركا ً يمثلون 11
منظمة وهيئة.

التعليم
بدأ العام الدراسي في  14أغسطس في المحافظات الشمالية وفي  15أغسطس في المحافظات الجنوبية ،في حين تواصل اليونيسف جهودها لجمع التبرعات
لتغطية حوافز  171,600معلم ومعلمة بصورة مستدامة .واستفاد ما مجموعه  2,162معلمة في المدارس الريفية من صرف مخصصات الرواتب تغطي
فترة شهرين .تستمر اليونيسف في تقديم الدعم لحملة "العودة إلى التعليم" التي تقودها وزارة التربية والتعليم من خالل توعية المجتمعات المحلية برسائل
حول أهمية التعليم ،فضالً عن توزيع  20,766مجموعة مستلزمات الحقيبة المدرسية (لصالح  8,199فتاة و 12,567فتى) .تم توزيع  98من هذه
الحقائب في مخيمي قحزه والظهار للنازحين ،واستفاد منها  95طفالً ( 42فتاة و 53فتى) .كما تم إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي واإلصحاح
البيئي في  20مدرسة في محافظة إب ،مما يعود بالفائدة على  18,686طفل ( 9,637فتاة و 9,049فتى) .تم االنتهاء من أنشطة إعادة التأهيل الرئيسة
في مدرستين للبنات في محافظة إب ،مما يعود بالفائدة على  3,210طفل .من جانب آخر ،اعتمدت وزارة التربية والتعليم خطة تدريب المعلمين بهدف
الوصول إلى أكثر من  20,000معلم ومعلمة وموظفي المدارس وأولياء األمور والطالب ،حيث ستبدأ األنشطة التدريبية في نهاية شهر سبتمبر.
وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،استمرت األنشطة التحضيرية لتنفيذ المنح المدرسية ،بالتنسيق مع السلطات التعليمية .تم استالم القائمة النهائية للمدارس
والمفوضين بالتوقيع على الحسابات المصرفية من وزارة التربية والتعليم ،ومن المقرر إجراء الرصد الذي يسبق عملية التوزيع الذي ستضطلع به وحدة
إدارة المشروع لدى اليونيسف للتحقق من أهلية كل مدرسة والتأكد من هوية المفوضين بالتوقيع على الحساب المصرفي .وقد أكدت وزارة التربية والتعليم
أن خطط تطوير المدارس التي تستهدف  500مدرسة ستكون جاهزة في أوائل سبتمبر .كما قدمت الوزارة برنامج توجيهي منقح إلى اليونيسف .ستتلقى
المدارس الدفعة األولى من المنح المخصصة للمدارس بحلول نهاية شهر أكتوبر.

المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي

ورغم تحديات التمويل ،يشهد جانب المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي تقدما ً جوهريا ً وقد حقق بالفعل هدفا ً رئيسا ً يتمثل في حصول ()6,839,772
شخصا ً على مياه الشرب المأمونة من خالل توزيع الوقود على محطات ضخ المياه في المحافظات الشمالية والجنوبية .وخالل شهر أغسطس فقط ،تمكنت
اليونيسف من الوصول إلى ما يقرب من  3ماليين شخص بفضل دعم صندوق اإلغاثة من المجاعة لالستجابة متعددة القطاعات للتصدي لسوء التغذية.

وخالل الفترة نفسها ،كانت إحدى األولويات الرئيسة تتمثل في مواصلة التصدي للكوليرا في جميع أنحاء اليمن .وظلت اتجاهات انتشار الكوليرا مستقرة في
أجزاء كثيرة من جنوب البلد ،باستثناء محافظة تعز التي شهدت منحى تصاعدي .وقد تم اإلبالغ عن إجمالي  2,162حالة وثالث حاالت وفاة مصاحبة.
تضمنت أنشطة التصدي للكوليرا معالجة المياه بالكلور وأنشطة إدارة جودة المياه التي يتم تنفيذها بشكل متزامن في نفس المديريات التي تم اإلبالغ فيها عن
ارتفاع حاالت الكوليرا ،بدعم من فرق االستجابة السريعة التي بلغ عددها  .125تعمل اليونيسف على توسيع دور فرق االستجابة السريعة بهدف دعم
االستجابة لسوء التغذية .خالل شهر أغسطس ،استهدفت فرق االستجابة السريعة  1,716حالة ( 76في المائة) من إجمالي حاالت الكوليرا واألسر المحيطة،
وبهذا يبلغ عدد المستفيدين  167,832شخص.
كجزء من االستجابة للتصدي للسيول ،دعمت اليونيسف  779أسرة في مواقع النازحين المتضررين من السيول في محافظة إب .وشمل الدعم توزيع
مجموعات مستلزمات النظافة وأقراص الكلور وجلسات التوعية .كما دعمت اليونيسف المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظتي عمران
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وذمار من خالل توفير الصيانة الطارئة لخطوط شبكة الصرف الصحي المنهارة وازالة الحمأة من أنظمة الصرف الصحي في أمانة العاصمة بما يعود
بالفائدة على  70,000و 112,640شخص في تلك المناطق على التوالي.
استعرضت كتلة المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي ووافقت على المقترح الذي تقدمت به اليونيسف بشأن دعم الوقود في إطار مخصصات االحتياطي
من صندوق التمويل اإلنساني لليمن .تم تنظيم اجتماع الفريق االستشاري االستراتيجي لكتلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي ووافق األعضاء
(بما في ذلك ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية ووكاالت األمم المتحدة) على ضم ممثلين من وزارة المياه
والبيئة في كل من عدن وصنعاء .كما ا نضمت كتلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي إلى البعثة المشتركة بين الكتل في الجوف بقيادة مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لمراقبة االحتياجات في جانب المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في مديرية الحزم وفي مواقع النازحين بالقرب
من مركز المديرية .وسيجري الصندوق االجتماعي للتنمية ومؤسسة يمن الخير لإلغاثة والتنمية تقييم تفصيلي إضافي لالحتياجات في مديرية الجوف لتحديد
أولويات احتياجات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في هذه المحافظة.

الحماية االجتماعية واإلدماج
في أغسطس ،تم الوصول إلى إجمالي  5,838أسرة  30,876 /شخص كجزء من الدورة الرابعة في إطار مشروع النقد واإلحالة الذي يستهدف المستفيدين
من الحواالت النقدية الطارئة والذي تم تنفيذه في أمانة العاصمة (مديرية شعوب) ومحافظة صنعاء (مديريتي بالد الروس وأرحب) .تضمنت اإلنجازات
الرئيسة لهذه الدورة قياس محيط منتصف أعلى الذراع لـ  3,188حالة ( 90امرأة حامل 146 ،امرأة مرضعة 2,952 ،طفل) .تمت إحالة ما مجموعه
 44طفالً يعانون من سوء التغذية و 63رضيع بحاجة إلى لقاحات إلى المراكز الصحية الحكومية التي تدعمها اليونيسف .عالوة على ذلك ،قدم موظفو
إحالة الحاالت رسائل توعوية هامة لما مجموعه  5,838أسرة  9,131 /شخص ركزت على ممارسات النظافة الصحية والحماية من فيروس كورونا،
والتوعية حول أهمية تعليم األطفال والحصول على شهادات ميالد لألطفال والمواليد الجدد .كما حصل  4,814طفل على شهادات الميالد صادرة من
مصلحة األحوال المدنية والسجل المدني .ويتابع موظفو إحالة الحاالت مع مصلحة األحوال المدنية اصدار شهادات الميالد بأسماء األطفال ال ُمحالة إلى
المصلحة.
وفي أواخر شهر أغسطس ،كجزء من ركيزة االستثمار االجتماعي في إطار النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي ،شارك  269يافعا ً
وشابا ً من المجتمعات األشد فقرا ً وتهميشا ً في محافظة صنعاء (يمثلون  90في المائة من الرقم المستهدف) في برنامج تدريبي على المهارات الحياتية يتكون
من ثالثة أجزاء :المهارات الحياتية واإللمام بالشئون المالية والتوجيه الوظيفي .ويستمر هذا التدريب على مدى  12يوما ً لمدة أربع ساعات في اليوم .وبعد
االنتهاء من التدريب على المهارات الحياتية ،سيشارك المستفيدون في برنامج تدريبي آخر حول ايجاد فرص العمل /ريادة األعمال لمدة  16يوما ً بهدف
تعزيز فرص توظيف اليافعين والشباب من المجتمعات المهمشة.

عُقدت اجتماعات تنسيقية شهرية لـ  265لجنة مجتمعية ومتطوعين مجتمعيين
( 79امرأة 186 ،رجل) لتقييم المبادرات المجتمعية وأنشطة التوعية
المجتمعية .وضعت مبادرة مجتمعية جديدة في محافظة صنعاء لتعزيز الحق في
التعليم  /العودة إلى المدرسة حيث قامت بتوعية  5,412شخص ( 2,558رجل،
 2,854امرأة) حول السيول التي تشهدها أمانة العاصمة ،وكذلك الوصول إلى
 1,987شخص ( 1,117رجل 870 ،امرأة) بأنشطة التوعية حول الحق في
التعليم ،ونجحت المبادرة بعودة  200طالب إلى مدارسهم إلى جانب تقديم الدعم لـ
 50طفل من مجتمعات المهمشين لشراء مستلزمات الدراسة من أقالم ودفاتر.
باإلضافة إلى ذلك ،تم تنفيذ  45حملة نظافة في  55منطقة سكنية عشوائية في أمانة
العاصمة وصنعاء مما يعود بالفائدة على  12,169شخص.
© اليونيسف  -اليمن2021/

وقد دعم قسم السياسة االجتماعية وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلعداد ونشر
بعض المشاركين في برنامج التدريب على المهارات الحياتية
العدد  59من نشرة المستجدات االقتصادية ،والذي حمل عنوان "التمكين االقتصادي
واالجتماعي للمرأة اليمنية ودورها في بناء السالم" .وتطرق هذا العدد إلى آثار الحرب على دور المرأة ودورها في بناء السالم .وبحسب النشرة ،احتلت
اليمن المرتبة  155في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام  2021مقارنة بالعام  2006حيث وصلت المرتبة  .115وبلغت نسبة الفقر  72في
المائة بين األسر التي تعيلها النساء على مستوى الريف ،بينما تصل نسبة الفقر  20,1في المائة بين األسرة التي تعيلها النساء على مستوى المناطق
الحضرية .وأشار العدد إلى أن  4,6مليون امرأة و 5,5مليون فتاة بحاجة إلى المساعدة ،وأن  73في المائة من النازحين في اليمن هم من النساء واألطفال.

االتصال من أجل التنمية
خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،واصلت الشخصيات الدينية أنشطة اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع لتوعية الناس في المساجد والمدارس واللقاءات
المجتمعية والفعاليات حول ممارسات الوقاية من فيروس كورونا وااللتزام بإرشادات التباعد الجسدي .بشكل عام ،وصلت الشخصيات الدينية إلى 204,720
شخص في المساجد والمدارس واللقاءات المجتمعية والمناسبات االجتماعية النسوية .باإلضافة إلى ذلك ،وصل المتطوعون المجتمعيون إلى 266,626
شخصا ً برسائل توعوية حول فيروس كورونا خالل الزيارات من منزل إلى منزل وجلسات نقاشية في منتديات األمهات .وعمل المتطوعون المجتمعيون
أيضا ً على إشراك النازحين في اإلبالغ عﻦ الﻤﺨاﻃﺮ وإشﺮاك الﻤﺠﺘمع لمواجهة فيروس كورونا في  24مركزا ً للنازحين في عدن وحضرموت وأبين .ومن
أجل توفير منبرا ً إضافيا ً للحوار ،أنشأ بعض المتطوعين المجتمعيين – بمن فيهم الشخصيات الدينية وأعضاء منتديات األمهات – مجموعات واتسآب للتفاعل
مع مجتمعاتهم المحلية وقد تمكنوا من الوصول إلى  49,800شخص.
لتعزيز أنظمة تلقي الردود ،دعمت اليونيسف الخطوط المجانية التي تديرها وزارة الصحة العامة والسكان ،والتي من خاللها يُجيب األخصائيون الصحيون
على األسئلة والمخاوف وتقديم االستشارات الطبية حول فيروس كورونا .كما دعمت اليونيسف خطا ً مجانيا ً لتلقي المكالمات من النازحين بهدف تمكينهم من
رفع الشكاوى والمخاوف بشأن الخدمات اإلنسانية المقدمة لهم .وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تم الرد على  2,261مكالمة من خالل تلك الخطوط
المجانية.

5

كجزء من االستجابة المتكاملة المتعددة القطاعات لمواجهة سوء التغذية في اليمن ،تم حشد أعضاء منتديات األمهات والمتطوعين المجتمعيين إلشراك
المجتمعات في تعزيز الممارسات اإليجابية في مجال التغذية ودعم إحالة حاالت سوء التغذية وزيادة الطلب على خدمات الصحة والتغذية ،حيث تم الوصول
إلى  42,581مقدم رعاية .وتم دعم وسائل اإلعالم للتثقيف بشأن هذا التدخل عبر  25محطة إذاعية عملت على بث رسائل التغذية على أساس يومي من
خالل ومضات وإعالنات الخدمة العامة والبرامج التي يشارك فيها جمهور المستمعين ،والتي وصلت إلى ما يُقَدَّر بنحو  5مليون شخص.

االستجابة لمواجهة االسهال المائي الحاد /الكوليرا
خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،أبلغت مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة عن زيادة في حاالت اإلسهال المائي الحاد ،ال سيما بين مجتمعات النازحين في بعض
المخيمات ،وطلبت مستلزمات إضافية لمكافحة الكوليرا .قامت اليونيسف بإعادة تخصيص إمدادات الكوليرا لدعم إدارة الحاالت في  14مرفق صحي في
مديرية التحيتا ،وواصلت دعم إدارة الحاالت للحاالت المستمرة من خالل مراكز عالج اإلسهال ومراكز معالجة الجفاف (اإلماهة الفموية).

آلية االستجابة السريعة
طوال شهر أغسطس ،استمر النزاع الذي تشهده اليمن على امتداد حوالي  52جبهة محتدمة .وزادت حدة النزاع في محافظة مأرب خالل الفترة المشمولة
بالتقرير ،مما تسبب بنزوح المزيد من األسر داخل المحافظة نفسها .كما اشتد النزاع على طول جبهات القتال في الحديدة وشبوة والبيضاء وتعز.
وقد أفادت كتلة آلية االستجابة السريعة بأن  50,000شخص إضافي نزحوا بسبب النزاع المستمر خالل شهر أغسطس .وقد تم اإلبالغ عن أكبر عدد من
النزوح في مأرب ولحج والحديدة .استمرت اليونيسف  -إلى جانب صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي -في الوصول إلى السكان النازحين
في الخطوط األمامية ودعمهم بمجموعة االستجابة األولية .خالل شهر أغسطس ،وصلت آلية االستجابة السريعة إلى  6,846أسرة نازحة جديدة (47,922
شخص) ،بمن فيهم األسر ا لمتضررة من السيول ،وتوزيع مجموعة مستلزمات آلية االستجابة السريعة التي تضمنت مواد النظافة األساسية ومواد غذائية
ومجموعات مستلزمات النظافة األساسية لألسرة ومجموعات مستلزمات النظافة الشخصية للنساء .لقد لبّت مجموعات مستلزمات آلية االستجابة السريعة
االحتياجات العاجلة واألكثر أهمية لألسر النازحة التي ُ
طردت فجأة من منازلها.

اإلمدادات والخدمات اللوجستية
ال تزال عملية نقل شحنات اإلمدادات بين المحافظات الشمالية والجنوبية تخضع لرقابة صارمة من قبل السلطات .في الحديدة ،واصلت الهيئة اليمنية
للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حظر استيراد الواردات التي لم يتبقى سوى أقل من  50في المائة من فترة صالحيتها وفرض شروط صارمة بشأن
تجهيز اإلمدادات المشحونة من بعض بلدان المنشأ .ال زالت الهيئة تشترط شحن األغذية العالجية الجاهزة لالستعمال بالتحديد في حاويات مبردة على الرغم
من توصيات الشركات المصنعة ووزارة الصحة العامة والسكان بأنه ال يلزم نقلها في حاويات مبردة .لكن بسبب هذا الشرط تزداد تكاليف الشحن بنسبة
 200في المائةَّ .إال أن هذا الشرط ال يزال قيد المراجعة نتيجة جهود التواصل الحثيثة التي تبذلها اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي.
وقد استحدث المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي فرض شروط جديدة على األمم المتحدة /المنظمات الدولية غير الحكومية
تتضمن التعاقد بشكل حصري مع الموردين المسجلين لدى المجلس األعلى ،األمر الذي سيحد من االستعانة بالموردين واجراءات اختيارهم بصورة تنافسية
في المحافظات الشمالية .ال يزال السوق التجاري في المحافظات الجنوبية محدودا ً ويعتمد بشكل كبير على الموردين الذين يتخذون مقارهم في المناطق
الشمالية .ولضمان توافر اإلمدادات األساسية ،يجري استقصاء القدرة التنافسية من حيث األسعار والتوقيت المناسب لمواعيد الشراء من األسواق دون
اإلقليمية.

القيادة والتنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني
تتواءم استراتيجية اليونيسف اإلنسانية في اليمن مع تقرير نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة اإلنسانية والكتل وأولويات البرامج.
تواصل اليونيسف العمل بالتنسيق مع الفريق القطري اإلنساني في اليمن ،حيث تقود كتل المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي والتعليم والتغذية وكذلك
مجال مسؤولية حماية الطفل ،باعتبارها عضو نشط في كتلة الصحة وتتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات الدولية غير الحكومية لتقديم
اإلمدادات والخدمات األساسية المنقذة للحياة بكفاءة في المناطق المتأثرة بتصاعد العنف المسلح.
في سياق جائحة فيروس كورونا ،أعدت اليونيسف خطة التأهب واالستجابة لمواجهة فيروس كورونا في أبريل  .2020وتتسق خطة االستجابة أيضا ً مع
األولويات الثالث التي وضعتها األمم المتحدة والحكومة بشأن اليمن :إدارة الحاالت واإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع واستمرار األنشطة الصحية
خارج إطار فيروس كورونا ،حيث تتولى اليونيسف إدارة األولويتان األخيرتان .وترتكز هذه الخطة على خطة التأهب واالستجابة الوطنية التي تقودها
منظمة الصحة العالمية وتأخذ بعين االعتبار الدروس المستفادة من البلدان المتضررة األخرى .شهد النصف األول من عام  2021تنسيقا ً وثيقا ً مع التحالف
العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية إلطالق حملة نشر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المقدمة من منظومة كوفاكس في اليمن.
في مارس  ،2021تسلمت اليمن  360,000جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من منظومة كوفاكس لدعم الوقاية من هذا الفيروس الذي يهدد الحياة.
واصلت اليونيسف استجابتها الخاصة بالتوعية باإلبالغ عﻦ الﻤﺨاﻃﺮ وإشﺮاك الﻤﺠﺘمع من خالل تنفيذ حمالت للتعاطي مع المعلومات المضللة حول هذا
اللقاح ،وكذلك لمواصلة المشاركة الرقمية ورصد الشائعات.
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اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني

آخر المستجدات الميدانية :رائد ذو الستة أشهر يتغلب على سوء التغذية في مركز خاص باستقبال عشرات األطفال يوميا

© اليونيسف/2021/اليمن

تعمل اليونيسف على توفير العالج لألطفال في مركز عالج سوء التغذية في مستشفى السبعين لألمومة والطفولة في العاصمة صنعاء.
لقراءة المزيد عن هذا التدخل يرجى النقر على الرابط التالي

اإلعالم الخارجي
اليوم العالمي للعمل اإلنساني

الحصول على التعليم

األطفال المجندون في القوات المسلحة يدلون
بشهاداتهم

تقرير الوضع القادم 31 :أكتوبر 2021
صفحة اليونيسف اليمن على فيسبوكwww.facebook.com/unicefyemen:
صفحة اليونيسف اليمن على تويترUNICEF_Yemen@ :
صفحة اليونيسف اليمن على انستجرام @UNICEF_Yemen

أنشطة اليونيسف للعمل اإلنساني من أجل األطفال لعام www.unicef.org/appeals/yemen.html:2021
للمزيد من المعلومات
يمكن التواصل مع:

فيليب دواميل
ممثل اليونيسف في اليمن ،صنعاء
تلفون+967712223363:
بريد الكتروني:
pduamelle@unicef.org

محمد ابو النجا
رئيس قسم االتصال والمناصرة
اليونيسف – اليمن ،صنعاء
تلفون+967712223161:
بريد الكترونيmaboelnaga@unicef.org:

آن لوبيل
خبيرة الشراكات في اليونيسف  -اليمن
من مقر عمان ،األردن
تلفون+962 79 835 0402:
بريد الكترونيalubell@unicef.org:
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اليونيسف وشركاء التنفيذ
القطاع

االحتياج الكلي

هدف 2021

مجموع
النتائج

استجابة القطاع

التغير منذ
آخر تقرير

هدف 2021

مجموع
النتائج

التغير منذ
آخر تقرير

الصحة
عدد األطفال دون سن عام واحد الذين تم تلقيحهم ضد
الحصبة
عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 59شهراً ممن
تم تطعيمهم ضد شلل األطفال

972,142

508,490

121,967

5,535,816

3,800,313

-
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20,100,000
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

2,500,000

1,884,942

469,920

15,000

15,873

5,1105

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

321,558

320,108

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

4,766,718

4,633,443

177,5956

3,128,521
10

3,3547

320,108

2,16511

4,633,443

177,5958

3,128,521
12

3,3549

2,16513

حماية الطفل ،العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ ومنع االستغالل واالعتداء الجنسي
عدد األطفال ومقدمو الرعاية الذين يحصلون على خدمات
الرعاية النفسية والدعم النفسي

900,000

262,16814

48,276

990,000

281,27615

50,246

8,600,000
عدد النساء والفتيات والفتيان الذين يمكنهم الحصول على
تدخالت التخفيف والوقاية من مخاطر العنف القائم على
النوع االجتماعي أو التصدي له

6,100,000

4,112,976

113,69716

3تعكس هذه األرقام نداء أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال الذي تم تحديثه واعتماده لعام .2021
 4لم يتم إحراز أي تقدم خالل شهر أغسطس ألنه من المقرر تحقيق هذا المؤشر من خالل الحمالت الوطنية .نُفذت الحملة األولى في شهر مايو ،ومن المتوقع إجراء الحملة الثانية في الربع األخير من العام.
 5يعتمد هذا المؤشر على اإلمدادات المتاحة والطلبات المقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان .تخطت إمدادات اليونيسف المتاحة من معدات الحماية الشخصية الهدف بنسبة  6في المائة .بنا ًء على مناقشة بين
منظمة اليونيسف ووزارة الصحة العامة والسكان ،طلبت األخيرة توزيع اإلمدادات المتاحة من معدات الحماية الشخصية لموظفي مرافق الرعاية الصحية.
 6بما أن بيانات هذا المؤشر يتم جمعها من آالف المرافق الصحية ومئات الفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء البلد ،فقد أجرى قسم الص حة لدى اليونيسف وكتلة وشركاء التغذية عملية تنظيف البيانات المقدمة
من يناير حتى أغسطس .بنا ًء على ذلك ،تم تحديث التقدم المحرز في كل شهر .ولم يحدث تغير ملحوظ في مجموع نتائج المؤشر.
 7بما أن بيانات هذا المؤشر يتم جمعها من آالف المرافق الصحية ومئات الفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء البلد ،فقد أجرى قسم الصحة لدى اليونيسف وكتلة وشركاء التغذية عملية تنظيف البيانات المقدمة
من يناير حتى أغسطس .بنا ًء على ذلك ،تم تحديث التقدم المحرز في كل شهر .لم يحدث تغير ملحوظ في مجموع نتائج المؤشر.
 8بما أن بيانات هذا المؤشر يتم جمعها من آالف المرافق الصحية ومئات الفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء البلد ،فقد أجرى قسم الصحة لدى اليونيسف وكتلة وشركاء التغذية عملية تنظيف البيانات المقدمة
من يناير حتى أغسطس .وبنا ًء على ذلك ،تم تحديث التقدم المحرز في كل شهر .ولم يحدث تغير ملحوظ في مجموع نتائج المؤشر.
 9بما أن بيانات هذا المؤشر يتم جمعها من آالف المرافق الصحية ومئات الفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء البلد ،فقد أجرى قسم الصحة لدى اليونيسف وكتلة وشركاء التغذية عملية تنظيف البيانات المقدمة
من يناير حتى أغسطس .وبنا ًء على ذلك ،تم تحديث التقدم المحرز في كل شهر .ولم يحدث تغير ملحوظ في مجموع نتائج المؤشر.
 10بما أن بيانات هذا المؤشر يتم جمعها من آالف المرافق الصحية ومئات الفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء البلد ،فقد أجرى قسم الصحة لدى اليونيسف وكتلة وشركاء التغذية عملية تنظيف البيانات المقدمة
من يناير حتى أغسطس .بنا ًء على ذلك ،تم تحديث التقدم المحرز في كل شهر .لم يحدث تغير ملحوظ في مجموع نتائج المؤشر.
 11بما أن بيانات هذا المؤشر يتم جمعها من آالف المرافق الصحية ومئات الفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء البلد ،فقد أجرى قسم الصحة لدى اليونيسف وكتلة وشركاء التغذية عملية تنظيف البيانات المقدمة
من يناير حتى أغسطس .بنا ًء على ذلك ،تم تحديث التقدم المحرز في كل شهر .لم يحدث تغير ملحوظ في مجموع نتائج المؤشر.
 12بم ا أن بيانات هذا المؤشر يتم جمعها من آالف المرافق الصحية ومئات الفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء البلد ،فقد أجرى قسم الصحة لدى اليونيسف وكتلة وشركاء التغذية عملية تنظيف البيانات المقدمة
من يناير حتى أغسطس .بنا ًء على ذلك ،تم تحديث التقدم المحرز في كل شهر .لم يحدث تغير ملحوظ في مجموع نتائج المؤشر.
 13بما أن بيانات هذا المؤشر يتم جمعها من آالف المرافق الصحية ومئات الفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء البلد ،فقد أجرى قسم الصحة لدى اليونيسف وكتلة وشركاء التغذية عملية تنظيف البيانات المقدمة
من يناير حتى أغسطس .بنا ًء على ذلك ،تم تحديث التقدم المحرز في كل شهر .لم يحدث تغير ملحوظ في مجموع نتائج المؤشر.
 14واجهت المنظمات غير الحكومية المحلية مسائل تتعلق بمنح التصاريح مع السلطات الحكومية لتنفيذ أنشطة خدمات الدعم النفسي واالجتماعي .ال يزال الخط المجاني التابع لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل قيد
التفعيل والذي سيساعد في الوصول إلى الناس عن بعد من خالل تقديم المشورة في جانب الدعم النفسي االجتماعي.
15حصل تأخير في تنفيذ األنشطة من قبل الشركاء ،مما جعل التقدم المحرز لتحقيق الهدف يسير بوتيرة بطيئة.
 16حُدثت بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي والتقدم المحرز في األشهر السابقة بنا ًء على أحدث البيانات في مؤشر المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي الذي يساهم في مؤشر العنف القائم على النوع
االجتماعي.

8

عدد األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى قنوات آمنة
لإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسي
عدد األطفال الذين يحصلون على التثقيف بشأن المخاطر
المتعلقة باألسلحة المتفجرة والتدخالت الخاصة بتقديم
المساعدة للناجين

500,000

1,400,000

17

-

2,160,000

407,987

32,22718

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

500,000

620,885

19

790,750

272,566

6,219

عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمواد تعليمية لالستخدام
الفردي

800,000

126,197

20,76620

872,000

264,49921

35,050

-

8,100,000
عدد المدارس التي تطبق بروتوكوالت المدارس المأمونة
(الوقاية من العدوى ومكافحتها)

1,000

229

22

4,600

70323

-

عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز شهرية

86,000

2,16224

2,162

181,603

6,12925

3,498-

-

المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي
1,613,350

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

6,800,000

6,839,772

26

عدد األشخاص الذين حصلوا على امدادات المياه وخدمات
الصرف الصحي واإلصحاح البيئي الضرورية (بما في ذلك
مواد النظافة)

5,910,000

3,972,994

451,60028

1,613,350

8,826,986

5,902,974

27

4,529,704

4,436,453

473,95129

15,400,000
عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف إنسانية وتم
الوصول إليهم برسائل حول ممارسات النظافة المناسبة

5,910,000

3,972,994

451,60030

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

3,400,000

3,894,493

886,21232

5,767,919

4,809,438

530,56831

الحماية االجتماعية والحواالت النقدية

 17تم تحقيق هدف هذا المؤشر وكانت النتيجة اإلجمالية تحقيق التفوق في االنجاز بنسبة  280في المائة كما هو موضح في آخر تحديث في يونيو .يعتمد هذا المؤشر بشكل كبير على دورة الصرف المقدمة من وحدة
إدارة المشروع في الربع األخير.
18تتسبب اللوائح الطويلة واإلضافية التي وضعها البرنامج الوطني للتعامل مع األلغام التي يتم تطبيقها مع أي وكالة تعمل في إطار التوعية بمخاطر األلغام إلى ضعف اإلنجاز مقارنة بالهدف المحدد .بسبب تأخر
تدريب المعلمين وإغالق المدارس ،سيتم إحراز تقدم في الربع األخير من العام .تم تأجيل حملتين وطنيتين حتى نهاية سبتمبر لتصل إلى  60في المائة من الهدف.
 19تم االنتهاء من االمتحانات الوزارية للصف التاسع من المرحلة األساسية والثاني عشر من المرحلة الثانوية بنجاح في يوليو  ،2021األمر الذي يساعد حوالي  600,000طفل في مواصلة تعليمهم الرسمي .في
الوقت الراهن تقوم وزارة التربية والتعليم بمراجعة التقرير النهائي ،حيث أن األرقام التي تم تقديمها استرشادية وقد تتغير في الفترة المشمولة بالتقرير القادم.
 20بما أن المدارس كانت مغلقة خالل العطلة الصيفية ،لم يتم احراز أي تقدم فيما يتعلق بالمواد التعليمية .ومن المتوقع توزيع المواد التعليمية في بداية العام الدراسي  ،2022-2021الذي بدأ في منتصف أغسطس
.2021
 21بما أن المدارس كانت مغلقة خالل العطلة الصيفية ،لم يتم احراز أي تقدم فيما يتعلق بالمواد التعليمية .ومن المتوقع توزيع المواد التعليمية في بداية العام الدراسي  ،2022-2021الذي بدأ في منتصف أغسطس
.2021
 22من المقرر تنفيذ مبادرة شاملة على نطاق واسع لتنمية قدرات المعلمين والموظفين في المدارس ومجالس اآلباء واألمهات ومجالس الطالب وما إلى ذلك خالل الفترة  15أغسطس  15 -ديسمبر  .2021وتشمل
المبادرة التدريب على تنفيذ ومتابعة بروتوكوالت المدارس اآلمنة .سيتم اإلبالغ عن هذا المؤشر في أقرب وقت ممكن خالل الربع األخير من عام .2021
 23نظراً ألن المدارس كانت مغلقة أثناء العطلة الصيفية حتى منتصف شهر أغسطس ،لم يتم اإلبالغ عن أي تقدم حتى اآلن.
 24االنتهاء من مشروع دفع حوافز المعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم ،ومشروع حوافز المعلمين المؤقتين .لكن لم تتوفر األموال للعام الدراسي  2021/2020تستمر اليونيسف وشركاؤها في بذل جهود
المناصرة على مستوى عا ٍل لحشد األموال .تم االنتهاء من دورات الصرف لمعلمات المدارس الريفية في أغسطس  .2021سيتم إعادة بدء الصرف القائم على األداء للمعلمين للعام الدراسي  2022-2021في
إطار مشروع البنك الدولي في جانب المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم ومشروع مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية (من المتوقع سداد أقرب دفعة في نوفمبر  /ديسمبر .)2021
 25تبين أن أحد شركاء اليونيسف قد ارتكب خطأ في الفترة المشمولة بالتقرير السابق ،مما يبرر االنخفاض.
 26تلقى قسم المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي بيانات متأخرة من الشركاء لكال المؤشرين اللذين يمثالن األشهر السابقة .قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بنا ًء على ذلك.
 27تلقى قسم المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي بيانات متأخرة من الشركاء لكال المؤشرين اللذين يمثالن األشهر السابقة .قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بنا ًء على ذلك.
 28تلقى قسم المياه والصرف الصحي واإل صحاح البيئي بيانات متأخرة من الشركاء لكال المؤشرين اللذين يمثالن األشهر السابقة .قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بنا ًء على ذلك.
 29تلقى قسم المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي بيانات متأخرة من الشركاء لكال المؤشرين اللذين يمثالن األشهر السابقة .قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بنا ًء على ذلك.
 30يُعزى تدني اإلنجاز إلى حاالت التأخير في تنفيذ توزيع إمدادات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي وتعزيز النظافة ،والذي تم التخطيط له في إطار األموال المخصصة لمكون االستجابة في حاالت
الطوارئ التابع للبنك الدولي .من المتوقع أن يستفيد ما مجموعه  3,6مليون شخص من تنفيذ مشروع مكون االستجابة في حاالت الطوارئ ،والذي تأخر بسبب منح التصاريح للطرف المستقل المعني بالرصد
والموافقة على المشروع.
 31يُعزى تدني اإلنجاز إل ى حاالت التأخير في تنفيذ توزيع إمدادات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي وتعزيز النظافة ،والذي تم التخطيط له في إطار األموال المخصصة لمكون االستجابة في حاالت
الطوارئ التابع للبنك الدولي .من المتوقع أن يستفيد ما مجموعه  3,6مليون شخص من تنفيذ مشروع مكون االستجابة في حاالت الطوارئ ،والذي تأخر بسبب منح التصاريح للطرف المستقل المعني بالرصد
والموافقة على المشروع.
 32يُعزى التفوق في اإلنجاز إلى العدد الكبير من األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل التدخالت في حاالت الطوارئ التي تدعمها اليونيسف والتي تشمل صيانة خطوط أنابيب الصرف الصحي المنهارة،
باإلضافة إلى تنظيف وإزالة الحمأة من أنظمة الصرف الصحي في المدن مثل صنعاء.

9

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

40,000

28,596

2933

عدد األشخاص المستفيدين من المساعدات االجتماعية
واالقتصادية الطارئة طويلة األجل

150,000

145,931

32,823

االتصال ألغراض التنمية  -إشراك المجتمع المحلي  -المساءلة تجاه السكان المتضررين
عدد األشخاص المشاركين في إجراءات اإلشراك من أجل
التغيير االجتماعي والسلوكي

8,000,000

8,069,753
34

471,346

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

672,00035

206,29036

47,922

الملحق (ب)
وضع التمويل
التمويل المتوفر

القطاع

المتطلبات

الموارد الالزمة لألنشطة المخصصات األخرى التي تساهم
37
في تحقيق النتائج (بالدوالر)
اإلنسانية التي تم
استالمها في عام 2021

فجوة التمويل
الموارد المتاحة من العام
( 2020المبالغ التي تم
ترحيلها)

بالدوالر

%

الصحة

123,460,800

6,974,570

11,430,984

105,055,246

%85

التغذية

119,875,460

65,725,798

16,978,141

37,171,561

%31

حماية الطفل ،العنف القائم على النوع
االجتماعي في حاالت الطوارئ ومنع
االستغالل واالعتداء الجنسي

33,287,000

10,636,654

752,354

5,968,984

15,929,008

%48

التعليم

84,760,000

14,712,036

15,465,561

20,937,582

33,644,820

%40

المياه والصرف الصحي واإلصحاح
البيئي

100,000,000

17,906,369

28,278,451

27,425,386

26,389,794

%26

الحماية االجتماعية والحواالت النقدية

21,240,000

6,147,284

2,046,070

13,046,646

%61

االتصال ألغراض التنمية  -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

التنسيق بين الكتل

7,000,000

1,024,816

307,112

5,668,073

%81

جاري تخصيصه

-

8,859,640

المجموع

508,821,500

134,805,140

8,859,640 -

44,496,366

94,442,326

235,077,668

%46

 33يعزى ضعف االنجاز إلى نقص التمويل.
 34يُعزى التفوق في اإلنجاز إلى توسيع نطاق اإلبالغ عﻦ الﻤﺨاﻃﺮ وإشﺮاك الﻤﺠﺘمع وحشد أكثر من  6,000من رجال الدين القادرين على الوصول إلى أعداد كبيرة من المستفيدين من خالل التواصل الجماعي
في المساجد والمدارس واللقاءات المجتمعية ،وما إلى ذلك.
35ارتفع العدد المستهدف ليعكس االستجابة التعاونية في  2021حيث تعمل اليونيسف وشركاؤها معا ً للوصول إلى المزيد من األشخاص الذين يتلقون مجموعات مستلزمات آلية االستجابة السريعة.
 36ترتبط تدخالت هذا المؤشر بأنماط النازحين الجُدد وعملية التحقق التي يحتفظ بها شركاء الكتلة لالستجابة وفقا لذلك .يكمن مستوى االنجاز الذي يبدو متدنيا ً في الهدف الذي حددته الكتلة في خطة االستجابة
اإلنسانية ،حيث تم تحديده بنا ًء على السنوات السابقة (اتجاهات النزوح في  2019و.)2020
 37وهذا يتضمن مساهمات إضافية من منظمات متعددة األطراف وجهات مانحة أخرى والتي تركز على تعزيز النظام ،ولكنها تحتوي على مكونات طارئة وهي بذلك ستسهم نحو تحقيق النتائج الخاصة برصد
أداء البرامج اإلنسانية لعام .2021

10

