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 التي خلص إليها التقرير  أبرز النتائج
أفادت كتلة آلية    حيث تصاعدت حدة النزاع في مأرب خالل الفترة المشمولة بالتقرير،   •

بنزوح حوا السريعة  بسبب    33,000لي  االستجابة  شخص إضافي في شهر سبتمبر 
  النزاع الدائر.

في شهر سبتمبر، أغلقت المدارس أبوابها مؤقتا في أربع محافظات جنوبية نتيًجة لموجة   •
ومنذ ذلك الحين أُعيد  الحر الشديدة )في عدن وأبين( والنزاع )في حضرموت وشبوة(.

اليونيسف العمل مع وزارة التربية    تواصل ح معظم المدارس أو سيُعاد فتحها قريبًا.فت 
بعد   عن  التعليم  طرق  وتشمل  واالستعداد،  التأهب  أجل  من  استجابتها  في  والتعليم 
الشخصية   الحماية  معدات  وتوفير  اآلمنة  المدارس  بروتوكوالت  على  والتدريب 

 واإلمدادات، من جملة أمور أخرى. 
ا • في  نُفذت  المتكاملة  التوعية  من  الثانية  المشمولة  محا   12لجولة  الفترة  خالل  فظة 

طفل دون سن عام واحد على جرعتهم األولى    22,902وحصل ما مجموعه   بالتقرير.  
  آخرون جرعتهم الثالثة من اللقاح.  34,994من اللقاح الخماسي، وتلقى 

واإلصحاح البيئي التقدم  رغم تحديات التمويل، واصل قطاع المياه والصرف الصحي   •
التي تحققت   نتائجه  إلى حوالي  في  الوصول  تم  بالتقرير، حيث  المشمولة  الفترة  أثناء 

للشرب   والصالحة  اآلمنة  المياه  بإمدادات  تزويدهم  خالل  من  شخص  ماليين  أربعة 
بصورة مستمرة عن طريق توزيع الوقود في شمال البلد وجنوبها ونقل المياه بالشاحنات  

  مرشحات المياه الخزفية وكذلك معالجة المياه.وتوزيع 

  الوضع في أرقام

)اوتشا: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة على  

  (2021االحتياجات اإلنسانية لعام 
 

  مليون 11,3

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

 

  مليون 20,7

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

  (2021اإلنسانية 

 

 مليون  2

ليونيسف، ا)عدد األطفال النازحين  

أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال 

 في اليمن( 
 

 اليمن- المكتب القُطري 

 

 تقرير الوضع اإلنساني 

 2021مبر سبت 30-1 الفترة المشمولة بالتقرير:  
 

 2021اليمن/ -© اليونيسف 

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

 وضع التمويل

مليون   508,8: 2021نداء العام 

 دوالر
 * اليونيسف ووضع التمويلاستجابة 

 

 

 

مخصصات  

 أخرى 

مليون   44,5

 دوالر 

 

 

 

أنشطة   موارد 

اإلنساني  لعمل ا  

مليون   135,9

 دوالر 

 

 

 الفجوة التمويلية 

مليون   233,9

 دوالر 

 

 

 

المرحل   المبلغ  

مليون   ,594

 دوالر 
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 نظرة عامة على التمويل والشراكات 
مع خطة االستجابة اإلنسانية تتفق  طفال في اليمن والموافقة عليها كي  مراجعة أنشطة العمل اإلنساني من أجل األ  ، جرت2021خالل مايو  

  أرجاء برامج اليونيسف اإلنسانية كافة    تغطيومن المقرر أن   مليون دوالر.  508,8  إلى   2021نداء عام    وصل مبلغ، حيث  2021لليمن لعام  

إطار    تنفيذها في مع  النداء االستجابة لمواجهة فيروس كورونا ضمن البرامج المز  يضم، واألكثر احتياًجاسكان المناطق  وأن تصل إلى    البلد

العمل اإلنساني من أجل األطفال. ال أنشطة  اليونيسف في جمع  العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام   تمويل الالزموتستمر  بفاعلية ألنشطة 

مليون دوالر من مخصصات   94,5ترحيل    إلى، إضافًة  مليون دوالر أمريكي  135,9  استالمتم    2021سبتمبر  30  تاريخ  وحتى  ،2021

  لتنفيذ مليون دوالر    274,9  األموال إلى  مجموع، ليصل  1مليون دوالر إضافية وردت من مساهمات أخرى  44,5إلى جانب    ،2020ام  ع

جمالي  في المائة من إ  46ما يعادل    مليون دوالر، أو  233,9  بقيمةفجوة تمويلية    ذلك توجدومع   أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال.

اليمن. للحياة في  المنقذة  اليونيسف  السخية المبالغ الالزمة لمواصلة أنشطة  المساهمات  المشمولة با  لقد تضمنت  الفترة  األموال لتقرير  خالل 

 ب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. الوطنية في استراليا وفرنسا وصندوق التمويل اإلنساني لليمن التابع لمكتاليونيسف  لجان    الُمقدمة من

 

  نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية
مليون شخص   20,7  يحتاجالعالم، حيث    على مستوىزمة إنسانية  أ أأسوب  يمراليمن    ما زال  النزاع،بعد مضي ما يقرب من ست سنوات على  

تدخالت    ، استمرت التحديات التي تواجه2021خالل أغسطس   مالي عدد السكان.في المائة من إج  71  للمساعدات اإلنسانية، أي ما يعادل

اكن إيواء النازحين وتهديد البنية التحتية، وكذلك سوء  بما في ذلك هطول األمطار الغزيرة التي تسببت في تدمير أم  ،اليونيسف المنقذة للحياة

والمناطق التي مزقتها النزاعات وأُجبرت األسر    كورونا،اسي نتيجة جائحة فيروس  غذية الحاد الوخيم وإغالق المدارس قبل انتهاء العام الدرالت

بلغ عدد المهاجرين الذين    ، فيماطفل  مليوني  من بينهم  ص، خشمليون    4وفي هذا الصدد بلغ عدد النازحين حتى نهاية سبتمبر على ترك منازلها.

  90تتجاوز نسبة الالجئين األثيوبيين الـ  و .2020حتى أواخر عام    لجوء  وطالبالجئ    177,600ومهاجر    138,000وصلوا اليمن حوالي  

 .2يش عن فرص كسب الع ن بحثًافي المائة من المهاجرين وهم في الغالب يقصدون دول الخليج عبر اليم

 

حادثة انتهاك جسيم ضد األطفال، وجرى    11من توثيق  تمكن فريق العمل القُطري للرصد واإلبالغ التابع لألمم المتحدة  ،  2021وخالل سبتمبر

على أيدي أطراف النزاع    حيث ارتبطت كافة هذه االنتهاكات التي جرى التحقق منها بسقوط ضحايا من األطفال بالمائة منها،  73التحقق من  

( والحديدة 4في محافظات الضالع )  والمؤكدةمعظم الحوادث الموثقة  لقد وقعت   فتى(.  14فتيات و  7)  طفل  21  ما في ذلك تشويهب  لمختلفةا

 الفعلي أعلى من ذلك.الحوادث عدد حتى اآلن وقد يكون األمم المتحدة التحقق منها  األرقام التي استطاعتفقط هي  األرقام وهذه (. 2)
 

طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء التغذية الحاد    400,000يعانون من سوء التغذية الحاد، ال يزال حوالي  طفل    مليون  2,3ي  من بين حوال

كما  مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة للوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي.  15,4أكثر من    وهناك الوخيم.

 رئ إلى تقويض االستجابة المتكاملة.صرف الصحي واإلصحاح البيئي في حاالت الطوادخالت المياه واليؤدي نقص التمويل المخصص لت

، النساء واألطفال ساعدة للوصول إلى الخدمات الصحية، وما زال هناك تفاوت في نسبة تأثر مليون شخص بحاجة إلى م 20,1حوالي  يوجدو

الخدمات   للوصول إلىمليون رجل بحاجة إلى المساعدة    2,1وعاق  شخص م  مليون  3ول  مليون طف  10,2ومليون امرأة    4,8  وجودتبيَّن  حيث  

وهذا يعني انقطاع الخدمات الصحية    للمستشفيات،األموال لدعم الجانب الصحي، سيتوقف الدعم المقدم  وفي حال عدم الحصول على   الصحية. 

معدات الحماية   إضافًة إلى النقص الحاد في للخطر،  ورفاههملي تعريض حياتهم  األساسية المنقذة لحياة األطفال واألمهات وحديثي الوالدة وبالتا

 وسيؤديالشخصية لآلالف من مقدمي الرعاية الصحية إلى جانب التأثير على فحوصات الكشف عن فيروس كورونا لمئات اآلالف من اليمنيين.

بما في    للحياة،ن عشرة أنواع من اللقاحات المنقذة  التي تشمل أكثر م  اتاللقاحمن  جرعات  الماليين    صالحيةتوقف سلسلة التبريد إلى انتهاء  

 ذلك اللقاحات المضادة لشلل األطفال والحصبة واللقاح المضاد لفيروس كورونا. 
 

يرا  حالة مشتبه في إصابتها باإلسهال المائي الحاد/الكول  26,891، تم اإلبالغ عن إجمالي  2021أكتوبر  3يناير وحتى    1خالل الفترة من  

من عام    بذات الفترةة  مقارنً العدد انخفاًضا كبيًرا    هذا  يُمثلو في المائة من معدل وفيات الحاالت.  0,06ة مصاحبة، أي بنسبة  حالة وفا  17و

أبلغت جميع المحافظات  في المائة من معدل وفيات الحاالت(.  0,03بنسبة    حالة وفاة مصاحبة  63وحالة مشتبه بها    198,977)  2020

تصدرت محافظة تعز أكبر عدد من الحاالت المبلغ عنها   عن حاالت اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا باستثناء محافظتي مأرب وسقطرى. تقريبًا

غالبية حاالت    25بنسبة   المائة وكذلك  )  المصاحبة،  الوفاةفي  الحديدة  المائة(.  12,8)  المائة( وصنعاءفي    13تلتها محافظة  وتستمر   في 

خالل الفترة أيًضا  و .على الرغم من توجه أعداد اإلصابات بالكوليرا إلى االنخفاض  عن كثب  بالكوليرااقبة الوضع المتعلق  في مراليونيسف  

من مخزون مكاتب الصحة بالمحافظة في صنعاء  الكوليرا/توزيع مجموعات مستلزمات عالج اإلسهال المائي الحاد ، اكتملبالتقريرالمشمولة 

 
 .  2021" تشمل "المخصصات األخرى" الموارد العادية األخرى مقابل أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام  1
 2021التحليل القُطري المشترك الذي أجرته األمم المتحدة في اليمن، سبتمبر  2
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والمهرة ولحج والضالع وشبوة وحضرموت وسقطرى وتسليمها إلى   وأبين  والحديدة  وتعز  ومأرب  وعمران   والبيضاء وأمانة العاصمة وذمار  

  مراكز عالج اإلسهال المستهدفة ومراكز معالجة الجفاف )اإلماهة الفموية(. 
 

حالة وفاة مصاحبة    1,734ولفيروس  حالة إصابة با  9,139اإلبالغ عن إجمالي  جرى    سبتمبرحتى نهاية  وفيروس كورونا    ومنذ بدء جائحة

ثالث موجات متتالية من انتشار حاالت فيروس كورونا، حيث وقعت    اآلنحتى  شهدت اليمن   في المائة من معدل وفيات الحاالت.  19بنسبة  

وت وعدن وأبين  من محافظات حضرمالُمبلغ عنها تقريبًا  جميع الحاالت  وجاءت  أغسطس الماضي وانتهت في أوائل أكتوبر.     موجه فيآخر  

  الُمبلغ يتم اإلبالغ عن أي حاالت من المحافظات الشمالية باستثناء الحاالت األربع األولى    لضالع وشبوة والمهرة وتعز ومأرب. ولملحج واو

 حاالت. العن  واإلبالغ عزى هذا إلى عدم توفر الفحوصاتيُ حيث  ،2020عنها خالل عام  

 

 تحليل موجز عن استجابة البرنامج 
 

 والتغذية حة الص
معدات الحماية الشخصية  مرفق صحي ب  3,644من مقدمي الرعاية الصحية العاملين في    50,873، جرى تزويد  2021  أكتوبر  3تاريخ  حتى  

  22مديرية في    330هذه المرافق على    عحيث تتوز ،)بما في ذلك القفازات والكمامات والعباءات واالقنعة الواقية للوجه والنظارات الواقية(

بمن في ذلك العاملين في    (الُمستهدف  إجمالي العدد  20,000ضمن  من  )من مقدمي الرعاية الصحية    10,721لـ  توعية  ال  كما قُدمت حافظة.م

فيروس  اإلصابة بوالتعرف على حالة    العدوىمكافحة    جوانب  ، وتناولت التوعيةالمجال الصحي والقابالت المجتمعيات والمتطوعين المجتمعيين

وتم تقديم  فق.  اانتقال هذا الفيروس وأفضل الممارسات الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها على مستوى المجتمع والمر  قكورونا وطر

محافظات جنوبية )عدن وأبين ولحج والضالع وتعز   10في مرافق الفرز في    موظف يعملون  400لـ  حوافز بدل المخاطر  منح  الدعم من خالل  

 موت الوادي والمهرة وسقطرى(.وشبوة وحضرموت الساحل وحضر
 

في    18,4وفي المائة نساء    56,5مرافق الفرز التي تدعمها اليونيسف )  فيحالة    14,166  لـ  الكشف عن فيروس كورونا  فحوصات  توأجري

في المائة أطفال    4,4وفي المائة نساء    53,2)   للعالج في مراكز العزل  باإلصابة  حالة اشتباه  293  وأُحيل منهاالمائة أطفال دون سن الخامسة(  

الخامسة(. التنفس    الطبية،اإلمدادات    وكذلك  وس كورونافير  رشادية حولاإلكتيبات  النسخة من    30,000  تم نقل دون  بما في ذلك أجهزة 

ات في تسع محافظعلى عشرة مكاتب صحية  توزيعها  من أجل    الشخصية، الحماية    للطي ومعداتقابلة  الستائر  الواألسرة الطبية و  الصناعي 

 زال تسليم هذه اإلمدادات إلى مرافق الفرز المستهدفة مستمراً. وما  جنوبية،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امرأة ممن بلغن سن اإلنجاب   50,067تلقت  طفل دون سن عام واحد جرعتهم الثالثة من اللقاح الخماسي، فيما    50,814وتلقى ما مجموعه  

 ا.والدفتيري قاح الكزازل عاًما 49و 15تتراوح أعمارهن بين و
 

طفل دون سن    26,840خالل شهر سبتمبر، تلقى   محافظة خالل الفترة المشمولة بالتقرير.  13نُفذت الجولة الثانية من التوعية المتكاملة في  

ى من طفل جرعاتهم األول  27,830ى  تلق آخرون جرعتهم الثالثة من اللقاح. 37,878وتلقى    الخماسي،عام واحد جرعتهم األولى من اللقاح  

طفال دون   112,479امرأة ممن بلغن سن اإلنجاب لقاح الكزاز والدفتيريا، واستفاد  40, 642باإلضافة إلى ذلك، تلقت  لقاح عالج الحصبة.

  .سن الخامسة من خدمات اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة

 2021اليمن/-© اليونيسف 
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حمالت  لقاح الكزاز والدفتيريا في عدن من أجل    ة من جرع  500,000جرعة من لقاح الكوليرا الفموي و  790,000سبتمبر، تم تسليم    23في  

 في المحافظات الجنوبية. 2021تنفيذها خالل أكتوبر  لُمخططألمهات واالُموجهة لالتطعيم ضد الكوليرا والكزاز 
 

تركيبها في  عها وتوزي ويجريعمان، صاللة في  مركزمن   ُوردتحيث بنظام الطاقة الشمسية إلى صنعاء  ثالجة تعمل مباشرة 100تم تسليم 

  699، تم تركيب ما مجموعه  2021ثالجة تعمل بنظام الطاقة الشمسية في أربع محافظات، ومنذ يناير    34تم تركيب  كما   المرافق الصحية.

 ثالجة من هذا النوع في اليمن. 
 

ة الحاد وذلك استجابةً لحالة سوء التغذية ف وشركاؤها في دعم توسيع نطاق برنامج اإلدارة المجتمعية المتكاملة لسوء التغذياستمرت اليونيس

التغذية الحاد للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن    تحليل سوء  وفق  ذات الوضع الُمترديمن المديريات  مديرية   209في البلد ككل والسيما في  

بالغ في المرافق  معدل اإلمتوسط    وصل،  من ذات العامحتى أغسطس  و  2021  عاممنذ بداية   .2021مؤخراً في مارس  الغذائي الصادر  

إلى جانب البالغات الواردة من متطوعي الصحة والتغذية المجتمعية والفرق المتنقلة وحمالت   ،في المائة  90الصحية على الصعيد الوطني إلى  

مقدمة خالل  ( وجوالت التوعية ومراكز تغذية الرضع وصغار األطفال ومكمالت فيتامين )أ( الMUACقياس محيط منتصف أعلى الذراع )

  تحديد من أجل  (  ذكور  2,911,999وإناث    2,862,702)سن الخامسة  طفل دون    5,774,701وتم فحص   حملة التطعيم ضد شلل األطفال.

التدخالت، جميع  خالل  لديهم  التغذية  سوء  بينهم مستويات  تحديد  ومن  تم  الوخيم   طفل  215,295،  الحاد  التغذية  سوء  من  يعانون   ممن 

هذا يُمثل  العالج في العيادات الخارجية، وفي برامج    للعالج  مضاعفاتال  الخالية منالحاالت    واستقبلت،  فتى(  92,781وفتاة    122,541)

الشفاء    67العدد   الهدف السنوي، وبلغ معدل  الوخيم مع    19,336  واستُقبل في المائة.  88في المائة من  الحاد  التغذية  طفل مصاب بسوء 

 . لتلقي العالج جيةمضاعفات في مراكز التغذية العال
 

في المائة   91طفل أقراص مكافحة الديدان، بنسبة بلغت  2,378,863 ، تلقى2021تمبر وحتى نهاية شهر سب  ،وفيما يتعلق بالجانب الوقائي

تقديم  في المائة من الهدف السنوي( كما تم   101المغذيات الدقيقة )  اتجرععلى  طفل    2,845,398  حصلمن العدد السنوي المستهدف. كما  

إلى   )أ(  فيتامين  ا  3,139,077مكمالت  البرامج  )أ(  لروتينية  طفل خالل  فيتامين  ومكمالت  األطفال  شلل  حملة  إلى  في   الُمنفذةباإلضافة 

فيما    الفوليك،في المائة من الهدف السنوي( مكمالت حمض    134)من األمهات    1,641,090تلقت    ذلك، وباإلضافة إلى   المحافظات الشمالية.

 ت حول تغذية الرضع وصغار األطفال.في المائة من الهدف السنوي( على استشارا 131من األمهات ) 2,251,  263 حصلت  

 

 حماية الطفل
طفل    62,351  من بينهم  األلغام،النزاع من خالل أنشطة التوعية بمخاطر  ب  ُمتأثرشخص    497,233تم الوصول إلى    سبتمبر،شهر  خالل  و

رجل( في تسع محافظات )البيضاء والضالع    219,220وامرأة    215,662)  شخص بالغ   434,882وفتى(    32,729وفتاة    29,622)

 لألطفال   المالئمةأنشطة التوعية بمخاطر األلغام في المدارس والمساحات    نُفذتحيث   ،والحديدة والجوف وإب ومأرب وصعدة وتعز وحجة(

  .تزام باإلجراءات الوقائية من فيروس كوروناوكذلك من خالل الرسائل اإلذاعية والحمالت المجتمعية مع االل
 

  14في    شخص  113,143قدمت اليونيسف الدعم النفسي واالجتماعي إلى  ومن خالل شبكة من األماكن الثابتة والمتنقلة المالئمة لألطفال،  

طفل    61,840  من بينهمعز(  إب ومأرب ولحج وحجة وريمة وصعدة وصنعاء وت ع والحديدة والجوف وعمران وذمار ومحافظة )أبين والضال

  رجل(.  22,573وامرأة  28,730) شخص بالغ 51,303وفتى(  32,462وفتاة  29,378)
 

حيث عمل  ،هشاًشةلألطفال األكثر    الحرجةبرنامج إدارة الحاالت، واصلت اليونيسف دعم اإلحالة وتوفير الخدمات ذات األهمية    عبرومن  

 فتى(.   614وفتاة    371)  منهم أكثر من خدمة واحدة  1,005تلقى  فتى(،    616وفتاة    375)  طفل  1,011  ُمَدَربِين على تحديدُمدراء الحاالت ال
 

من شخص    115,527  إلى  خدمات الصحة النفسية المجتمعية والدعم النفسي واالجتماعيالشركاء في مجال مسؤولية حماية الطفل    قدمكما  

)  64,151  بينهم األولية.  51,376وفتى(    33,464وفتاة    30,687طفل  الرعاية  مقدمي  حماية   من  مجال مسؤولية  من    الطفل، وبدعم 

أجرت المجموعة الفنية إلدارة الحاالت ورشة عمل ليوم واحد لمراجعة أدوات    الحاالت،ولضمان تنسيق العمل بين الجهات الفاعلة في إدارة  

 في األشهر المقبلة. اختتامهال هذه العملية جارية ومن المتوقع اوال تز وإجراءات التشغيل القياسية مع الجهات الفاعلة في إدارة الحاالت.
 

 التعليم
  حضرموت في  )  والنزاع(  وأبين  عدن في  الحر الشديدة )  نتيًجة لموجةأربع محافظات جنوبية    فيمؤقتا  شهر سبتمبر، أغلقت المدارس أبوابها    في

من استجابتها  فيمع وزارة التربية والتعليم  العملاليونيسف  تواصل قريبًا.ا فتحه  سيُعادمعظم المدارس أو  فتحذلك الحين أُعيد  ومنذ (. وشبوة

ومستلزمات  طرق التعلم عن بعد والتدريب على بروتوكوالت المدارس اآلمنة وتوفير معدات الحماية الشخصية    أجل التأهب واالستعداد، وتشمل

 وما إلى ذلك(. سية، وعدة مستلزمات المدرسة، التعليم )مجموعات الحقائب المدر
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مل من معقمات   500  علبة سعة  77,238و  (،)مدارس( )في المحافظات الجنوبية  يمركز امتحان  4,415حوالي  كمامة في    84,250  ُوزعت

  قطعة صابون أثناء أداء االمتحانات الوزارية العامة.  43,360واليدين، 
 

التربية   اليونيسف ووزارة  المعلمين ومدراء    20,000ن  والتعليم خطة تدريبية ألكثر م أطلقت  المدارس والطالب وأولياء األمور، مع  من 

  حول رس اآلمنة والتعليم عن بعد ورسائل توعوية  االتركيز على التعليم الفعال والدعم النفسي االجتماعي والتخطيط واإلدارة وبروتوكوالت المد

تقدم لالمتحانات   على النحو التالي:  زارية التي أجريت في شهري يوليو وأغسطسالتربية والتعليم نتائج االمتحانات الووقد أعلنت وزارة   التغذية.  

في المائة   80فتى( حيث اجتاز أكثر من  308,713و  فتاة 218,020)  الثانويساسي والثاني عشر  األمن الصف التاسع    طالب   526,733

تواصل اليونيسف دعم النظام التعليمي من خالل توفير    .الفتيان(  منالمائة    في  78والفتيات    مني المائة  ف  85من الطالب االمتحانات بنجاح ) 

  17,027فتى(، وكذلك توفير    3,911وفتاة    5,314، من بينهم  طالب  9,225ود بالفائدة على  في محافظة شبوة )بما يع  مقعد دراسي  3,075

 ( تى ف 9,378وفتاة  7,649تٌوزع على لمحويت )مدرسية في محافظتي الضالع وا مجموعة حقيبة 
 

  مشروع دفع حوافز المعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم، ومشروع حوافز المعلمين المؤقتين، لكن لم تتوفر األموال للعام الدراسي   اكتمل

المناصرة .  2020/2021 بذل جهود  في  اليونيسف وشركاؤها  لح  والدعم  تستمر  عاٍل  دورات  و شد األموال.على مستوى  من  االنتهاء  تم 

بدء الصرف القائم على األداء للمعلمين للعام   وسيُعاد ية باستثناء الصرف بأثر رجعي لعدد قليل من المعلمات.  رف لمعلمات المدارس الريفالص

روع مكتب المفوضية األوروبية في إطار مشروع البنك الدولي في جانب المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم ومش  2022-2021الدراسي  

 (.2021أقرب دفعة في نوفمبر / ديسمبر  صرفقع اإلنسانية والحماية المدنية )من المتو للمساعدات
 

مبادرة شاملة على نطاق واسع لتنمية قدرات المعلمين والموظفين في المدارس ومجالس اآلباء واألمهات ومجالس الطالب   إطالقمن المقرر  

  يذ ومتابعة بروتوكوالت المدارس اآلمنة.التدريب على تنفوتشمل المبادرة  . 2021األخير من عام  وذلك خالل الربع
 

في سن الدراسة من خالل نشاط   طفلةو  طفلمليون    2,5وبذلك تمكنت من الوصول إلى    المطلوب،في المائة من التمويل    35تلقت كتلة التعليم  

  في الوقت المناسب.ن تحقيق استجابة الكتلة وصعوبات الوصول تحول دو نقص التمويلات وال تزال التحدي أو خدمة واحدة على األقل.

 

 المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي 
 

التقدم في المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي    واصل قطاع،  يةتحديات التمويلالرغم  

التي تحققت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، حيث تم الوصول إلى حوالي أربعة ماليين   نتائجه

للشرب بصورة مستمرة عن    اآلمنة والصالحةالمياه    تزويدهم بإمداداتل  ال خ  منشخص  

ونقل المياه بالشاحنات وتوزيع مرشحات المياه    وجنوبها  البلدطريق توزيع الوقود في شمال  

الزيادة في عدد المستفيدين من خالل الدعم المقدم   تحققتوقد  .الخزفية وكذلك معالجة المياه

 لمجاعة.من صندوق اإلغاثة من ا 
 

في كل من صنعاء وذمار  الصحي  للمياه والصرف  المحلية  المؤسسات  اليونيسف  دعمت 

هارة وتنظيف وإزالة الحمأة  ط أنابيب الصرف الصحي المنوعمران من خالل صيانة خطو

أنظ التلوث  من  من  الوقاية  عن  فضالً  الصحي،  الصرف  هذه   حيثالبيئي،  مة  من  استفاد 

وعالوة على ذلك، دعمت اليونيسف حمالت التخلص   شخص ممن يحصلون على خدمات الصرف الصحي.  605,640التدخالت ما مجموعه  

شخصاً من خالل تشجيع استخدام النظافة الصحية عن طريق قيام فرق   48,960على فظة صعدة، بما يعود بالفائدة من مياه المجاري في محا

 المناطق المستهدفة في دماج وصعدة.   م شاحنات نقل مياه المجاري فيالحمأة والتخلص منها باستخدا  بإزالةاالستجابة السريعة 

 

أنشطة معالجة المياه   حيث أجرتسريعة  فريق استجابة    125جهة الكوليرا من خالل  لمواوفي شهر سبتمبر، واصلت اليونيسف استجابتها  

وعات لوازم النظافة الصحية القابلة لالستهالك، والجلسات  بالكلور ورصد جودة المياه وتوزيع مجموعات لوازم النظافة الصحية األساسية ومجم

  شخص   428,975واستفاد   اإلبالغ فيها عن ارتفاع عدد حاالت الكوليرا.  تمت التي  ونفذت األنشطة بشكل متزامن في نفس المديريا التوعوية.

بما في ذلك   ،تكاملة، من خالل توزيع اإلمداداتمن توزيع إمدادات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي وتعزيز النظافة الصحية الم

 .  وغيرهاوأقراص الكلور،  النظافة االستهالكيةات مستلزمات ومجموع ستلزمات النظافة األساسيةمجموعات م

 

 الحماية االجتماعية واإلدماج 
اإلحالة في أمانة العاصمة  من أنشطة النقد والدورة الرابعة   بنجاح في شهر سبتمبراليونيسف    أتمتبالشراكة مع صندوق الرعاية االجتماعية،  

في المائة   95شخص )  34,903أسرة /    7,503حيث تم الوصول إلى   )مديرية شعوب( ومحافظة صنعاء )مديريتي بالد الروس وأرحب(.

 2021اليمن/-© اليونيسف 
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العدد   لهمن  النقد واإلحالة الُمخطط  لهم من خالل خدمات  الدعم  أو اإلحا  3( وتقديم  المباشر  الدعم  الخدمات سواء عن طريق  إلى مقدمي  لة 

  265وامرأة حامل    152شخص )  5,213الذراع لـ    قياس محيط منتصف أعلى  إجراءتحققت:  وفيما يلي أهم اإلنجازات التي   الرئيسيين.  

  وحصول طفال/ رضيعا،    90وتطعيم  شخص يعانون من سوء التغذية إلى مراكز الصحة العامة،    76حالة  طفل(، وإ  4,796امرأة مرضعة و

ة هامة تضمنت  رسائل توعيشخص من خالل    25,330ما يقارب    أي  أسرة  7,503إلى  تم الوصول  طفل على شهادات ميالدهم، كما    4,194

وما  الوقاية من فيروس كورونا وممارسات النظافة الصحية )بما في ذلك أهمية تعليم األطفال ومنح شهادات الميالد لألطفال والمواليد الجدد،  

 إلى ذلك(.
 

وفي  .  وأسرهم  احتياجااألكثر  طفال  تصادي، واصلت اليونيسف دعم األلنموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقمشروع ا  وكجزء من

طفل، كما   3,000في سن الدراسة والحاقهم بالمدارس، وإصدار شهادات الميالد ألكثر من    طفل   2,796دعم إلى  الشهر سبتمبر، جرى تقديم  

وتلقى  امرأة حا  261أُحيلت   الصحية،  المراكز  إلى  التخلص من   222مل ومرضعة  غذائية وعالج  وأدوية/مكمالت  اللقاح  طفال جرعات 

  شاب وطفل.  1,203اعي لـ إضافة إلى ذلك، قدم مدراء الحاالت الدعم النفسي واالجتم دان.الدي
 

 يافع وشاب 269ماعي واالقتصادي، أكمل التمكين االجتوكجزء من ركيزة االستثمار االجتماعي في إطار مشروع النموذج المتكامل للدعم و

في محافظة صنعاء برنامج تدريبي حول المهارات الحياتية وايجاد فرص العمل/    من المجتمعات األشد فقًرا وتهميًشافي المائة فتيات(    54)

ة لهذا التدريب، أعد  نتيجً و .  األكثر احتياجامعات  يهدف البرنامج إلى تعزيز إمكانية توظيف اليافعين والشباب من المجت  حيثاألعمال،  ريادة  

  ، الخ(.تربية الماشية والخياطة والبقالةك التصوير الفوتوغرافي، ومستفيد خططا تجارية إلنشاء أعمالهم الخاصة )بما في ذل 244
 

  عليمعلى منهجية إدارة المتطوعين وت  جاباألشخاص األكثر احتيامن قادة منظمة المجتمع المحلي المعنية    28باإلضافة إلى ذلك، تم تدريب  

باستخدام النهج القائم على تعليم    فتى( من صنعاء  11فتاة و14)  ابيافع وش  25كما جرى تدريب    ،بالشباالتغيير المجتمعي من    رواد-األقران  

 . وا شباب رواد التغيير المجتمعيليصبح األقران
 

مجموعة حقائب مدرسية )تستهدف   270ن خالل المنظمات المجتمعية لتوزيع  مجتمعية ممبادرات    نُفذتوخالل الفترة المشمولة بالتقرير،  

أسرة متضررة من الفيضانات في مديريتي معين والثورة، باإلضافة إلى    50لصالح  بالستيكي    طربال  50فتى( فضالً عن    168فتاة و  102

حي من األحياء العشوائية في أمانة   55حملة نظافة في    94  نُفذتك،  ة على ذلعالوً  أسرة في أمانة العاصمة.  700  لـ توفير المياه النظيفة  

  العاصمة ومحافظة صنعاء.

 

 االتصال من أجل التنمية 
فضالً عن تشجيع    المحافظات،جميع    في تعزيز السلوكيات الوقائية    المجتمع علىخالل سبتمبر، ركزت أنشطة اإلبالغ عن المخاطر واشراك  

  باستخدام مختلف وسائل اإلعالم ومنصات المشاركة المجتمعية. الجنوبية، المحافظاتا في وس كوروناخذ اللقاحات المضادة لفير
 

في المدارس لتوعية الطالب حول الممارسات الوقائية من الشخصيات الدينية  مشاركة  ، ارتفع مستوى أنشطة  خالل الفترة المشمولة بالتقريرو

المدارس،  كما أقامت الشخصيات الدينية جلسات توعية بوتيرة أكبر في عدد أكبر من   الجسدي.  فيروس كورونا وااللتزام بإرشادات التباعد  

الشخصيات   عملتبشكل عام،   فيروس كورونا.  ب  يتعلق  فيمافي المشاركة مع الناس في المساجد وفي اللقاءات/ المناسبات المجتمعية    واالستمرار

  المجتمعية والمناسبات االجتماعية النسوية. تواللقاءالمدارس مساجد واشخص خالل شهر سبتمبر في ال 517,059الدينية مع 
 

شخص برسائل حول الوقاية من    210,639األمهات، ووصلوا إلى  بين  وجلسات منتديات    منزليةأجرى المتطوعون المجتمعيون زيارات  

انتشاره منع    وكيفيةاإلصابة به وطرق انتقاله،    راضوأع  أخطارهوفيروس كورونا  ب  ما يتعلقتضمنت هذه الرسائل التوعية   كورونا.    فيروس

الرعاية ألي فرد من أفراد    حصول علىال  األخرى، وكيفيةمن حماية األشخاص وأسرهم من هذا الفيروس وأمراض الجهاز التنفسي    والتأكد

ي المحافظات الجنوبية بأهمية اخذ  س فلناكما قام المتطوعون المجتمعيون بتوعية ا األسرة التي تظهر عليه/عليها أعراض فيروس كورونا.

لفيروس   المضادة  للشائعات  كورونا،اللقاحات  استمرت تدخالت    والتصدي  اللقاحات.  المجتمعات حول هذه  المنتشرة في  الخاطئة  والمفاهيم 

  حصول ضمان  وب من أجل  لجني ا ت فلدعم مبادرة الحماية المتكاملة متعددة القطاعات في ثالث مديرياعن المخاطر وإشراك المجتمع  اإلبالغ  

وعين المجتمعيين تم حشد المتط المعرفة والمهارات الالزمة لتبني سلوكيات الوقاية من فيروس كورونا.على  األسر المعرضة لمخاطر عالية  

ومن  افي.  اض   شخص  7,849والوصول إلى    المستهدفة،في المديريات الثالث لتسهيل إشراك المجتمع في المديريات    المدربين تدريبًا خاًصا

المتطوعون المجتمعيون، تلقى المستفيدون رسائل توعوية حول مبادئ الحماية والتعقيم والوقاية من العدوى ومكافحتها   ايبذلهخالل الجهود التي  

اية  لرعس االتما  كورونا والخدمات ذات الصلة، بما في ذلك إجراءات  من فيروسالوقاية    حولبمعلومات    زودوا كما   على مستوى األسرة.

 على أحد أفراد األسرة.  الطبية عند ظهور أعراض المرض

 
يهدف الدعم الذي يقدمه البرنامج إلى ضمان الحصول على الخدمات االجتماعية  ت النقدية والدعم التكميلي لتحقيق أقصى قدر من اآلثار اإليجابية للحواالت النقدية. يجمع برنامج النقد واإلحالة بين التحويال 3

 وعية الصحية.   المتكاملة، بما في ذلك الصحة والتغذية وتسجيل المواليد والتعليم والت
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وشملت األنشطة بث الرسائل اإلعالمية عن   محافظة في الجنوب.  13ونفذت تدخالت في مجال اإلبالغ عن التطعيم والتعبئة المجتمعية في  

برامج  قتطفات المصورة وإعالنات الخدمة العامة والوشملت األنشطة بث رسائل الحملة من خالل الم الحمالت وأنشطة المشاركة المجتمعية.  

 شخص.  ماليين 5إلى   وصول تلك األنشطة ويُقدَّر قنوات تلفزيونية.  6ومحطة إذاعية  25النقاشية المخصصة عبر  

 

خاطر واعتماد  خالل شهر سبتمبر، بدأت الجولة الرابعة من التقييم السريع لفيروس كورونا بهدف قياس المعارف والمواقف وتصورات الم

المنهجيات دارة التقييم الذي وظف  ا  محافظة  21في    تولى الشركاء الممارسات الوقائية وكذلك معدالت الترّدد في أخذ لقاح فيروس كورونا.  

المضاد لفيروس إعداد الرسائل التوعوية بشأن زيادة الطلب على اللقاح    التقييم فيبالنتائج المستخلصة من    تم االسترشاد  حيث والنوعي،كمية  ال

  وشملت النتائج الرئيسة زيادة الوعي بالفيروس .  اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمعتدخالت  ال  عن  االستداللمن  ، وبالتالي المزيد  كورونا

اإلبالغ وزيادة الوعي بالمخاطر منذ الجولة الثالثة، والحاجة إلى مواصلة التأكيد على أهمية تدابير الوقاية من فيروس كورونا كجزء من أنشطة  

 عن المخاطر وإشراك المجتمع 
 

تلقي   أنظمة  واالنطباعاتلتعزيز  االمالحظات  الصحة  تديرها وزارة  التي  المجانية  الخطوط  اليونيسف  يُجيب    والسكان،لعامة  ، دعمت  التي 

  كما دعمت اليونيسف خًطا مجانيًا على األسئلة والمخاوف وتقديم االستشارات الطبية حول فيروس كورونا.   من خاللها  األخصائيون الصحيون

الفترة المشمولة بالتقرير، وخالل   واهم ومخاوفهم بشأن الخدمات اإلنسانية المقدمة لهم.النازحين بهدف تمكينهم من رفع شكلتلقي المكالمات من  

لالتصال المتبادل، أنشأ بعض المتطوعين المجتمعيين   ضافيإ  ومن أجل توفير منبر تلك الخطوط المجانية.  عبرمكالمة    2,194تم الرد على  

من الوصول إلى    تمكنواللتفاعل مع مجتمعاتهم المحلية وقد    واتسابمجموعات    –بمن فيهم الشخصيات الدينية وأعضاء منتديات األمهات    –

 شخص.  101,400

 

 االستجابة لمواجهة االسهال المائي الحاد/ الكوليرا 
 / الكوليرا.واصل الشركاء المنفذون تقديم الدعم لتنفيذ التدخالت في مجال التواصل والتعبئة االجتماعية الرامية للوقاية من اإلسهال المائي الحاد

الديني والشخصيات  المجتمعيون  المتطوعون  إلى  نجح  الوصول  في  األمهات  منتديات  توعوية حول    624,483ة وأعضاء  برسائل  شخص 

  وذلك من أجل الحفاظ على حياة الطفل،    األسرية منكما جرى أيضاً توزيع رسائل أساسية حول الممارسات   اإلسهال المائي الحاد/الكوليرا.  

 لتوعية في المساجد والمدارس.وجلسات ا المجتمعية والفعالياتواللقاءات  ةالمنزليخالل الزيارات 

 

 آلية االستجابة السريعة 
مما أدى إلى    مأربفي    النزاعاحتدم    ذلك،سبتمبر أي تغييرات على جبهات القتال المحتدمة في جميع أنحاء البلد.  ومع  شهر  خالل  لم تحدث  

وتعز والبيضاء تشهد اشتباكات متفرقة دون حدوث   نزوح األسر داخل المحافظة نفسها.  ال تزال الجبهات على امتداد محافظات شبوة  ارتفاع

 تغيير كبير في خطوط السيطرة.
 

غ عن أكبر عدد  تم اإلبال . في شهر سبتمبر لاستمرار القتاشخص نتيجة  33,000وقد أفادت مجموعة آلية االستجابة السريعة بنزوح حوالي 

  نازح( والجوف. 3,787نازح( وحجة ) 6,573من النزوح في مأرب )

 

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

  32,648أسرة نازحة جديدة )   4,664ت آلية االستجابة السريعة إلى خالل شهر سبتمبر، وصل األمامية ودعمهم بمجموعة االستجابة األولية.

للسيول(   مجموعات مستلزماتتوزيع    مديرية، مع  22على  شخص( يتوزعون   السريعة )بما في ذلك كجزء من االستجابة  آلية االستجابة 

 ة ومجموعات مستلزمات النظافة الشخصية للنساء.غذائية ومجموعات مستلزمات النظافة األساسية لألسر  وموادتضمنت مواد النظافة األساسية  

 الفورية األكثر أهمية لألسر النازحة التي اضطرت إلى مغادرة منازلها بشكل مفاجئ. حتياجاتاالمجموعة المستلزمات هذه لبت 

 

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

في المائة من فترة صالحيتها وفرض احتياجات    50استيراد اإلمدادات التي لم يتبق سوى أقل من    الجودة حظرلمقاييس وضبط  للمواصفات وا

بالتحديد في    األغذية العالجية الجاهزة لالستعمال  شحنتشترط  ال زالت الهيئة   تجهيز صارمة لإلمدادات المشحونة من بعض بلدان المنشأ.

لكن بسبب   من توصيات الشركات المصنعة ووزارة الصحة العامة والسكان بأنه ال يلزم نقلها في حاويات مبردة.  حاويات مبردة على الرغم

التي في المائة.  200هذا الشرط تزداد تكاليف الشحن بنسبة   الحثيثة  تبذلها    إالَّ أن هذا الشرط ال يزال قيد المراجعة نتيجة جهود التواصل 

 عالمي.اليونيسف وبرنامج األغذية ال
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منظمات  على األمم المتحدة/ال  التعاقد الحصري مع الموردين المسجلين لديه  شتراط نسانية اوتنسيق الشؤون اإل  إلدارةعلى  واستمر المجلس األ

ري  لتجاال يزال السوق ا فسية في شمال اليمن.، األمر الذي سيحد من االستعانة بالموردين وعملية اختيارهم بصورة تناالدولية غير الحكومية

ولضمان توافر اإلمدادات األساسية،  .مقًرا لهم  ويعتمد بشكل كبير على الموردين الذين يتخذون المناطق الشمالية   في المحافظات الجنوبية محدوًدا 

 اإلقليمية. شبهاألسواق يجري استقصاء القدرة التنافسية من حيث األسعار والتوقيت المناسب لمواعيد الشراء من  
 

 تنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني القيادة وال
االحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة اإلنسانية والكتل وأولويات   العامة علىنظرة  الاستراتيجية اليونيسف اإلنسانية في اليمن مع تقرير    تتفق

والصرف الصحي واإلصحاح البيئي   مياهكتل الحيث تقود    اليمن،تواصل اليونيسف العمل بالتنسيق مع الفريق القطري اإلنساني في   البرامج.

والتغذية وكذلك مجال مسؤولية حماية   ف   الطفل،والتعليم  الصحة ي  باعتبارها عضو نشط  األخرى    كتلة  المتحدة  األمم  وتتعاون مع وكاالت 

  متأثرة بتصاعد العنف المسلح.والمنظمات الدولية غير الحكومية لتقديم اإلمدادات والخدمات األساسية المنقذة للحياة بكفاءة في المناطق ال
 

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

اطر وإشراك المجتمع االستجابة أيضاً مع األولويات الثالث التي وضعتها األمم المتحدة والحكومة بشأن اليمن: إدارة الحاالت واإلبالغ عن المخ

وترتكز هذه الخطة على   إدارة األولويتان األخيرتان.واستمرار البرامج الصحية خارج إطار التصدي لفيروس كورونا، حيث تتولى اليونيسف  

 متضررة األخرى.خطة التأهب واالستجابة الوطنية التي تقودها منظمة الصحة العالمية وتأخذ بعين االعتبار الدروس المستفادة من البلدان ال

ومنظمة الصحة العالمية إلطالق حملة نشر اللقاحات مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين  تنسيقًا وثيقًا 2021النصف األول من عام  شهد

المخاطر  نيسف استجابتها الخاصة بالتوعية حول اإلبالغ عن واصلت اليو في اليمن. (كوفاكس )المضادة لفيروس كورونا المقدمة من منظومة 

 لمواصلة المشاركة الرقمية ورصد الشائعات. من خالل تنفيذ حمالت للتعاطي مع المعلومات المضللة حول هذا اللقاح، وكذلك  وإشراك المجتمع  
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 اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني 

الميدانية:  يتهدد األطفال في   المستجدات  التغذية: خطر مستمر  سوء 
 اليمن 

ألزمة    في استجابتها  تدعم اليونيسف مراكز الرعاية الصحية األولية
 . سوء تغذية األطفال في اليمن

 على الرابط التالي الضغطلقراءة المزيد عن هذا التدخل يرجى 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعالم الخارجي 

المضادة لفيروس  وصول اللقاحات اليوم العالمي لمحو األمية

 كورونا من إيطاليا 

 طفل لل الصديقةالمساحات 

 
 

  

 2021نوفمبر  30 تقرير الوضع القادم:
  www.facebook.com/unicefyemen:على الفيسبوك اليمن- صفحة اليونيسف 

 UNICEF_Yemen@ :صفحة اليونيسف اليمن على تويتر
 UNICEF_Yemen@ على انستجرام صفحة اليونيسف اليمن

  yemen.html/www.unicef.org/appeals:2021 أنشطة اليونيسف للعمل اإلنساني من أجل األطفال لعام
 
 

 

 للمزيد من المعلومات 

 يمكن التواصل مع:  

 

 فيليب دواميل 

 عاء  ممثل اليونيسف في اليمن، صن 

 967712223363+ تلفون:

بريد الكتروني:  
pduamelle@unicef.org 

 محمد ابو النجا 

 والمناصرة   عالمرئيس قسم اإل

 اليمن، صنعاء   –اليونيسف 

 967712223161+ تلفون:

  maboelnaga@unicef.org:يبريد الكترون 

 آن لوبيل 

  اليمن- اليونيسف  في  خبيرة الشراكات

 من مقر عمان، األردن  

 0402 835 79 962+ تلفون:

  alubell@unicef.orgبريد الكتروني:

 

 

 

 

 

 

 

 ©/اليمن 2021اليونيسف/

https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://web.facebook.com/139654236100628/posts/4481169265282415/?_rdc=1&_rdr
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1441034954125631493?s=20
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1441034954125631493?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=7PLsZLKDxgs
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 لتنفيذ اليونيسف وشركاء ا   

 القطاع
 اتاالحتياج
 ةالكلي

 2021هدف 
مجموع 
 النتائج

ر منذ يالتغي
 آخر تقرير 

 2021هدف 
مجموع 
 النتائج

ير منذ يالتغ
 آخر تقرير 

 الصحة

 ضد الحصبة   اللقاح ممن تلقوا  عدد األطفال دون سن عام واحد  

20,100,000 

972142 582,118 73,628    

ممن   شهر  59و 6تتراوح أعمارهم بين عدد األطفال الذين 
 شلل األطفال  ضد القاح تلقوا 

5,535,816 3,800,313 50    

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

2,500,000 2,097,832 212,890    

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

15,000 15,873 60    

 التغذية

الذين األطفال  بين    عدد  أعمارهم  شهر    59و  6تتراوح 
الذين   الوخيم  الحاد  التغذية  بسوء  قسام  أل  ادخلواالمصابين 

 الرعاية العالجية
321,558 320108 215,295 37,700 320,108 215,295 37,700 

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

4,766,718 4,633,443 3,139,074 10,553 4,633,443 
3,139,074

  
10,553 

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

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

8,600,000 

900,000 7375,311 113,143 990,000 8396,803 115,527 

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

 تماعي أو التصدي له االج 
6,100,000 4,133,897 

 
920,921 

 
   

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

500,000 1,400,000 100    

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

 المساعدة للناجين
2,160,000 11905,220 497,233    

 
 . 2021نشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال الذي تم تحديثه واعتماده لعام تعكس هذه األرقام نداء أ4
 لة الثانية في الربع األخير من العام.نُظمت الحملة األولى في شهر مايو، ومن المتوقع إجراء الحم لم يُحرز أي تقدم خالل شهر سبتمبر حيث من المقرر تحقيق هذا المؤشر من خالل الحمالت الوطنية.  5
بناًء على مناقشة   في المائة. 6كما أن إمدادات اليونيسف المتاحة من معدات الحماية الشخصية تخطت الهدف بنسبة  يعتمد هذا المؤشر على اإلمدادات المتاحة والطلبات المقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان. 6

 ع اإلمدادات المتاحة من معدات الحماية الشخصية على موظفي مرافق الرعاية الصحية.   الصحة العامة والسكان، طلبت األخيرة توزيبين منظمة اليونيسف ووزارة 
ل تقديم المشورة  التفعيل مما سيساعد في الوصول إلى الناس عن بعد من خالال يزال الخط الساخن التابع لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل قيد   واجه الشركاء تحديات في تنفيذ أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي.    7

 في جانب الدعم النفسي االجتماعي.
 . الهدف تحقيقنحو التقدم  بطء من سير مما  األنشطة، تنفيذ الشركاء في  سرعة  تأخرت8
حي واإلصحاح البيئي الذي يساهم في مؤشر العنف القائم على النوع  ة بناًء على أحدث البيانات في مؤشر المياه والصرف الصُحدثت بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي والتقدم المحرز في األشهر السابق  9

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

 إدارة المشروع في الربع األخير. 
بسبب تأخر   دف المحدد.طر األلغام تسببت في ضعف اإلنجاز مقارنًة بالهإن اللوائح الطويلة واإلضافية التي وضعها البرنامج الوطني للتعامل مع األلغام ويتم تطبيقها مع أي وكالة تعمل في إطار التوعية بمخا  11

في المائة من الهدف، وسينعكس ذلك في تقرير الوضع القادم    60تم تأجيل حملتين وطنيتين حتى نهاية سبتمبر حيث ستصالن إلى   سيتم إحراز تقدم في الربع األخير من العام.  تدريب المعلمين وإغالق المدارس، 

 في اكتوبر.   
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 التعليم

التعليم الرسمي وغير الرسمي،    الحاصلين علىعدد األطفال  
 بما في ذلك التعليم المبكر 

8,100,000 

500,000 12620,885 0 790750 172,736 -1399,830 

 169,554- 15254,945 872,000 20,627 14146,824 800,000 لفردي عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمواد تعليمية لالستخدام ا

المدارس   بروتوكوالت  تطبق  التي  المدارس    اآلمنةعدد 
 )الوقاية من العدوى ومكافحتها( 

1,000 17229 0 4,600 18703 0 

 86,000 عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز شهرية 
 

192,162 
 

0 181,603 206,129 
 
0 
 

 ف الصحي واالصحاح البيئي المياه والصر

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

15,400,000 

6800000 
7,319,768

21 
479,996 8826986 5,902,974 220 

الذين   األشخاص  المياه وخدمات    احصلوعدد  امدادات  على 
ئي الضرورية )بما في ذلك  الصرف الصحي واإلصحاح البي

 مواد النظافة( 
5,910,000 

4,401,969
23 

 
428,975 

 
4529704 4,436,453 240 

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

5,910,000 
4,401,969

25 

 
428,975 

 
5,767,919 4,809,438 260 

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

3,400,000 4,129,454
27 

234,961    

 النقدية  والحواالتالحماية االجتماعية 

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

 

40,000 2828,596 0    

االجتماعية عد المساعدات  من  المستفيدين  األشخاص  د 
 واالقتصادية الطارئة طويلة األجل 

150,000 153,925 7,994    

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

 وزارة التربية والتعليم حاليًا بمراجعة التقرير النهائي ولذلك لم يطرأ أي تغيير في الفترة المشمولة بالتقرير. 
وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في األرقام التي تستحق اإلبالغ لبعض األشهر وفي النهاية   ث بينت المراجعة اجراء تعديل على أرقام المدخالت السابقة.أجرت الكتلة عملية غربلة البيانات مع شركاء التعليم، حي 13

 إلى الرقم التراكمي. 
، الذي بدأ في منتصف أغسطس  2022-2021ومن المتوقع توزيع المواد التعليمية في بداية العام الدراسي  ة.يفية، لم يتم احراز أي تقدم فيما يتعلق بالمواد التعليميبما أن المدارس كانت مغلقة خالل العطلة الص  14

2021 . 
، الذي بدأ في منتصف أغسطس  2022-2021راسي ومن المتوقع توزيع المواد التعليمية في بداية العام الد بما أن المدارس كانت مغلقة خالل العطلة الصيفية، لم يتم احراز أي تقدم فيما يتعلق بالمواد التعليمية.  15

 أُجريت عملية تنقية البيانات، نتج عنها أرقام سالبة لشهر سبتمبر. .2021
ام التي تستحق اإلبالغ لبعض األشهر وفي النهاية  وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في األرق المدخالت السابقة.أجرت الكتلة عملية غربلة البيانات مع شركاء التعليم، حيث بينت المراجعة اجراء تعديل على أرقام  16

 إلى الرقم التراكمي. 
وتشمل   .2021ديسمبر    15-أغسطس    15ك خالل الفترة  ا إلى ذلمن المقرر تنفيذ مبادرة شاملة على نطاق واسع لتنمية قدرات المعلمين والموظفين في المدارس ومجالس اآلباء واألمهات ومجالس الطالب وم   17

 . 2021سيتم اإلبالغ عن هذا المؤشر في أقرب وقت ممكن خالل الربع األخير من عام   التدريب على تنفيذ ومتابعة بروتوكوالت المدارس اآلمنة. المبادرة
 لم يتم اإلبالغ عن أي تقدم حتى اآلن.  نظراً ألن المدارس كانت مغلقة أثناء العطلة الصيفية حتى منتصف شهر أغسطس،  18
اليونيسف وشركاؤها في بذل جهود   تستمر  2020/2021وع دفع حوافز المعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم، ومشروع حوافز المعلمين المؤقتين. لكن لم تتوفر األموال للعام الدراسي االنتهاء من مشر 19

في   2022- 2021سيتم إعادة بدء الصرف القائم على األداء للمعلمين للعام الدراسي  .2021ة في أغسطس تم االنتهاء من دورات الصرف لمعلمات المدارس الريفي وال.المناصرة على مستوى عاٍل لحشد األم

 (. 2021ي نوفمبر / ديسمبر إلنسانية والحماية المدنية )من المتوقع سداد أقرب دفعة فإطار مشروع البنك الدولي في جانب المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم ومشروع مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات ا
 تبين أن أحد شركاء اليونيسف قد ارتكب خطأ في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، مما يبرر االنخفاض.   20
 البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بناًء على لذلك. قام القسم بتنقية  تلقى قسم المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي بيانات متأخرة من الشركاء لكال المؤشرين اللذين يمثالن األشهر السابقة. 21
 ذلك. قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بناًء على ل  من الشركاء لكال المؤشرين اللذين يمثالن األشهر السابقة. تلقى قسم المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي بيانات متأخرة 22
 القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر السابقة بناًء على لذلك.   قام تلقى قسم المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي بيانات متأخرة من الشركاء لكال المؤشرين اللذين يمثالن األشهر السابقة. 23
 قة بناًء على لذلك. قام القسم بتنقية البيانات وتحديث التقدم المحرز في األشهر الساب متأخرة من الشركاء لكال المؤشرين اللذين يمثالن األشهر السابقة.تلقى قسم المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي بيانات  24
والذي تم التخطيط له في إطار األموال المخصصة لمكون االستجابة في حاالت    يُعزى تدني اإلنجاز إلى حاالت التأخير في تنفيذ توزيع إمدادات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي وتعزيز النظافة،  25

المعني بالرصد    ل مليون شخص من تنفيذ مشروع مكون االستجابة في حاالت الطوارئ، والذي تأخر بسبب منح الموافقة للطرف المستق  3,6مجموعه    من المتوقع أن يستفيد ما الطوارئ التابع للبنك الدولي.   

 افقة على المشروع. والمو
لنظافة، والذي تم التخطيط له في إطار األموال المخصصة لمكون االستجابة في حاالت  يُعزى تدني اإلنجاز إلى حاالت التأخير في تنفيذ توزيع إمدادات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي وتعزيز ا   26

والموافقة  المعني بالرصد    ل مليون شخص من تنفيذ مشروع مكون االستجابة في حاالت الطوارئ الذي تأخر بسبب منح الموافقة للطرف المستق  3,6مجموعه  من المتوقع أن يستفيد ما   الطوارئ التابع للبنك الدولي.   

 على المشروع. 
باإلضافة  لتي تدعمها اليونيسف وتشمل صيانة خطوط أنابيب الصرف الصحي المنهارة، يُعزى التفوق في اإلنجاز إلى العدد الكبير من األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل تدخالت في حاالت الطوارئ ا 27

 لمدن مثل صنعاء. إلى تنظيف وإزالة الحمأة من أنظمة الصرف الصحي في ا
 .يعزى ضعف االنجاز إلى نقص التمويل 28
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 تجاه السكان المتضررين المساءلة-المجتمع المحلي  إشراك-ألغراض التنمية  االتصال

أجل   من  اإلشراك  إجراءات  في  المشاركين  األشخاص  عدد 
 التغيير االجتماعي والسلوكي

 8,000,000 
8,912,724  

29 
842,971    

 آلية االستجابة السريعة 

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

 30672,000 31238,938 32,648    

 

 

 الملحق )ب(

 وضع التمويل 
 

 المتطلبات القطاع

 فجوة التمويل التمويل المتوفر

الموارد الالزمة لألنشطة  
اإلنسانية التي تم  

 2021استالمها في 

المخصصات األخرى التي تساهم  
 32تحقيق النتائج )بالدوالر( في 

  2020الموارد المتاحة من 
 )المبالغ التي تم ترحيلها( 

 % بالدوالر 

 % 85 105,015,229 11,430,984  7,014,587 123,460,800 الصحة 

 % 30 36,526,504 16,978,141  66,370,815 119,875,460 التغذية

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

 يناالستغالل واالعتداء الجنسي
33,287,000 10,545,578 752,354 5,968,984 16,020,084 48 % 

 % 40 33,604,404 20,937,582 15,465,561 14,752,453 84,760,000 التعليم

الصحي   والصرف  واإلصحاح  المياه 
 البيئي 

100,000,000 17,957,318 28,278,451 27,425,386 26,338,845 26 % 

 % 61 13,040,821 2,046,070  6,153,109 21,240,000 النقدية  والحواالتالحماية االجتماعية 

التنمية    االتصال   إشراك -ألغراض 
المحلي   السكان    المساءلة -المجتمع  تجاه 

 ررين المتض
12,320,000 92,421  6,424,852 5,802,727 47 % 

 % 18 1,218,130 2,923,215  2,736,855 6,878,200 آلية االستجابة السريعة

 % 81 5,652,410 307,112  1,040,478 7,000,000 التنسيق بين الكتل 

  9,308,585 -     9,308,585 - جاري تخصيصه 

 %46 233,910,609 94,442,326 44,496,366 135,972,199 508,821,500 المجموع

 

 

 
من الشخصيات الدينية القادرين على الوصول إلى أعداد كبيرة من المستفيدين من خالل التواصل    6,000أكثر من  يُعزى التفوق في اإلنجاز إلى توسيع نطاق اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع وحشد    29

 الجماعي في المساجد والمدارس واللقاءات المجتمعية، وما إلى ذلك. 
 وصول إلى المزيد من األشخاص وتزويدهم بمجموعات مستلزمات آلية االستجابة السريعة. حيث تعمل اليونيسف وشركاؤها يًدا بيد لل 2021مستهدف ليعكس االستجابة التعاونية في ارتفع العدد ال30
في خطة االستجابة   يعتمد مستوى االنجاز الذي يبدو متدنيًا على الهدف الذي حددته الكتلة  ة وفقًا لذلك.ترتبط تدخالت هذا المؤشر بأنماط النازحين الُجدد وعملية التحقق الخاصة بشركاء الكتلة وتأتي االستجاب   31

 (. 2020و  2019اإلنسانية، حيث جرى تحديده بناًء على السنوات السابقة )اتجاهات النزوح في 
تشمل المكونات  ؛ كونها  0212نتائج رصد أداء البرامج اإلنسانية للعام  وإسهامها في تحقيق    يركز على تعزيز النظاممما  وهذا يتضمن مساهمات إضافية من منظمات متعددة األطراف وجهات مانحة أخرى    32

 الخاصة بالطوارئ. 


